
BRASlLIA DF

República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO I

sÁBADO, 14 DE SETEMBRO DE 1991
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

Prójeto de Lei n91.475, de 1991 (Do Sr. Laíre Rosad~)
- Dá denominação à barragem de Santa Cruz, no mUnI-
cípio de Apodi, Estado do Rio Grande do Norte. .

Projeto de Lei n9 1.485, de 1991 (Do Sr. José Mana
Eymael) - Cria o Dia Nacional do Revendedor de Com
bustíveis Automotivos.

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Lei Complementar n957, de 1991 (Do Sr.
Jackson Pereira) - Dispõe sobre a escolha do Procurador
Geral da República.

Projeto de Decreto Legislativo n9 84, de 1991 (Do
Sr. Amaury Müller) - Susta o Decreto n9 177, de 17 de
julho de 1991, que aprova o Regulamento dos Serviços
Limitados de Telecomunicações.

Projeto de Lei n91.459, de 1991 (Do Sr. Nelson Bor
nier) - Dispõe sobre concessão, permissão e autorização
para serviços rodoviários interestaduais e internacionais
de transporte coletivo de passagdros.

Projeto de Lei n9 1.471, de 1991 (Do Sr. Francisco
Silva) - Determina a doação compulsória de órgãos por
condenados pelos crimes previstos no inciso XLIII do art.
59 da Constituição Federal e arts. 121, 127, 213 e § 39
do art. 129 do Decreto-Lei n9 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 - Código Penal.

Projeto de Lei n91.474, de 1991 (Do Sr. Zaire Rezen
de) - Institui benefício mensal às pessoas portadoras de

.deficiência e aos idosos.

SUMÁRIO
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Proposta de Emenda à Constituição n9 36, de 1991
(Do Sr. Raul Pont) - Altera o art. 45 da Constituição
Feder"!I - Abertura da Sessão

11 - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior
III - Leitura do Expediente

OFÍCIO

N9 310/91 - Do Senhor Deputado Ricardo Fiúza,
Líder do Bloco Parlamentar, indicando o Deputado Paes
Landim, para falar em nome da Liderança.

1 - ATA DA 122~ SESSÃO DA P SESSÃO LEGISLA·
TIVA DA 49~ LEGISLATURA, EM 13 DE SETEMBRO
DE 1991.

PROJETOS A IMPRIMIR

Projeto de Lei n977-A, de 1991 (Do Sr. Nelson Bor
nier) - Considera penosa e perigosa a atividade dos moto
ristas profissionais transportadores de cargas e passageiros
e dá outras providências; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação pela prejudicialidade.

Projeto de Lei n9 117-A, de 1991 (Do Sr. Francisco
Silva) - Dispõe sobre distribuição gratuita de sementes
a hortas comunitárias; tendo parecer da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, pela inconstitucionalidade.

Projeto de Lei n9 3.661-A, de 1989 (Do Sr. Paul?
Paim) - Dispõe sobre preços e salários e dá outras proVI
dências; tendo parecer da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação, pela prejudicialidade, contra o voto
em separado do Sr. Renato Vianna. .

Projeto de Lei n94.556-C, de 1989 (Do Sr. EhasMurad
e outros 11) - Dispõe sobre restrições ao uso e à propa
ganda de produtos derivados de tabaco, beb!das alcoólicas,
defensivos agrícolas, medicamentos e terapias, nos termos·
do § 49do art. 220 da Constituição Federal.
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Projeto de Lei n° 1.486. de 1991 (Do Sr. Rubens Bue
no) - Altera o art. 899 da Consolidação das Leis do Traba
lho, que dispõe sobre o depósito recursal e dá outras provi
dências.

Projeto de Lei n9 1.487, de 1991 (Do Sr. João Faustino)
- Autoriza a organização e funcionamento de cursos supe
riores nas Escolas Técnicas Federais.

Projeto de Lei n° 1.488, de 1991 (Do Sr. Paulo Ramos)
- Proíbe a exportação de madeira. .

Projeto de Lei no 1.489, de 1991 (Do Sr. Said Ferreira)
- Regulamenta a construção de casas populares, finan
ciadas pelo Sistema Financeiro da Habitação, para a popu
lação de baixa renâa.

Projeto de Lei no 1.491, de 1991 (Do Sr. Luís Roberto
Ponte) - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Consti
tuição Federal, institui normas para licitações e contratos
da administração pública e dá outras providências.

Projeto de Lei no 1.545, de 1991 (Do Sr. Jones Santos
Neves) - Acrescenta dispositivo ao art. 30 da Lei n° 7.787,
de 30 de junho de 1989, para conferir tratamento específico
às Prefeituras Municipais no que se refere às contribuições
para a Previdência Social.

Projeto de Lei no 1.551, de 1991 (Do Sr. José Carlos
Coutinho) - Dispõe sobre aposentadoria especial para
os profissionais que exercem a atividade que indica.

Projeto de Lei no 1.566, de 1991 (Do Sr. Magalhães
Teixeira) - Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel
que menciona ao Município -de Campinas, no Estado de
São Paulo.

Projeto de Lei no 1.569, de 1991 (Do Sr. Jackson Perei
ra) - Determina a obrigatoriedade de constar nos rótulos
de bebidas alcoólicas advertência de prejudicialidade à saú
de.

Projeto de Lei no 1.604, de 1991 - (Do Sr. Jackson
Pereira) - Dispõe sobre prazo de utilização de livros didá
ticos e dá outras providências.

Projeto de Lei no 1.609, de 1991 (Do Sr. Fernando
Diniz) - Dispõe sobre a isenção das Prefeituras Municipais
da contribuição previdenciária do empregador.

Projeto de Lei no 1.635, de 1991 (Do Sr. José Carlos
Coutinho) - Suprime dispositivo da Lei n° 6.367, de 19
de outubro de 1976, que dispõe sobre o seguro de acidente
de trabalho a cargo do INPS.

IV - Pequeno Expediente

JAIR BOLSONARO - Necessidade de tramitação,
em regime de urgência" do projeto de lei sobre a reestru
turação dos proventos dos militares.

PRISCO VIANA - Pesar pelo falecimento do Depu
tado Christóvam Chiaradia. Resultados de pesquisas de
opinião pública realizada pelo Ibope.

AUGUSTO CARVALHO - Greve geral dos bancá
'rios. Repúdio à expulsão, pelo Gov~rno da Tche.cosl?
váquia, da Federação Sindical Mundial, ~a ~rgamzaçao

Internacional dos Estudantes e da Orgamzaçao Interna
cional dos Jornalistas.

MUNHOZ DA ROCHA - Defasagem salarial dos
servidores da Rede Ferroviária Federal S.A.

NILSON GIBSON - Realização do XII Congresso
Nacional dos Transportadores Rodoviários de Cargas, em
Natal, Estado do Rio Grande do Norte.

OSVALDO BENDER - Artigo "Goldemberg inves
tiga compra feita por Chiarelli", publicado no jornal Folha
de S. Paulo,

LUIZ MOREIRA - Greve das lojas da Cesta do Po
vo, no Estado da Bahia.

JÓRIO DE BARROS - Exclusão da BR-259 do Pla-
no Nacional de Viação para 1992. .

TERESA lUCÁ - Anúncio de apresentação pela
oradora de projeto de lei sobre aregionalização da cobran
ça de encargos federais.

GERMANO RIGOTTO - Necessidade de redução
das taxas de juros. União político-partidária para saída
da crise econômica no País.

VASCO FURLAN - Data nacional da Guatemala,
Honduras, Nicarágua, Costa Rica e El Salvador.

TILDEN SANTIAGO~ Críticas a declarações do
Deputado Estadual Erasmo Dias.

GERMANO RIGOTTO (Pela ordem) - Registro
da presença nas galerias de alunos e professores da Magna
Escola Integrada de São Paulo.

CLÓVIS ASSIS - Falecimento do Deputado Chris
tóvam Chiaradia.

SÓLON BORGES DOS REIS - Acordo entre o Bra
sil e o Zimbabue para transferência de tecnologia do CIAC.

JOÃO FAGUNDES - Congratulações do orador
com o Presidente da Assembléia Legislativa de Roraima
pela realização ~e encontrode lideranças p.?líticas,e~ ~oa

Vista, para análIse dos problemas da Reglao Amazomca.
AMAURY MÜLLER - Documento "Diretrizes do

Conselho Mundial de Igrejas Cristãs". Críticas às declara
ções do Deputado Federal Nelson Jobim e do Deputado
Estadual Erasmo Dias.

LUIZ PIAUHYLINO - Necessidade de reajuste dos
salários dos servidores do Instituto de Pesquisas Econô
micas Aplicadas, da Fundação Oswaldo Cruz e do Conse
lho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnoló
gico.

GONZAGA MOTA - Importância do salário no for
talecimento da economia do País. Repercussão das altas
taxas de juros no processo inflacionário brasileiro.

CHICO VIGILANTE - Perspectiva de revolta popu
lar em face da clise econômica no País. Necessidade da
derrubada do veto presidencial sobre aincorporação dos
abonos nos salários dos trabalhadores.

RAQUEL CÂNDIDO - Atentado a bomba contra
juiz da Comarca de Campos do Jordão, Estado de São
Paulo. Carta de apresentador da TV Educativa recebida
pela oradora. Comunicado à Mesa sobre o crime organi
zado e o tráfico de drogas.

DÉRCIO KNOP - Elaboração da nova Lei de Dire
trizes e Bases da Educação Nacional.

COSTA FERREIRA - Democratização do Conti
nente Americano.

JOÃO MAIA - Necessidade de melhor aparelha
mento da Petrobrás para o desenvolvimento de atividades
antipoluentes.

SÉRGIO AROUCA - Crise nacional.
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BASILIO VILLANI - Transcurso do 159 aniversário
do Jornal Indústria e Comércio, do Estado do Paraná.

ZAIRE REZENDE - Prorrogação dos mandatos de
Prefeitos e Vereadores.

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS - Criação da
Universidade Federal do Tocantins.

PASCOAL NOVAES - Necessidade de apoio gover
namental ao desenvolvimento agrícola do Estado de Ron
dônia.

PEDRO TASSIS - Manifesto dos Prefeitos da Asso
ciação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Doce
-Ardoce.

PAULO DELGADO - Pesar pelo falecimento do
Deputado Christóvam Chiaradia.

JOSÉ THOMAZ NONÓ - Falecimento do Deputa
do Christóvam Chiaradia.

NOBEL MOURA - Protesto contra o fechamento
pelo Governo Federal do garimpo Bom Futuro, em Arique
mes, e do garimpo do ouro no rio Madeira, em Porto
Velho, Estado de Rondônia.

JABES RABELO - Necessidade de incorporação
aos proventos dos aposentados do abono previsto pelo art.
146 da Lei de Benefícios.

v - Grande Expediente

RIVALDO MEDEIROS - Evolução da educação
. especial no País. Anúncio de apresentação pelo orador

de projeto de lei relativo ao atendimento, em todas as
escolas de 19 e 29 graus, de alunos portadores de deficiência
auditiva.

ALBERTO HADDAD - Entendimento nacional.
MAURíLIO FERREIRA LIMA (Como Líder) 

Reajuste das pensões e dos proventos de aposentadoria.
NICIAS RIBEIRO - Necessidade de elaboração de

projeto de desenvolvimento para o País.
PAES LANDIM (Como Líder) - Política do café.
VADÃO GOMES - Importância do desenvolvimen

to da agricultura e elevação dos níveis salariais do traba
lhador para o fortalecimento da economia brasileira.
. CLÓVIS ASSIS (Pela ordem) - Críticas à ex-Ministra
Zélia Cardoso de Mello.

VI - Comunicações Parlamentares

(Não houve oradores inscritos.)

VIl- Encerramento

2 - ATOS DO PRESIDENTE

a) Exoneração: José Roberto Nasser Silva; Ângelo de
Alencar Dias Pi~to; Roberval Baptista de Jesus; Marco
Antonio Martins de Araújo Filho.

b) Nomeação: José Roberto Nasser Silva; Maria Ce
leste Guimarães; Ricardo Delgado Noblat.

ATOS DA PRESIDÊNCIA

3- PORTARIAS
Primeira Secretaria - n9 28/91; ~9S 30/91 e 31/91.

4 - ARQUIVAMENTO
Presidência, em 3-9-91;
Presidência, em 7-9-91.

. COMISSÕES

5 - ATAS DAS COMISSÕES
a) CPI - Banco do Brasil, Termo de Reunião, em

11-9-91'
b) 'CPI - da Fome, Termo de Reunião, em 12-9-91.

6 - DISTRmUIçÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Ciência e Tecnologia, n9 17/91,em

11-9-91;
'b) Comissão de Defesa Nacional, n9 6/91, em 29-5-91;

n9 7/91, em 18-6-91; n9 8/91, em 26-6:91; n9 9/91, em 14-8-91;
n9 10/91, em 22-8-91; n9 11/91, em 22-8-91;

c) Comissão de Finanças e Tributação, n9 25/91, em
12-9-91;

d) Comissão de Minas e Energia, n 9 4/91, em 12-9-91;
e) Comissão Especial- Sistema Financeiro Nacional, .

em 11-9-91.

7 - REDlSTRmUIçÃO DE PROJETOS
a) Comissão" de Finanças e Tributação, n9 4/91, em

12-9-91.

Ata da 122~ Sessão, em 13 de setembro de 1991
Presidência dos Srs: Nilson Gibson; Prisco Viana, § 2'1 do artigo 18 do Regimento Interno

I - ABERTURA DA SESSÃO
(9 horas)

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Há número
regimental. Está aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, e em nome do Povo Brasileiro,
iniciamos nossos trabalhos.

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

n - LEITURA DA AroTA

O SR. OSVALDO BENDER, servindo como 29 Secretário,
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é,
sem observações, aprovada

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

O SR. p,RISCO VIANA, servindo como 19 Secretário,
procede à leitura do seguinte
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IH - EXPEDIENTE

GABINETE DA LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR PFLIPRNIPSClPSTIPMN

Ofício n? 310-L-BL. PARL./91.
Brasília. 13 de setembro de 1991

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente.
Nos termos regimentais. indico a V. Ex' o nome do Depu

tado Paes Landim, PFLlPI para falar em nome desta Lide
rança, na Sessão Ordinária da Câmara dos Deputados do
dia 13 do corrente mês. .

Nesta oportunidade reitero a V. Ex' os protestos do meu
elevado apreço. - Deputado Ricardo Fiúza, Líder do Bloco
Parlamentar.

PROJETOS A IMPRIMIR

PROJETO DE LEI N? 77-A, DE 1991

(Do Sr. Nelson Bornier)

Considera penosa e perigosa a atividade dos moto
ristas profissionais transportadores de cargas e passa
geiros e dá outras providências; tendo parecer da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação pela prejudi
cialidade.

(Projeto de Lei n9 77, de 1991, a que se refere
o parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É considerada penosa e perigosa a atividade

dos motoristas profissionais transportadores de cargas e pass
geiros.

Art. 2? Aos integrantes da categoria profissional de que
trata o artigo anterior é assegurado o direito à aposentadoria
especial, após 25 (vinte e Cinco) anos de atividade.

Art. 39 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. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

No Brasil, tanto as mercadorias quanto as pessoas são
transportadas até os mais distantes rincões através de via rodo
viária, o que demonstra a excepcional importância desse meio
de transporte e dos profissionais que o viabilizam, e que são
os motoristas profissionais de ônibus e caminhões.

Esses trabahadores estão sujeitos a enorme desgaste física
e mental, pois sua profissão é essencialmente penosa, exigindo
extraordinária atenção e, simultaneamente, gerando muita
tensão, devido aos riscos e à intensidade do tráfego, tanto
nas rodovias, quanto nas vias públicas das cidades.

Além disso, essa modalidade laborativa é perigosa, pois
seus exercentes estão submetidos constantemente aos riscos
de acidentes e assaltos, estes cada vez mais freqüentes.

Em assim sendo, por uma questão de justiça, deve ser
assegurado a esses obreiros o direito à aposentadoria especial
depois de vinte e cinco anos de serviço.

Tal é o anelo deste projetado que, em obediência a deter
minação constitucional, indica a fonte de custeio total desse
benefício previdenciário.

Em face ao exposto, temos plena convicção de que a
iniciativa haverá de merecer a guarida dos ilustres membros
desta Casa.

Sala das Sessões, de fevereiro de 1991. - Deputado Nel
son Bornier.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DAS COMISSÓES PERMANENTES

LEI No 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960

Lei Orgânica da Previdência Social

TÍTULO IV
Do Custeio

CAPÍTULO I

Das Fontes de Receita

Art. 69. O custeio da Previdência Social será atendido
pelas contribuições:

I - dos segurados empregados, avulsos, temporários e
domésticos, na base de 8% (oito por cento) do respectivo
salário de contribuição, nele integrados todas as importâncias
recebidas a qualquer título;

11 - dos segurados de que trata o § 29 do art. 22, em
percentagem do respectivo vencimento igual à 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 benefícios a· quem fazem jus e de 2%
(dois por cento) para a assistência patronal;

111 - dos segurados autônomos, dos segurados faculta
tivos e dos que se encontrem na situação do art. 99 , na base
de 16% (dezesseis por cento) do respectivo salário-de-con
tribuição;

IV - dos servidores de que trata o parágrafo único do
art. 3?, na base de 4% (quatro por cento) do respectivo 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 11 e 111 do art. 59, obedecida, quanto aos autônomos,
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 despe
sas de pessoal e da administração geral do Instituto Nacional
de Previdência Social- INPS, do Instituto Nacional de Assis
tência Médica da Previdência Social - Inamps e do Instituto
de Administração Financeira da previdência e Assistência So
cial- lapas, bem como a cobrir eventuais insuficiências finan
ceiras verificadas na execução das atividades a cargo do Siste
ma 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 ocasião
do respectivo pagamento no valor correspondente a 8% (oito
por cento) da retribuição a ele devida até o limite do seu
salário de contribuição, de acordo com as normas previstas
no item I deste artigo.
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§ 29 Caso a remuneração paga seja superior ao valor
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.

§ 39 Na hipótese de prestação de serviços de trabalha
dor autônomo a uma só empresa, mais de uma vez durante
o mesmo mês, correspondendo assim a váiias faturas ou reci
bos deverá a empresa entregar ao segurado apenas o valor
correspondente a 8% (oito por cento) do seu salário-de-con
tribuição, uma só vez. A contribuição de 8% (oito por cento)
correspondente ao excesso será recolhida integralmente ao
Instituto Nacional-de Previdência Social pela empresa.

§ 49 Sobre o valor da remuneração de que tratam os
parágrafos anteriores, não será devida nenhuma outra das
contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional de Previ-
dência Social. _

§ 59 Para os efeitos dos §§ 29e 39a remuneração total
paga em cada mês só será considerada até vinte vezes o maior
salário mínimo vigente no País.

§ 69 Equiparam-se a empresa, para fins de previdência
social, o trabalhador autônomo que remunere serviços e ele
prestados por outro trabalhador autônomo, a cooperativa de
trabalho e à sociedade civil, de direito e de fato, prestadora
de serviços, o empregados doméstico, bem com a missão diplo
mática estrageira no Brasil e o membro desta missão, em
relação aos empregados admitidos a seu serviço."

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA EDE REDAÇÃO

I - Relatório

O Projeto de Lei n977, de 1991, do Exm9Sr. Deputado
Nélson Bornier, determina seja considerada penosa e perigosa
a atividade dos motoristas profissionais transportadores de
cargas e passageiros, assegurando-lhes, em conseqüência, apo
sentadorias aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço.

Justificando-o, assinala o eminente parlamentar a impor
tância de que se reveste o trabalho dos profissionais benefi
ciados pelo seu projeto, destacando as condições de desgaste
físico e mental e de exposição ao perigo em que a atividade
desses trabalhadores é exercida.

É o relªtório.

11 - Voto do Relator

A matéria de que trata o projeto de lei em exame já
se encontra regulada pelo art. 60, inciso I, do Decreto n9
'83.080, de 24 de janeiro de 1979, que aprovou o Regulamento
dos Benefícios da Ptevidência Social e que foi expedido pelo
Poder Executivo com base na Lei n9 3.807, de 26 de agosto
de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social). Em seu art.
99, com a redação que lhe foi dada pela Lei n9 5.980, de
8 de junho de 1973, determina a Lei n9 3.807/60:

"Art. 99 A aposentadoria especial será conce
dida ao segurado que, contando no mínimo 5 (cinco)
anos de contribuição tenha trabalhado durante 15
(quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos pelo
menos, conforme a atividade profissional, em serviços
que, para esse efeito, forem considerados penosos, in
salubre ou perigosos, por decreto do Poder Executivo."

Ao Regulamento, já referido, aprovado pelo Decreto
n983.080/79, estão apensados os anexos I e lI. Neste último
(código 2.4.2) está classificada a atividade profissional dos
motoristas de ônibus e de caminhões de carga, ocupados em
caráter permanente, em transporte urbano e rodoviário 
o que garante a esses profissionais o regime especial para
aposentadoria.

Em razão do exposto, e com base no art. 163, inciso
I, do Regimento Interno, votamos pela prejudicialidade do
Projeto de Lei n9 77, de 1991.

Sala da Comissão, 21 de maio de 1991. - Deputado
Adylson Motta, Relator.

DI - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente
pela prejudicialidade do Projeto de Lei n977/91, nos termos
do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: João Natal,
Presidente: Roberto Magalhães, Jurandy Paixão e Edevaldo
Alves da Silva, Vice-Presidentes: Antônio dos Santos, Bene
dito de Figueiredo, Cleonâncio Fonseca, José Burnett, Mes
sias Góis, Nelson Morro, Paes Landim, José Luiz Clerot,
José Thomaz Nonô, Luiz Carlos Santos, Mauri Sérgio, Men
des Ribeiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Eden Pedroso,
Vital do Rego, Adylson Motta, Gerson Peres, Oscar Travas
sos, Osvaldo Melo, Sigmaringa Seixas, Carlos Kayath, Gas
tone Righi, Rodrigues Palma, Hélio Bicudo, Eduardo Braga,
José Maria Eymael, Luiz PiauhyHno, Benedito Domingos,
Jesus Tajra, Osório Adriano, Antônio de Jesus, Ary Kara
José, Felipe Neri, Ivo Mainardi, Aroldo Góes, João de Deus
Antunes e Magalhães Teixeira.

Sala da Comissão, 26 de junho de 1991. - Deputado
João Natal, Presidente - Deputado Adylson Motta, Relator.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO

Of. n9P 99/91-CCJR
Brasília, 23 de agosto de 1991

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, em cumprimento à dispo

sição regimental, os PLS n9' 6.093/85, 2.119/89, 3.661/8/89
e 77/91, votados nesta Comissão <com parecer pela prejudi
cialidade.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de estima
e consideração. .

Atenciosamente, -:.- Deputado João Natal, Presidente.

PROJETO DE LEI N9 117·A, de 1991
(Do Sr. Francisco Silva)

Dispõe sobre distribuição gratuita de sementes a
hortas comunitárias, tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela inconstitu
cionalidade.

(Projeto de Lei n9 117, de 1991, a que se refere
o Parecer.) -

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O Ministério da Agricultura distribuirá, gratui

tamente, sementes de verduras e legumes às hortas comuni
tárias, cultivadas em todo território nacional.
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Art. 29 As sementes só poderão ser entregues a entida
des cadastradas no Ministério da Agricultura, que fiscalizará
o seu emprego.

Art. 39 O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

No Japão, em Portugal e em diversos outros países, já
se tomou um hábito a criação de hortas comunitárias junto
aos bairros das grandes cidades, que visam suprir as necessi
dades mais prementes da população local.

Uma das formas de se garantir o barateamento de verdu
ras e legumes consiste em incentivar a criação dessas hortas
comunitárias junto aos centros urbanos. Isto evita gastos maio
res com o transporte, que ocasiona muitas vezes deteriorização
de parte da produção e reflexos negativos sobre o preço final
dó produto.

O Ministério da Agricultura poderá se incumbir de incen
ticar estas "hortas comunitárias" através do fornecimento de
sementes, fiscalizando o seu conveniente aproveitamento.

Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 1991. - Deputado
Francisco Silva.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

Objetiva a proposta em exame incumbir ao Ministério
da Agricultura de distribúir, gratuitamente, sementes a hortas
comunitárias, através de entidades nele cadastradas.

Na Justificação, o autor cita essa prática bastante dissemi
nada no Japão, Portugal e diversos outros países, que barateia
o preço final das verduras e legumes.

U - Voto do Relator

É atribuição deste órgão técnico manifestar sobre a consti
tucionalidade, .juridicidade e técnica legislativa da proposta.

Sob esse ponto-de-vista, entendemos que alínea e, do
inciso lI, do § 19, do art. 61 da Constituição Federal reserva
à iniciativa do Presidente da República, com exclusividade,
propor a "criação, estruturação e atribuições dos Ministérios
e órgãos da administração pública".

Portanto, aos projetos que versam assuntos relativos, à
administração direta (Ministérios ou seus órgãos) é incabível
a iniciativa parlamentar, pois ao Poder Executivo foi reservada
a competência para a iniciativa de leis sobre assuntos cuja
regulamentação repercute nos objetivos programáticos do Go
verno.

Só a ele cabe decidir da necessidade ou não de se legislar
sobre ditas matérias.

Pelo exposto, votamos pela inconstitucionalidade do Pro
jeto de Lei n9117, de 1991.

Sala da Comissão, 13 de junho de 1991. - Deputado
CleonânciC}~OIiSeCa,Relator.

UI - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimimente
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n9 117/91, nos
termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: JoãQ Natal
Presidente; Roberto Magalhães, Jurandy Paixão e Edevaldo

Alves da Silva Vice-Presidentes: Antônio dos Santos, Bene
dito de Figueiredo, Cleonâncio Fonseca, José Burnett, Mes
sias Góis. Nelson Morro, Paes Landim, José Luiz Clerot,
José Thamaz Nonô, Luiz Carlos Santos, Mauri Sérgio, Mendes
Ribeiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Eden Pedroso, Vital
do Rego, Adylson Motta, Gerson Peres, Oscar Travasso, Os
valdo Melo, Sigmaringa Seixas, Carlos Kayath, Gastone Ri
ghi, Rodrigues Palma, Hélio Bicudo, Eduardo Braga, José
Maria Eymael, Luiz Piauhylino, Benedito Domingos, Jesus
Tajra, Osório Adriano, Antônio de Jesus, Ary Kara José,
Felipe Neri, Ivo Mainardi, Aroldo Góes, João de Deus Antu
nes e Magalhães Teixeira.

. Sala da Comissão, 26 de junho de 1991. - Deputado
João Natal, Presidente - Deputado Cleonâncio Fonseca, Re
lator.

PROJETO DE LEI N9 3.661-A, DE 1989

(Do Sr. Paulo Paim)

Dispõe sobre preços e salários e dá outras providên
cias; tendo parecer: da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação, pela prejudicialidade, contra o voto
em separado do Sr. Renato Vianna.

(Projeto de Lei n93.661, de 1989, a que se refere
o parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A variação mensal dos preços de produtos e

serviços fica limitada à variação do IPC do mês anterior, redu
zida em 2% (dois por cento).

§ 19 Aquele que desrespeitar o disposto neste artigo
nas vendas finais a consumidores será multado em valor corres
pondente à receita adicional decorrente do'aumento excessivo
dos preços.

§ 29 Aquele que desrespeitar o disposto neste artigo
nas vendas a outras empresas será obrigado a ressarcir a em
presa prejudicada na forma do parágrafo anterior.

§ 39 Nos casos previstos nos dois parágrafos anteriores
caberá, adicionalmente, multa de 2% (dois por cento) sobre
o faturamento total do mês.

Art. 29 Os salários serão reajustados mensalmente pela
variação do IPC no próprio mês.

Art. 39 Quando a variação mensal do IPC for inferior
a 2% (dois por cento) a variação dos preços de produtos
e serviços referidos no caput do art. 19 fica limitada a 1%
(um por cento).

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Estamos propondo a adoção universal de um deflator
de preços de 2% (dois por cento) sobre o Índice de Preços
ao Consumidor como forma de evitar a hiperinflação. Essa
proposta tem sido defendida pelo movimento sindical e mais
recentemente, determinados setores têm postulado o mesmo.

De fato, na 23~ Convenção Nacional de Supermercados,
o economista Nelson Bonizzelli, presidente da Vendex do
Brasil S/A (Grupo Luso) e professor da Universidade de São
Paulo, propôs a aplicação de um deflator de 5% (cinco por
cento) sobre a inflação do mês anterior como forma de evitar
a hiperinflação.

Nosso projeto objetiva viabilizar uma proposta preliminar
de controle à hiperinflação. Entendemos que o empresariado
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Brasília, 23 de agosto de 1991

pode e deve se ·submeter aos interesses sociais qu~ ço~?icio
nam as medidas ora apresentadas. Entretanto, a aplIcabIlIdade
da presente proposição está condicionada a um entendimento
entre todos os setores sociais.

Sala das Sessões, de setembro de 1989. - Deputado
Paulo Paim.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

O presente Projeto de autoria do nobre Deputado Paulo
Paim, estabelece que a variação mensal dos preços de prod~tos

e serviços fica limitada à variação do IPC do mês antenor,
reduzida em 2%. Se essa variação for inferior a 2%, a variação
fica limitada a 1%. Aquele que desrespeitar essa nonna será
multado em valor correspondente à receita adicional decor
rente do aumento excessivo de preços. Dispõe ainda sobre
o reajuste dos salários, mensalmente, a ser efetuado pela varia-

. ção do IPC no próprio mês.

n - Voto do Relator

O Projeto de Lei, de setembro de 1989, por força das
constantes mudanças em nossa economia, com substituições
constantes de índices, siglas, moedas e através de planos e
mais planos econômicos, tomou-se no seu todo prejudicado.
Ressalta-se que não por culpa do autor, nobre Deputado Paulo
Paim, mas sim pelas razões supramencionada~ uma vez que,
afora os artigos de praxe (49 e 59), todo o projeto tem como
escopo e sustentáculo o já caduco Indice de Preços ao Con~u

midor - INPC -, não mais vigente em nossa economIa.
Não há portanto como se lhe aproveitar. Voto portanto pela
prejudicialidade.

Sala das Sessões, - Deputado Benedito de Figueiredo,
Relator, voto vencedor.

Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária realizada hoje opinou contra o voto
em separado do Deputado Renato Vianna, primitivo relator,
pela prejudicialidade do PL n93.661/89, nos termos do parecer
do Deputado Benedito de Figueiredo, designado relator do
vencedor.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: João Natal,
Presidente; Roberto Magalhães, Jurandyr Paixão, Edevaldo
Alves da Silva, Vice-Presidentes; Benedito de Figueiredo,
Ciro Nogueira, Cleto Falcão, José Bumett, Messias Góis,
Paes Landim, José Dutra, José Luiz Clerot, José Thomaz
Nonô Luiz Carlos Santos, Luiz Soyer, Mendes Ribeiro, Nil
son Gibson, Beth Azize, Eden Pedroso, Francisco Evange
lista, Adylson Motta, Gerson Peres, Oscar Tr~vassos, Osvald?
Melo, Sigmaringa Seixas, Nelson Trad, Rodngues Palma, He
lio Bicudo, José Dirceu, Luiz Gushiken, Luiz Piauhylino, Be
nedito Domingos, Jesus Tajra, Ney Lopes, Ary Kara José,
Luiz Tadeu Leite, João de Deus Antunes, Moroni Torgan,
Pedro Tonelli e Eurides Brito.

Sala da Comissão, 28 de maio de 1991. - Deputado
João Natal, Presidente - Deputado Benedito de Figueiredo,
Relator.

Voto em separado do Senhor Renato Vianna

Relatório

Este projeto estabelece que a variação mensal dos preços
de produtos e serviç~s fica limitada à vari.aç~o. do ~PC ?O
mês anterior reduzida em 2%. Se essa vanaçao for mfenor
a 2% a vari~ção fica limitada a 1%.Aquele que desrespeitar
essa ~onna será multado em valor correspondente à receita
adicional d~corrente do aumento excessivo de preços. Dispõe,
ainda, sobre o reajuste dos salários, mensalmente, a ser efetua
do pela variação do IPC do próprio mês.

Este Relator chegou a oferecer Parecer datado de
12-12-89, opinando pela constitucionalidade, juridic!da~e e
técnica legislativa da proposição que, contudo, não fOI objeto
de deliberação por parte do plenário desta Comissão.

Nesta legislatura, a Presidência da Casa deferiu pedido
de desarquivamento, iniciando-se nova tramitação.

É o relatório.

Voto do Relator

Cabe a este nosso Colegiado pronunciar-se, apenas e tão
somente, sobre as preliminares de admissibilidade do projeto,
sendo que a manifestação sobre o mérito foi deferida às doutas
Comissões de Trabalho e de Economia.

Qualquer parlamentar federal pode iniciar a tramitação,
em casos como o da presente proposição, eis que encontra
respaldo no art. 61, caput, da Carta Magna (iniciativa concor
rente). Aatribuição para apreciar a matéria é do Congresso
Nacional, com posterior pronunciamento presidencial (art.
48, caput, do Diploma Básico). O tema é da competência
legislativa da União (art. 22, do Estatuto Político).

O projeto guarda conformidade com as boas regras da
técnica legislativa.

Diante do exposto, voto pela constitucionaldade, juridici
dade e técnica legislativa deste Projeto de Lei n93.661189.

Sala da Comissão, 8 de maio de 1991. - Deputado Renato
Vianna, Relator.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO

Of. n9P 99/91-CCJR

A Sua Excel~ncia o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, em cumprimento à dispo

sição regi~ental, os PL n9S 6.093/85, 2.119 e 3.661189 e 77/91,
votados nesta Comissão com parecer pela prejudicialidade.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de estima
e consideração.

Atenciosamente. - Deputado João Natal, Presidente.
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PROJETO DE LEI N° 4I1SS6-C, DE 1989
(Do Sr. Elias Murad e outros 11)

Dispie sobre restri,Ses ao uso E ~ propaganda de produtos de
rivados de tabaco. bebidas alca61icas. defensivos agricolas~

medicamentos e terapias p nos termos do par~gFafo 42 do artigD
220 da Constitui,io Federalo

C~s Comissies de Constitul~iD e Justi~a e de Reda~io CADM); de
Ciincia e Tecnologia. ComunicaciD e InfDrm~tica; e de Seguri
dade Social e Famrlia - AFta 24. 11)

I - Proposi~ão inicial
11 - Proposi~ãD apens~dag

Projeto de Lei nQ 468/91
111 - Na Comissão de Constltui~iD e Justi;a e de Reda;ão:

- Termo de recebimento de emendas.
- Parecer do RelatoFa
- Voto refDrmulado do Relator
- Parecer da Comissão
- Emendas (04) adotadas pela COMissio

IV - Na Comissio de Ciincia e Tecnolo9la. Com. e Inform'tica:
- (ndice de autor das emendas BO projeto
- emendas apresentadas (2)
- Termo de FEceblmento de ~mendas

- lQparecer da Relatar
- 12 substitutiva do Relatar
- Voto em separada com 2 emendas do Dep. MaFcelino Romano
- Parecer reformulado da Relator

Subs~itutiYO refDFmulado do Relator
- Parecer da Comissia
- Substitutivo adatado p~la Comi ••la
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para efeitos desta
bebidas potáveis com
i3 (treze) graus Gay

divulgaçlo da
30 (trinta)

o Congresso Nacional decreta:

Art. iA É proibido o uso de cigarros. cigar
rilhas. charutos, cachimbos ou de Qualquer ou
tro produto fumigero, derivado ou não do taba
co. em recintos fechados com escassa ventila
çio externa, ou arejados apenas por sistema de
ar condicionado.

§ iA Incluem-se no disposto neste artigo, os
recintos coletivos de órgãos públicos, insta
1aç6es. hospitais e postos de saúde pÚblica.
salas de aula. bibliotecas pÚblica, salas de
exibiçio de teatros. cinemas e sistemas de
transporte municipal. intermunicipal e esta
dual ou locais coletivos de trabalho.

§ 2A Será reservado, na parte traseira de
cada classe das aeronaves e nos demais meios
de transporte. Quando isto for tecnicamente
possível, espaço destinado exclusivamente' aos
fumantes, sendo totalmente vedado fumar nos
trajetos de até i (uma) hora.

§ 3A O espaço destinado aos fumantes a Que
se refere o § 2 A será fisicamente separado do
resto da aeronave ou veículo de forma a evitar
Que a fumaça se espalhe.

Art. 2A A publicidade comercial dos produtos
referidos no art. iA 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.

§ iA A publicidade referida neste artigo não
poderá associar o uso dos produtos ao esporte
olímpico ou ao bom desempenho físico nem tam
pouco associar idéias ou imagens de maior êxi
to ou sexualidade das pessoas. insinuando au
mento da virilidade ou feminilidade e nem
incentivará o consumo exagerado. nem utilizará
menores de 21 (vinte e um) anos de idade.

§ 2 A Tal publicidade conterá. na televisão e
na rBdio, advertênci~ sobre os malefícios do
fumo. através da frase "O Ministério da Saúde
adverte: fumar é prejudicial à saúde".

§ ..._ªA Tal publicidade não poderá induzir ao
consumo. atribuindo aos produtos propriedades
calmantes ou estimulantes, Que reduzem a ten
são. a fadiga ou Qualquer outro efeito.

§ 4 A As embalagens. exceto as destinadas à
exportaçio. os pOsters; painéis ou cartazes.
jornais. revistas que façam difusio ou propa-
ganda dos produtos referidos no art. lA conte
rio a mesma advertência mencionada no § 2 A

§ 5A A advertência da Que· trata o § 2A
Obedecer' as normas estabelecidas no anexo
desta lei e poderá ser mudada, a cada período
de 3 (três) anos. pelo Ministério da Saúde.
com base em comprovados critérios cientificos.
sendo concedido 120 (cento e vinte) dias para
a substituiçio do texto em vigência Quanto à
publicidade e i80 (cento e oitenta) dias Quan
to às embalagens.

Art. 3A As entidades com locais de trabalho
coletivos abrangidos pela proibiçio do art. iA
deverão, em casos IIspec i a; S. prover 1I fuma tó
rios" isolados e arejados para os fumantes.

Art. ~A Poderio as entidades pÚblicas ou
privadas proibir o uso de Qualquer produto
inflamável, em sues instalações internas e ex
ternas. ou em parte delas. por motivo de sagu
rança ou de saúde. tomando as prOVidências
previstas no art. 3A

Art. 5A Considera-se.
lei. bebida alcoólica, as
teor alcoólico superior a
.Lussac.

Art. 6A Somente será permitida. nas emisso
ras de rádio e te1evisAo. a publicidade comer
cial de bebidas alcoólicas após as 2i (vinte e
uma) horas e proibida a partir das 6 (seis)
horas da manhi.

Parágrafo único. A publicidade de Que trata
este artigo nio poderá ser associada ao espor
te olfmolco ou de competiçio. ao desempenho
saudável de Qualquer atlvid.qe~.à con~~çio de

quelquer tipo de veiculo. à promoção do consu
mo eX8gerado. nem utl11zar-se de menores de 21
(vinte e um) anos de idade.

Art. 7~ As chamadas e caracterizeções de pa
trocínio dos produtos indlcados nos arts. i~ e
5.Q.. para eventos a 1he i os à prog'''amação .norma 1
ou rotinelra das emlssoras de rádlo e televi
sio. poderio ser feitas. em qualquer horário.
desde que identiflcadas apenas com a marca
ou slogan do produto, sem recomendação de Seu
consumo.

Parágrafo único. Nas condições do caput, as
chamadas e caracterizações do p~trocinlo dos
produtos referidos no art. iA estarão liber~

das da exigência do § 2 A do art. 2A

Art. 8.Q. Nio se consldera publicidade comer
cial. para efeito das restrições estabeleci
das nesta lei, a propaganda estática existente
em estádios. trajes esportivos. veículos de
competição e locais similares.

Art. gA Poderão os medicamentos anódinos e
de venda livre, assim classificados pelo órgão
competente do Ministério da Saúde. ser anun
ciados com as advertêndcias Quanto a seu abu-

slv. cort;orme indicado pela autoridade c1essi
f tcat6t)fa.

S' i& A publicidade dos medicamentos referi
dos neste artigo nlo poderá contar afirmaç6es
QUe nlo sejam passiveis de comprovaçio cientf
fica. nem utilizará depoimentos de profissio
nal que nio seja legalmente qual i fi cedo para
fu'-Io.

S 2& Toda a pub11cidede da medicamentos
conterá obrigatoriamente advert'ncia indicando
que. a persistirem os sintomas. o médico deve
rá ser consultado.

§ 3& A publicidade dos medicamentos nio
poderá. essim como exp6e O § 3& do art. 2& in
duzir ao consumo. atribuindo aos produtos pro
priedadeS calmantes ou estimulantes. que redu
zam a tensAo. atress ou fadiga sem comprovaçlo
científica.

Art. iO. Poderá a propagahda de medicamen
tos. cuja vehda exija receita medica. ser fel
te em publicaç6es especializadas destinadas
aos profissionais e entidadeS da área da sa~de

e conterá. explicitamente. todas as contra
inclicaç6es de uso do conhecimento do fabrican
te.

Art. li. ~plica-se I publicidade de terapias
as _smas normas relativas a meC!icamentos men
cionados nesta lei.

Art. i2. A propaganda de defensivos agrfco
les que· contenham produtos de efeito t6xlco.
mediato ou illl8Cliato para o Ser hUmano. deverá
restringir-se a programas e PUb1icaçaes diri
gidaS aos agricultores e pecuaristas. contendo
COMPleta explicaçlo sobre sua a~licaçlo. pre
cauç6es no emprego. consumo ou utilizaçlo. se
gundo O QUe dispuser o 6rglo cOft~tente o Mi
nistério d. Agricultura.

S i· A· propagahda de defenlli vos agrfcol.s
dirigida ao público em geral poc~rá Ser libe
rada pelo Ministério de Agrl~ultura. QUando
este entender QUe a mensegem e a produto nlo
a_çam. de QUe 1QUer modo a llIa~de de QUem o
ap11 QUe. nem de QUem o consuma.

Art. 13. Aplicam-Se aos infratores desta
lei. sem preJufzo de outres penalidades Já
previstes na laglslaçAo em vigor. as seguintes
aa~6es:

1 _ adVert'ncia:

11 _ susperialo no vefculo dft
publicidade. par pra:to de ettl
diaa;

111 _ apreenslo do produto:

IV Obrigatoriedede ~ veicu1açlo di re.ti-
flcaçlo ou esclarecimento para compensar pro
aagandl distorctda ou da má-f':
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ANEXO

multa aa 100 (cam) a 500 (Qulnhantas)
o maior valor aa rafarlncla vlganta no
cobrada am dobro am caso da ..alncldln-

serão do padrão Unlvers Nor
conforme catálogo Renart de

d) as letras
mal, corpo 9.
Fotocomposição.

Justlf Icoaçio

O § 4~ do art. 220 da nova Constltuiç50 bra
s11eira estabelece que:

b) será escrita. em duas linhas. e as letras
s@rio em cores contrastantes com e base de
forma a assegurar perfeIta vislbilldada:

c) deverá ser aposta em áreas preservadas de
outras informações Que interfiram na sua visi
bilidade. inclusive o selo;

Página dUpla/p'glns simpla. corpo '2
1/2 p'glna corpo 8
1/4 óa página corpo 4

I página corpo 16
1/2 página · corpo 10
1/4 de página corpo 6

Qualquer tamanho n60 especificada nos itens
relecionados à revista e jornais daverá ser
proporcionallzado tomando-se por base a defl
niç60 para 1/4 de página. A proprocionallzaç50
para cartazes e painéis deverá ter como base a
área de 1000 cm'.

IV A advertência para maços de cIgarros.
cartelãs de clgarrrilhas. embalagens de charu
tos. embalagens de fumo para cachimbo e para a
confecção manual de cigarros. previstos no §
4 A do art. 2~ desta lei. obedecerá às seguIn
tes normas:

a) o texto da I" frase e a I" letra de cada
palavra de frase seguinte serão escritos em
letras maiúsculas:

TaMllnM.NorQ I

1 página corpo 24
1/2 página _ corpo 16
1/4 de página corpo B

Tal:I16tdes

dofina'partanad) sará
comercial:

e) as latras sario do padrlo Univera
MedtUM. corpo 34. conforme catálogo Renart de
Fotocomposlçlio:

v
vazes
i?lIis.
cla.

Parágrafo único. As sançaas pravlstas nasta
artigo poaarlo .ar aplicadas gradatlvamenta a.
na relncidlncla. cumulativamente. a crItérIO
dI lutorldada compatanta.

Art. 14. O Poder Exacutlvo regulement
.ste lei no prazo da ao (a•••enta) di •• da .ua
publlcaçllo.

Art. 15. Esta lal antra em vIgor na data de
IIilla INb1 i caçlo .

..rt. ·UI. Ravogam-.. a. dilpoaiç6tl. DIII
contrArio.

Sala das Sessaes. _ Daputado Edivaldo
Holanda Daputado Eraldo Trindade _ Dapu
tado Elias Murad _ Deputado Adhemar de Barros
Filho _ Deputado Victor Faccioni _ Deputada
eenedita da Silva _ Deputádo Joio de Deus An
tunes _ Deputada Hélio Rosas _ Deputado Fausto
Rocha Deputado Ant6nio de Jesus _ Deputado
Daso Coimbra _ Deputado Geraldo Alckmin Filho.

I A advertincla a ser transmItida pelas
emissoras de tel~visio. nos termos do § IA do
art. 2A aesta lei. obedecerá aos seguIntes
critérios:

a) o texto da I" frasa a a I" letra de cada
palavra da frase seguinte serão escritos c6m
letras li1lliúsculas: .

b) será escrita em letrás pretas. em duas
linhas. sobre um retángulo branco. com um fi
lete prato Interno emol~urando a advertincla;

c) sará aberta uma janela no video com 4
(Quatro) segundos de duraçio:

a) o taxto da I" frasa a a l' letra da cada
palavra da fraaa sagulnta da advertlnia sarlo
as~rltos em latras maiúsculas:

b) sará escrita com letras pratas. am duas
linhas. sobra um ratlngulo branco. com um fl
lata prato intarno a~~ldurandO a advart'ncla:

c) o pldrlo adotado para as letras
sará UntV&PI 85 101d. conforma catálogo Re"art
da FotocOmpOS1Çlio. observadaS as seguIntes
dl ...nsC.s:

f) o gabarito adotado é a cartela RTV origi
nal da fllmagam. no tamanho padr~o 36.5x27cm;

g) as cartalas da tamanho difarante serlio
proporclonallzadas.

11 _ A advartlncla para O rádIo pravlsta no
§ l' do art. 2' dasta lal corraspondaré I um
avIso. de Intalra responsabIlidade dI amlsso
ra. com 4 (quatro) sagundos de dUraçlo para
cada 60 (sassanta) sagundos da propaganda. a
sar dIvulgado na mesma faIxa horária da
propagand".

A publlcidada am post.ra. paInéIs ou
jornais a ravlstas rafarldl no S 4
2- obedecerá aos seguIntes reQulsi-

Cartaz•• _ Palnita

"Art. 220.

§ 4A A propaganda comercIal de tabaco.
bebidas alcoólicas. agrotóxicos. medica
mentos e terapias estará sujeita a restri
ções legaIs. nos termos do incIso 11 do
parágrafo anterior. e conterá. sempre que
necessário. advertência sobre os malefi
cios decorrentes de seu uso. 11

Os defensIvos agricolas. os medicamentos e
as formas de tratamento físico e mental slio
conquistas modernas indispensáveis ao se,. hu
mano e trouxeram à humanidade a esperançá da
ellminaç60 da fome. e das doenças a dos males
Que afligem a humanidade desde sempre. A pu
blicidade presta a eSS8 causa ~estimávels

serviços e. no sisteme da livre concorrência.
é indispensável. 550 conhecidos. entretanto.
os efeItos maléficos colaterais que o emprego
indiscriminado desses produtos podem causar a
seus aplIcadores e consumidores. Por isso. en
tenderam 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. não se conhecem benef;cios.
Pelo contrário. seus maleficios fisicos e pro
vocadores de doenças mortaIs slio hoje reconhe
cidos indiscutivelmente. Se não é-possivel.
nem conveniente torná-lo legal. seja pela ad
missão plurissecular do seu uso. seja por nlio
provocar a1teraç6es nocivas no comportamento
social ou 1ntelectual dos Que o utilizam. é
forçoso procurar reduzir-lhe o emprego e ad
vertir os usuários de sauc ~lef;cios.

Por esse mot1vo 9 os per18ment~~.s tambem in
cluiram o fumo entre os produtos Que deverIam
ter publicldada sujeita a restrIções. aspa-

lO
14
1111.
20
24
215
30

corpo
corpo
corpo
corpo
corpo
corpo
corpo
corpoo, ......_

cm'
cm'
cm'
em'
cm'
em'
cm'
cm'

250
500

1000
1500
2000
3000
4000
5000

Cl
:l5i
501

1001
1501
2001
3001
4001

lU
cartazes,
dO art.
tos:
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cialmente porque a formal declaração de suay
ilegalidade criaria possivelmente mais uma
área para a atuação de criminosos, como a pro
vocada pela conhecida "Lei Seca", nos Estados
Unidos. às décadas de vinte e trinta.

4.556/89 de autoria dos mesmos. requerem. nos
termos regimentais. a retirada dos seguintes
projetos de lei. uma vez que o projeto de lei
conjunto abrange todos os dispositivos daque
les cuja retirada é solicitada.

Art. 4a ' Esta lei entra em vigor na data de
sua publicaçio.

Ao ExmA

Senhor Presidente da Cimara do. Deputados
Deputado Paes de'Andrade
Brasília _ DF

Atenciosamente. Deputado Adhemar de Barros
Filho _ Deputado Daso Coimbra _ DeputadO Vic
tor Faccioni _ Deputado Elias Murad.

Ofício GAB. DEM/1990

PL n~ 2.767 Autoria: Deputado Daso
Coimbra.

PL n~ 2.101 Autoria: DeputadO Daso
Coimbra.

PL n~ 3.771 Autoria: Deputado Victor
Faccioni.

Deputado Ella.

Autoria: Deputado Adhemar ~e

Excelentissimo Senhor Presidente.

Com relação ao Projeto de L~i na 4.556. de
minha autoria e de mais outros onze parlamen
tares. que dispõe sobre a propaganda comercial
de bebidas alcoólicas. tabaco. medicamentos e
agrotóxicos e que foi distribuido para as Co
misso.s de Constituiçlo, vustiçm e de Redaçlo.
Ci6ncia e Tecnologia, Segurida~e Social e Fa
milia e de Agricultura e Politica Rural gosta
ria de .olicitar a sua atençlo. Com relaçlo às
tr6s primeiras, nada temos a o~jetar. Entre
tanto. com relaçlo à última delms _ a de Agri
cultura e Polit'ca Rural _ solicito de V. Exa
uma revislo com relaçlo à dlstrlbuiçlo do re
ferido projeto de lei a ela. uma vez Que o seu
t.or diZ respeito apenas à propaganda comer
cial dO agrotóxico e nio à sua utl1lzaçlo ou
meios de emprego.

Agradecendo antecipadamente. envio-lhe os
meus cordIaiS cumprimentos.

Atenclosarnente.
Murad. PSD8/MG.

mUlta pacunjárla equivalente a 500
(quinhentas) OTN. ou com base em fndlce ofi
cial que venha a ser Instltuido paIo Podar E
xecutivo.cobrada em dobro em c~so de relnel
d6ncla. bem como a suspanslo da emissora de
rádio e de televlsio ou a da clrculaçlo do
veiculo de divulgaçlo na Imprenfta. no prazo de
até 30 (trinta) dias. a critério da autoridade
competente.

Art. 3a O Poder Executivo regulamentará esta
l.i no prazo d. 60 (sessenta) dias" de sua
publicaçio.

PL n~ 1.3015
8arros F i1 ho.

Art. 220. A manifestaçio do pensamento, a
criação, a expressão e a informaçio, sob qual
quer forma. processo ou veiculo nia sofrerão
qualquer restrição. observado o disposto nesta
Constituição.

LEGISLAÇÃO CITAOA. ANEXAOA PELA
COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Os produtos alcoólicos completam o elenco
daqueles sujeitos à propaganda com restrições,
Aqui, as nuanças são evidentes: nio há dúvida
de que sua ingestio moderada pode ser' até mes
mo estimulda. Ao que parece, o álcool, em pe
quena quantidade, pode até ser benéfico ~ saú
de. diminuindo a formaçio das chamadas llpo
proteínas de al.ta densidade e contribuindo
para reduzir o risco do infarto do miocárdio.
Além disso. desde tempos imemoriais. o vinho
acompanha o homem e. ainna hoje, é produto a
limentício cotidiano em diversos países da Eu
ropa, geralmemte sem prejuízo à saúde. De ou
tro lado, o abuso do consumo de bebida forte,
destilad~ acima de 40% em volume, tem consti
tuído grave problema em quase todo o mundo.
Assim, há que. desde logo. dis~inguir-se a be
bida leve da bebida forte.

O projeto de lei que ora apresentamos procu
ra equilibrar todos esses aspectos. De um la
do. por consider8r que a publicidade é um fa
tor ponderável ao estímulo do consumo.
conseqüentemente da produção e da geração de
empregos. De outro. porque pode e dave ser u
tilizada nos dois sentidos, quando promover a
utilizaçio 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 prQjeto se situa
dentro do razoável e representa uma importante
conquista para aqueles que são vitimas, indi
retas ou inocentes, do uso indiscriminado e
abusivo dos produtos cuja publicidade esta lei
regulamenta.

Sala das Sessões. _ Elias Murad _ Adhemar de
Barros Filho _ Victor Faccioni _ Benedita da
Silva _ voio da Deus Antunes _ Hélio Rosas _
Eraldo Trindade _ Fausto Rocha _ AntOnio de
vesus Daso Coimbra Geraldo Alckmin Filho
Edivaldo Holanda. -

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

§ 4~ A propaganda comercial de tabaco. bebi
da alcoóll:a. agrotóxicos. medicamnetos e te·
rapias estará sujeita a rastrições legais. nos
termos do inciso Ii do parágrafo anterior. e
conterá. sempre que necessário, advertência
sobre os maleficios decorrentes de seu uso.

Art. 5- Revogam-se as disposições em contrá
rio.

oJu.tIf Icaçlo

Apesar de o hábito do fumo ser bem antigo. o
prejulzo que traz à saÚde é inconteste.

Brasilia. 8 de março de 1990

~I....to

Segundo Antunes Santos de Oliveira. em .eu
livro "Fumo. Alcoolismo e Drogas". slo inúme
ros os componentes do fumo. todos eles nocivo.
à saÚde. Senlo. vejamos o que no. diz ••••
autor:

701150

're.l~nte a.. Cimara do. Deputado.
Deputado Paes de Andrade
Ira.lHa _ DF

'rezado SenhOr Pre.ldente.

Da SenhOre. Deputadol abaixo lublcrlto•• em
funçlo do projeto de lei conjunto de n-

"vá foram Identtflcado. cerca de 4.000
cOmpOstOI de tabaco e mais de 1.200 .ub.
tinela. já foram isolada•. Entre'ela. cl
taremo. nicotina. alcatrlo. colldlna, mo
nóxido de carbono. ácido clanidrlco. fe
nol. furturl. crelol. acroleina. ptrldlna.
lutldlna. ar.6nlco••al. amonlacal •• dió
xido de carbono. nitr0g6nlo. arg6nlo. ma-
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tana. carbonllas. óxido e dióxido de nl
trog'nlo, formadildo. ac.taldefdo. pro
prlonaldelo. butanona. dlmetll. hidrocar
bonetos aromáticos e pollcfclldos. hidro
carbonetos saturados e nio-saturados. ben
zo, plrano. cri sano, cetona•• 61cools. pO.
11es a hldrocarbonatos cancerígeno•. "

Esclaraca ainda ~ua do. re.ultado. obtidos
por clant'stas por Intermédio de pe.~ul'a. ex
perimentais. investlgaçOa. patológicas. clíni
cas apldamlológlcas a autópsia•• am pas~ulsas

sobra a açio do fumo sobra o fumanta. dastaca
ram-se os seguintes tópicos: aI entorpecimento
mantal: oI inflamaçlo no estOmago: cl deflct
êncla fíSiCa: dI tosse: el angina no pei
to: fI gangrena: gl perda de oxlglnlo no San
gua: hl conjuntlvlte. e bleferlte.; tI dlml
nulçlo da v,rllldada dO homam.

Nas autópsias. os estudos anetomopatológlco.
damonstraram a granda Influ'ncla do fumo na
bronQuite. fibrosa pulmonar e enfisema.

A açlo do fUmo sobre a mulher' mall fulml
nantw aInda por ala ter seu organllmo mala
frágil a nervos mais delicados. Se fuma próxi
mo de seus filhOS. anvenena o ar ~ue ele.
respiram. Sa está amamentando. 'ntoxica o b-ol
com a n'coti~a ~ua está no seu Selo. Se está
grávida. astá sujeita a partos prematuros e
abortos, sem se falar no. pr.Julzos cauaadoa
ao feto.

Finalizando. Antunes Sant de Oliveira a
ponta o poder vanenoso dO ,mo, Que é tio
grande Que torna 01 saUI ,ciadol vitima. de
câncer no pulmlo na proporçlo da i&%.

Ora. nlo obltante ser Obrigatório o aler'a
Quanto à noCIvidade do fUmo à aa~de. a técnica
utilizada Par. ) propaganda prlnclpalmen'e de
cigarrOS pratl~.mente o anula.

I Entendemoa que , UIII crl_ cont"•• Juventua.
óaI'e Pef. o QUI a. VIM 'alende dl."l••"'e.

PROJETO DE LEI N° 460, DE 1991
(Do Sr. Dércic;> Knop)

Dispõe sobre a proibição de fumar no interior dos veículos

terrestres de transporte coletivo de passageiros.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 4.556, DE 1989).

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 19 É proibido fumar no interior dos veículos
terrestres de transporte coletivo de passageiros.

Art. 2º Os veículos mencionados no artigo ante

rior deverão ter em seu interior, afixados em locais visíveis,

avisos sobre a proibição expressa nesta lei.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presen

te lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua public~

ção, dispensando especial atenção à forma e ao órgão respons~

vel pela sua execução, bem como às penalidades a serem aplic~

das aos infratores.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições 'em contrário.

JUS T I F I C A C A O

patologias e
A ciência já

A correlação entre a ocorrência d~

o hábito de fumar é fato por demais
demonstrou sobejamente a associação

numerosas
conhecido.

entre o ta-
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bag~smo e diversos tipos de cânceres, de doenças do coração
oÜ'- 'Vasculares, de outras tantas pulmonares, bem como de maior
~!sco para a reprodução humana. Os prejuízos individuais e
sociais advindos deste hábito são enormes e sobrepujam larg~

mente os benefícios que a atividade econômica da indústria
fumageira geram.

Em que pese ser uma opção individual,o hábito,
ou vício, de fumar trás conseqüências diretas sobre os que
convivem com o fumante. A queima de um cigarro produz 4.270
substâncias tóxicas que são introduzidas no organismo do fu
mante e liberadas no meio ambiente, expondo igualmente a es
tes verdadeiros venenos os não-fumantes. Segundo o Ministé
rio da Saúde "ao fim de um dia de trabalho em ambientes pol~

ídos por fumaça de tabaco, os não-fumantes podem ter respir~

do até 10 cigarros."
Nos países desenvolvidos dia-a-dia observam-se

maiores restrições à propaganda, comerc~alização e ao pró
prio hábito de fumar. Existe, de fato, nestes países, ~m ve~

dadeiro cerco aos fumantes, procurando constrangê-los atra
vés da proibição de fumar em meios de transporte, em estabe
lecimentos comerciais, ambientes de trabalho, etc.

No Brasil, enquanto isso, observa-se justamen
te o contrário. Aqui vigora uma tolerância enorme para com o
tabagista que reverte em-abuso e falta de respeito em rela
ção aos não-fumantes. Nesse sentido é absurdo que até hoje

~ão se tenham estabelecido proibições e sanções para os fu
mantes em transportes coletivos terrestres. A proibição, no
mais das vezes desrespeitada, existe apenas enquanto norma
em municípios, e refere-se aos transportes que circulam den
tro de seus limites.

Pela importância do transporte rodoviário de
passageiros em nosso país, assim como pelas grandes exten-

~sões territoriais cobertas pelos mesmos, levando a viagens
de horas e, até mesmo, dias, o presente projeto reveste-se
da maio importância. Se atentarmos· para o fato de que JO
vens, 'rianças, mulheres, muitas vezes grávidas, e idosos
são obrigados a permanecer longos períodos em ambiente polui
do face à inexistência de proibição de fumar nestes veíc~los,

percebemos a relevância da matéria.
Desta forma, esperamos contar com o apoio de

nossos ilustres Pares no Congresso Nacional para aprovação
deste projeto.

Sala das Sessões~ em 26 de março

Deput~IO KNOP
'~ ~//l

de 199-1.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

Termo de Recebimento de EMendas

Nos termos do art. 119, caput. I. do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados e do
item 111 do Ato da Mesa nR 177/89, o Sr. Pre
sidente determinou a abertura _ e divulgação
na Ordem ~o Dia das Comissões _ de prazo para
apresentaçao de emendas .. a part,r de 31-5-90,
por Clnco sessões.

Esgotado o prazo. não foram recebidas emen
das ao projeto.

Sala da Comissão, 6 de junho de 1990. _ Ruy
oma~ Prudêncio da Silva, Secretár,o.

PROJETO DE LEI NR 4.556, DE 1989

Dispõe sobre as restrições ao uso e à
propaganda de prodUtos derivados de taba
co. bebidas alcoólicas. defensivos agrlco
las. medicamentos e terapias, nos termos
do § 40 do art. 220 da COnstituiçio
Federal.

Autor: Deputado Elias Murad e outros

Relator' Deputado Ibrahim Ab,-Ackel

O Deputado Elias Murad e outros. e o Depu
tado Jayme Pal11arin, apresentam â considera
ção da Câmara os Projetos de Lei nRs 4.566. de
1989, e 4.934, de 1990. que dispõem sobre res
trições ao uso e à propaganda de produtos de
r1vados de tabaco. bebidas alcoólicas. defen
Sivos agrícolas. medicamentos e terapias. nos
termos do § 4 R do art. 220 da Constt'tuição
Federal.

A matéria. cujo mérlto pertence às Comissões
de Cíéncla e Tecnologia. e de Seguridade So
cial. estabelece 11mltaçóes aos fumantes, ao
mesmo tempo em que lmpõe normas restritivas à
propaganda dos produtos mencionados no art. 1~

de ambos os projetos.

o eaput do art. 1~ e seus parágrafos. do
Projeto Elias Murad. poderiam despertar dúvi
das quanto à constituclonalidade e especial
mente quanto à técnica legislativa. Pareceu-me
necessário emendar essas dlSposlçóes, de forma
e dar-lhes nova redação. afastando, asslm. a
possibilidade das referidas increpações.

Os arts. SR e 4~ do mesmo projeto impuseram,
igualmente. modificações substancials em sua
redação.

Assim, opino pela preferência e aprovaç~o do
projeto subscr,to pelo Deputado Elias Murad e
outros. no que diz respeito à sua constitucio-

nalidade, juridicidade e técnica legisla)iva,
com a adoção de três emendas.

Acolhidas estas emendas. passa o Projeto de
Lei nA 4.566. de 1989, subscrito pelo Deputado
Elias Murad e outros a conter disposições ade
quadas à sua finalidade. sem os vicios de in
constitucionalidade sem dúvida existentes em
sue concepção original.

A adoção do projeto em tela. nele incluidas
as emendes propostas. torna-o. em minha opi
nião. constitucional e juridico, além de ela
borado em boa técnica leg1slativa, motivo pelo
qual sou de parecer favorável à sua aprovação.

A aprovação desse projeto importa a conse
qüente rejeição do Projeto nR 4.934, de 1990,
assinado pelo Deputado Jayme ~alliarin, que se
limita a proibir a propaganda de cigarros e
dos demais derivados do fumo ne imprensa e nas
emissoras de rádio e televisão, estabelecendo
~ar8 as infrações multa pecuni8r1e cobrada em
'obro no caso de reincidência.

Entendo. porém. que o Projeto Elias Murad
tratou da disciplina pertinente à publicidade
comercial dos referidos produtos. no corpo do
seu projeto. de forma eficaz. A aprov~çio do

projeto do Deputado uayme Palliarin importaria
não só a mutilação do Projeto Elias Murad como
na sjmultaneidade de duas leis sobre o mesmo
assunto.

Somente por esta razão de técnica legislati
va é que me sinto forçado a propor a rejeição
do projeto do Deputado Jayme Palliarin.

EMENDAS AO PROJETO DE LEI
NA 4.556, DE 1989

Emenda nO

MOdifica o art. 1R e seus parágrafos. que
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1R É proibido o uso de cigarros.
cigarrilhas. charutos, cachimbos ou de
qualquer· outro produto fumigero. derivado
ou não do tabaco, em recinto coletivo.
privado ou público, salvo em áreas deSti
nadas exclusivamente a este fim. devida
mente isoladas e com arejamento convenien
te.

§ iR Incluam-se nas disposições deste
artigo as repartições pÚblicas, os hospi
tais e postos de saÚde, as salas de aula,
as bibliotecas pÚblicas ou particulares,
os recintos de tràbalho coletivo de empre
sas públicas·ou privadas, as salas de tea
tro e de cinema. bem como os demais recin
tos que, em virtUde de sua natureza cole
tiva. se enquadrem nas caracterist,cas a
Clma mencionadas.

§ 2R É igualmente vedado o uso das SUbS
tâncias mencionadas no art. 1~ nas aerona
ves e veículos de transporte coletivo,
salvo quando, em viagens superiores a uma
hora de duração. houver nos referidos mei
os de transporte parte especialmente re
servada aos fumantes."

Emenda n Q 2

Exclui o art. 3~

Emenda nO 3

Modifica o art. ~~, que passa a vtgorar com
a seguinte redação:

"Art. 4R Poderão as entidades públicas
ou privadas proibir o uso de qualquer pro
duto inflamável em suas instalações. po
dendo as mesmas reservar locais espec1al
mente destinados a esta finalidade, desde
que dotados das condições necessárias de
segurança. 11

Sala da Comissão, 27 de junho de 1990.
Ibrahlm Abi-Ackel, Relator.

PROJETO DE LEI NR 4.556-A, DE 1989

Reformulaçio de Voto

Em acatamento à sugestão do ilustre colega e
jurista. Deputado Nelson Jobim, Que apresentou
argumentos. convi ncentes e bem fundamentados.
decidi reformular meu voto orJginal.

Com efeito, faz-se mister suprimir a parte
final do art. 2 R • § 1 R , da propos1ção; "
insinuando aumento da viri11dade ou feminili
dade e nem incentivará o consumo exagerado,
nem utilizará menores de 21 (vinte e um) anos
de 1dade".

Convém ressaltar que esta alteração intenta
adequar o projeto à técnica legislativa que se
recomenda. A expressão supramencionada é por
demais subjetiva, o que pode, em última
análise. ensejar a sujeição da lei ao juizo de
valor de quem a aplica. contrariando, destar
te, principio elementar de elaboração da norma
legal, pois a mesma deve ser o tanto quanto
possivel objetiva.

Outro aspecto importante é o da dificuldade
de verificação do cumprimento da lei. A não
utilização de menores de 21 (v1nte e um) anos
de idade não pode ser constatada a partir de
simples observação do anúncio publicitário:
mais um empecilho à aplicaçio da norma legal.
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Portanto. buscando evitar a promulgação de
leis ineficazes. e banir o tão conheCldo fen6
nemo das leis que "não pegam ll

, é Que apresen
tamos estas considerações, mantidos os demais
termos do parecer anterior.

Sala da Comissão. 6 de dezembro de 1990. _
Deputado Ibrahlm Abl-Ackel, Relator.

Parecer da Comlssio

as bibliotecas públicas ou particulares.
os recintos de trabalho coletivo de empre
sas públicas ou privadas, as salas de tea
tro e de cinema. bem como os demais recin
tos que, em virtude d~sua natureza cole
tiva. se enquadrem nas características a
cima mencionadas.

§ 2" É igualmente vedado o uso das SUbs
tâncias mencionadas no art. 1 A nas aerona
ves e veículos de transporte coletivo.
salvo quando. em viagens superiores a uma
hora de duração. houver nos referidos mei
os de transporte parte especialmente re
servada aos fumantes."

A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação. em reunião ordinária realizada hoje,
opinou unanimemente pela constitucionalidade.
juridicidade e técnica legislativa do Projeto
de Le 1 n~ 4. 556-A/B9. com emendas ,. e dos de
n~s 5.5B5 e 5.622, de 1990. apensados: e pela
rejeição, por falta de técnica legislativa, do
de n~ 4.934/90, apensado, nos termos do pare
cer do relator. que apresentou reformulação de
voto.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 1990.
Deputado Theodoro Mendes, Presidente Depu=
tado Ibrahlm Abl-Ackel, Relator.

EMENDA NQ 2 _ CCJR

Exclua-se o art. SA do projeto.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 1990. _
Deputado Theodoro Mendes, Presidente Depu-
tado Ibrahlm Abi-Ackel, Relato~.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 1990. _
Deputado Theodoro Mendes. Presidente Depu-
tado Ibrahim Abi-Ackel, Relator.

Suprima-se do § 1 do art. 2" do projeto a
seguinte expressão final:

" ... insinuando aumento da virilidade ou
feminilidade e nem incentivará o consumo
exagerado. nem utilizará menores de 21
(vinte e u'm) anos de idade."

CC"REMENDA NQ 3

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Theodoro Mendes. Presidente; José Dutra, Mário
Assad e Ibrahim Abi-Ackel, Vice-Presidentes;
Aloysio Teixeira. Arnaldo. ~oraes. ,Hél ia M2I
nhães, Leopo'ldo Souza. Elieze~ More,ra, Evaldo
Gonçalves. Horácio Ferraz. José Thomaz ~onó,
José Guedes, Jutahy Júnior, Gonzaga Patr,ota,
Antônio Cimara, Carrel Benevides. Ismael w,n
derley, José Genoíno, Mendes Ribeiro, Nelson
Jobim Nilson Gibson, Renato V,anna, Mess,as
Góis,' Ney Lopes. Paes Landim, Moema São Thia
go. Plínio Martins. Silvio Abreu. Ter-so Genro.
Antônio de Jesus, Ivo Mainardi, Etevaldo No
gueira. Lysineas' Maciel. Adylson Motta. Jorge
Arbage. Adolfo Oljveira, Fernando Santana,
Gilberto Carvalho. Rosário Congro Neto e Ro
berto Balestra.

Sala da . Comissão, 6 de dezembro de 1990. ,_
Deputado Theodoro Me~s, Presidente Depu-
tado Ibrahlm Abl-ACk81, Relator.

EMENDA N" 1 CCJR EMENDA NQ 4

Dê-se ao art. 1" do projeto a seguinte
redaçio:

Dê-se ao art. 4" do projeto a seguinte
redação:·

"Art. 1" É proibido o uso de cigarros,
cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de
qualquer outro produto fumígero, derivado
ou nio do tabaco, em recinto coletivo,
privado ou público, salvo em áreas desti
nadas exclusivamente a este fim, devida
mente isoladas e com arejamento
conveniente.

"Art. 4~ Poderão as entidades ~úblicas

ou privadas proibir o uso de qualquer pro
duto i nf·l amáve 1 em suas i ns ta I ações, po
dendo as mesmas reservar locais especial
mente destinados a esta finalidade, desde
que dotados das condições necessárias de
segurança. 11

§ 1" Incluem-se nas' disposições deste
artigo as repartições públ.ices, os hospi
tais e postos de saúde, as salas de aula,

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 1990. _
Deputado Theodoro Mendes. Presidente Depu-
tado Ibrahlm Abl-Ackel, Relator.
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EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se, d", art. 10·"do projeto, a

~expressão "do conhecimento do fabricante", In rine do dispo

sitivo, que passa a vigorar com a seguinte redaçAo:

"Art. 10. Poder~ a propaganda de medi

cament'Ps, cuja venda e/ija receita médicB,ser

fe.ita em publicações especializadas destina

das aos profissionais e entidades da .área de

saúde e conterá, expIie! tamente, todas as co!!.

tra-indicações de uso. 11

JUSTIFIC9CAO

Os medicamentos Que sAo exigidas re-

ceites .,édicas para 8 sua venda, bem como os demais medica

mentos, dev.em conter todas J:Hi contre-!ndicaçaes de uso,

nlo s6 as que sejam "do conhecimento do fabricante", pois,

o pressuposto é que aquele que produz e comercialize medi

camentos tenha amplo conhecimento do produto qUf1 manipula:4

Lei Wl 4.556-!l, de 1989 n seguinte rec'aç~(':

ANEXO

c) Será a~erta uma janela em vídeo, acompt!nhnda

no sinal correspondente em áudio, com l~ (quetro) segundos de dur.!

ç~o.

JUSTIFICAÇAO

o artigo 220 § 4!i1 da Constitu!çftc Federal, eSGegura

importante direito aos cidadãos brasileiros no que se refere b .li

herdade de adot~r, Ou n~o, procedimentos a partir dt'l eon.~clentiz!.

ç~o de malef'fcios decorrentes de sua QpÇ~O .Nossa emenda visa CO!!

tr!buir com o aprimoramento da dlvulcaç:l'1o da necess~ria adverte,!!

eis na propaganda pela Televis~o. Ao incluirmos a sinal de áudio

estornes não só fortalecendo o alerte a ::,oPllleç~o, mas também ampl.!,

endo o espectro de pessoas que podem sp.r scnsil-jiJ.!1.adas. NUI!I país

ol"lce há grande porcentagem C:e analfabetos (l Z!:'.erte ef.l vídeo sem

liiudio, deixa de ~lcançar uma parcela s!gn!~!cat!va Cai populaçl'1o.

~ sabido que um dos sentidos mais apurados do ser h!:!,

mano é a al!diç~o. facilite-se, desta forma, o processo de conscie,!!

t:1zaç~o dos telespectadores e os obje·tlvos deste iltport~nte proj!.

to rle Lei nodem ser atingÚ1bs com maior eflcác.!a.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NQ 4556-"89

Nos trrm05 do art. 24 v H!p cOlllb inado com oart .. 116. e da ;t,rt~ 119 ..callut. .. I .. l:ad05 da RegimEnto In.tErno da Câ
mara dos DRPutados .. e do, Item III do Ato da MEsa ng 177/89 .. o Sr.
Presld~nte. determinou il abertura - e dlvulgaç;âo na Ordem do Dlia da.
CO.lIlssoes - de prazo para ;a apr~sentaç:lio de irMEndiJ.1I ao.proJcto ia

~~~~::od~e~:~7doP~~a~I:~~n:::~ões.. tendo .. ao SRU ti!rmlnol trsh: d;gão ••

Sala dis Com I s'sÕE& .. 25 de .br 11 dE 1991.

Sela l1ias Comissões v em de de 1991.

H~~O~D
Oeputodo Fede:::""(

~,
J1ARIA IVON. DO ESP-iRITO SANTO

Strcrrt:ar la •
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O projeto de Lei em epígrafe, do ilu.tre Deputado El1as
Murad e outr"s 11 (onze) deputados, ao qual foi apensado o Projeto
de Lei nR 460, de 1991 t tratam,respectlvamente~das restriçaes la

uso e li propaganda do fUlno, bebidas alcoólicas, lledicIRlentos, ter!.
pIas e defenslvos~.grIco18St assim como das restrlç15es ao uso de
produtos fumrgeros em veículos de transporte coletiva terrestre.

As iniciativas Jé "l0 vêm sem tempo, uma vez que, esp!
clalrnente a questlo da propaganda, é prec&lto constituc.1onal Que es
tá a merecer norma legal.

Matéria polêmica, uma vez que ·conflita interesses comer ..
tlais dos produtos com quesUies técnicas e ~ticas relativas" ind~

çlo do consumo dos respectivos produtos, com claros efeitos sobre a
saúde dos seus consumidores diretos e indiretos, o assunto enC,antr,!
-se tratado de maneira ampla, integreI e sensata nos projetos em

questlo.
Oesejarwos, no entanto, tecer .algulll15 consideraçOes are!.

peito, COlO o intuito de embasar alguns aperfelçoarwentos que temos 8

intençRo de propor A consideraçlO de Vo.... Exceltncias.

Nossa compreensllo sobre B questDo f que cada um desses
produtos e lçOes que .Ro objeto. das re.triçOes destl lei Um CorlC
terístlcas e Ill1plIcaçOes dIstintas, Merecendo assIm, tratllllentos
tamb~m específicos.

Senlo vejamos. O hnbi to de fumar, se bem reconhecIdo corno
nocivo 1& slúde, i Ulll h'bito socIal dificilmente elillin'vel por Sul
trtjetóri8 hist6rl~8. A boa norma do con ..ívl0 socIal, no entanto
recomenda qUI! se coíbo). o estim'JI0 a esse hábito, especialmente ju,2
to .s faixas etárias mais jovens e em locais onde seus efeitos 81
cançam outros que nlo os usuários voluntlirios. De qualquer forlna C!
be sempre 8 açlo educativa de alerta sobre Os riscos do consumo. A,!

sim, estamos de acordo com as proposiçOl!!s contidas nos projetos, s.!:!,
ger.1ndo, no entanto, que o hor'rio da propaganda em r'dJo e televJ
slo seja entre 21 (vinte e uml) horas e 3D (trinta) ..lnuto$ e 06

(seis) horas. uma vez que, na prática, li nesse horário que ocorre a
chamada programaç'o para adul tos.

Quanto li bebida nlc0611ca, estllnOS de acordo com a.s just!
ricaçOes apresentadas pelo Deputado Elias MUI ad porl suas propo.i 
çOes-~ uma vez que o produto é m81~flco especialmente quando do seu
abuso. vale, entretanto, a lfleSlftB sugestlo quanto ao hordrl0.

Em ielaçlo, no entanto, aO$ medicameJ?tos e terapias, toE.
do. o. trabalhos cientificos reali'zodos slo unlni.es e. indicar I
sua propaganda como condicionante do uso indevido e abusivo, leva!!
do a efeitos extrelfl8me~te danosos. A propaganda, neste caso, s6 d6

dividendos comerciais, sem qualquer benefício pa:ca a saúde do co!!,
sUllldor; pelo contr'rl0.

Nesse caso, 501l0'S pela total vedaçlo da Pl'opaganda desses
produtos, mesmo os chamados~ an6dinos, uma vez que estes induzem &0'
h'bi to dE consumo de outros, além d~ onerar de forma pesada' e i",~~

vide' o já combalido orçamento familiar. Julglmos que a ú~iC8 publ!
cidade permitida deva ser a dirigida direta e especificamente I
profissionais e lnstitulçOes de saúde, em plJbllcaçOes especil1iza ...

das.
Quanto las defensivos agrícolas, ta"'~~1n conhecidos por !

grot6xicos, cabe tratlmento selnelhante, lelllbrando que. no CISO, h'
progro.ls e. ridio e te1evislo e. que, dependendo di .Ineiu co.
que .10 tratadls, I' .at'rias publlclt'rlas correspondentes podelll
'ser ICei Uveis, principol.ente qUlndo estejl. num contexto pedlg6g!
co. Pensa.os, no entanto, que nlo cabe_ outras aberturas las disP~"

sit1v.os restritivos do projeto.

vale lembrar ainda que nos paises lIais desenvolvidos on
de h' uma melhor organizaç:io e conscientizaçlc dos cDnsUlllidore~, ;
xiste uma tend'encia ineQulvoca ~ total proibiçRo da publicidlde c;
mercial de todos estes prcdutos. -

Propomos também urna clara expl1citaçlo de quem silo
responsáveis pela observância desta lei: os produtores, as
elas de publicidade e os veiculos de comunicaçlo. 56 assim 6
sivel uma luto-rogullçao d. quesUo.

Cabe lembrar que esta lei encontrar' cDlrlplementariedade
no j' aprovldo C6digo de Oefesa do Consumidor, e é porisso que e!
tamos propondo 8 exC:luslo de alguns aspectos norlJlltizadores de eE!
balagens e bulas, já previstos no referido cÓdigo.

Quanto 3S duas emendas apresentadas pelos ilustres Depu
tados Marcellno Romano Machado e Edson F'ideHs, temos 8 considera;
respectivamente que:

.. 8 emenda supressiva da expresslo: "do conhecimento do
fl'bricente" ficl prejudicada. em funçlo dos termos do substitutivo,
embora contemplada no seu rnthi to;

- I inclu.ao da advertencia do Ministlrio di Saúde em
"audio", nos meios de comlJnicaç§o televisivos encontra objeçOes tec,!!
cas e pede chamar ainda mais atenção para o anúncio.

Por último, houvemos por bem elimInar o anexo do Projeto
original, por entendermos que essa li a mat'ria da esfera do Execu..
tivo,alem de já estar remetendo ao "'1n1st'r10 dI Saúde.. 8 revislo
periÓdica dessas normas. Isso simplificará o apreciaçao do PIojetc.
De qu.Jqu~r fôrma, sellpre cnberli ao Congresso Nlcional fiscalizar
a observlncia do "espírito da lei", na norlllJtizaçlo do executivo.

JI ~ VOTO DO RELATOR

Ttndo em vi!ita as consideraçl:ies 1eitas no Relat6rio, pr.Q.
pOthOS li consideraçlo desta Comjsslo um S!Jb~tJtutlvo que incorpora
a ess!ncla dos dois projetos em amU1se, assim como as emendas I

prOVidas pela Comissfto de ConstituiçRo, Justiça e RedaçRo e as m~

dificaçOes por nós sugeridas.

Somtls, portan:to, pele aprovaçlo da I!Ilt~ri. contida nos
Projetos n. 4~56/B9 e 460/91, nos termos do Substitutivo Inexo e
pela rejeiçlo d~s emendas de nas 01 e 02, opresentadls ao Projeto,
nesta Comisslo.

Sala das Comi.sOe" de junho de 1991.

-(II,~
Oeputodo Sergio At.>uCI

Substitutivo lÕÕ1
Dispae sobre restrlç15l'!$ ao uso ~ • PI'Op.
glndl de produto. fu.ígero., bebidls li
eo611ca,s••edfc••entos. terapi., e dere~

slvos agrIcolas. nos ter.os do S "a d;
ort. 220 di Constltuiçlo di Rep~b1icI.

Art. ,. - O uso e I propagandl de produtos fumígaros derivldos Ou
nlo do tabaco, de bebidas alco61icas, de Iftedicamentos e terapias e
de defen.ivos agIícolas estio sujeito. As restriçOe. e condiçOes es
tlbelrç4dls por esto lei, nos ter.o. do § •• do ort. 220 di Con.tl
tuiçl" ai Repoi"bl1ca. -

Par'grafo Ilnico - Considerl-sl porl efeito. duto lei, bebldl
11coÓ1i~I, IS. bebidos poU.veis co.. teor 11coó11co, superior e 13 (tr~

ze) 'grlus GIY Lu'SlC.
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Art. 22 _ E proibido o IJS" de cig:Hros. cig:urilhas. charutos, c.,!!

chirqol;;~ 0'-: dE (jlJa1Q..JE'! .)utro .c·r::'d'Jto fUiT~~:p~::'o. derivado Ou n~o d~·

tab8cc'. er r~cinto ceIfo,t.ivo, priv8dC' CI'J pl~:'li(;o. salvo em área de!

tinadâ ell:clusívamentp. a esse fim, devidarnE'r,te isolada e com arej2.

mE'nt.c con'.'e"'iente.

Parágrafo Primeiro _ Incluem-se nas dispos.iç6es deste artigo as re

partições públicas. os hospitais e postos de saúde, as salas de 8,!!
la, as bibliotecas. os recintos de trabalho coletivo e as salas de

teatro e cinema.
ParágraFo Segundo _ E igualmente vedado o uso das substâncias me!!

ciQ("ladas no alt. 22 nà~ aeronaves e veiculos de transporte colet!

vo, salvo quando, em t!í::jt;'tos superiores a uma hora de duraç~o

houver nos respectivos I'l'if ias de transporte parte especialment~ r!

servada aos fumarttes.

Art. 312 _ A publicidade cOlTlercial dos produtos referidos no art.

2º SOlflente será permitida nas. emissoras de rádio e televisão no hE.

rária compreendido entre as 2' (vinte e uma) horas e 30 (trinta)ml

nutos e as 6 (seis) horas.

Parêgrafo Primeiro _ A publicidade referida neste artigo, assim cS!

co a veiculada na imprensa escrita. não poderá associar o uso dos

produtos ao esporte olímpico ou ao bom desempenho fisico, nem ta~

pOLlCO associar idéias ou imagens de filai!)r êxito ·ou sexualidade das

pessoas.

Parágrafo Segundo - Tal publicidade conterá, nos meios de comonic~

Ç~O, e em função das suas características, advertência escrita ou

falada, sobre os malefícios do fumo, através da frese "0 Minist~

rio da Saúde adverte: fumar é prejudicial à saúde".

Parágrafo Terceiro - Tal publicidade- não poderá induzir ao consumo,
at r ibu.í ndo ao oroduto Dropr ieclades c8.11T'.antes ou estimulantes, Que r!

C1:"lt.:,,'l" & te'"l'i.:Êe, a fac:gd,':"J C",';'~~.f':' c·..!tro ~feito.

Parágrafo Quarto - As embalagens, exceto &s destinadas e;<port.§

çi3o, os posteres. painéi':. ou cartazes. jornais e revistas que faça1':'

difusão Ou propaganda dos produtos referidos no art. 2º conterão a

mesma adverténc i a mencionada no § 2f'.

Art. 612 - ( vedada a publicidade dos prado tos de que trata esta lei,

er'l trajes espcrtlvos.

Art. 79 - E: ved::lda a publicidade de medicamEntus e terapias de qUi::':'

Quer tipo ou espécie, eJ:ceto em publicações especializadas dirigida~
..dIeta e especificamente a profissionais e instituições de saúde.

Art. 8(/ - A propaganda de defensivos agrícolas que contenham produ 

tos de efeito t6xico, mediato ou imediato, para o ser humano, deverá
rest:ringi r-se a programas e publicações dirigidas aos agricultores e
pecuaristas, contendo completa expllcaçAo sobre sua aplicaçlio, pr!
cauções no emprego, consuma ou utilizaç§o, segundo o que dispuser o

6rgão competente do Ministério da Agricultura, sem preju!zo das nor

mas respecUvas estabelecicJas pelo Ministério da Saúde 00 outro d!
gão do Sistema (Jnico de Saúde,

Art. 92 _ Aplicam-se aos infratores desta lei, sem prejuizo de outras

penalidades previstas ni: legislaçao em vigor, especialmente no C6digo

de Defesa do Consumido:. ;;:'; seguintes sanções:

I - advertência;

I I - suspens~c;

lI! - ob!igatoriedad~ de veiculação de retificação ou esclarecimento

para compensar propaganda distorcida ou de má-fé i

IV apreens§o do produto:

V _ multa de 100 (cem) a 500 (quinhentas) vezes o maior valor de

referência vigente no paIs, cobrada em dobro, em triplo e assim suce~

si vemente, na reincidência.

Parágrafo Primeiro - As sanções previstas neste artigo poderão ser !
plicadas gradativamente e, na reincidência, cumulativamente, de aco!
do com a especi fieidade do infrator.

Parágrafo Segundo - Em qualquer caso, a peça publieitáriá fica deflnl

tivamente vetada.

Parágrafo Terceiro - Consideram-se- infratores, para efeitos deste ar
tigo~ os responsáveis pelo produto, pela peça publicitária e pelo ve!

culo de comunicaç~o utilizado.

Art. 10 - O pode: Erec,..!t!1;(1 r€º_;i;;'':.'" ~~r-.3 esta lei no pr"'zc lTláxirr.: ai?'

60 (Sp',:s~nte) dias de sua publlceç~c.

Art. 11 - E$ta lei er,tr~ em vigor na data da sua publicação.
Parágrafo Quinto - A advertência de que trata o § 20 obedecerá às

normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e poderá ser mudada

a cada período de três anos, com base em comprovados crlt~rlos

cientificas, sendo concedidos 120 (ce I1to e vinte) dias para

substituiçl'.lo do texto em vigência quanto à publicidade e 180 (ce~

to e oitenta) dias em relaç~o às embalagens.

Art. 40 _ Somente será perl1\itida nas emissoras de. rádio e televis~D,

a J:_:licidade comercial de bebidas alcoól1cas, no horário compreendi
d~ .. ·.re as 21 (vinte e uma) horas e 3D (trinta) minutos e as 6{seis)

Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das ComissOes,

-(P~
Dep. Sergio Arouca

de 1991.

t.-.:'.
Parágrafo f.]nico - A publ iddad~ de Que trata este artigo n~o poderá

as~.':" iar o prcduto ao esporte olímpiCo ou de competição, ao de.sempe

nhc.r ~audável de qualquer atividade, à cOl1dução de veiculos e a 1m!
gens ou idéia~ de maior ê;dto ou sexualidade das pessoas.

Art. 52 _ As chamadar:. e caracterizações de patrocínio dos produtos

indicados nos artigos 212 e ll2, paTa eventos alheios à programaç~o no!.

rllal Ou rotineira das emissoras .de rádio e· televisão poderão ser fel

tas em qualquer horário, desde que identificadas apenas com a marca

ou "slogan" do produto, sem recomendação do seu consumo.

Parágrafo Primeiro - As restrições deste artigo aplic'am-se à public!

dade estática e)'istente em E-stádios. veículos de competlçrIo e ·locais

similares.

Parligrafo Segundo - Nas. condições de caput I as chamadas e caracteri

zaçl!es de patroclnl0 dos produtos estarão liberados da exigl!ncJa do

§. 212 do art. '12.

VOTO EM SEPARADO

(Deputado Marcellno Romano Machado)

o Projeto de Lei em tela é fruto de longo tI..'!
balho Que encontra suas origens na dedicação, poderiamos d.!.

zer, apostolado e denodo do ilustre deputado Elias Murad e

conclue-se nesta Comissão com a colaboraçJ1o de outro ilus

tre médico, o deputado Sérgio Arouca. A matéria foi ampla

mente estudada e debatida durante a elaboração do texto

consti tuclonal onde cristalizou a norma que ora propomos r~

gulamentar. De acordo com todas as determinações substanti

vas, gostaria apenas de chamar a atenção desta Comissão de

uma modificação introduzida no projeto pelo ilustre relator,
aparentemer'lte insignl fieante, mas de repercuss~o Que tal vez

tenha escapado ao ilustre autor do Relatório. Refiro-me ao~

3e minutos de retardo imposto ao horário liberado para a p~

blicidade de produtos fumígeros e bebidas alcoólicas.
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PARECER REFORMU~AOO

I - RELATóRIO

bebidas alcoólicas, no horário compreendido entre 15
21 (vinte e uma) horas e as 6 (seis) horas."

de agosto de 1991Sala das COfTIissOes, em

Nos.. .c:oMPree-nsio sob...e a que.t io i que c.da UM

des.es p...odutos e .ções que 'lia objetos da st ... l~õe. desta

1.1 ti. c.....ct.r 1st Ic•• e I.pllc.çõ... d 1st Inta Me...ecendo a.-
.1 •• trat••e-nto. taMbéM e.p.eUlco••

De.ejamos, no ..nt.nto, tece... algUMas eons fde-ra

;õe-s a re.pe-Ito .. caril o intuito de "ll'Ibasar alguns ape-rf'elç:o••en

tos que t ..mo. a Intenção de propor à con.lder.çS:o de- Voss.,. Ex
celinc las.

A. Iniciativa. Já não vi. sem te-MPO, u•• vez
Clue.. e.peclalMente. que.t;o d. prop.g..nda, ~ preceito const 1

tuclonal lIIIue e.tá .. l'lerece:r nor ... legal.

Kati... la poli.lca .. u•• vez que conflita intere.
se. cOllerclai. dos produtos COM lIIIue.tõe. tlicnic... e étic•• re-

lat Iva. à Ind~~ão do con.u.o do e.pect Ivos I'...odutos. COM cla-
ro. e'elto. sOb...e • saúde da u. con.u.ldonrs di ...eto... Indl-

I
retos. o .s.Ul1to encont ....-.e t ....t.do de ••nell". aapla. Integr.l
c .en.ata no. i, ...oJeto••• que.tlo.

o , ... oJ ..to d.. lEI .... ep(5iI ....f .. , do Ilust ...e O..puta
do El'.s Mu....d ,e outros 11 (onz.. ' d..putados .. ao quai f"ol .p ..n

s.do o ProJeto. d.. Lei oS! "6... de 1991, trat.lll .. rE.p ..ct IvaIlEnte-,
da....e.triCi ao uso e à ~rop.S1.nd. do fu.o, bebid•• alcoóli-
ca., .edlc nto... terapl.s .. defen.lyos agricola....... 1. COIllO

das re-str Iç:ie-. ao uso de produtos f'UlAígero$ rm veículos dE

transporte c01et Ivo ter ...estrr ..

~ IJ" i

Sala das Comiss"es. em de. agosto de 1991

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

É indubi tdvel Que 85 transmissOes esparU VIS

510 o grande Instrumento de J:livulgaçllo do esporte e oBra ...
si1 tem que cuidar da dlsseminaçlo do esporte entre SUl po
pulaçJIo, nlo somente pO.I razOes de saúde como t.mb~lI, e
prlncip81mente, Por ser, talvez, o lflelhor lIIelo de .'astar o
jo.... em das· drogas. Por Isto, lIulto tempo foI gasto na discus
510, Quando dos trabalhos da Constituinte, do &r.pel da ra:
dlodi fuslo nas divulgações esportivas e dos respectivas re
CUISOS f.inanceiros, papel extremamente delicado no que diz

respeito I transmissões esportIvas e à publicidade do fumo
e do 'leool, no caso, da cerveja. Lembramo-nos t antes de
mais nada, Que a publicidade tem como escopo dirigir a esc,g,
lha daemarca, nlo propiciar o uso, nem há provas Que seja
eficiente para o il)ício do hábito.

Tedos concordamos em Que a divulga;ãc- do es ...

porte é elemento essencial para li formaçfto física e mental
de nosso povo, naquilo que a divulgaçlo é fator de atraçlo
da população jovem para o esporte.

Por isto mesmo concordOU-5e efll que ~ publici ..
dade do fumo e da cerveja pudessem ser veiculadas na radio..
di fuslo a p.r~ir das 21 horas, unia vez que este f o h'or'rio
em que se iniciam os eventos esportivos neste pars. Aceito~

se a tese, na discus$lo do hor'rl0 antes do Qual nlo seria
·permitida publicidade, que nlo seriam 30 minutos Que fariam
diferença no consumo, mas que serIam flte~$ plrl 1$ trens 
mIssaes esportivas, normalmente procuradas plra Q'''lrketing
Inlscul1no. Assim, figurou no projeto o hor'rio dls 21 hO:ç'IS
que pedimos seja restabelecido.

Ao substitutivo Ipresentldo pelo ilustre ReI!,
tor temos a fazer apenas este reparo lAormei"lte quando nlo v.!
mos quaisquer rezaes científicas, convincentes ou nlo, Que
demonstrem que estes 30 minutos, fatais para as trlnSlJIis 
sOes esportivas, sejam significativos para 8 diminuiçlo dos
hábitos em tela. Assim, propomos que seja restau'rada a red!,
çlio do caput dos artigos 30 .e 411 de acordo cem es EmendlS
que seguem anexas a esta apreciaçlo.

Modifique-se o c.put do 1ft. )" do Sub.tituti
vo ao Projeto. de Lei nO 4556_8, de 1989,. que passa a vJ.go:
rar com a seguinte redaçlo:

"Art. 3Q - A publicidade comercial dos produ
tos referidos no art. 20 somente será permitIda nas
emissoras de rádio e televisllio no hor'rio cOllpreendido
entre as 21 (vinte e uma) horas e .as 6 Cse1s) hor.s."

Sala dasjSS~fSr de .gosto

"'"'~U"'f'"'~l
de 1991

Senão veJ.lRos. -o hábito de f'ullar, se- beM rec:o

nhKldo COMO nocivo à .aúdE., ti UM hábito .ocial dlf'Ic:ll.e-nte
cli_In.vel por .ua traJetória hi.tórica. A boa nor... do cony(
via so1:I.1, no entanto, .....co...nd. que se co(ba o ••ti.ulo a es

.e hábito .. e.Pltcial.ente Junta às faiHa. Etária••• 1'1 Joven. e
e. local. onde 'leu. efeitos alcança.. out ...o. que'nia o. usu.... lo.
voluntários. De qualquer for•• c ..b.....pre •. ação educativa de
.le... ta .0b...1t o.... i.co. do conSUMa. Assim, ...taMO. de .cordo COM
a. , ...opo.lçõ.. cont id... no. proJRto....ua.r Indo, no .ntanto ..

que o horário d. prop••anda·ei. ...ádlo e te-levlsão s ..J. ent .... 21

(vlnt~ e u.a> hora... 3. <trinta) alnutos e .6 (.~Is' hora••
u.. v.z que .. na P....t Ica .. i ne.... horár Io qu.. oco......e.. ch••ada
progra.acio par. adultos.

Quanto à bebldit .leoól ica .. est.IllOS de acordo COM
••.Ju.t 1f"lcacie. apre.e-ntada. " ..10 Deputado Ell.s Ku....d p.ra
sua. propo.lçõ.... UMa y.z que o produto ~ ••1if"lco ••p.C lalJllen

te l'u.ndo do seu abuso. V.le .. ent ...etanto .. a....... .ugestão

qu.nto ao horá... lo.

Modifique-se o Clput do Irt. 40 d'o sú"bstltu..

tivo ao Projeto de Lei n" 4556-8, de 1989, que p•••••. vig~
rar COIn a seguinte redação.

"Art. 40 .. Somente ser' p~r.,.itida nl5 IImis..
saras de r'dio e televislo, I pubIIcid.d~ comercial de

No ent.nto.. face à. ponde...ac:ie. <felt.. ".10

i lu.tre De-,u.tado Ma...ccll no Ro••no, ..t ....vi. de .u•• du•• toMend••

ao .ub.tltÜtlvo .. ba••adas no COMp"'OM.tl ••nto do' financiaMltnto

da. , ...o.......Cie•. e.'o... t Iv•••notu!'n.... concordo coa. llbc...aclo
da ,ub1 ie: Id.de a ,.rt Ir da. 21 (vinte e u.a) ho......
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O CONGRESSO NACIONAL docrotu

t.d.s ao ProJEto. nesta COMissão e pelo acatamento'dôls e.Endôls

do Deputado Harcrll no Romano ao subst i tut i vo or ig Inal.

SUBS!!lUTIVO. t@
Dlsp(je- sobre ..s restrlc;:(jes

ao uso e à propaganda d.. produtos
f"uaígeros" bebida. alcoólicas"
lll..dlca.entos. terapia. ~ de-fensl
vos ;agI" icoh.•• nos ter.o. do § 42
do art. 221 da Const Itulçio da
República.

de 1991.dE agosto

....-1f/.~
Deputado SoIRGIO AROUCA

Re-lator

Quanto 0\0$ defensivos agrícolas. ta.bi" conhecl

dos por agrotóxicos. cabe trata.ento seMelhante, le.brando que,

no caso. há progr-all'las em rádio e t ..levlsio ... que. dep..nd..ndo

da lIanelr-a COIll que são tr-.tadas" ....atir-I •• publlcltár-Ias cor

r-espondentcs pod...."1" aceitáveis" princlpalMent .. quando ...te

Jall'l nUM contexto pedagógico. Pensa.o•• no entanto, que não ca

be. outras abertura. aos dlsposit Ivos r-e.tr-It Ivo. do proJeto.

NR.se caso,. SOMOS pela total vedação da propa

ganda desses produtos, MeSMo os cha.ados anódlno., u•• vez que

estes Induzeln ao háb Ito de conSUMO de outros. aléM de onerar

de f'crma PEsada e Indevida o Já COMbalido orc:••cnto fa.lllar.

Julgamos que a única publicidade pcnlitlda deva SCr" .. d·lrigida

direta c especlflcaMcnte- .. profissionais e Instltulc;:ões dr .aú

de. rll'l publlcaç(jEs ~speclallzadas.

EM r'rla.l;io, no entanto. aos medicaMcntos c terapias,

todos os trabalhos clent{ficos realizados são unânime. eM Indl

il 5lJa pl"op;aganda como condicionante do uso Indevido c abu

fsivo p levando a efeitos extremamcnte danosos. A propaganda,

neste ca5D, só dá dividendos COMerciais, selll qualquer bencf'tclo

para 11 saúde do conSUMidor; pelo contrário.

Vale lembrar ainda que nos paí.es lIal. des..nvol

v I dos" onde há U1l11\ Melhor- organ I zac;:io e con.c I rnt Izac;:io do.

con.ullidores, existe uma tendincla Inequívoca .. tot.l I'r-olbfc;:ão

da publicidade cOlllercial de todos essrs produtos.

'Art. 12 O u.o ~ 1l pr-opaganda de produtos fUMí

geras derivados ou nio do tabac::o" d.. bebidas alcoólica•• de Me

dlc....ntos e terapias e d.. def"enslvott agrícolas rstio .uJ_It:os:

•• re.tr-Içõe. e condlc:õe. estabelecidas por e.ta 1.. 1'" no. t ..r

MOS do f 42 do ar-t. 221 da Constituição da República.

Propomos talllb';lft !J•• clara Il'MPllclt.tio de quem

••0 os rll'sponsáve Is pela observinc Ia d...ta 1.. 11 o. produtor....

as agincla.. dr publicidade e os veículos de cOMunic.c:ão. Só .s

si. i posstv.,l u.a auto-regulaçio da qu..stio.

Cabe le.brar- que esta lei encontrará co.ple.en

tar-Iedade no Já apr-ovado Código de D..fes. do Consu.ldor- ... i
por- 1••0 qu.....ta.os propondo a ..xclu.io de allun•••,ecto.

nor-.at Izador-~s de eMbalag..ns e bul••• Já prevl.to. no r ..f'er-Ido

código.

Parágrafo ún Ico. Ccns Idera-se para ef'-t Itos des

ta l~l. bEbida alcoólica" as bebl~as potáveis com tror :t.l'coõli:

co .uperlor a 13 (treze) graus Oay· LU'Jõsac.·

Art. 22 5 proibido ouso de. cigarro•• cigar-rl

lha•• char-utos,. cachl.bos ou de qualquer outro produto f'ul'lig;

1"0" derivado ou nio do tabaco. e. rec'lnto coletivo. privado ou

público" .alvo ... área de.t Inada exclu.lv....nte a e.se "IM. de

vld....nte Isol.da c COM ..reja.en·to conveniente.

Guanto ~s duas ~In~ndas aprl':.~ntada$ pe-lo5 Ilus

tres Deputado§ Har-cellno Rom.no e Edson Fidclls" h:lllo. a consi

derar respect Iva.Rnte qu~:

- ....enda .upre•• 1va d. expres.ãol ·do conhec 1

m..nto do f"abrlcante· 'Ica preJudlc.da .... funçlo do. ter.o. do

lu.abstltutlvo" eMbora conte.plada no .eu IllRrlto,

Inclus.o da ad.vertincl. do Hlnl.tirlo da

Saúde ~m -audlo·. no. Melo. de cOllunlcac:ão t ..levl.lvo...ncontra

obJ ..~õr. tRcnlcas e pod.. cha.ar .Inda .al. atenc:ão para o anún

c lo.

S t12 lncluell-.e na. dl.por.h~(j... deste .rt Igo a.

repart lco'õ'e. públicas" os ho.pltai-.- .. posto. de- .aúde, .s ••l ••

d.. aula. a. blbliot ..c ••• os recinto. d.. tr.balho col ..tlvo .. a•

••la. de te.tr-o Ir' c In......

§ 2º .IÉ 19ual~ente vedado o uso das slJbstinclas

",enc lonRdas no art. 2º" nali ac-ronaVES e VEículo. de. tr ...nsportc

colet Ivo. salvo qu·and.o. e. trajetos super lares a uma hora, de

duraç:io. houver nos re5prct IVQs llcios de transporte parte rspr-
c lalm..nte res..rvada fumantes.

Por últ IMO" houv...os por beM ..liMinar o .n..)(o do

ProJeto original. por ..ntend..rMos que- ....a é a M.tirla d....f ..

ra do EXEcutivo" alé. de Já ...tar re.etendo ao Hlnl.tirlo d.

Saúde a' revl.ão p..rlódlca des.as nor•••• 1••0 sl.pllflc.rá •

aprecla;ão do ProJeto. De qu.lquer- f'or.a .....pr-e cab..r-á ao Con

gres.o Nacional f"lscallzar- • ob.er-vincla do ·espirlto da lei·.

na norMat Izac:ão do ex..cut Ivo.

II - VOTO DO RELATOR

Art. 32 "publlci.d.ade co...rcl.l dos p·roduto.
referidos no .rt. 2Q .o...nt .....rá prr.ltlda n•••af ••or•• d..

rádio .. televl.ão no ho·r~r-·lo cOMPr~endJdo entre a. 21 (vinte e
u.a> hora. e •• 6 (.rl.' hor.s.

512 A publlcld.de r"ferld~neste artigo. a•• I.

como. v .. lcul.da na lapr..n.a e.crl-l:a" nlo poder.. as.oclar o uso

dos produtos ao csporOttr ol.JMP í co ou ao bOM desrMPenho .,. i.1 co"

""11 t ...pouco .ssoclar I,dilas ou i.ag ..n. de ."Ior iMito ou se-
xuai Id.d~ da. ,pes~oa•• · .

Tendo e. vista as con.ldera;B'es "rltas no Rela

tório" propOMOS à conslder.c:ão da COMIs.ão ...te Sub.tltutlvo

que Incorpora a ....inc la dos doi. pr-oJ ..to·. e••náll.... a.sl.

COIl as emendas aprovada. p..la Co.l.sio de Con.t Ltulc:lo e Ju.t 1

ça e d.. Redac:io e a. Illodlf'c.c:õ... por nó••u...rlda••

S 2Q Ta,] publlcld.de c:ont ..rá. nos .elo. de co

.un Icacolo. ,e •• f'uncr.ão da••ua. e.r-.ct ..r íst I c•• , adv.."tlne I.

e.er Ita ou f.lada" •.otire.!? ••1efíc·lo. do 'u.o, .travé. d. f"a-

• .. ·0 Hlnlstlf"lo d. S.tId..· advert ... fu••r é pr"Judlclal 11. ••ú-
de· •

SOMO.. por-t.nto. ,."la a,rov.c:lo da ••tir- la con

t Ida no. ProJeto. nR. 4S:56/89 .. 46./91. nos ter.os do Sub.t Itu"

t Ivo an..xo. pela reJelçlo da.....nd•• d. n.R. 11 • '2••,r~••n-

S 32 Tal ·publicldade nio poderá induzir ao con

.UMO. .tr Ibu Indo .0 produto pr-opr I ..dade. cal ••nte. ou ...t iMU

lante•• qu.. reduz•• a t.n.io; a ".d I •• " ou' quallfu..r- outr~ .".. i
to.
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§ 4Q As Efllbah,gens, EXC..to as dest Inadas à ex

portação. os post.enrs .. painÉis ou cartazes. Jornais E' revistas

qUE façanl d I fusão ou proPil5ilanda dos' produtos rei'cl" i dos no art.

~2 conh:rão .. I)CS". advErtQncia Mencionada no J 212.

• 52 A advertinc ia de que trata o S 2R obedece

rá às norMas Estabelecidas pelo Hinistério da Saúde It podcri\

ser mudada a t.:a.da pEr iodo dE três anos .. com b'ase- em co~prOl,ladD$

critério!> chmtjf'icos r SEndo concedidos 120 Ccento E' vintr)

dias pil.l"a a substltUíç:io do te:::to eM,vigência quanto à publici

dade e 180 (cr!'nt:o e oltentla) elas em relação às EMbalagens.

Art. 4Q Sollente seriÍ. PEI"Il'l i t I da nas CII i ssoras de

rádio e trlevisão, a publ icJdad.. cOlurcJa] de bebidas alcoól j

c:a5, no hor~rio cOMPrEendido entr~ as 21 (vinte e u.a> horas e

as 6 (seis) horas.

Parágrafo unico. A publicidade de qU~ trata ES

te artigo não poderá itssocfar o produto ao esportE' olímpico ou

de col'tlpet jç:io, ao deseMPEnho saudáVEl d~ qualquEr at Ivld_de, à

conduç:âo d~ Yfdculos e a IMaSlens ou idÉias de Inaior iHlto ou

,.exual idadE das p€$soas.

Art. SQ As chamadas 'E carach:r Izaç:ões de patro

c ín lodos produtos i nd i cados nos ar-t 1905 22 c "2, para eVEntos

.lhl!íos à prograMação nor".. l ou rotinelr. das emIssora. de rá

dio e telEvisão poderão ser feitas em qualquer horário, desdI:

qUE ident Ificadas apEna" com a Marca ou ·slogan· do produto,

SEm reconlendaç:âo do seu consumo.

5 1ft As restr iç:ões deste art igo apl icanl-se à

plJbl icidade Estát lca existenh: enl Est"dios, veículos dE COMpe

tiç:ão e locais siJllilares.

• 29 Nas cond Iç:ões do caput, as ch••adas e ca

racter I:::aç:ões dE patroc tn io dos produtos estarão J Iberados da

f!>d$ilÊncla do S 22 do art. 32.

Art. 62 li vedada a publicidade dO$ produtos de
que trata Esta 1.. 1, EM traJes ~ ..port ivos.

Art. 72 li vedada a publicidade de medicaMentos

e tErapias de qualqu..r tipo ou espécie, e)Cceto ea publicações

lP:speci~lizadas dirigidas ?iret'a e EspecificaMEnte a profissio

nais e instituiç:ões de 5~ljdt'.

Art. 8º A propaganda dE defensivos agrícolas

que contEnham produtos de efe:ito tó>tic.o, Illediato ou fl'lledillto,

para o SEr hunlano, deVEI"'" restr I n9 i r-se a prograMaS E publi ca

ç-ões dirigidas aos agricultores e pecuaristas, contendo COMPle

ta Expl icação sobre sua apllca~ão...precauções no «..pregQ, con

SUMO ou ut:. 11i zaç:io, sEliIundo o que di spU5er o órgio coapetentc

do MinistÉrio da Agricultura, 51:M prEJu(zo das oorl1as respecti

vas est.b€h~cldas pelo Ministério da ~,iilÚdl: ou outro 6rlilão do

SJstema óolce de S~H.íde.

Art. 99 Apl i Caril-SE aos infratores dEsta lEi,

senl prl~jlJízo de outras PEnal idades previstas na leglslaciio EIn

vigor, ESPEcialmentE no Código dE D~fEsa da Consu.idor, as se

guintES 5anç:ões:

I - advertinciaJ

11 - suspensio;

III - obrigatorlEd~de de vEiculaç:io dE' retificação

escl arec i Mento para COMpensar propag;loOda d rstorc i da' ou de

Iná-ftl

IV - apreensão do produto;

v - Multa der 100 (cem) a 500 (quinhentas) vezes

o ..alar valor dE ref"ErÊncia vigente no pa(s. cobrada em dobro.

~. triplo e assim 5Uf:t5sjyalltl'ntr,. na reincidência ..

S 19 As sant;ões prEY Istas nEst e art 190 poderão

s~.. apl icadas gradat I vamEnt e e, na relnc:idinc ia, cumlJlat Ivanllm

te, de acordo COM a especificidadE do infrator.

S 2º Em qlJalquer caso, a peç:a plJbl icltária -rica

defin it ivamente vetada.

fi 3Q Consideranl-5e infratores. para efeitos

deste artigo. os responsáveis pelo produto, pela peça p'Jblidt

tilrla E pelo veículo de conlunlcaç:âo utiliZi'.do.

Art. H'. O Pod€r Execut: Ivo reguh.mentani esta

lei no prazo m.ximo de 68 (SESSEnta) di ...s de sua publ icaç:io.

Art. 11. Esta 11=: i entra em ylgor na data de sua

publ icação.

Art. 12. Revogam-se as di 5POS i .;:ões enl contrá-

rio.

Sal;l. dil.S Comissões. Em 0;;.1 de agosto dE 1991.

-l fI. A;;;:::-
Deputado SÉRGIO AROUCA

PARECER DA CDHIss.a

A Comissão de Ci~ncia ~ Tecnologia, ComlJnlcat::âo
Informática, em reunião ordinária reali::acla hOJe. opinou, contra o
voto do Oeputado Roberto Cumpos, PEla apI"OV,Al;BO do PL nº
4556-A/89, n05 terMos do Parecer rcf'ortlluludo do R~lator~ Deputado
SÉrgio ArOUCil .. O Deputado Marcel ino ROMano apre<;entolJ voto Em s~pa

rado.

Est iveram prE''3Entes os Senhores Deputt:\doç;: AntSn ia
Britto, Preosidente; Arolde de Dl ivsoira - Vice-Presjdente; ÂngElo Ha
galhãt:'s. Eri!l.ldo Trindade, Fausto Rocha, JosÉ Moura. Matheus Iensen,
Maluly Neto, Donlingos Juvenil, Luiz Tadeu Leite,Hauríllo Ferreira
Lida, Edl Siliprandi, Edson Silva. Harce'tino Ror.mna. Roberto Cam
pos, Magalhães Teixeira, Luiz Moreira. Paulo "'E:slander, Louri ....al
Freitas. Sandra St'l.rling, Arlosto Holanda, Edvaldo Mota. Hélio Ro
sas, C~5ar Bandeira, Luciano Pi::zatto, Eliel Rodrígues, Francisco
Diógenes, Flávio Arns, Aluísio Alves, Henrique Eduardo AlVES, Lapro
vita Vleira,Luiz HEnrique, Nelson Proença, Beto Mansur. Cidlnha Cam
pos, Tereza Jucá. Pi\ulo Silva, Valdenor GUEdes. Irma PasGon i, Arolde

. CEdraz, Pedro IruJo, Renato Johnsson. Jurandyr Pai:-:âo, José Fel into,
Ruberval Pilotto, Artur da Távola. Franci'Sco COElho, Sanllr Tannlls.
S.r; lo Arouc .. e Florestan Fernandes.

.SiAla da Comls';ião. em 21 de agosto de 1991.

Deputado~ ) ~TTO
pfrtd.~t'1

---I\l~
Deputado SéRGIO ARDUCA

Relator

SU8STITUTIVO ADDTAD"O PELA CDHISSÃO

o Ispôe sobr~ as rcstr iç:Õ~5

ao uso e à. propaganda de produtos
f'u.{SI~ros, b~b ídas alcoó} icas,
MedicaMentos, tErapias e dEf'ensl
vos agr íc:olas, nos t~r.o. do § 4Q
do art. 228 da Constltuiç;lio da
República.

o CONGRESSO NACIONAL dEcreta'

Art. 1Q O uso e a propaganda dE" produtos. fuaí

SlEros derl.vados ou não do tabaco, de b~bldas alcoólicas, dE .e-
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dica.Rnto. R te,..pias • d. def"en.lvoa agrícol••••tilo suJ.eltos

à.......trlç8'•• Ir condic:a.....ta"..lec:ldas por esta llil v nos t~,.

110. do J 4; do art:. 22. da Canat Itulç:ão da R..,úbllca.

P.,-ágrafo único. Consldera-•• p.,.a e'eitos d••

t. lei, beb Ida alcoól1 C.f •• beb Ida. potáveis COM teor .lco611~

co superior .. 13 <tr..zlt> graus O.v Lus••c.

Art. 2Q .. proibido o uso de cl".r"oll, cig.rrl

Ih•• , charutos. cach labo. ou de 1!lIualqult,. outro produto fu. {ge

ro, der iv_do ou 010 do tabaco, •• rife ioro colet: Ivo. pr Ivado oU

público, ••lvo e. área de.tlnada ItKcluslv••ent. 11. •••• "1 •• de

vlda.ente laolada .. coa .r.J....oto canvenient ...

J' Ui Incl~eN-.~ n;as dl.po~lç:õlf~ dlt~t:1f .rtlgo ...

re,artl,õ.s públicas" os hospitais ~ posto. de .aúd~" ....alas

de aula,,~. bibliotecas" o....eclnto. de trabalho coletlvo« a.

sal•• de t.at ...o • clne•••

I 21i1 • igu.l.ente vedado o uso da. sub.tlncia.

Mencionada. no ....t. 21i1 na. aeronave. e veiculas de tran.porte

col.tlvo" .alvo quando" •• trajeto••uperior•• a u.a hora de

d_~c;:So" houver no. r ••pect Ivo.~•• lo. de transporte p.rte espe

clal••nte re.ervada aos fu.ante••

Art. 312 A publicidade co.erclal do. produtos
...ef'erldos no ....t. 2'1 .o.ente ...... p.r.ltlda n•• e.I ••or•• d.

rád lo .. televl.ao no ho...ár lo coap,.ecnd Ido .ntre .s 21 (vinte e

u.a) hora. c a. 6 <.el.) hor•••

• Ul A publicidade ref'.rlda ne.te artigo" ••sl.
co.o a veiculada na lapren•• e.crlta. nio poderá a••oclar o u.o

dos produtos.a e.po...te oli.~lco ou ao bo. d.seMPenho f(slco"

n.. ta.pouco a••ociar Id.r •• ou l••aens de .alor ')(Ito ou ••
)tu.lldade da. p••soa••

• 212 Tal publicidade conterá" no•••10. de co-
.unle.~lo" e e. f'unc;:lo da. su.a ca..acteri.t Ic.s" .dvertinci.

e.crlta ou f'alad•••obre o••aref(ctos do fu.o" atravé. da frlls. ·0 .Hlnistério da S.úde ~dv.rtel tuaar é prejudicial à ••ú

de·.
• 3fl Tal publicidade não pod..rá Indu::tlr ao con"

su.o" atrlbulndo.o .,roduto propriedade. c.l••nte. ou est f.u

lante." que redu:z:•• a tensão" a fadlaa" ou qu.lquer outro efel-

to.
• ~g As e.balalen." e)Cceto •• de.t In.da. à ew

port.c;:S:o" oa posteres" painéis ou cart.ze•• Jorn.l. e revl.ta.

que f.c•• d Ifuaio ou propaaand. do. produto. referidos no art.
212 conteria •••••• advertlnel••enclonada no • 212.

§ 512 A .dvertlRcla de que t ....t. o • 212 obedece-

rá •• nor••• e.t.belecid•• pclo "Inlatirlo da S.úde c poderá

••,. audada • c.da .,er (odo de trt. anos" coa b••• e. co.provados

critério. cient(flcoa" .endo concedido. 128 (cento e vinte>

di •• p.ra a .ubst Ituh~.;o da texto c. vigincla quanto à publlci

d.de e lO. (cento e oltent.) d I•• e. relacão ••••b.l••cn••

Art. 412 So.ente .erá peraltld. n.a e~I••ora. de
rádio e televl.ão" • publicidade co.erclal de bebida. alcoóll

c•• " no horário co.preendldo entre a. 21 (vinte c 1.1••) hora. e
a. 6 (•• ls> hor•••

P.rág....f'o dnico. A publ icidade de que trata ••

te artl.o nio PQderá .ssoclar o produto ao e.,arte olt.plco ou

de coa,et leio" ao d••••penho .audável de qu.lquer .t Ividade. à

conduc:lo de ve(culo. c a I.al.n. ou. id'él •• de •• ior Ixlto ou
sexual Id.de d•• p•••oa••

Art. 50 A. ch•••da•• car.cterlzac;:õe. de patro
clnlo do. produto. Indicado. no. art laoa 212 e 4Q. para .ventos

alhetos "pro.r•••clo nora.l ou rot ineir. d••••I.sor•• de rll

dlo .. talevi.io pod....So ...r f'eit•••• qual~u.r horárto" d••de

que ldent IFlcada. apena. COM •••rca ou ·.lolan· do produto"
.e. reco...nd.c.io do ••1.1 consu.o.

• 152 A....estrlc;õe. deat .....tlgo apllca.-....
publlc Id.de .stllt t ca exl.tente e. estád los" veiculo. dI' CO.'II

t leio. loc.is slal1ar•••

• 22 N... cond I;õe. do caput" as cha.adas ~

racte"'iz.ç:ies de pat ...ocínlo dos produtos estaria liberados da

exiginela do • 2Q do art. 3D.

A,.t. 62 • vtrdada iR publlc Idade dos produto. d..
que trata esta lei ••• traJe~ ...po... t Ivos ..

Art. 7Q .; vedada li pub 1 Jc 1dadl' de .R'd Ic".ent 05

e t«rapla. dI' qu.lquer tipo ou ...pécle. R'xceto e. publlcac;:õ••

...peci.llzada. dirigida. direta c rspeclf'lcll••nt .. a prof'15.lo

n.is e in.t Ituic;:õe. de saúde.

Art .. B!2 A ~ ...op.9anda de def'~nsivos alrícola.
..ue contenha. ·produto. de ef'.. lto t6xico dlato ou I ..edlato.

par. o ser hu.ano" deve...á rlRstrlnalr- progralla. e publlca-

~ie. dlrigld•• ao••grlcultore. ~ p..cu I.tas" contendo coaple-

t. expllcac;:io .obre .ua apl Jcac:ão p pr..c.uc;:õ... no e.prego. con

su.a ou ut 11 I z.cio" .egundo o que d I.puser o cirgio coapat cmt e

do HlnlstlirlQ da Agricultura. se. preJu(zo da. nor.~s r pectl-
v•• estabelecidas pelo Hlnlstfll:rlo da Saúde ou outro ó gão do

Siste•• tJnlco de Saúde.

A...t. 912 Apllcaa-se ao. inf'r.tor.s dtt.ta. lEI.
.e. preJu (zo d. O\itr•• pcn.ll d.des prev Ist.!l na leu i1õlac;:io e.

vila.... especl.l.ente no Código dI': O..f'.... do Consu.ldo... "
.ulnte•••nc;:õe.l

- advertine: la.

11 - su.pensãolJ

XII - ob ... laatoriltdadr de veiculação de retlf"lcac;io
ou ••cl.recIMenta para co.ptrntlOlr propaganda disto...clda ou de

"'-f."
IV - ap ...een.ão do produto,

v - .ulta d. 1ge (ce.) _ see (quinhEntas> vezce~

o .aiar valor de ref'erincla vllilcente no pai." cobrada ea dobro.

eM t ... ipl0 ti: ••• i ••uce•• lv••ente" na relocldincla.

S 112 A••anções p...evlstas neste a ...t 110 poderio..r .pllcadas g ....datlv.aente e. na relncldioela. cUMulativa.en

te" de .cordo coa .. a.p~clf'lcld.dl!!' do Inf'rato....

§ 212 E. qualquer caso" a pec;:a publicltlÍ.ria fica

deflnltlva.ente vetada •

§ 312 Can.idler••-se Infr.to...... P..... ef'eitos

de.te .... t lua" o. respon.ávels pelo p...oduto" pela peç:a publ icl

tá... i. Ir pelo "elculo de coaurdcaç:io utilizado.

Art. 1.. O Poder Execut Ivo regulaaentará e.ta

lei no p....zo .á)(l.o de 60 (.v••enta) d I•• de sua publleac;:io.

Art~ 11. Esta lal entra E. vigor nll data de sua

publlc.ç:io.
Art. 12. Revoaa.-•••• di.pociçõ..... contrá-

rto.

) ~\ '\ °
1



OItPut~do A(nONIO BRITTO

pr.~ldRnte

- 'I, .t.
Deputado SliRBID AROUCA

Rctlator'
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PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N!! 36, DE 1991
(Do Sr. Raul Pontj

Altera o artigo 45 da Constituição Federal.

(APENSE-SE Ã PROPOSTA DE EMENDA Ã CONSTITUIÇÃO N9 7,

DE 1991)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado

Federal, nos termos do artigo 60 da Constituição Federal,

promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Não há negar, num País extenso como o nosso,

a necessidade de um sistema federalista, que proceda, nas

unidades estaduais, ã descentralização administrativa, à'
prestação dos serviços ajustada às peculiaridades locais e

às políticas do desenv9lvimento mais sensíveis Às necessida

des regionais, permieindo, pois, um grau desejável de auto

governo, apanágio da democracia.

Art. lo O artigo 45 da Constituição Federal

e seus parágrafos passam a vigorar com a seguinte redação:

JUSTIPICACAo

A Constituição de 1988 dispõe em seu artigo
14 que a soberania popular "será exercida pelo sufrágio uni

versal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para.
toOos".

Aa.im é que, apenas para tomarmos, como. eX8!!!
pio, cálculos apreaentados ,,; recente matéria da, Revista

Iato· t,' ·enquanto ~ deputado' repreBe~ apenas 15.600 ' pes

.oas em Rondônia, um deputado também representa 289.700 In:!.
ranhenaea, 294.200 gaúchoa, 299.4Dl~·mineiroB, 304:200 baia.

nos, 306.200 cariocas e 563.400 paulistas" (Is'to t~ .nO 1120,

13/3/91, pg. 10 do encarte ·Perfil parlamentar br&Bi1eir~·);"

Contudo, ao fixar, no artigo 45, os lineamen

tos do sistema eleitoral, a nova carta incide na merilDa dis=

torçio,' praticada desde a Constituição de 1934, da represen

taçio proporcional. Apesar ,de dispor eS8e artigo que ~s re

presentantes 'do povo sejam eleitos "pelo sistema proporcio :

nal", e que o número total de peputadoB, bem como a represen

taçio por Estado e pelo Distrito Federal sejam estabelecido;
·proporcionalmente i população", fixa. limites minimo e máxi

mo (oito e setenta députados, respectivamente, por' unidad;

da Federaçio) que de fpto infringem gravemente a norma da

proporcionalidad~ !! levam à negacão do -fundamental principio

democrático da igualdade política, contido no artigo 14.

Vale acreacentar um outro ponto de crucial

importância. A argumentação, aparentemente fundamentadora

das distorcões de proporcionalidade exi.stentes, que acena

com o perigo de que as unidades da Federação mais populosAs,

ao contarem com bancadas maiores, vão adicionar imbativel '.P:Q

der político À sua já grande concentracão econõmi~a e demo:

gráfica, ~az vista grossa a fatoll de vérificação aimples w As

unidades mais desenvolvidas são, também, as que rJuBcitam mais

diversificados interesses. Nela., desenha-se uma estratifi

cação social moderna, configurando alasses sociais mais nit!

damente diferenciada8 e caPazes de definir perspectiVas paI!.'

ticas próprias. Nada mais longe da verdade, pois, do que a

afirmação de que as bancada. dessas unidades vão constituir

-fronts· 'políticos opostos aos dos estadoB mais pobres. Só

muito raramente é que poderemos assistir às representaçõ~s

partidárias dos estadoB mais pró_peros, ,situadas em pon~o6

diVerBOB do espectro político-ideológico, unirem-se em defe

sa de interesses estaduals porventura ~acadoB por outros

Ora, ao optarem os constituint.es de 1988 em

manter, na nova carta, o bicameralismo, aceitaram, no mesmo

passo, que as unidades da Federação constituem, enquanto tais;

focos legítimos de interesses que precisam de alguma forna de

representacão em nível nacional. Reconheceram, também o pr!n

cípio da igulJ,ldade política dessas unid~des, dando a cada uma

delas três representantes no Senado Federal.· Aiém disso, ma!!,

tiveram a representação junto à cãmara dos deputados com baBe

em bancadas eleitas em cada unitJade da Federacâo, e não naciE,

nalmente.

Parece descabido, portanto" para justificar as

absurdas distorcões da Proporcionalidade na fixação da magni

tude das representaç·ões estaduais na Cãmara dos Deputados, r,!.

correr de novo ao argumento da necessidade do equilíbrio fe

derativo. Tal necessidade já· foi levada em devida. conta ao

se definir-a representação na CâmarA Alt;a, que não é, entre

nós, mero órgão c0t:lsu~tivo, revestido ;1penas de poder simból.!

co, mas sim partícipe plena no processo legiferantew Fazer

das duas Casas legislativas órgãos promotores do "'equilibr,io

federativo" constitui exagerada ênfase em um aspecto da pr.Q.

blemática política qu~ deve ser encarada no plano institucio

nal. Se ainda é preciso, após essas características institu
cionais do nosso Congresso, que a Câmara tmrbém tenha que bu.!.

car o equilíbrio federa~ivo t!In sUa composição - além, cQmo

apontado, de ser ,a repr~sentação constituida de bancadas es

f;;)dJ.~ai.s - seria então mais correto abolir o Senado, por B.!!,

pérfluo na sua fu~ção federativa, e concentrar todas as fun

ções na Câmara.

20 Suprima-se o ~/n~~r;rtigO 40 do
Constitucionais t

r
~a.. renumera.!!.

"Art. 4S A Câmara dos Deputados CC!!!
põe-se de ate"s03 represenJ:,antes do P.Q.
va, eleitos pelo sistema prC?P?rcional ,
em cada Estado, cada T.erritor~o e no
Distrito FederaL

S 10 A representação por Estados,
por território e pelo Distrito Federal
será estabelecida pela Justiça Eleito 
ral no ano anterior às eleições, median
te o uso de quociente nacional único-;
resultante da divisão da e!timativ~ of!
cial atualizada da populaçao do PAl.S,p!.
lo total de representantes li. eleger.

5 20 Nenhuma das unidad"es da Fe
deração e nenhum Território terá menoS
de três Deputados..

Art.

Ato das Disposições

do-se os demais.
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HAROLOO Ll"WI

JOXO PAULO

RD~ER'IO FREmE

SERGIO AAf'lUCA

JOSÉ CARLOS SABOIA
MARCIA cmJLIs VIANA

ANGELJ\. AMIN
JAMIL HADDAD

ROBERTO F'AANCJ\

CELIO I}E CAS'l'RO

MARCO PEtU\FORTE

ARUO MAGl\RINOS

NEL-~N PROErJÇA

WIZ ~1UQUF:

cr.5AA MAIA

EnUAROO MASCAAENifAS

L.~l';llTE BAS'IOS

JI.TN01' ABI-RA.'iIA

!'oURO TEIXEIRA

OFRCIO K!'JOP

tiJelA BRAGA

VTC'IOR FACCICNI

MARCFL-Tr-;O RCMANO MAOIAOO

~JUNTOO

CJ\P1..DS MBER'l'O CJ\.JWTS'I'A

MIDS'IO HOLAJ;oA

A"llITH1'lL TEIXEIRA

=""""HARor....ro S1'lBOlA

JOSÉ LThW\RES

ROSE DE FREITAS

Rmnm. GORDIUiO

UBrnATAN AGUIAR

= lO:RSl'
CE.q]ffi SCIUZ1'!.
PMJU) llUAATE

JERom:i>J IlE1S

PEDRO~A.~

f'ERNA..'"IDO FREIRE

m;:y IDPES

HUGO Bnm..

~-ro Vl1\NNI\

J1lRVIS GAIDZmsKI

EDUJ\ROO OOREIRJ\

DEJM"DIR OM,pASQl'ALE

M<Mlc'OJ() COSTA

R<llMIlC PERU"

LEOroLOO BllS.'alF:

JDSllll1llA'ro
PEDRO TASSIS

ELIAS MUtWJ

1\101510 VA'3CCNCF:r.os
JO~ SA"1l'lINA DE VASCwr::~m.LOS

l'tH::IO IIDJES

JoSl! OLISSES DE 0L1VE1Rl\

NE1F=

IAAÍu BARBOSA

I!A'rtp HE.SI,.\NDm

ftARIA. Li\UR.a.

RlCA'qfJO f.'iJR1l,F~S

LUCI CHD!W.c:KI

Af.'IÃOPflErffi

PEDRO TONELLI

FLORF'...CIT1\N' Fl'mJAN1')F'$

CHICO VIGIlANTE
l\NTONIO BRITI'O

GElli1ANO RIGOTI'O

NTL.~~ GIBSON

NEUTO DE CQifIO

WILSl"'{,J MfJLL'ER

LUIS ROBER'ro PQN'!'F.

VlilllCl'lIRO LIM.'
pnULOO CALHEIFDS

S!Gr1AAtNGA SEIx.M

WMJ)IR PIRES

ClLtmIOH .nnrrOR
SANDRA STA.'Cl..LIOO

HA_"UA WIZA FONTENELE

AUGUsro Cl\RV1UJiO

A.l1RlJM.OO S'me::K

JAQl'E..t:; WAGNER

JM!ES l'UBEIRt)

J1iNj)'!llh~I

CEL...e.Q EERNAADI

EDESIO PASSOS

HELIO !3IC!1OO

IVO HA1N1IRD!

JORGE tlEQUID

r.'EL..~iI' JOBn·I

PAUI.O nE!.&J:'O

SCCOORO GCf.1ES

VM.J>IR GMJZER

CMU.OS AZA,"-!BUJA

N.fIlliRY MfJTLER

CAROOSO 1\LVES

J~ Dl'; DEUS M"'lJ.WP..5

PAlJID PAIM

CARIDS CAfIDIN1IL

'FERNJ\NOO C1.RRION

05ilA!1:O RETmm

llR'roR Qi\ TÁVOLA

WJB~JS B'lID:O

UJIZ CllRIDS .HMJLY

flELSfJN&R~

r-marr 'IOO.G1lN
Jp_CiÉ 'FELTh"'IO

M..\'!ltEUS I~~
DELCINO T1l.V1IP.ES'

5"10 FE!lRE!IlJ\

ZIL'l BEZERRA

ErEV1J.DA GRASSI DE MENEZ:E:S

.s:ANDRA CAlJlI1I:A,vrI

"J1üR1J C1IRNEJl:ti)

GILvNl floo<iEs
lUTl'lCl.1OO'l;

populacã'oJ-J Represen~~Percentualj
(2

Perce.u-Re~
(31/12/69) cão atual =... tual

(1990)

Sergipe 1.472.133 B 1,59 7 1. 39

Rondônia 1.072.704 8 1,59 6 1,19

Tocantins 995.053 B 1,59 6 1,19

Acre 423.243 B 1,59 3 0,06

lI.mapá 262.944 8 1,59 3 0,06

Roraima 132.986 8 1,59 3 0,06

Distri to Federa 1.803.478 8
lO~:~~

8 ~

Totul- 152.788.672 503 503 100,00

-

SOLON BORGES ros ~.E!:::;

AIOO REBELO

~",LOO FARIA DF: 81\

~A. l'lNGFFA"tI

l'iEro HE!'~5UR

ALRER'l'O GOLl:f1A.~·

MN;~~,

PN.lID 'qQCHA

M..OIZIO MERCAD1ll.JTE

TILlJEN &.NTIN:'..,()
BfNID!'1'A D~ Sn.VA

MCIDE'S l-mESTO

JO~ C!COl'E

VLADIfolIR PM.ME!RA

J~ GFNOtNo
JO-o:;t.OIRCEU

mVIO_~

1!oE>l pmmSQ

JOSÉ VICIlNTE B~lZOLA

l'!:L!o DMU-VE'CtHIJ!

~-'11!TO

MF.NDES R!RF.IRO

OO>,ClR KlEIN

MlTh.'aJZ DA RCCH1\.

1I1IlA pl\SSOO1
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llNEXO

Representaçio por unidade da Federação

estados. O mais das vezes, as causa0 regionais serão espo52.

das, isto sim, pelas representações dos estados mais atrasa

dos ar não ra!'o, significarão disfarces ideológicos para a

promoção de interesses oligárquicos como se foram os da po

pulação corno um todo desses estados.
A presente proposta de emenda constitucional

visa a tornar a representação paI i tica verdadeiramente pr,2

porcional, mediante adoção de um quociente eleii.;oral único

para o País, resultado da divisão da população nacional pelo

número de cadeiras a preencher. A proposta fixa-se em qui

nhentas e três, número mais do que suficiente para as ativi

dades G representatividade da Câmara, a qual, a persistir a

'i:endencia de constantes acréscimos de tamanho. com o cresci

mento demográfico do País, perd3rá sensive1mente a sua fun
cionalidade. A proposta mantém bancadas estaduais, atenta ao

fato de que num Pais de enorme extensão geográfica com o nos

BO, haveria obstáculos práticos imensos à tentativa de fazer

uma representação diretamente nacional. Mas, essas bancadas

serão proporcionais à população das unidades da Federação. A

e:~ceção ê o limite inferior de tres Deputados no mínimo por

Unidade e por Território. Mantido o quociente único, alguns

e5tados não alcançariam nenhum representante, o que não teria

sentido, se a representação se faz por unidade da Federação.

!-las, um só representante não será suficiente para represen

tar um minimo da diversidade de interesses que deve existir

localmente, donde a elevação do limite para pelo menos três

Deputados por bancada.

A título de exemplificação de como ficariam

as bancadas, comparadas com a presente distribuição, procede

mos aos cálculos constantes do Anexo. Como a proposta fixa

o 1im!te mínimo de três Deputados, consideramos que três ca

deiras são certas para todos os estados, não entrando. porta!!.

to, nos cálculos das vagas atribuidas proporcionalmente. Como

zão vinte c sete os ~stados. rJp.du?imos oitenta a uma cadeiras

(11 x 3) do total de quinhentas e três, sobrando quatrocentas

G, vinte c duas para os cálculos de proporcionalidade apresen

r..ad'Js na tabela.
A modificação pretendida permitirá aproximar

a rer:n:esentação política da norma da igualdade política e t~

xã cenoíve1s repercussões na vida partidária, entre outras

coisas por permitir a formação de partidos verdadeiramente n-ª.

-::ionaic, fundados no exercício da SObera.n.. ia pOPJ;r, que exi
ge o °sufráqio universal e o voto direto et's e , ,?om valor
igm:l1 para·todos n .. Esperamos, portanto, lo r om oap.-'>fr> de

ilOSSOE pares para aprovação da presente ,Fr st de Emenda

Coos'i:ituciona1. '

populaçã~J.' ~! PeJ:centual~ PeJ:cen-
(31/12/89) cão atual. :.. tual

(1990

são PaulQ 33.096.435 60 11,92 95 18,89

Minas Gerais 16.455.067 53 10,53 '4B 9,54

llio da Janeiro 13;969.946 46 9,14 42 8,34

Bahia 11. 897.734 39 7,75 36 7,15

Rio ~~911
,I

9.356.486 31 6,16 2'9 5,76

Paraná 9.253.964 30 5,96 29 5,76

Pcrm:!!i1buco 7".451.535 25 4,97 24 4,77

Ceará 6.532.749 22 4 q 31 21 4,17

r'"'!õranhão 5.202.445 18 3,57 17 ~.~37
Pará 5.192.444 i7 3,37 17 3,37

Eles C3brlna 4.501.011 16 3,18 15 2;98

Goiás 4.184.284 17 3,37 15 2,98

l?<!l.raíba 3.350.485 ·12 2,39 . 12 2,38

Piau! 2.728.008 10 1,98 11 2,19

Esp.Santo 2.566.590 lO 1,98 ~O 1,99

Aíagoas 2.465.245 9 2,23 10 1,99

Rl.o G. do Norte . 2.393.127 8 1,59 10 1,99

l;mazoqas 2.177.316 8 1,59 9 1,79

Nato Grosso 2.023.560 8 1,59 9 1,79

[.::.n:o G.Cb 8ll 1.827.7~ 8 1,59 8 1,59
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CONSTITUIÇÃO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BIUlSIL

_______ 1988 o

'bulo.

DOS DIREITOS E 0ARAm1AS FUNDAMEI'ITAlS

Art. .5. Aamara dos Deputados compõe-se de JepRlsen
tantes do povo, eleitos, pelosistema J)roporcionlll. em cada &ta.
do. em ClldlI Território e no DistrIto Federlll.

i I' O número tctllI de OeI'utlldos, bem como a repre.
senmção por Estado e pelo Distrito Federal, ser6 estabelecido
por lei complementar, proporcionlllmente à população. prece
dendo-se aos ejustes necess6rios. no eno anterior u eleições.
pIlra que nenhuma dllquellls unidlldes dIl Federação tenhll me
nos de oito ou mais de setenta Deputlldos.

i 2' Clldll Terrllório e!eger6 qUlllrO Deputados.

----- ~_=>O

Art.... Omandllto doetUllI PreIIclt!nte da República tennirulré
em 15 de merço de 1990.

ATO DAS DlSPOSIÇOEs
COrtsmoclOrtAls tRANSITóRIAS

Capítulo IV
DOS DIREITOS POUncos

Art. 14. A soberania popular será exercidll pelo sufrégio uni
ver5ll1 e pelo voto direto e secreto. com valor igulll pllrll todos.
e. nos termos dIllei. mediante:

I - .pIebiscito;
n- referendo;
11 - Inicilltivll poPUlllõ.

1lIuIo IV

- - - - ----- -- -_ne..

DA ORGANlZAçAO DOS PODERES

Capftulo I
DO PODER LEGISLATIVO

Seçlo/
Do COftI/I'eUO 1'IM:ItJu/

f 2" E assegurada e Inedl11bDidacIe da atual repre~n·
laçA0 dos Estedos e do DistrIto federal nII C6mera dos D!pll'
tados.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N2 57, DE 1991

(Do Sr. Jackson Pereira)

Dispõe sobre a escolha do Procurador Geral da Repfiblica.

(ÀS COMISSOES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO; E DE
'I'RABAlID, DE AININISTRAÇÃO E SERVIÇO POBLICO - ART. 24 ,. 11)
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1 2 A escolha do Procurador Geral da
República recairá sobre um dos nomes constantes de lista tr1ple
ce.

Parágrafo único. Os nomes a constarem da
lista tr1plece serão escolhidos, em votação secreta, pelos Procu
radores-Chefes da República nos Estados e no Distrito Federal.

Art. 2º Escolhido um dos nomes, o Presi
dente da República submetê-Io-á à apreciação do Senado Federal.

Parágrafo único. Não sendo aprovado o no
me escolhido, outro nome da mesma lista será submetido à aprecia
ção do Senado Federal.

Art. 32 Se nenhum dos nomes da lista tr1
plece for aeeito, outra ·seráorganizada, aplicando-se o mesmo
procedimento previsto no caput do art. 1 2 desta Lei .

. Parágrafo único. Da nova lista, não pode
rão constar os nomes já rejeitados pelo Senado Federal.

Art. 4º O Poder Executivo re-gulamentará es
ta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias contados de sua publicação.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

..
ente projeto de lei e

tornar mais impessoal te de cargo tão impor
tante para a vida nacional. Re 1m te, a escolha do Procurador
Geral da 'República, dada a natureza da função por ele exercida,
não pode ficar sujeita a influências outras que não a capacida
de jur1dica e a imparcialidade no exercício da função. Par isso,
estamos adotando o processo da lista tr1plece, cujos nomes se
rão escolhidos, através de votação se~reta, pelos Procuradores
-Chefes da República dos Estados e'do Distrito Federal.

Por outro lado, a escolha feita desse mo
do torna-se mais democrática, evitando, além disso, influências
e interferências políticas que o procedimento tradicional ense
ja.

Transformando-se em lei o presente proje
to, a defesa da sociedade contra toda espécie de abusos.jur1di
cos administrativos será bem mais eficiente, repercutindo tal e-



Setembro de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sábado 14 16681

apoio dos nobres
sente projeto de

t'iciência em toda a máquina administrativa. "0 próprio Poder E
xecutivo cuidará para que a edição de atos administ1vos não se
jam eivados com o vicio da inconsti tucional.idade.

. Por todo r1posto, esperamos () integr~l

Parlamentares, ec ssário à aprovação do pre
lei.

.... ~ ~. I

de 1991

CKSON PE EIRA

PROJETO DE'· DECRETO LEGISLATIVO
Nº 84, DE 1991

(Do Sr. Amaury Müllerl

Susta o Decreto nS! 177, de 17 de julho de 1991, que apr~. ,

va o Regular ~nto dos Serviços Limitados de Telecomunica-

ções.

(APENSE-SE AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N~ 83, DE

1991).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12. Fica sustado t em todos os seus efeitos ,

o Decreto n2 177, de 17 de julho de 1991, qu~ aprova o Regula

mento dos Serviços limitados de Telecomunic~ções.

Art. 22. Este decreto legislativo entra em vigor'

na data de sua publicação.
t-JUSTIFICAC1l0

A Constituição da República, em seu art. 49, dis
põe que é da competência exclusiva do Congresso Nacional "sus
tar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do po
der regulamentar" (inciso V)t e "zelar pela preservação de sua
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competência legislativa em face da atribuição normativa dos ou·
tros poderes" (inciso X). Com esta proposta, pretendemos que o
Poder Legislativo suste o decreto em epígrafe, a fim de prese~

var sua comptência típica e,impedir que produza efeitos a gra
ve exorbitância do poder regulamentar perpetrada 'pelo Preside~

te da Re~~blica. _ . .
___o Sustentamos que. tal exorbitância se configura- na

tentativa de adentrar, através do exercício do poder regulamen
tar, em esfera de criação do Direito reservada ao Poder Legis
lativo e, até mesmo, en esfera reservada ao Poder de Reforma'
Constitucional, como demonstraremos a seguir.

O Decreto nº 177/91, ao aprovar o Regulamento
dos Serviços Limitados de Telecomunicações, que, por sua vez,
inclui no elenco de tais serviços os de telegrafia, telefonia'
e transmissão de da90s (art. 4Q ), per~itindo sua exploração

-por pes~oas privadas (art. 6Q ), contr~ria frontalmente o art.
21, 'inciso XI, da Constituição da República, veI)rl"S:

/'

•"Art. 21. Compete à União:
.'.................................................

XI- explorar, diretamente ou me-
-diante conc:ess-ão' a-empresas sob -control-e acioná ~

rio estatal, os serviços telefônicos,' telegráfi 
cos, de transmissão de dados e demais serviços pú
blicos de telecomunicações, assegurada a presta =
ção de serviços de informaçoes por entidades de '
direito privado através da rede pública de teleco
municáções explorada pela União." -
Como se vê, o Poder C~nstituint~ Originário defi-

niu como serviços públicos de telecomunicações os serviços te
lefônicos, telegráficos, de transmissão de dados e demais ou 
tros, dispondo que- sua explora~ão será feita diretamente pela'
União ou mediante conG.e.ssão a empresas controladas pelo Esta 
do. Não pode, por conseguinte, o poder regulamentar dispor que
não são públicos os serviços expressamente definidos como tais
pela- Constituição. Pela dicção constitucional, todos os servi
ços de telefonia, telegrafia e transmissão de dados - todos
porque a norma suprema não excepcionou nenhum, não assistindo'
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Acrescente-se que uma política norm~tiva respon
sável do Poder Executivo nessa matéria deveria e deve princi
piar pelo envio, ao Congresso Nacional, de projeto de novo Có
digo, ou de proposição que adapte o atual ao novo ordenamento

ao legislador ordiná~io~ ao administ~ador ou ao intérprete di~

tinguir onde a norma não distingue - são p6blicos, e não podem
ser explorados por particulares~

Tal foi a decisão soberana do Poder Constituinte'
Originário, não cabendo nem ao Poder Legisla~ivo ordinário, e
muito menos ao poder r~g~lamentar, decidir diversamente. Somen
te ao Poder ide Reforma 'CànstitucfõnaL calú~ rever-{af--(jecisão ~

desde que satisfeitos· os requisitos do art. 60 da Lei Maior.
'Ao'prcit~rider fazê-lo 'por decreto, o Chefe do Exe

cuti vo exorbi ta brutalmente do' poder qormati vo que lhe é confe
rido. E, observe-se, contradiz frontalmente a atitude tomada t

nos mesmos di~s em qúe tal 'decreto vinha à lu~, em relação às
declarações do re~iesent~ntedoFundo Monetário Internacional'
acerca da necessldade de' mudança's c'onsti tucionais. Ou Sua Exc.!:,
lência adquiriu o gostei pelo paradoxo, ou não foi devidamente'
escl.recldo das conseqU~ncias - privatizantes e lnternaciona-
lizantes - do ato que subscrev~u; ,se tal ato tivesse, face à
Constituição que agride, alguma validade;

De nada adianta tenta~ argumentar que o decreto'
em pauta encontra fundamentQ nos conceitos e classificações '
do Cpdigo Brasileiro de Telecomuniçações, instituído pela Lei
nº 4.117,. de 27-,'J'.81'p2. No Estado. Democrático: de Direito em
~ue hoje -feliz~~nte - a Rep~blica se constitui, não há nor-

, .
ma legal que possa s~ 'sobrepQr à norma constitucional, dotada
de supremacia. Se a Constituição vig~nte, no art. 21, inciso'
Xl, insti tui - diversamente da Consti tuiçã6 ',de 1946, sob a
qual o aludido Código foi editado, e das Cartas autoritárias'
que se lhe seguiram - o monop~lio estatal sobre os serviços '
de telefonia, telegrafia e transmissão de ~ados, todo e qual
quer comando contrário ~w Lei nQ 4.117/62 não foi rece~ciona

do pela nova ordem suprema, inaugurada ~m 5 de outubro de
1988.
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constitucional. Pretender fazê-lo por decreto - s~ tal fosse'
a intenção - também configuraria exorbitância do poder regul~

mentar, se considerarmos o disposto no art. 48, XII, da Lei
Maior, v~'fiis :

"Art. 48. Compete ao Congresso Na
cional, com a sanção do Presidente da República~

não exigida esta para o especificado nos arts. '
49 f 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de
cumpetência da União, especialmente sobre:
...................... ............. ..... . .......

XII- telecomunicações e radiodi-
fusão;"
Lúnge de retirar fundamento do Código Brasileiro

de Telecomunicações, o decreto em pauta também o violenta, de
vez que os arts. 24 a 27 - entre outros - do Regulamento por
ele aprovado fogem completamente ao âm.bi to de serviço limita
do. Com efeito, o art. 24 prescreve que o Ministério da Infra
-Estrutura definirá, em norma complementar específica (I), as
questões pertinentes. à interação entre as diversas modalida -

. .
des de servicos' limitados e vice-versa~ tornando estes em tu
do assemelháveis àqueles, exceto quanto a quem irá explorá
los: agora não mais a União ou empresa sob tontrole acionário
estatal, mas também a inicia~iva privada.

De outra parte, o art. 25 reforça as perspecti 
vas de interligação das redes prestadoras d~ se~vlço~ (nomi 
nalmente) limitados com a rede pública e,em seu parágrafo ú
nic~, possibilita que, através de norma especifica (I), tal'
interligação possa se ramificar, de acordo com a "modalidade"
ou ~categoria" do serviço. Já o art. 26 permite a intercone 
xão de redes internacionais, inclusive públicas (o que asse
guraria is prestadoras de serviços nominalmente limitados as
mesmas condições das redes públicas nacionais), descaracteri
zando ainda mais a prétensa limitação do serviço.

Particularmente grave é o conteúdo do art. 27, '
pois permite a formação de extensas redes de âmbito nacional,
e até internacional, desde que interligue usuários do mesmo '
"grupo bem determinado" (conceito preocupantemente vago, como
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se pode perceber pelà 'letra' do' art. ':3 Q , inciso V) .. 'E mais: o
.§ 2Q' do 'àr't. 23 ém'ani festamente 'iriconsti tucional, pois permi
te qué não paenas osserviço~ dep~estaçã6 de informações po~

sam ser realizados por particulares, mas também o~ de valor a
dicionado, algo que a Constituição não faculta.

,Pe~,? ,~xp~sto, s6 c~be'.c.oncluir que o Executivo •
pretende" ~tr~vés' de gtb'sseit~r, ma'rdp'l:Jlaçãb semântica, classi
ficar como' ~eryiçf? limi tado - e, por' conseg~'inte, suscetível'
de exploração' por pâ~ticulares' - algo que a Consti tuição e o
próprio Código definem como público, e somehte suscetível de
~xploi~çã~'pela União ou por empresa sob cbntrole acionário'
esiat~l. Tal finaiidade ~s~dria ~; ~liás, explicitad~'na' pi6-

, " , , . .
- . . . ... .. , .
p,ria. Exposição de M~tiv.os nº 116/91, subscrita pelo Ministr.o'
João sàn't'ana,' em seu i tem 5...; v~~:

"Os Serviços Limitado~'de Teleco
municações' tanto poderão ser sxplorados para ,o
própriQ uAo ~a ~nt~~ade interessada, quanto para
a prestação de serviço a terc~iro~, o que se~ dú
vida-nenhuma 'estabelecerá u novo e vastíssimo T
cam ,o ·de- ,at! v!dade de tel omun!ca ões 7 totalmen
te aberto a iniGiativa ivada." grifo nossso)

Finalmente, cabe alertar para,. ÇlS impacto's "-que-es
•• • i"' ., •• • '~,' -

sa abertur,a p,roduzirá sobre a viabilidade ,econômica do. siste-
•• ' • > _ • J , • ., l;

:. . ~

ma púb.li~o d,e.~~lecomun~.cações, construído ,à custa de tantos'
sac,r i fíci os, es forçoso e investimentos custeados pelo contr i 
buinte: ao transferir para a iniciativa pr~yada - oligopólios

_. ~, ., . .

privados, diga-semell.hor, eis que telecomunicações c.on?,ti tu-
em se,tornaturalmente avesso às verdade-ira~, práticas de' livre

, ~. " '. " ,: . . .
~ - f •

mercado, dadas as limitações físicas de f~ixas e freqUências'
- os segmentos mais l':Jcrativos dos serviçq; públicos, ,estar 
se~á desferindo duro golpe contra o equil~brio financeiro' do
sistema Telebrás, pois os serviços por e'le prestados em re
giões menos desenvolvidas do País são subsidiados pela arreca
dação d~corrente da.prestação de serviços nas regiões mais
des~nvolvidas; alienando-se estes, aqueles ficarão inviabili
zados.
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Pela supremacia da Constituição, pelas prerroga
tivas do Poder Legislativo, pela salvaguarda do patrimônio e
do interesse p~blicos, impõe-se a imediata sustação do Decre
to nº 177/91, editado em flagrante exorbitância do poder reg~

lamentar, conformE! demonstramos.

Sa.1 a das Se s s ões, em of ~.de 1991 .

--'lw Dd9--] A., ÜIl,.-r
Dpputado AMAURY MULLER

~tGlSLACAo CITADA, ANEXADA PELA'COORDENACAO
pAS COMISSOES P-tBMÃNENTES "---

~!!!,1!I~~
JNS

Tihl!o lU

DA ORGArlIZhÇÁQ DO ESTADO

C<lpltulo U
DAUNIAO

Art. 21. C(IfIljJf'If' iI União:

J{J. - explorar. diretamente ou mediante concessão a em·
PfeSllS sob controle IKionário estatal. os serviços telelónicos.
teJeglãficos. de tranmJis.'iilo de dados e demais serviços públicos
de telecomunicações. assegurada a prestaçilo de serviços de
intomlaçães por enlidatks de direilo privado lllIavés da rede
púbhcll de tf"lecomunkllções l!xpkJlt'da pela Uni,in:

•••••• _O~~QOC_~ • __ .~ ~~~~~,~~.~_~~~~_~_

ljtwo IV
_.- -~-~~-----'--,_._,----

C3pítukll
00 PODfR I..J:GiSlJ\TIVO

!kçiWO
Du Abil:>uJç6~dQ C(H'grc1iW Nilck'lUll

Art. "S. Cabe /!lO CongresSo NaCÍOIkll. COITllI SilllÇão do Presi·
denle da Rel'ubiica. não eJÔ!}ida esta para o eSj:w.Cificado /lOS
arts. 49. 51 e 52. dispor $Obre todas 115 malérills de compctência
da UnIão. esp&ialmente sob,e:

I - sislenhll bil:lUlâ'ÍQ. /).T..<:l1dilÇi\r) e distribuição de rm·
dIt5;

U -- plano plwi.mulIl. djrf'lfill'S Of~a/flf'nláli"15.of(~arnl"nlo

anual. operaçm,s de oM"o. dívkln PUblicll e emissões .~ curso
lo<çado;
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nRNA.!IIDQ COLLOR
..,.., ,E'duezdq CwdeIrII. s.n,.....

......- __ .._--- .. _.~ -....•_ .

5ubseçioD
o.~ • Cóttsl/il.úçio

Art. 60. Ao CoosthJição poderá ser emendada mediante pr0
posta:

l-de um terço. no mSúmo. dos membros da OrnaR
dos Deputados ou do Senado FederzII;

• _ do.~ da República;
.• -.de mais da metade das Assembléias legislativas das .

Ulidades da federação. manifest.andD-se. cada uma delas. pela
maioria relativa de seus membros-

t I' AoConstibJiçiloMopoderáser emmdada na vigencia
de ftervenção federal. de estado de .dfofesa ou de estado de
siIio.

f 2' Ao proposta será dísc:Wda e votada em cada Casa
do Congresso Nacional. em .dois~.. coosiderando-se apro
vada se obtiver,emMIlbos. tres q\JiOO)Sdosvotos dosrespectiVOS
mernbf'Os,.

I 3' Aemend4 à Constituição será promulqada pellJsMe
lU da Qmara dos Deputados e do SeMeio Federal. com o
respectiw número de ordem. .

I 4' Nio ser' objeto de deliberaçio a propoet.II de emen
da tendenllI:: • aboür;

I - • forma federatlvl de EItAdoI
• - o YOCO direto, le<:reto. uniYefllll e peri6dlco;

- • - • ~io dos Poderei:
foi - OI direIto5 e garanliu lndMduaIs.
I 5' Amatéria~de proposta de emenda rejeitAda

OU havida por prejudlcácUl Mo pode ser objeto de nova propoll.l'
111 mesma less60 1eglsIGliva.

......................- - .
....-.. 177." n" ,..u.o" 1"1.

...•... __~~~~ ••••• _~ __ ._~_.e. __•••~•.••. __ ..
~Vl/I

00 ProceIM:J Legl6ãtlvo

o ....I~ M IUlJ1laLIca, ao .110 fi. etdblll~1o .... lh. co..
fa~a o .~t. I •• 1...1.0 IV, ~. COft.tlt.lolo, ten40 .. vl.t. o dl.po.to
ao art. '0, let~. ·c·, de Lei DO 4.117. 48 17 •• avo.to •• 1"1. a 'a
ocor40 _ o ut. 1., • I., ilIo It89IIl_..tc. Çenl.o CUI,o' ar••U.lro
.. 7e1_Ic.~h., aproY~o pelo _ntCl a. U.OII... 20'" _lo ..
UU,

'1' C •• ~ ...

Art. I. Plc. apl'OYa4o, .. f_ Co ....0......J.-~~ to.
..-.11/00 L1alta4oa .. 7el-..tc.ça.••....

li - fixação e modificação do efetivodas Forças Almadas;

rJ - 'planos e programas nacionais. regionais e setoriais
de~i .

V - Iímies do lerrilórlo nacioMl, esPaçoaéreo e marítimo
e bens do domínio da f.lnido:

~ - incorporação. subdMsão ou desmembrmnento de
.-ellS de Tenitórios ou Estados. ouvidas as respectivas Assem
bléias LegislalJvllS;

W - lJansl~ia temporária da sede do Govemo fe,
deral;

WI - concessão~ llI'listia;
IX - organização Administráliva. judiciária, do Ministério

PaibIico e da Defensoria PUblica da Oníão e dos Territórios e
organização judiciana. do MInistério Público e da Defensoria
Publica do Oislnto Federd1:

X - criação, transformação e extinção de cargos, empre
gos e funções públicas;

XI - cMção, 6truturll5.ão e etribuiçôe, doa Ministérios
e órg60l da administração pública:

XII - teJecomunicaçôes e radiodifusão;
XIII - matérill flnaOceira, clllTlbllll emonetária, instituiç~s

linanceirM e suas operaçóes;

XIV - ~. seus llmiles de emissão. e montante da
c:Ivida mobiIiGrill federal.

~ 49. É da c:o"'petenda exc\usiva.do Congresso Nacional:
I - resolver definitivamente IObre trlJtac:\os. acordos ou

.ros intemac:ionIJis que ~orrelel}l ~9(IS ou compromissos
gfaY0S05 lIO plltrimónlo nacional; . .

I - autorizar o Presidente da Repúblicoo declarar guerra,
a celebror _ paz, a pennitir que forças estrllflQClras transitem
pelo lerri6rio nacional ou nele pennaneçam lemporarillmente.
lessa/vados os CllSOS previstos em lei c.omplemenllJr;

11 - outorizar o Presidente e o VICe-Presidente da Repú
blica a se ausentarem do PlJís, qUlJndo a ousenc:ia exceder a
quinze dias;

rJ - aprovar o esllldo de defesa e o Intervenção federal,
~;o estAdo de sitio, ou suspender qualquer umo dessas

V - 5USt8r oS atos normatiVOs do POder ExeéútiVõ-'qüe
exorbitem do poder reguJamenllJr ou dos Iímites de deJeg-ão
legislativo; .".

VI - mudar temporiuilJrnenle sua sede;
W - fixar icléntica remuneração pera os Depwdos fede

rais e os SenlJdores. em cada IegislaturlJ. pera a subseqüente,
observado o que dispõem os arts. 150. 11. 153. W, e 153 t2',L . • .

WI - fixar pllrll cada exercício financeiro a remuneração .
do Presidente e do VICe-Presic.lente da RepúbliclJ e dos Ministros
ele Estado. observado o que dispõem os arts. 150. D. 153. W,
e 153. 12', ~ .

IX - julgar anualmente as cont.lIs prestlJdas pelo Presi
dente da República e apreciar OS relatórios sobre a execução
dos planos de govemo:

X - fisc:aIil.ar e controlar. diretamente. ou por qualquer
de suas Casas, os atos do Poder J:"__ _ incluídos os da
administração indireta; ...-..........

. ' XI - JeJarpela preservação de sua cornpdência legislativa
em face da lllribUiçõo normativa dos outros Poderes;

?'li - ~ os lItOS de concessão e renovação de con
cessa0 de emL5SOrllS de rádio e televisão;

XIM - escolher dois terços dos membros do Tribunal de
Contas da União;

XN - iIpl'OYaf iniciaIivas do Poder Ex«utiYo refer---alllMdades nucleares; .....-

XY - eutorizar referendo e corwocar plebiscito;
~ - autorizar. em terrllS indígenas. a exploração e o
~. de recursos hídricos e ~ pesquisa e llMa de
ntpaS mnetaI5;
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I",U"ulu • C64190 da ~laco.unlc.Q&e., .08 do .au Raquh".nto Geral,
.H cs..te a.qul...nto, ao. do. acordo. int.rnaclonaJ _ ~r t inentea. •
a08 da. noraaa ooapl...ntara8 ba\••d.. paIo .lnl.t.rlo de
Iftf..a-ltlIt.rutura,

Art. J' cen.Utu.. "rvlOO. U.ltadoa 4.
"lac~.unlc.ç6e•• d.rlnldoa no .rt. '., letra -ç-, da t-i n 8

••117/62,
• no ••u aevul...nto Garal, alt.erado pelo tt-cr.to n· .7 .. 057. de 10 CS.
ftO"Veabro "- 1••', ... JaOdall4adaa d4 ••rvlqo. CSe teleco.lUllcaço..,
....1""'....1' q....a:l_ .. fo..... ou ..le- uUU..doa. de Aablto lntarior
"U Intamaclon.l. .se.Unade- ao \MIO de pe••oa. f1..lcaa ou 'u:rldl.c..
IIaOt....t •• ""O abu'toaI • oo......~t. pdbUc••

. Art. , _ Un. da.te Ilequl to • de. 1!lO .

~ado.... ~l_teraa. "o .<10-. .. ...",Inte. daf11tlÇl6e••

I - AnA o. J'UlITAC;lo DE .nvIÇOfI/~ DIl nma!l!llO•
..paço "'OQTAfIoo deUait:a<lo pelo Po4er CD~""'ta. dentro do qual •
enUd.da ...rai.a1.....ria poda ~. - da~ _rviQO da
tal.....-i.-..o-,

11 - uPl.OUI;AD DI! ilD:V1çc; DI: ftUCOIIIJIIICAçOU:
exaeuoto 60 OOII'unto ". .U"i4adaa ....,.aaoIri... auticlantea par.
poa.l.bllltar • afatl"...nta ....li.ar • "r~,..i••60 da .Inal. de
taleco l".q&oo. antre ..t.q&oo•• indapanden_nte d. _.cuçio ou 11&0
... "" I4a_ oa "'_0 ou r-PQliO __ .tnata tranaaiUdoe,

In - DPLOItAt;'1.0 nmoa'l'RaL DE IIE1lVIÇOlI' DE
fttacoK'llWll:AQOUI to.... particular da axplor.Qlo .a que u.a ...1:115.4.
explora&>ra da _rvIQDa da talaco-unlcaç6atl l'ornaca ••08 _rvi9O" a
avu. entidade alCplor.dor. da aervJ.qoa da talacoJlUnlca96ea, _ienta
_reQio pra~tabal_l"",

:n - aTJ.Çl.O DE ftlZCOIMlJCAçOESIIlSTAÇlO' conjunto
aperaol_l .. aqul_n_. apere~l taralnaia, 41.poalthoa •

...1...toa .........d.,. .....li••Ç!&o da IIIa1:erJ!ln.da tal_loaçolo.
...... eC*••drloa • s-rlf.tlooa" _a. _._. lJUltalaq6e.8 ... e4I abrl,.. _
IIOIII'J--,;t oono.nUa<lo. _ local. _paa1tl00- ou. altameU"_,,,"•
.. t,ar-I l po..UUlr

,,- GRI1PO 1il!Jf DlIT2MIHADO DE -OU, ClOIIjanto·da
....08. ri. lo.. OU jurldlcaa nacional.. Ylncu1.d.. pela
ccwpartllh...nto de at!vlded•• ~ten41da. co-a capaz•• da caracteri&ar
O r"•••çAo da VI'\I_nto ck _"'1'1_. nlo .uacatlval·da ertanalo .0
pGbl&oo _ ",r.lr

'11 - IHITJlUÇIOEII' ._ • .salnl.tr.tlvoa no....Uvae
..tal...ao.... .. roUn.. n.ca.dd...o C\tIqlr.....to da datar.1~.
~taa .. no..... a r""",l...n_,

'IIJ - IIft'Elll'EIlt1ICJA n&nlDICUL. lJItarr.rlm:1a que
_..-t. o tunclon..anto da _ ••rvlço da ".d1on._.çao ou da
...uoa .....lqoe oa ..qur""9•• ou que d"",.d. _ri.....ta. intarro.pa
",.U~nta eu i_da. o tunclon._nto de Da _rvlço da
K..I-.nioaçolo .UU..<Io oonfo~ • loVl.1'!çao "i.....ta,

"UI - LIIIlm DEDICADA, circuIto. parte da rada pllbUc. da
tal• ...,aunlc.QlIea. d••Un.do • axploraçlo da _rviQC U.itado ou da
..rv&QO ..pacl.l da tallOCOaunlca~,

JIl - LJII1lA PRJVATrvA OU LJIIlm I'JUVADA. linha .sadlc.da
"'Un.da • _plonQio 4a ••rvlço l"'t:ado prlv.do,

. ~ • MEIOS DK YKLECOKUNlCAQOE~: aqui_nto••
• leM_ttlvoe. oo.porMn~., ant.enu, I"afletor•• , dlfrator•• , torr-a,
..... te.. a.tl'\ltu:r.. d••uporta • dl~ion...nto, .tnaUndol:O••
tran.vondedor••• oonvaraor•• , proce•••dorea, acuaulador••, b••tldor•••
,U.trlbul<lor•• , forral/.na, ...1... ~. U .........1. inatru»en_,
Iliqulnaa •• oquipa_n_ .se .polo. da.Unadoe • po..iblUta" •
lçlaJ1taçlo. oparaQio • .....ut:enç.lo da ndao. .1._. ..
talecoaunlo.q&oo.,

I:J - IlOnALIDADI, 1danUf.lcllçla qanArtc. de ••rvIço. de
tel.eoannlcaQ6a. d.flnldo••• no.... a.paclflc., por ••u enque4ra..nto
•• Da ou ..1. -.doa .se cl.aalflcaçao de .arviçoa d. talecoaUDic.ç4a.{

Jln - 1l01lMA GEIlAL DE YKlZCOIIIIIIICAÇOEII (1lGT1' .to
eda11'l1.n.tivo no....Uvo _l_ntar .... d.. • IllPl...nteçlo de
,olltloo. ..torl.1. pu .. prlnclpioa. ..ta...lft.çe.. ",r.i.
Mta!lalaoldoe .. M'lUl...."o'

nu - IlOI1KA ancfrlCA DI 'I'ltaCOIMIICAÇl:lE/l (Neli .to
aaalftl.t..."lvo no....tlve ooapla..nt.r qua vi.. • d.t....ln.l/.o da
~t60. partlcul.r•• a ••poc1floaa n.oa••'rl•• par. o ouaprl..nto da
~._te 011 no......rel'

JlIV - .~'lIlo, .to • .salnlo"".tlvo pal0 qu.l c podar"'11__tanU DUt.Orv•• urcaIroa • fac:uld• .sa de _plor.r. por
-.t:a ~r&a ..,,1_ pl1blloo-re.trito, 11.1tado , llie "dl_r.
__1.1 41odlluaAo a_r badotar J .....I'

.". __ rt.lCA ""tval,

.,,1 - ....1». .1ÚJItDICA llIICIOlIA1o' • • ....._ ,vi~lca
-.wtltldda eavundo .. lal. do ..1.;

nu - aJ:llU • II8TI:ICAS ~LJClItl DI: 'I'ILECOIlUIllCAQOU.
..... • .I.t.... prapondar.nta-..". ...tinadoO • explo".çlo ..
Mnlvc- JIllbll- da ul_loaq6ea,
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llVUI - QUI: DEDICADA. noda oU parta da rede de.U...40 a
exploroçlo da qualquer 1I()(\a11dada da ..rvlço 11.11:8do _ -"'1\>0
.......1&1. de telecoownl...ç6e••

J:Ill - QUll nrvATIVA OU Il%DE nIVADAr rede 'adleodo_UaMa' explo...çoao <Se .er"l1\>O uatt:.a40 privado'

llX - 11tIlVIQe DI! n~JCAçOU' eon.Utul•••rvlço.
.. t.leoo-unlea96ea • ~r.n•• l •••o ...1••10 ou recapçlo de .1abol~,

car.et.ere., 81n.l., ••crjto., l ...qena. '.on. ou tntor.açlo d. Qualqver
..tur-ao. por 110. r'dl0. al.trlel_...loa 6t1C011 ou qualq...r outro
~_ ol.tnlIIoa'l"6Uco,

llXI - IDlVJço AIIEJ1TO _ CORJtEllPOIIDINCIA I'CBLlCA I
oateaorla ....rvlço d. telecoaunio.ç6e. d••tin.do .. lntareoaunleaçlo
eatra ••u. uauArlO1 • fornaoido lndl.crl.1nada..nta • qualqual' pao.o.
-.or ..10 .. aqulpa_nto. bra1n.lo da uao lndivldu.l ou 1:8...1nol. da
_ oolatho ou. 011l4e......toe .. _",190 llvreaente .oaa.1v.l.,

llXII - .llRVIço IIITPIOJl. lI()(\aUdad. d. ..rvlço da
talecoaunlcaQCe' ...tln.da" blacoaunlcaQio Intr•••t.çda•• rlx.. ·eu
II6ftl., élfIItro _ I&i_ da jurla41ç1o blrrltorlal d. llnllo,

nIU - IInvlçO illTDllACIotIAL. _lid.d. da ......lço ..
talaooaànl0.çe.. da.~in.da a talaee-unioaçlo .ntr•••taç&•••ltuad••
dentro _ 11.11:8. d., :lurlodiçAo territori.l do llnlao o ••taçda.....
.. acbea tor....taa.11a1taai rb.. 001 I16volo,

llXIV - IPVIço LIIIITADO DE TElZCOlIUIIICAçOES: _alldada
.. ..rvl9O ell taleooaunicaQOea. "'0 aberto .. corr_pendlnci. polbUc•
• daatlnado oe UlO ele paoao..· fl.1.... OU jurldic.. n.olon.l.,

Xxv SItIIVIço LlIlITADO PRIVADO: ••rviço 11.1t:ado
ta1.f6nioo, tol.qr'fl00. "uanaal.oIo da eladoe ou· qualqu.r·.outr.
'cru .. 1:810co.unle.96aa, ...tinado • ..nlr a _ ;lnie. pa••ca
floica OU"urldioa,

lDtVI - SItllVIQD LIIIITADO DEDICADO. ..rviço U.it.do
ele tr.na.to..o .. "do. ou .,...lquar outr. to.... da

talaco.unic.ç&e.. d••tin.do 00 uao da 9rupe.. bom d.t....in.do...
....OI. juridic... vinculad.. pai. nec••aid.~. da ln~.rolsbio ..
1nf.....ç6e. paro a exacuçao'" aaa .tivid.de ..pacifica coaua,

XXVII - .ERVIço LlIIJTÁDo DE IIOLTIPJ,OS DF.STIIIOS, o.rviço
11.1tado tal.f6nico. tal.gr'fioo. dI trana.i••io d. dado. ou qu.lqu.r
eutra fora- de ~.l.co.unic.Q6ee.~ d••~in.dD • tr.n.f.r'n~l. d.
1ftfo lo ont... eontr.tant.. a fornac.dore. d. ..rviço. _.do
iftfo ç6e•• coa c.r.cbri.ti...... ,COtI!unle.çlo. ponto-aultlponto,

.' XXVIII - .•DlVJço POli LIIIHA DEDICADA: urviço limitado
Ulotlnloo. blellr'Uoo. ela tren••i ...lo da dedo. ou qualqu.r outra
tenM .. t:.aleCloaunlcaç6ee, pr_tado por ent1dade exploradora de
••rvlço pdbll00 .. talocõ-uh1c&96o& DOa atl11..açio ela linh••
...ica4Mr

llXIX - .EJlVJÇD POR LlIlllA P1IIVA'l'IVA/pRIVADA: oorviço por
11_ ".Una" ele.tlnado a ......lr ...... 11I>ica pa••o. fialc. oU
, ..idica,

xxx - SERVIçO LIIII'l'ADO DE. IIEGll1lAIlÇA. REGUlARIIlADE.
OIlJZII1'AçAo Z ADIIIIIISTIlAçl.o DOS 'l'RAIlSPOI<J'ElI Dl GERAL: ••rviço lialudo
'da tellCo.unlc'ç6ea ..paclUc...nu _tln.do ao .pol0 dOI .ervlÇ01 ..
~_portaar

llllXI _ SDlVJço LIllITADO IlUJlAL: .orviço li.it.do· ele
taloooaunlcaç6a. autorlaadO o' orlijani..QOe. Z'Ul'al. par. a
iJltan:.,.unl...çlo enua ..ua ...m:-c-,

XXXII - SERVIçO DE IlIroRJIAçOEIl: oerviço d. diatribulçAo
ea proc••••_nto r.lIOto d. info....çAo.....I1..do de IIOdo lntaraUvo ou
.ao. _ a utUb.çlo ....rvlÇ01 .. ullCOllWlie.ç6e.,

XXXIII - .llRVIço DE OPERAÇÕES EIlPACIAIS: ..rvlço ••pocl.1
... talacoaunlc.çe.. deatinado oxcluaiv...nte a opor.çlo d. o.t'llu•
... teIICDIIWlic.ç6e.. _ particular r ••trelo. telo_trla o co..ndo •
......t._. otro_ lIe _ detendnado oantro ele controh de .....1ç10
enltalr .

XXXIV - SERVIço llZ VALOIl. ADICIONADO' ••rvlço que
acn_nt...... r.de pr'...xi.tante d......rviço el. -teleco.unicaçda••
..loa . o/OU rocurao. qUI cri•• nova. utilidadea ••paciUou. ou nova.
atividade. pr04utlv•• ,relac!onad.. co. o aoe••o, araazen...nto•
..",laantaçlo a l'ICUparoçlo da lnforaaçlo.

XXXV - sIBTtIIA DI UlZCOIroRICAÇÕEII' con:lllJ\to de r.dea ele
tAleooaunlc.ç&e. o elo••ia .lo..ntoa orvania.doI para .• oxploraçlo ..
..rv1901 .. tal_....l ...ç6ea.

~IU

CLAUIPICllÇID
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11 - hn190 Li.IU40 ... ""'ltl,l'" DMUIIO.,

lU - "n19O lJaSt.a40l"Itur8l.

IV - ..rilço LlalUdo tTIY.do.

y' - "rYl9O LJalt.ado 1l<t41é.do.

~fTULO "

DOtClIIlIlA lIlI ,...u.a.tD

Art. •• de "rvlQO<l LI.ltadoa .,. hl.co.unlc.çe..
pod" ..r uplou_ II ..l._nl. pel. Unllo ......diante peral...o •
,...oaa 11.10-. eu ,úr'llo•• ft6010nal ••

Arl. ,- CO.pel. .0 Mlnlot4rlo 4. lnrr.-~trutur•
• utor9. r per.l ••ao par. • axplor.ç&o ... ..rvlçoa LJ.ltadoa d.
t'o1aee..... I".Ç'6M.

Art. .' de ••rvlçoe LJ.llado. d. hl.co.unlc.çe.•
...,... M' $\ltO'9_d08 par. u.o doa próprio. peral •• 1on4rioa ou, quando
....... 'w,Jdlc•• f para ••r•• por ••ta. ~r••t.do•• terceiro. coeo
..r~I<~ na. ~rto. a corr••pond&ncl. pUbllc•• nao condlçõe. d••t.
,.,.l...nto • daa nora-. ..pec1flc.. corre.pondent.. a cada
.....II••de.

Setembro_de 1991

•"'1__lc.ço..
hUN ••rviço.
lft60pendent...nt•
..rel_.

J. A ,.rel••lo par••xplor.r 6erVSçoo Li.lt.4oa d•.
nlo .@r6 condJcJon.dft • ~xl.t.nci. de quaisquer

d. t.lecoaunJcaçO•• , podendo ••r outor9ade
da po••ibll~dad. de utllieaçlo .lt.rn.tlv. de.ta.

• 2- A parei.alo .... .xplor.çlo d. "rvlço.
1J8J~ de ~l.co.unJc.ç6e. que envolv.. o uao de enlace.

a-dlee18trl00e Ilc. ODndiclon.d. I 'l.ponl~1114ade de t~ncl....
_ ~_Ional 150 ••pactro. oonto..- ooncU~ • odUl'loa _ullaleos.
..1. ~nl.~io da Int~.-••trutur••

Iln:••o A ..ral,"o ..ra .xplorar '.rvlQO<l Li.l~
.. 1'e1~a.Ç'6aa n&o U'" prhl161110 ......ol_lvl_.

Art. 10. de rnIUrl_. prooe4l_ntoa _tallalecldoe
tua .. outor<;a• .se ,.nbalo de...rao pano!t:1~.........l.u pmllc:i_
• tnrwparlnol. do procloaao. . .

Art. n. '.81'''' que -.ar oar.cterl.Uc•• U=I....
nfltll..._n1:e ....trltlv.. .0 n~ro _.h.l .,. penoiaa1_rl_. a
..reJa.lo per••xplo..... o. '_""19"" 1I.ltadoa de Ulecoeunlc.ç6ea ..r'
....tor9.ela • pe..._ U.I... ou .,urI410. nacion.l _oolblela .tr..... de
,...,.,..ao .....la....o. de MlOr40 00II adUrl_. "ra._1~
Ntabeleol_ ••.saqu.daMnte di_lve-.

Art. U. outorvada. panol.alo par. a .xplor.çlo de
..te...lnallo .....,Iço LI.ltado de Telaooeunlc.ç6ea•• leplanteçAo !lia
r-paooth•• I'eda. 0011 .. ODrT••ponden~ edlUc.ç6ea. to....... antena••
_ _. axtanalo de Unh•• U.lc.... loqr.lSouro. P\lbllCOll. rlcar'
_Ialooeela ao O1DIprl_nto ,pela penol.aI_d. du _tu..
-'.1,.1•• outr.. _1.,....,1.. llt9al• ...-u-n~ local.

Art. U. A oed. _lida 1"'08 Lialtecloa ..
1'al_Scaç6e., "vld._nta deunl" •• "" cHic. própria,
aorraepon4a u.a raral.alo dl.tlnt.'qu. • aonaldar.4.,I.ol.4...nte para
at.lte ao fl..,.l 88QAo • .., .......lb1_te ... uxaa .utorl.._ .. ~.I.

Art. 14. "peral••lo par. explor.çlo do ••rvlço •au'.'ya4a • ~(tu\o paoo_l••daltlda aua traaatorlnal. _dl.nte p"'Vla
..., \o'la do Pod.r Conc• .s.nt.. no. ca.oe e na- condlQ6ea
_t lwo&d.. fMI"••• dlr.rent.•• lIOdal1CSats.ea _ noraa. co.pleaeutuM
a ..' • ...,.,I_to. _Ixod.. pelo .lnl.Urio da lIlr".-Eatrutura•

•" ......... -.ía~í~~·_rr..~nt .. ftO~

''',.__ \.f"t.......

o pr••o .. paral."o par. c.d. usa •••
da "nlçoe Li.lud08 .......tabelacldo I'IU
OOIIpleaante.... llalxadail .pelo IUniatãr10 da

• lo ao twl do pr...o. • pontada ..r •
...t u_..te ".no.l.ela ,M .po~aa1Ot16r1. nlo fo....linr HU
.."., pala nnovaçlo•

• JO O .pedSdo .s..- ".lIOYaçlo da periai..lo dava,,6 .ar
'..-111"" ..la pareS.alon4lrla .ntea da 120 (c.nto • vint.) di.. do

,Ilnal .., ...... de perel.aio. Ilcan<lo ...~ada • nnov.çlo da ......

"'" r:rlod<> 1"'nU"" ao ant.rlor.....de 'lUO • peral.elon41d. teIlba
ouap. do t<><l..... ObrIQaçe.. contraidu _. o outorvante da perabdo
:.. ~w ~:~.lnt....... p<l.bUooo _te caao • oxcl lvo crl~i.

AMe. 1&. Ae oondlçoe.. "4cnlc.. outorv. ..
,.roS..lo par. .xplour "rvlçoe LJ.lt.do. d. hl.coaunlc.çe.. poda.
.... ..vi.ta•••It.I'r. lU••• ti.er nec•••'rla eu. edapuçlo • el'ueul••
:":~=:.C10fl•• l'eCezend.4oe pelo Conwr•••o .acional OU • lei.

e.vt7VLII •

IDUlUI,;IoD ÇIlla

, An. n. oa "rv1qM 1"...... ,..a.oo.....i ......
...... ... axpleu_ •• 'abito inte"l.r • llltentacl_l. inclui" ..
iVUU territorial.......paço aarllCl, ...i. __ 1...."•••• ti....
,.-i_Ipi.. • -V~ a.tan.t.ala UIaa -be9M •
eftfttafti"'a1I~_
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An. 11. •• _tltuIOlo'" ....".... '."i~·
Llai~ .. .....leooaunloeq&e. po.s.a _ .uu••.,.,. ..to. ..
tel_icaqllu priprloe. oe41doe••l",• .spe DIl Clbtldoe por contrato
- te.--l..... ... a 0CIIlI>lna9&o ...ua. Inclui"... ... ci....uito.
lJtt.vr.d". ela re4e I"1blica de tel__i~. d.nt d.. _ndl~•
..t.abeleol"'.. ...te ••VUla_nto ........-. OOIIPl nt.~ IMbloal

la lUai.urto ... Intra-&Atrutur••

AJ;t. n. QI1.ndo .a ..rat••lonarf. .. "r"'~
Ullltaclo. de hl-.....1II1c.çO'•• _ ."Iç&.... _ circuit.o....u. p~ri.
..... oontr~t.r I utl1taaç&0 .. olrcuitoa t~'antQ' d. rede pdbítOI
.. tal-....IOI96*" .U". cu.otarla... .it....ç&o de ."PlorlçAo
.lAduatrbl .. _rviqolr .. tel_ioaQ6ea. a,ndo qua _ "dorea
oontrat:ellolo .-r. o tr....porta _ .inal. por ..lo do r.4e pdblloa
" ....r6o "r h.u1\:;ant.ea .. 11.... ""voct.9&0 ant.ra .a pan.a
-.."... " ...... ·..tarat.. DO Id. ao doNte ~l_to. •

Art. :ao. AI • ..,...... ..ploradora. doa .......19011
HbU...... 'JItl_aunleaç".•• pra.taclor......rvlçoa da tran"port. da.1.... "diante • .,.,rdo da ."PloraçAo indUltrl.1 .. ..rv1ço. da

. tel_io.Q6e.. dav.rAo tr.tar 1"".l_nte • •• b.... 1110
lli_l.I".tdrl.. .1". pr6pd... .s.~~toa da dJrlranto. .lrvt9O••
.. ....I. .apra... ..plor.doroo .. ..rviço. pdblleo. d.
taleooeunlc.ç6a•• bel a••I. qual~r outra. antldad••••ploradora...
N"iÇOA da tel.c lcaçO'. à qu•• ..v.........ter .......lço•• ou _
.... telllaaa .... f r Intarconaxlo .. ~.

Pad9rato Ilnico. O JlinJ~t;do d. Intra-Estrutura,
Mllpn ._ ........&..10; ..taom....... .. _nu própria. aa

elftdiQ6ea-l1a1taa da preçoe • OI proc.dl..ntOl pr.'d.t.ralna~
adaquadoa la dlf.rant.. .ltU.96a. tacnlc••• ao dt..nolon'..nto do•
• thiu1taa a AI oaraoterl.Uo...... I'OdaU_ onvo1vida...... _

..ta!lel_n .. dl trU•• par•• aolUQ&o 4u 41....!'9&noi.. nr_tae
• _tI'ataQAo _tae i9QlJ • b1taroo.....o.

Art. 21. • l ........tao • antldad. explorador...
..."iç<ta 1"1b1l00a da ta1.00aunloaçe.•• paral"'o par•• p....t<lç&o doa
corl:e.pondanta. ..rvl_ Li.ltaodao por Lt_ O-OUc.daa. ..-r...at...... __ PVU1-- o DOZW&I _ wt .

art.. 2:a. "l\ICo••ldada da ~ 1aa'0 par•••"PlorllÇ&o
da ""IçO Llllit:edo, dia ....p..to ea:cludv"";ta ••ntidad. r ••po...."..l

'..lo oroU". tr.n••l."o dali oanala .. ta1ACOllUnlcaç&aa. alo
lIaroct:arbando ••.,.lor.....o da .......1_ .. t:a1aco....lcaq6as ••1lIp1_.
..i o a/ou racapçAo. ~noar• ......,.to. c:<7IIUtaçAo ou ..,acuqAo da
~ outr. fo..... d. procao••_nto IlOO .1nal....cebld... __lU....
.. Spaaen_ intaorl1p_ o ~s...-r ,..,.to da _ ra4oo.

Art. n. lIoa taraoa da .rt. U. inel.o XI. da
ClIM1;ihtçAo. .. onUdada. do dl...1to IPrlYOCSo pr••tadora. do .......lçoa
de lnfo....çda. U. • •••vur.do o dir.Sto da _00 • r .... pdbUca da
~:t..,.,_lc.ço.••_. co.utada ou nao Ol>autada............ra.taÇáo do lçO
.. tnto....çOoa •••u. oU.ntae Iv.d•• _.o1da" da OI
~t..._to. lntaor119adoa • "U.f~'. candlç60a ..
ütertunaton_to co- o ...do pGbUoa o .. cart:1UcaçAo Uc:nic.
-...aP"ndanta. ealUda pa10 -rvao OOIIpIUntao do lUni.Ur10 ..

. aatn-&Atrutur••

• 1. AI redoa lclOdaa dntin.da. •• ...ti......
~tal'lo..o. do .orvl9C'a 4. lnfo ç6as • terceSrOl o.rlo con.tSt.ul",
de U,aç6as pont:a-walt.Sponto oaract:ar1atlca. do 10.....190 LlllitadO ..
IIIllt.1p1oa Do.UnOll. cante · 11. ......tado... da .......1_ ..
tllforaaQ6ea, .-dado o ••taobelecl to do ......i.... lnteroo-.nJ.coç6o _
t-.o pU anue _ ol1anl;ea da aorv19O .. tnt~••

• li· Iorlo ob,oto da _noaa coaplaaantanl
.......Ulc... o ••r_ baixada. paio Kinl.t4Irio da lntra-&Atrutur....
ODIIdlço.. .ob a....11. podar&o .or praata_ por ..ia da ro" p1lbl1c.
da telacoounlcaçe... eo.uteda ou nao COINtad., outroa ••""'lÇOl1 ..
....1.- adicionado al...... _",1900 .. tnto....Q6ea.

art.. :14. O .1Jlt.Ul"io .. Sntr.-latrutU"A daUnin ..
.... ClQIII)1_ntal: ••pac1flc. .. qua.t600 ..rt:1nantla •• lntoraç6eo
~ .. .lYo..... -"al1d._ .. ~1.900 Lbllta40a o .. da 1an1900
~s.- .. s-.l.eo..>1c.aç600.

~. 15. A· 1'.... pr6prt. da _ pr_tador. da 'a.....i900
UottatSoa da 'I\I1ACO.uniclç6a. 116 podar' intar1l9ar_ co. qualquer
nela coaut.d. d. ,orvlço Nbl1co da 'I\Illco.unic.",o.. por ontronc...nto
_lt.uado •• .. I1nlco ponto ... l"taorconado. ..ndo "edada .ua_1at:aI:uvavao • DIltr.. ndoa _ NrYi_ .. tat_.unlcaQ6oa ....

U ...... _ao, .b:eto OQ lMSnto, .. "ftlIoI! ,.11 -uaaa.
"1:'91'''0 dnlce.. A........ .. iflca nrullla _te

utl90 pod..... ..taba1.c.r outr.. foru tI'lçAo .. 001••0. par•
..rt:tCIJ1..... aodal1dadaa _ cat.090rl... _ t1~"t~o _ _
--.J-taçAo .0 ........t:aIIol_ 110 ~ta aRl .

art.. n. Pica ....4.da a iatarU9açlo da ••"içO
,ll.itedo .. ".Ito Int.m ional, co••ualquar rad. da 1"'....dbUco
_taoda _ __ ....Iq r da aanlço llaltedo tanba .ca.... o
~ ....nl..... pdbllco _teda...cato _ ."0 da controto ...
-..",,,10 lO. e antidad. _ta....... do ......1... ptlI>l1co ..
ta1ecoo....t0l96e. lata..naclonal .......a. q..- a. COndlO6O. Ucnto_
paralttr.. ,aranttr protraaaçlo da eca••o ... oon,unto .....-fl••do ..
.....,_ .........1,. pIlbUco da taol_lca9OOl.

P.r'lrlfo IIIni_. A 1Ilt.rcon••ao dSr.te eu indireta ..
~ do labito Internacional. que t._ .ca••o • rld. pl1ItUc.
_tada .. -.atroa ...1.... a qualquer reda'" .......lço p1lbUoo ..
tel_icaç6aa coautad. 110 te1"l'1\:61'10 br••Uell'O. ....n4en .beI ..
_r" ...t.ra • Adatnl.tI'a9I_ .. hl_iOllOlM "'Uolft • _ ...
...11 f01aM _lYi....
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Ut. n. 1 Int.rllPOlO ..tn dllo. ou ..I. ~.d•• , ..
....l"...r ~1I4a". ...tJ..._ - "rv190 Lloludo 4e
bl.L'".,,,,I~•• _nt. po4or' ar.tuar-•• ""0""0 tr.t.r-e. ~ ~.. ..rw'vO .~torJ ••do ~ ~ peral••S0n6rio -~ • r.4...lor
•••a. ,.,_ Ú'tarU..r rt.. _tit..lnt•• do _.- wrupo -
"tara~.

Ut. li. Qu.lquer ..tAIUte de ooounl".ço6e. l>O<'.r' ••r
etlll ••AY '-'. • aon.tltvl~o .. ~ de ••rvI90• Llolto~. de
..1_1.......-. ,,_ • _o do _nto ••paclol .aj•
..... , 4 ......~. 0.:_, .",.. • .. eot-.,.,.... Da conc:Uc!onantea tA'cntoaa _
_ ,o,o,u'lo_ ..\.alieI_Ide....lo .I"..t'rlo da Jnfr.-"'trutur••

• t. _ p..-.ll_nt.rwo .. ovtorv. de pe...1aalo de
--.oI,," W.llo&.>ro .. "I..,.,.unl~oor...9- .nvolvUl dnal. d••ublda o
....1.. .. ••t.late. de lol~owunle.ç6e.. •• provld'nelo. da
...... ..w.r...{;a. "eclonel • lht..rn.Ql0t'i41, 011 .'~te. nec•••'rl0. p.ra •
..,~~&. ~ .1~.J~o de eoe••o &De •• t41ttee • oe eventu.t. acordo. co.
• ~tl ••de r ••von.~v.l R-lo c.ntro" controle de poalçlo orbital •
..._'" ..ntro ou fora do pai •• _rAo .. aJlclua1Yo r.apoJ1llab1l1dad. d.
~tl'ode oolloltenta da peral.alo.

• 2' O ••loelona-anto oflcl.l 00. • Unlto
.at.rnaclonll d. T.loco.unlcaçôo. (DITl • co. o••4alnl.tr.ç6a. d.
l.l.oo.unlcaçde. da outro. pai... .a.' da r ••pon.obll1d.~. d.
eecr.tarla ••010nal da CoaunlcaQ4ea.

Art. 2'. Da.d. 9u. 1 tocnolOQI. a.pr.qld. paralt. quo
..Ja ..ntida a coapleta ••paraçlo .n~r... r.d•• , dlt.r.n~. entidad••
..ral••lon••l.. pod.'lo partilhar olrculto.. 'Qulpa..nto. •
'reqUlnct.. que, nAo obetant. a••o, ••rlo parta •• rrojatDe
...11••40••• tora- .n~n4ent. para.flna de OU~Ot9. ~ pe~ ••10' ~

~ toru, uaa ..... entidade pode.. utt!i.or Circuito••
equlpaaontoa • f.-.q~ncl.. _na. pera pre.tor ..rv19O o wrupoa de
..n.6rloa di__, objeto da dlf.renta......1••00••

Art. '0. w. etrlbulçlo d. fraqu'nci.. para a
eona~ltalç1o do. enlace_ de radlocoaunteaç'o d •• red•• d•••rviço.
~.lta40s de Telacoauntcaç&e., .ar6. con.lderadoa o eapra90 ordenado e
~oo do ••~ro radloel.trleo, _ •• frequ'nel •• 1. cona1gnad•••
~ eantido da .......I\Od•• lntorfertnel.. prejudlciol••

I l' "riflcendo-o. lnt••fartncl. pr.judiolal eoua.da
JOr ~;açlo d. "rvlço. Ll.lt.doa d. ~1.coaunlclç6a.a. qu.lqu.r
.."196 . de 'talecoaunieeç&ea· ...r;rul ......nt.. autoria.do _ •• perfeita.
oond.l~ de: tunclon_nto. _ ~ral•• IDn6rl. r ••pona"val • obriczada •
~•••r ee.a.r a cau.. d. tnt.rt.~ftCJ., ••• preju1co d••••nQ6ea
....vl.ta. .... ""rae. ooapl._nu... l>alxoda. paio JI1ni.Url0 d.
Iafra-Katru1;ur••

• 2' .. poral••ionA.l.. de ••rvlço. LI.ltadoa da
,.laooaunlc.90. cujo. ..t.Q6a. ooapartl1ha. • ..... troqülncla do
MpaCt:ro. Uo dl",ltoo lvuat. eobc'a .ua ut11hlç&0.

Art. :no oe ~Ipa_nto. da r.dlocoaunlc.çlo
.tiU.odoa 1100 .a"'lçc. L1.lted_ da Talaccouniceçde. d.v.a. do _._
~ QUO aquel.. da.tlnadoa • lntarllq.çto coa. r.da pdbllca•••r
~vl...nta c.rtlflca400 paIo drv'o ooapotanta do K1nl.Urio da
Iafra-Kal:.rUtur••

Art. n. .. ••uçlla. da r.dloco.unlc.çlo inteQr.nt••
..'.- do ..rviço LI.ltado outorvedo ao_nta podarlo .ntrar a.
~unclonaaonto .pó. .av lloenoi....ntD ••paciflco ...11••do ao
oonforaldoda coa •• PO.... • lnatruQ6aa do KiniaUrl0 da
laf~a""trutU1'••

art. ". A flacoll."çlo do axplor.çlo do. S.rvlçoa
LI.fudoa .. Telacoaunic.çde•• ..., que di•••r r••pelto • ub..rvlnel. da
l.e9lelaoAo .. ~.l.("o.unicaçGe., dt:Ma OOn8~üent.. r.9U~...ntotJ _
noraa., _ da. ob~iq.ç~. contra1d•• pela. peral••ion'rl•• no. te~.
... oto de outDrq......rcld. pelo Wlnl.Ut"1o da Jnfr.-ZIltrutura. por
tnuno'dio do 6r",lo _pacifico _l;aJIta.

art. J4. A parai••lonttla do "rviço Lioltado ••tarA
"'afta eo paqa..nto da. TIUC" de ,1.c.lhaçlo da. !'alacoaunleoç6a.,
_ te.- da' 10\l1.l~ Vl9Ollte.

art. '5. COnofd.roo-o. lnfr.çe.••n. .xplor.çto d.
"rvlçoe ~a1todoa da Telaco.unlc.çde.. o d••cuaprl..nto da.
obrlvaç6oa dacor~entea da la91.laçlo" tal.coaunlcaç60a a do'ato'da
eutoq••

art. '5. eoapot..o d'Qto fl."all••dor ••pllc.çlo... .0ft960. pertinenta. • cada tfpo d. lnfr.çlo co_tld•• a a.r••
__lecida. par••• "Uaranta. 1IOdIl114ada. de sarvlçoo Lloltado. __
_ ~IYaa ........ OOIIpl...nu....

Art. 37. oa panaUdede tapo.t. o.barA pedido ..
~ldar.çlo, t .utorld.da quo a taAba .pllcado. a ncurao,'
_ttna1a lMdiatuoonta .uperlo~.
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Art. li. o JllnhUrl0 4& Jnrr.-I!&trutur•• ·....,r. que
DeCeae6rlo. b&l~ar. neraa•••peciflc•• 4.flnlndo'•. partlcularl.&n6c ..
.uvant.M ~114a_ da farilçoa L1a1te_ 4e Tal&co.un.lQ&ç6er:.

Art. a. ". él";odç6ea contld......t. lla9UlaMnto
a;>U_ soe p.<l.ldoa 4e 1>uto.-.;& da peno.l..,,, para s ."Ploraçio da
larv.lçca Walta.so. da Talecoaunle&ç6ee que .etejn "'lI· UuluçAo _
_rv&oe ~t&n~. 050 Jl1n.lat41do da llltn-btr\ltun.

La !C.· ••1I1...;.Dl t7 Dt:AGOsro DI! 1.2

WSTmJI OCODlGO lU1A.SH..EIRO DETELECOMt.:NICAçoES

w.~ .....•.•...•.... _.•.••..•••..... _.. __ .

.............•.•.....•.•....•.-•...•••..•.....

PROJETO DE LEI NR 1.459. DE 1991
(Do Sr. Nelson Bomler)

Diepõe sobre conceseão, perm1seão e autorização para
••rviçoe rodoviários intereetaduaie • internacionais
d. ~raneporte coletivo de paesaceiros.

(As COHISSOES DE CONSTlTUlCAO E JUSTIÇA E DE REDAcAO
. (ADH); E DE VIACAO E TRANSPORTES, DESEIlVOLVlHENTO UR~

MO E IHTERIOR'_ ART. 2~, II~

o CON5IESSO IACIOIAL decreta:

Art. 1~ E co.peti.cia exclusiva do Poder Executi.

, •••torgar • r.novar conc.ssio. per.issão • autorizaçio p~

r••xplorar.s.rviços rodoviirios inter.staduais. interna

ct•••ls de transporte col.tivo de passageiros. co. observi~

ct. '0 princtpio de cOllple.ent.ridade dos siste.as privado,

';.1ico e .s~atal.

Art. 29 O ato d. outorga ou r.novaçio.Je~i apr.·

ct••o pelo Congresso lacional.no prazo de~~ar.nta e c4nco

dt ••• a contar do recebi.ento ela ......sag... o qual não corre

••~ ,erTodos de ~.c.sso congressual. ficando sua aprovaçio

,...ent. de d.liberaçio por. no .tni.o. dois quintos, e. vi

'.Clo .0.1..1.

Art~ 39 ~razo d. conc.ssio ou pe..issio seri

•• cinco enos/plra o traneport. int.r.stadual • de d.z anos

,.r. e transporte int.rnaclonal,

Art. 49 As entl'&'iIes associativas e as coopent!

v•• d. trabalho sio.)arte l.gi~i.a para int.ntar, por .eio

•••çio judicial, cancel ...nto da concessio o~ d. per.issio

.., ••.•• venetdo ~ sell prazo.

Art. 59 Esta lei s.ri regula.entada pelo 'oaer E

x~cuttvo no prazo d. sessenta dias da .pubUcaçio•..

Art. 69 Esta lei vigora co. a publicaçio•

Art. 7R .evoge..-se .s dl.poslça.. \a contr'rlo.

JUS T I F I C A.C A O

E ~rgente que o processo de desregula••ntaçio •

'e afif.açio da verdad.ira·liYr~ iniciativa chegue. d. fa

to. ao setor de transporte rodoviirio de passageiros. hoje

.11. dos .l.is .•onop.ol.1z.ados...J!D I'ats •. lI.tsto..que .e.11-4úzla. u
..presas se sob~epõe. '~os interesses da populaçio • ao leg!

ti.o e i.postergiv.l direito de sobrevivência de c.rca de

duas centenas de pequenas e .idias transportadoras. e. todo

t.rrltórlo nacional. vtti.as do .ais vergonhoso cartel de

que I. te. notTcia na histórin econó.ica do Brasil.

.E u. absurdo o que t. passa. Onde .sti a co.peti

tividade tio decantada pelo gov.rno • tão desejada pela so

ci.dad.? lio t •• havido. Ao contririo. só u••onopólio .ul

to be. articulado. de tal ••neira que entre elas co.eça. a

lurgir os fa.osos acordos operacionais co.o os dos grupos 1
tape.'ri. e Sio 5eraldo. 011 a 'Ponte Rodoviiria' na ligação

.ntre Sio 'aulo e Rio de Jane~ro.

E o povo? E os usuirios? 'ara estes nio hi opçio.

Pqrqu. os preços das passagens são.unicos por linhas e fix!

dos segundo o inter.sse das próprias e.presas e as linhas.
que liga. os grandes centros populacionais sio do.inadas P1

las poucas ••presas do cartel.

'or .x••plo:

··Rio de Janeiro a Sio Paulo· nio hi concorrên-.

cia. Hi u.a 'Ponte Rodovlirla". ou distrlbuiçio por três e!

pr.ses. entre .1as a Co.eta e a Itape.iri.;

- leio Horlzont. ao Rio de Janeiro - o bolo i dl

. vf~i.do ,entre Viaçõ•• Co••ta • atil;

• lelo Horlzont_ a sio 'auló ou Curitiba - o 5ru

'0 Co_eta .on~pollza. s•• qllalquer chance para concorrên

cia. atrevis d. suâs ••pr.sas Co••ta • 1.pala•

E. lu.a. i terrivel. O usuirio não te. escapatõ~

rie. S••le ve. do Nordeste para o Sudeste ou Sul~ calri ~

pr. nas .allias 4a ltape.iri., Sio Garaldo ou 50n·Ujo. Se

cIrcula entre os grlndes centros da regiio SUdest., ta.bi.'

nio lhe restl~ alternativas: teri se.pre de usar os servi

ços da Itape.lrl., sio Geraldo. Co.eta. Gontljo, atil ou
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.ais algullls e..presas de dois ou tres grupos. Se velil do Nor

te ou Centro-Oeste. outra face do cartel lhe espera: Trans

brasiliana. Aragualana ou Marajõ (todas do Grupo Odilon Sa~

tos). Se vai para viagens internacionais. as opções lidera

das pela Plulla sio pouquissimas.

O governo Collor cOlilpletou uu a~o. Numo serie de

pronunciamentos anunciou que chegara a vez ·da livre inicia

tiva. da competltlvidade e. favor do consu~ldor. Só que na

da disso estã ocorrendo para o usuirio do transporte de po~

sageiros. As empresas permanecem como se noda tivesse acon

tecido no 8rasll. I.peram as velhas e carcomidas práticas.

Contlnu.·o regulaaento cartorlal, heranço dos grandes oper

felçoamentos que possibilitaram o surgimento das grandes 1

tapemiri •• são Geraldo. Cometa. Gontijo e algumas outras

vassalas.·r ua conluio. em desqualldade de serviço e preço

-extorsi'fo. ea fa~O)'· de-lIl1-segllll!1ltlT llcunii..lcrrt:O. IN beneplá

cito do poder concedente.

E preciso denunciar. r preciso, segundo o poeta.

claaar ao~ ventos para que a vez e a hora do povo cheguea.

O· aonopõllo foraado por poucas empresas ve. se e~

pandindo incessantellente há aais de u.a decada e continuai!

pivido·e insolente, ditando as cartas.

Esse pequeno conjunto de empresas aonopoliza no

Irasil as principais e aaiores linhas de passageiros. Por

arranjos de legislação adredemente elaborados, ~àzem agiga~

tar e perpetuar privilegios. Engendra. mecanismos que poss!

bllita. as eapresas 40s grupos 1I0nopolizadores crescerea.

sucessiva e continuaaente e num autentico .ascaramento de

serviços autõnollos que deveriaa ser delegados mediante lic!

taçio.

O próprio Anuirio Estattstico do OnERo relativo

I 1988, oferece os dados que atesta. essa situaçio ~onopoo

lista. Vejaaos.

o Siste.a Interestadual/lnter~icionilalcançou n!.

quele ano a cifra de 32.507.387.927 pa •• ageiros/km transpor

tados. Desse total, i possivel observar, no·.eio de 200 e.

presas que fazea linhas federais, o·seguinte quadro:

- Grupo Itape.irhl (Vfações Itapellirill e Penha·!

dete,e cerca de 25S, ou 1.965.872.743 passageiros/k. trans

portados; ,

- Grupo Sio.Geraldo (Sio Geraldo e Viaçio Haclo

nal), cerca de 71. ou 2.264.626.229; ,

- Grupo Coaeta (Viações Cometa. IlIpala), .pro~i·

.I-se de 5S, co. 1.812.556.229;

- Viação Gontijo, coa cerca de 51 do'to!al;- . ou

1.433.227 .225.

Esses núeeros lIostra. que, e. 1988, sete eapresas

de quatro grupos eraa detentoras de quase 50S do ~er~ad~ de

passageiros das linhas federais. Mas elas nio par..a. p~r

aT. Nos dois anos subseqnentes, cujas estatistica! neó- fo

ra. divulgadas, continuaria a crescer.

Nu.a afrontosa burla i Constituiçio Feder~l,' vêll

~ecebendo linhas e aais linhas, aascaradas por aodificações

ou COIIPleeentaç~e. de serviços aaparadas pelo .isterioso R~

9ulaMento dos Serviços Rodoviirlos Interestadu~is e Inter

nacionais de Transporte Coletivo de Passageiros, aprovado

pelo Decreto nO 92.353 de 31 de janeiro de 1986.

Hoje Is!as e.p~esas, na incontida e d~scont~olada

e~pansio, devea ter ultrapassado o controle de .ais de 501

do lIercado, porque elas sio soberanas· para s~ iaporea aos

usuirios sea concorrencia ou co.petiti~idlde, e nio'hi con

dições de se lhes fazer soab~a. Na ve~dade. o "cartõrio" do

transporte de passàgeiro~ foi .rdilosa.ente .ontado atr,ves

dos te.pos.

·0 usuirio do transporte de passageiros deve ter
o direito de opçio. Ningue. pode obrigi-lo I uSãr de servi~

ços de qualidade duvidoSD e se. opção de preços, pa~a per~

petuar beneficios de poucos e ~anancioso$ g~upos econô.i

coso

E posstvel que o Presidente· Ferniàndo Collor que

acreditamol bem intencionado, nio saiba do que vea ocorre~

do nos bastidores do governo. Mas o povo estide olhos 1-...
bertos, ansioso pela sua vez; quer ver o "des.onte" do car-

tel de transporte de passageiros, visando o baratea.ento de

custos. i Melhoria da qualidade dos serviços·, a possib111di

de de Ilscolh I outros direitos que',assiste. ao usuirio.

ESTA E A SITUAÇ~O - E PIORA A CADA DIA

9U!~OHETR~GEH RODADA 1.171.663.634

- Viação ltapeai ri. 214.456.351 ou 18,301

jViação Penha "51.288.128 ou 4.381

~'If 265;744.479 õu 22.681

)
2 - ti! Sio çe,=aldo 80.487.158,

'. I
Viação lIacional 3.011.841

Tot:i \'3.503.99' ou 7,121

3 - E..presa Gont ij o 60.880.08j ou 5,19S
~ - Vi ação COMeta 45.118.974 ou 3,86S

J..pah .9.448.441 ou O,80S

Total 54.567.42 ou 4,661
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PASSAGEIROS TRANSPORTADOS

1 o Vlaçio Itlpealrl.

N! Sr! dlpe'nhl

Grupo lilpealrla

2 - CI! S~o Gerlldo

Viaçio ·Naclonll

Grupo sio Gerlldo

3 o Vllçio Cometi

Iapll1 Auto Onlbus

Grup!' Coaetl

4"0 Eapr~sl Gontljo

32.507.387.921

6.553.958.980 ou 20,16S

1.411.913.163 ou 4,34S

1.965.812.143 ou 24,50S

2.186.273.912 ou 6,73S

78.352.317 ou O,24S

2.264.626.229' ou 6,971

1. 464. 284. 099 ou 4,501

384.212.200 ou 1,071

1.812.556.299 ou 5,571

. 1.433.227.225 ou 4,4D~

Soaente a Ipreclação, pelo Congresso Nacional, do

ItO de ~utorga ou renovaçio da concessio, peralssio e auto

rização plrl explorar serviços rodovlirlos lnterestlduals e

lnternlclonal~ de transporte coletivo de passageiros poderi

conferir lO assunto a necessirla transparência a deaocratl

zaçio. razão por que confiamos na r;'lda aprovaçio deste

nosso projeto de lei.

Sal& das Sessões, ea

LEGISLACÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMJSSOES PERMANENTES

. ~r.t<> 09 • 92.353, ~ 31

Aprova o iegulamento doa Serviços ~ovi&
rio. Intere~tadua~s e Intern4clo~i. de
Transporte Coletivo de Passageiros e c:i ou
tr•• providências. -

O Preside'lle'" República, !lO uso das atribuiçÕeS ..."e lhe
conlere o artigo 81. item lII,. da Constituição, e tendo.". vista
O disposto no artigo 19, letra 'e', do Oecreto-Lei 09 512, de 21
de .arço de 1969,

DECR.ETAI

Art. 19 Fica aprovado o Requlamcneo doa Ser~lços
Rodov1ãr!os Interestaduais e Internacionais de ~ransporte Ç~let1

vc de ~s~~qe~ros, da fo~a do Anexo que inte;ra e~te Oec~et~. -

Art. 29 O Ministro de Estado dos Trans?O:-~;,s .:::;e.
dirá r.ed1ante pOr?Aria r os Atos compleMentares e as mod:fi~a;~~

de c;ráter técnico necessários i atUAlizaçio ~rmaner.te éo R~~~.
mento, visando A manu~en~ão d.~ n!...,eis adequados "ie segur:L"1ca. e !
tendLm~nto ao púbiico usuário.

publicaçio.
Art. 39 Este Decreto entra .... vigor na d...ta de !".:lI

Art. 49 Revogam-.e as disoosiç5es em eon=iric es
peeial.Jo.ente o Dec"",to 09 90.958, de 14 de- fe"..re::.ro de 1ge5: -

janeiro

./
JOSÉ sAJtNE!:-::~

AffOl1l1O Cam&I~ .

PROJETO DE LEI Nº 1.471, DE 1991
(Do Sr. Francisco Silva)

59 da
e parágrafo

- -orgaos por condenados
do artigo

127, 213
pelos crimes
Constituição

Determina ~ doação compulsória de
previstos no inciso XLIII
Federal e .artigcs 121,
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no Artigo
a morte do

39 do artigo 129 do Decreto-lei n9 2.848, de 7 de dezem
bro de 1940 - Código Penal.

(ÀS COMISSOES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO; E
DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLIA - ART.~, 11)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º - Ser' compulsória a doação de órgãos, tais
como coração, pulmões, rins, olhos e outros, por criminosos con
denados pelos crimes capitulados no inciso XLIII do Artigo 5º da
Constituição Federal e Artigos 121, 127, 213 e § 3º do Art. 129

do Decreto-Lei 2.848 de 07 de deze~bro de 1940 (Código Penal).

Art. 2º - A doação será feita em vida pelos apena
dos, desde que as sentenças condenatórias tenham transitado em
julgado.

Art. 3º - O Poder Executivo criará normas e siste
mas informativos no intuito de dar-se ciência a todos os órgãos
de saúde; sejam federais, estaduais ou municipais, bem como aos
estabelecimentos particulares de todo o País, dos nomes e carac
terísticas dos cidadãos incursos nas normas do Artigo 1º supra.

Parágrafo Único - As mesmas normas e sistemas pre
valecem, também, para os cidadãos, necessitados de órgãos para
transplante.

Art. 4º - Os estabelecimentos descritos
3º terão autohomia para retirar os órgãos, logo após
doador, dando-lhes destinação imediata.

Parágrafo Único - É vedado o uso de tais órgãos em
pessoas incursas nos preceitos do Art. 12 desta Lei.

Art. 52 - Os órgãos não poderão, em hipótese algu
ma, 4er negociados seja de que forma for.
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Parágrafo Único - No caso de ser comprovada a nego
ciação de qualquer órgão, o infrator sujeitar-se-á à pena de re
clusão de dois (2) a seis (6) anos.

Art. 6Q Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 7Q Revogam-se as disposições em contrário.

Atentou a Magna Carta para agravar as penas por cri
mes que abalam nossa sociedade; ali previstos a tortura, o trá
fico de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os crimes
hediondos.

Tais crimes mereceram atenção dos Senhores Consti
tuintes pela gravidade social de sua prática, que se equiparam
àqueles previstos no Código Penal' brasileiro (Decreto-Lei nQ
2848 de 07 de dezembro de 1940) em especial nos Artigos 121 - h~

micídios - 127 - aborto qualificado - e § 3Q do Artigo 129 - le
são corporal seguida de morte, bem como o Art. 213 - estupro.

Todos estes crimes tiram a vida de pessoas inocen
tes; em sua maioria cidadãos dignos, honrados e trabalhadores,
que ~utam pela difícil sobrevivência em noss~ País; no mais das
vezes deixando acéfalas famílias numerosas.

A dívida destes criminosos para com a sociedadete o
povo brasileiro é incomensurável; pior, não se vislumbra qual
quer forma de ressarcimento, por este criminosos, aos danos cau
sados à população.

A doaç~o compulsória de órgãos será um paliativo aos
danos acarretados pelos criminosos, salvando vidas produtivas à

naçDo, daqueles que desesperadamente dependem de transplante para
continuarem vivos.
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Ademais, a dificuldade e escassez de doadores, bem
como a comercialização extorsiva de 6rgãos, notoriamente sabida
de todos, faz a cada dia crescer mais a ~ila de desesperados e a
consequente morte de centenas deles pela demora em se obter ór
gãos para transplante.

A medida se justifica por ser social, eqüânime, jus
ta e constitucional, preservando a vida; sendo estes fundamentos
que nos dão a convicção de seu acolhimento.

Sala das Sessões, em & de agosto de 1991.

FRANCISCO SIl-VA
1 ---
v- .'

CONSTITUICÃO
aEPtIBLJcA FEDEUn\'A D'lmm

1188

DOS DlRBfOS E GARAI'f11A8 FUNDAMEl'4TAl8

CçftuIoI
DOS DIREITOS E DEVERES mDMOOAIS E COLETIVOS

AIt. 5' Todos 160 iguais perante a lei, sem distlnç60 de qual
quer natureza. garantindo-se tIOS brasileiros e tIOS estrangeiros
residentes no Pais a inviolabilidade do direito Avida. ~ Hberdacle.
~ igualdade. Asegurança e Apropriedade. nos termos seguintes:

XUI - 11 lei consIderarll crimes InlIfIanç6Ye1s e Insusce
tfvels de graça OU anistie 11 ~a da tortura. o tr6fico ~Ito
de entorpecentes e drogas liflns. o terrorismo e OI definidos
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como crimes hediondos, por eles respondendo os mandentes,
05 executores e OI que, podendo evitá-los, se omltlrem:

DECRETO-LEI N~ 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

C6digo Penal.

PARTE EsPECIAL (*)

TíTULo I
DOS CRIMES CONTRA A PESSOA

CAPITULO I
DOS CRIMES CONTRA A VIDA

Sábado 14 16699

Art. 121. Matar alguém:
Pena - reclosAo, de 6 (seis) a 20 (vinte) anos.

OI ~ Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou
moral, ou sob o dominio de violenta emoçlo, logo em seguida a injusta provocaçlo da
vitima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

f 2~ Se o homicldio é cometido:
I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;
11 - por motivo fútil;
111 - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfvda, tortura ou outro meio in·

sidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;
·IV - l traiçlo, de emboscada, ou mediante dissimulaçló ou outro recurso que di·

ficulte ou torne impossivela defesa· do· ofendido;

V - para assegurar a execuçlo, a ocultaçlo, a impunidade ou vantagem de outro
crime:

Pena - recluslo, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

I 3~ Se o homicidio é culposo:
Pena - detençlo, de I (um) a 3 (ares) anos.

§ 4~ No homicldio culposo, a pena é aumentada de um terço, se o crime r.esuha de
inobservAncia de regra técnica de profisslo, arte ou oficio, ou se o agente deixa de pres
tar imediato socorro' vitima, nlo procura diminuir as conseqUel1cias do seu ato, ou fo
ge para evitar prislo em flagrante. Sendo doloso o homicldio, a pena é aumentada de
um terço, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (catorze) anos.

• § 4!' com redaçllo determinada pela Lei ti!' 8.069. de lJ de julho de 1m•

• Vide art. 129. f 7!'.

§ S~ Na hipótese de homicidio culposo, o juiz poderil deixar de aplicar a pena, se
as conseqUencias da infração atingirem o próprio agente de forma tio grave que a sano
çAo penal se torne desnecessária.

----- -----_._-- ----
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Art. 127. As penas cominadas nos dois artigos anteriores 510 aumentadas de um
terço, se, em conseqüência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a ges
tante sofre lesA0 corporal de natureza grave; e sllo duplicadas, se, por qualquer dessas
causas, lhe sobrevém a morte.

CAPiTULO 11

DAS LESÕES CORPORAIS

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detençllo, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

Setembro de 1991

§ 3? Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente 010 quis o resul
tado, nem assumiu o risco de produzi-lo:

Pena - recluslo, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.

TITuLo VI
DOS CRIMES CONTRA OS COSTUMES

CAPITuLO I
DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL

Estupro
Art. 213. Constranger mulher à conjunçAo carnal, mediante violência OU grave

ameaça:

Pena - reclusAo, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

• hna com m:l0f1o determinada~laui li! 8.072. i/e 2j de julho de 1990.

• Vide art. I!. 111, f. da ui n! 7.960. de 21 dI! df!Zl!mbro dI! 19B9.
• Vide ano I! da ui 11.- B.072. dI! 2J dI! julho dI! 1990.

• Vide Súmula tfOB do STF.

Parágrafo único. Se a ofendida é menor de 14 (catorze) anos:

Pena - reclusAo, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.

• Parógrafo I1Crrs~nlado ~laui n.- 8.069. de 13 de julho de 1990.
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PROJETO DE LEI Nº 1.474, DE 1991
(Do Sr. Zaire Rezende)

Sábado 14 16701

Institui benefício mensal às pessoas portadoras de

deficiêniae aos idosos.

(ÀS COMISSOES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO(ADM);
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO(ADM); E DE SEGURIDADE SOCIAL E

FAMfLIA - ART.24, 11)

-O-Congresso N"acional decreta:

Art. 1Q Fica instituido o benefício mensal deno
.minado renda mínima, a ser concedido pelo INSS, às pessoas
·portadoras de deficiência e aos idosos que comprovem não
possuir m~ios de prover à própria subsistência ou tê-la pr~

vida por sua família.

Art. 2Q O valor da renda mínima é de um
mínimo mensal.

salário

Art. 3Q Para os efeitos. desta lei consideram-se:

I - pessoas portadoras de deficiência, aquelas que
se desviam acentuadamente da média, devido a característi
cas físicas, sensoriais ou mentais e que tenham comprovada
incapacidade ou dificuldade que lhes impeçam de exercer uma
atividade profissional remunerada; e

11 - idosos, aqueles com mais de 65 (sessenta e cin
co) anos de idade.
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§ 12 No caso das pessoas portadoras de deficiên

cia com idade inferior a 14 (quatorze) anos não será exigi
da, para a concessão do benefício, a comprovação de incap~

cidade ou dificuldade que impossibilite o exercício de ati
vidade profissional remunerada, referida no inciso l deste

artigo.

§ 2º A comprovação de deficiência, na forma defi
nida no inciso I, deverá ocorrer mediante avaliação e laudo
feito por equipe de profissionais competentes ou entidades
conveniadas que atuem legalmente na área de assistência so
cial.

Art. 4º Considera-se, para fins da concessão da
renda mínima de que trata esta lei, insuficiência de meios para
prover a subsistência:

I - no caso das pessoas portadoras de deficiência
e dos idosos, ter ganhas mensais ou rendas próprias inferia
res ao valor do salário mínimo; e

11 - no casa da família das pessoas referidas na in
ciso l, ter ganho conjunto que não corresponda ao valor do
salário mínimo por integrante.

Art. 5º A renda mínima será concedida pelo órgão
responsável pela assistência social, sendo devida a partir
da data de entrada do requerimento.

Art. 6º A renda mínima será cancelada:

I - por falecimento do beneficiário;

11 - quando as pessoas portadoras de deficiência a
tingirem capacitação para o trabalho;
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111 - quando as exigências desta lei não forem cum-
pridas ou quando se constatar irregularidade em seu cum-
primento.

Art. 7º A renda mínima substituirá a renda mensal
vitalícia concedida pela previdência social, devendo-se es
tabelecer, na forma do regulamento, os mecanismos de trans

ferência dos beneficiários de um sistema a outro, sem pre
juízo do seu pagamento mensal aos que já a vêm recebendo.

9º Revogam-se as disposições em contrário.
JLJSTIFICAÇAO

Art.
publicação.

Art.

8º Esta lei entra em vigor na data de sua

art. 203
deficiên

vaJor

De acordo com o disposto no inciso V do
da Constituição FederaJ, às pessoas portadoras de
cia e aos idosos é garantido benefício mensaJ de
equivaJ ente a um saJ ár io mínimo.

Tendo havido remissão a disposições da Jei para
efeito de especificação das condições a serem estipuJadas'
para a concessão do benefício, a matéria não foi tida como
auto-apJicáveJ, requerendo reguJamentação por intermédio
de Jei ordinária.

O presente projeto de Jei visa, portando, preen
cher essa importante Jacuna, assegurando, definitivamente,
às pessoas carentes portadoras de deficiências ou idosas
um auxíJio que Jhes garanta a sobrevivência, através da
concessão de um saJário mínimo, como benefício mensaJ.

Para sua aprovação, esperamos contar com o apoio
dos iJustres Senhores Deputados.

Sala das Se 5 es06 de/~991
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PROJETO DE LEI Sº 1.475, DE 1991
(Do Sr. Laire Rosado)

Setembro de 1991

Dá denominação ã harragem de Santa Cruz, no Município de

Apodil, Estado do Rio Grande do Norte.

(AS COMISSOES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO(ADM); E DE VIA
, -

ÇÃO E TRANSPORTES, DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR - ART. 24, II)

o CONGRESSO NACIONAL decretac

Art. 1Q A barragem de Santa Cruzp no município de

Apodi p no Estado do Rio Grande do Norte p é denominada Barragem Dr.

Paulo Fernandes.

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua pu-

blicaç:ão.

Art. 32 Revogam-se as disposiç:ões em contrário.

JUSTIFICAcao

A barragem de Santa Cruz p que está sendo ocnstruída

no município de Apodi r no Estado do Rio Grande do Norte r além de ga

rantir o abastecimento de água aos municípios de Mossoró r Governador

Dix-Sept Rosado, Felipe Guerra e Apodi p irá disciplinar as águas do

rio Mossoró r evitando-se seu transbordamento na época das cheias, ao

mesmo tempo em que viabilizará a irrigaç:ão de 10 mil hectares da

Chapada do Apodi.
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De grande importância econômica para a região, a obra

é, antes de tudo, fruto da visão e do espírito de luta de Or. Paulo

Fernandes, que não poupou esfor~os para a constru~ão do a~ude de

Passagem Funda, idéia inicial para a barragem.

Médico

cargos públicos, mas

pol ít ica, insist indo

Hossoró.

e empresário, Dr. Paulo Fernandes não ocupava

procurava constantemente sensibilizar a classe

sempre na importância do represamento do rio

Falecendo em 1982, não pôde assistir ao início da

construção da barragem de Santa Cruz, que veio substituir o açude de

Passagem Funda.

ato de
sonho,

te.

A denomina~ão ·Barragem Dr. Paulo Fernandes· será um

Justi~a a quem tanto se empenhou para a concretização desse

considerado a reden~ão da região oeste do Rio Gra~de do Nor-

Sala das Sessões, em 0(;; de agosto de 199~.

Vvi~ íL~
Deputado LAIRE ROSADO

PROJETO DE LEI Nº 1.485, DE 1991
(Do Sr. Jose ~1aria E)-mael)

Cria o Dia Nacional do Revendedor de Combustíve.is Automoti

vos.
(ÀS COMISSOES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO(ADM);
E DE EDUCAÇÃO, CULTURA "E DÉSPORTO - ART.24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1º - Fica criado o "Dia do Revendedor de Combustíveis Automot:'

vos", a ser comemorado anualmente, em todo território né-

cional, no dia 20 de julho.
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Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

Os Revendedores de Combustíveis Líquidos, ou Séjé,

os' tradicionais "Postos de Gasolina", têm representado em nossa h:s

tória sócio-econômica, papel de extrema relevância.

Atuando como verdadeiros agentes de desenvolvime r 

to e de integração naclon81 1 estão presentes em todas as estradas e

caminhos, em todas as vilas e cidades.

Como verdadeiros instrumentos de progresso, asse:u--
ram através de sua permanente prestação de serviços, as condições
fundamentais para o transporte de pessoas e transporte de cargas be~

como contribuem, de forma fundamental, para a manutenção da fro:a
automotiva nacional.

Nas estradas, têm ainda os "Postos de Gasolina",

representado sempre um ponto de ap050, através dos serviços adicio

nais que prestam, tais como restaurantes, sanitários, telefonia, ser

viços mecânicos, revenda de autopeças, hospedagem,etc.

Por outro lado, nas cidades, é importante assina

lar a participação dos Revendedores de Combustíveis Líquidos, em im
portantes ações comunitárias, tais como, Campanhas de Vacinação, Cam

panhas do Agasalho e tantas outras.

Destaco, por outro lado, que atualmente já é come

morado, de forma oficiosa, o dia 20 de julho, com~"Dia do Revendedor

de Combustíveis Automotivos", tendo sido escolhida esta data, pois

ela assinala o di6 da fundação, em 1960, da entidade máxima do setor,

ou seja, a FECOMBUSTÍVEIS - Federação Nacional do Comércio Varejista

de Derivados do Petróleo e das Empresas de Garagem, Estacionamento e

Limpeza e Conservação de Veículos.

Através do presente Projeto de lei, se dará cará-

ter oficial à comemoração, e se fará o justo reconhecimento para a
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imensa co'ntr ibuição sócio-econômica, que 'permanentemente

ao nosso pais, a laboriosa categoria dos Revendedores de

v~is Liquidos, ou seja, os nossos tradicionais "Postos de

tem feito

Combusti

Gasolina".

'Sala das Sessões, em ~ -6 de ~ <'"\L ,'l-o de 1991

.~ -//
_,~. ---=D--ªP=-e=-·.llta'__~(A EYMAEL

PROJETO DE LEI Nº 1.486, DE 1991
(Do Sr. Rubens Bueno)

Altera o artigo 899 da Consolidação das Leis do Traba

lho, que dispõe sobre o depósito recursal e dá outras

providências.

(ÀS COMISSOES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E D~ REDAÇÃO

(ADM); E DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLI

CO - ART. 24, lI)

O CONGRESSO NACIONAL dec~eta:

A~t. lº O a~t. 899 da Consolidação das Leis do T~a-

balho CLT~ ap~ovada pelo Dec~eto-Lei nº 5.452~ de lº de maio de

1943~ passa a ter a seguinte ~edação:

·A~t. 899 Os ~ecu~sos se~ão

interpostos po~ petição~ devidamente fundamenta
da, e terão efeito meramente devolut ivo, salvo
as exceções p~evistas neste Título~ permitida a
execução p~ovis6~ia atd a penhora.

i lº 86 se~~ admitido recu~so
mediante dep6sito p~~vio, ~~a~antia do Ju(zo,
comp~ovado atd a data da efetiva inte~posi~ão do
apelo.

§ 22 Em se tratando de conde
nação de valor indete~minado~ o depósito corres
ponder~ ao que for arbitrado, para efeito de
custas~ pela Junta ou Juízo de Di~eito, observa-
dos os seguintes limites: .
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I - No caSD de rEcurso ordini
rio, até Cr$ 455~150,00 (quatrocentos € cinqlien
ta e cinco mil, cento E cinqüenta cruzeiros),
equivalente a 2.500 (duas mil E quinhentas) ve
zes o indice Nacional de Pre,os ao Consumidor do
Instituto Nacional de Geografia e Estatística
(INPC/I8GE) estabelecido CDm baSE igual a 100
(cem), em dezembro de 1990.

11 - No caso de recurso de re
vista, dever' ser compleMentado at~ o mix/mo de

Cr$ 910.300,00 (novecentos e dez mil e trezentos
cruzeiros), equivalente a 5.000 <cinco mil) ve
zes o indice Nacional de Preço~ ao Consumidor do
Inst ituto Nacional de Geografia e Estat íst ica
(INPC/IBGE) estabeleciti~ com baSE igual a 100
(cem), em dezembrD dE 1990.

§ 32 Em SE tratando de condena
ção de valor determinado v o depósito recursal
~icar~ limitado aos valores Estabelecidos no pa
r'grafo anterior, levando-se em consideração, em
qualquer caso, a data da inteFPDsi,ão do recur
so.

posta em
tErá como
curso, o
~~Q •

§ 4Q No caso de condenação im
ação rescisória, o depósito recursal

limite miximo, qualquer que seja o re
valor estabelecido no inciso 11 do g

§ 5Q O depósito recursal deve
r~ ser Efetuado, dentro ou fora da sede do Ju(
zo, na conta vinculada do trabalhador, observan
do-se os preceitos da Lei nQ 5.107, de 13 de se
tembro de ].966, sob pena dE deSErçio.

§ 6Q Se o trabalhador ainda
nio tiver conta vinculada, nos termos do art. 2Q
da Lei nQ 50107. de 13 de setembro de 1.966, a
Empr~sa procederá ~ respectiva abertura, para
efeito específico do depósito recursal.

§ 7Q O depósito rEcursal de
natureza. pecuniária, fora da conta vinculada,
somente seri admitido quando figurar, no dissí
dio, entidade sindical como substituto proces
sual, oportunidade em que o depositante respon
derá, diretamente, PEla atualizaçio monEt~ria E
pelos Juros da mora dEyidoso
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§ 8Q Transitada em julgado a
'decisio recorrida, sem que tenha havido redu,io
no valor da condenação, deverá ser ordenado o
levantamento imediato da importância do depósi
to, em favor da parte vencedora, por simples
despacho do juiz.

§ 92 Havendo decréscimo na
condena,ão, em virtude de provimento parcial ao
recurso interposto pelo empregador, a autoriza
,io a que se refere o parágrafo anterior, será
precedida da feitura dos cálculos da execu~ão,

inclu(dos nestes a devida atualiza~ão monetária
e juros da mora.

J 10 Nenhum recurso cabErá da.
$enten~as proferidas nos dissídios, cujo valor
fixado para a causa, à época do ajuizamento da
a~ão, não exceder de Cr$ 182.060,00 (cento E oi
tenta E dois mil e sessenta cruzeiros>, equiv~

lente a 1000 (mil> VEzes o indicE Nacional de
Pre~os ao Consumidor do Instituto Nacional dE
Geografia e Estatística (INPC/IBGE> estabelecido
com baSE igual a 100 (cem), em dezembro dE 199~:
•

bl ica~ão.

rio.

Art.

(-Irt.

2º

3º

Esta lEi entra em vigor na data de sua pu-

Revogam-se todas as disposi,Ses em contrá-

JUSTIFICAÇ~O

o atual art. 899 da Consolida,ão das Leis do Traba

lho está a reclamar uma rEvisão, sem dúvida, antE a altEra~ão intro

duzida pelos arts. 13 da Lei nQ 7.701, de 21.12.88 e 4º da Lei n2

8.177, dE 01.03.91.

o presentE Projeto de Lei objetiva, como decorre de

sua inteligêhCia, conjugar o intuito inicial do legislador no senti

do de assegurar, ainda que Em partE, a futura.execu~ão da senten~a

condenatória, com a finalidade claramente introduzida, pelas leis

posteriorEs, de desestimular os atos protelatórios.
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SE y por um lado y os recursos constituem um instituto

salutar y na medida ~m que contribuem y corno a experiência demonstra y

para a perfectibilidade das decisões judiciais e y mais y para a defi

ni~io de questões controvertidas y por outro lado y i for~oso reconhe

cer a necessidade de obstar os propósitos de retardar a forma~ão da

coisa julgada. In~meros sio os casos em que a parte recorre y pela

simples faculdade (e ati ·conveniência·) de poder exercer essa pre

tensio y ainda que não vislumbre qualquer possibilidade de reforma ou

de anula~ão da senten~a atacada.

De mais disso y o presentE Projeto y reafirmando os

princípios informadores do processo do trabalho y mormente o da cele

F idade pr"ocessua 1 y e y aprove i t ando a e>:PEr i ênc i a v i t or i osa da LE i nQ

5.584/70 y procura y conforme demonstra o reSPEctivo § 10 y ampliar os

c~sos de irrecorribilidadE das sEnten~as de primeiro grau y de forma

mais condizente com a realidade atual.

Pelo exposto y esperamos contar com o apoio dos Ilus

tres Pares para a sua aprova~ão

Sala das Sessões y p{:7 de ~.f...o de 1.991.

DEPUTADO~O..

~EOISLAÇAO errADA. ANEXADA "ELA eOO/U)ENAÇAO
DAS eOMlSS0~S "6RMANEN'I'ES

DECRETO-LEI N. 6.452 - DE 1.· DE MAIO DE 1943

Aprovai Consolidaçlo das Leis do Trabalho

TitUlO X

DO PROCESSO JUDICIÁRIO DO
TRABALHO

............................................. ~ ..
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Capftulo VI

DOS RECURSOS

Art. 899. Os reClllSOS serio interpostls por &im
ples petiç40 e terio efeito meramente devolutivo, salvo
as exceç6es previstas neste Titulo, pennltida a exe
c:uçAo provIs6ria ,lê a penhora.

§ 19 sendo a condenaçAo de valor atd 10 (dez)
vazes o valor regional de referência. nos dlssfdlos Indl·
vlduals. a6 aetlI admitido o I'9CUI'lIOe inclusive o emor·
dln4llo. mediante prdvIo dep6sl3 da respectlva Im·
portAncla. TnsnsIlada em julgado 8 decIsAo recorrida,
ordenar·... o Jevantamenb lmedlab da Impod4ncla
dode~ em favor da perte vencedora. por simples
despacho doJuiz.

§ 2'2 Tratando-ll8 de condenaçlo de valor Jnde
lBrmInado, o dep6sIt) correspondenl ao que klr 8Jb11ra.
do, pera efeao de custas. pela Junta ou Jufzo de DlI9Ibe
8111 o lIrrIIe de 10 (dez) vezes o valor I9g1onal de 1'8.

1!dncIa.

§ ~ RtNogado pela lein9 7.033, de 5 de outubm
de 1982(D.a &-10-1982).

§ ~ .O dep6sno de que lrala o § 19 far·se·4 na
conta \<fnculadado empregado 8 que se refel8 o aJt. 2'2
da lei rfl 5,107, de 13 de setembro de 1968. aplicando·
lI8-l1e OI preceb dessa Ie~ observado. quanb ao
l8Sp9Ctfvo levaltamento. od~ no § 19•

§ 59 se o empregado~ ntIo Uver conla vln·
alIada abefta em seu nome, nos t8fmOs do aJt. 2'2 da lei
rP 5,107, de 13de setembro de 1968" a empresa proce.
derA Arespectiva abertura. para o ete., do disposto no
§ 2'2. '

§ 6Q Quando o valor da condenaçllo. ou o arbI·
Irado para .na de custas, exceder o imita de 10 (dez)
vazes o valor de referência da regUlo. o dep6slto para
Ins de I'9CUnIOI sent limitado a 99J valor.

• 4 ..

. ., ..

UI"O 7.701, de 21 de duembro d. nll.

Di.põe .obre a ••pecialiaaçlo d. Tu~.
do. Tribunai. do Trabalho em prec•••o.
coletivo. e 15' outra. providincia••

........................................................ o. 0.0 .

~ Art. 13 - O deFólito recur••l de que trata o art.
899 e .euI pa7a9rafo~ da Con.oHdaçao du Leb do '1'rabalho fica 1:Lrnita
do, no recur.o ordin.rio, a 20 (vinte) veze. ~ valor de referência~, no
~e revi.ta, a CO (quarenta) veze. o referidov.lor de referência ~.rã
conBiderado valor de referência ~quele vigente.i data da interpoliõio do
xecur.o,·devendo ••r complementado.o ~alor~otal de CO (quarenta) valo
xe., no caio de revi.ta •

•• .••~l'\. ,.' "'" .0 ,o .0.0 o •••••••# ' o o •••• o •••••• o ••0 •••.••••••••• _ •••• ' ..

.. • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • " •• o o .' .

UI" 1.177, de 01 • _rço de 1"1.

Eatabelece rearu pera • delindeaglo da
economia c di outru pnMdeDCias.

Art. 4Il • A partir da !ii!ncia da Medida Proris6ria que deu ~em~ esta
Lei, a Fundação Instituto BrasDeiro ele Geo2rafia c Estatística delúrl de calcular o Indice
de Reajustes de Valores Fiscais (IRVF) c o Iíldice da Cesta Búic:a (lCB), mantido o c:tlal1o

·do fndlce Nacional de Preços ao·Consumidor (INPC). .

.................................................. '.' '.' " .

......................................................... , "'."" .
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LEI N.· 5.514...... DE]I DE JVNIIO DE1'"

DISPOE SOBRE NORMAS DE DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO.
ALTERA DISPOSITIVOS DA CONSOllDAÇ'AO DAS LEIS DO TRABALHO.

DISCIPLINA ACONCESsAo E PRESTAÇAO DE ASSImNC1A JUDICIARIA
NA JUSTIÇA DO TRABALHO. E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

An. I.· - NOI p_ penJlle a Justiça do Tnbalbo. obse"ar·se·1o OI
prindplOl ntabeleeidol nesta LeI.

An. 2.· - MOI dialdIOI bIdIYlduail. PropOlta a coadIIaçIo. I Il1o havendo
~...'ro"" lO rn...iderllll da Junla nu .. JUi7. anl~ * p.....r .. iMIN\'I.. d. c.u_a.
lbar·Jhe.' O nlor para a detmninaçlo da alçada. te este for ladetennlnado no
pedido. .

I I.· - Em audihcla. ao acluúr razIla llaab, poderi qualquer dai panes
impupar o yalor findo I••o Juiz o lIWIdww. ptdir lWYisIo da dedIIo. 110 pnzo de
41 (quarenta I oIlD) horll. ao I'n:_i.......lc .Io, 1 riltunal M~JIÍ'tnal.

I 2.· - O pedido de nvldo. que Il1o '"' eIIlto lUIPClIàYo. deveri ...
ill\l",i.I.. "'nl ~ ""'iclln inicial l: 11 ala da audifnria. ~'" cbpia .ulmlic.da rela
SecretarIa da Juta. llIdJuJpdo l1li 48 (qu.,..ta I ." lIoru. a partir do _
I'IOIblmealO paio I'l'e\idenl~ do Tmun.1 RePonal.

I 3.1
- Quaado • ftIor Iludo para a cauta. .. -- ... artIF....

_derda 2(dull) _ o u1lr1o-mlabao vt,eall .... do l1úo.-' dlIpe"VII
" fnUmu dai depoImentc.. devendo conslar da ata a conduslo da Junla quanlo ,
.."ria di fato.

I 4.1 - Saho .......111 Iobft 1II&*la CllllIItitudDaa MD!Iu. neuno(a:r. art. 193) caberi dai .a..... prokridal _ .... da _ada a que •
m.. o par"'" aallrior.

An. 3.· - OI U&lIlft periclais lIfIo na1Izadoa por perito bico daIpado
pelo Juiz, que lIxari o pruo para .altl.. do laudo. .

Parill'&fo 6ako - Pmn1t1r..., a cacIa parti a ~k:eçlo di _ lIÚI1Iea .
eujo laudo '"' quI .. apl'lllatac\o 110 __ pruo lIIiDacIo para o perito ...
peu di ......tranhaclo dOIautOl.

An. 4.· - MOI dluldIoIdI alçada "cluma dai Juatas I aaque" _ qUi OI
_PN"do& ou IIIIpre..dota NClamaNIIl ~a", o p_.podIri ..
ImpuWoaado de oftclo pelo JUR.

An•. 5.· - Para aararp.-• ..,. o 6rIIo do Mlailt&io P6bllco. da UaIIo,
junto "ultlça do Trabalho. o pruodl8(oIto) dIu. coatacloe da data Im que ....
diltribuldo o proceuo.

Ar!. 6.. - Ser6 di a(oito) dIaI o pruo para laterpor I coatra·anu.ov
quallll* neuno (CLT. art. 83),.

An. 7.· - A comproraçlo do dep6álD da coadealÇlo(CLT. art. 199•• I.·
a 5.1 ) tId que 111' feita dlatro do prazo para alalelpOliçlo do _.sob peu di
..nle coasldendo deserto.

Ar!. a.· - DII deciIOeI proferIdu _ dilddlOl coIeti'OI podIri a UaIIo
laterpor NeUno. o qual 111" .IIlP" recebido ao eleito suspemlvo qunlD' parti que
aceder o Indice filado pelá poUtica uIariaI do Goftmo.

Art. 9.8 - No Tribunal Superior do Trabalho. quando o pedido
do recorrenle contrariar 16mula de JurllprwUncla unllorme deste Tribunal
J' compendlada. poder' o ~lalOr nepr prosseiUlmenlO ao recurso. indicando
a cofl'Clpondente lI1mula. (8)

Pari.mo óalco - A parte prejudicada poderi Interpor ...yO desde que 1
ap6cle alo • aplique o ptlIjuIaaclo Ol& a.6mu1& citada pelo Relator.

An. lO - O ardao 477 da COllIllUdeçlo dai LeiI do Trabalho. alterado pela
LeI a.· 5.562, de 12 de dezembro de 1968. a pelo Dec:n:to-Iei a.• 766. deIS de qOIto
~ 1969. p.... a ti....... COlIl a lepialll ndaçIAr.

................................................................ (I)
Ar!. II - O ardlO 500 da CoasoIidaçlo dai Leis do TrabaJbo. nvop.do pela

Lei a.· 5.562. de 12 de dezembro de 1968. p.... a ripu com alqUinte ~Io:

................................ ,. (I)
Art. 12 - O &fÚIO 888 da COllIOÜdeçlo dai Leia do TnbaJho pua • fttorar

com a selUiate redaçlo:

................................................................. (I)
Art. 13 - EIIl qualquer bipbtne. a remlçlo s6 seri deferfYd ao aecutac\o se

ate oferecer p~o ipal ao yalor da coadenaçlo.

DA ASSISTENcIA JUDIClARJA

An. 14·- Na Justiça do Trabalha. a awstlaciajudlciirilla que se refere a LeI
11." 1.11I>l1. de fo de f...·ereiro de 1950. será presl.da pelo sindicalo da calegoria
profiuional a qllC pertencer o trabalhaclor.

Setembro de 1991
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• 1.· - A uaist.ncla , devida a todo aquele que perceber .alirio iIuaI 011

Iaferior ao dobro do mlnlmo lepJ, ficaIIdo usqurado ÍfUal bcnefkio ao trabalhador .
de maior saUrio, uma ftZ prondo que lUa situaçlo econ&mlca Il1o lhe permi..
demandar. sem prejufzo do IUltenÚl prílprlo llII da famllla•

• 2.· - A átuaçlo ec:oa&nlca do trabalhador seri comprovada em a!atado
fornecido pela autoridade loc:al do Minlatirio do Trabalho e Prnldlacla Social,
mediante diliahc:ia sumiria. que Il1o poderi CIlceder de 48 (qual'alta c oito) bons.

" 3.· - NIo hanndo no local a autoridade referida DO parlcraIo anterior. o
Ul....ludn I'nderá oerCllpedidu pelo DeleMadó de Policia da drcunw:riçlo onde _ida o
empre,ado.

Art. 15 - P.... aUllilJar no patrodnlo du eauau. observados OI arts. 50 c n
da Lei a.· 4.215. de 27 de abril de 1963. poderio ser deaipâdOl pelu Diretoriu dOI
Sindicatos acad~mic:os de Direito. a partir da 4.· Série••'Omprovadamente matrl·
culadOlam estabelecimento de ensino oficial ou sob fiscaliuçlo do Gowerao Federal.

Art. 16 - Os bonodriol do adt'opdo paJOI pelo ftncldo _rterlo cm fa\'Ol"
d•• 'olndícah' assl.tente.

Art. 17 - Quando. nu respectlvu comarcu. nlo houver Juntu de Cond
liU1;ilu c Julllanlentu .lU nAo exi.tir .indicato da calelloria profissional do tra".,
Ihaclor•• atrlbufdo 101 Promotores PdblicOl llII Defensora Pdb1kol o cncafJO de
prestar a _I.tlnda Judklúfa pJevlsta _ta LeI.

Puiarafo 4nlco .- Na hip6tesa prevista _li artilO. a tmportlnda PJ'O'W
nlente da eondenaçlo nu dnpeau procalua!t seri recolhida ao Tesouro do respec
tivo Estado.

Art. 18 - A ulÍlt'ncla judlc:iArIa; DOI termOl dao preaenta Lei. serl prestada
'ao trabalhador alnda que nlo seja usoc:Iado do mpectivo ,huliClI.n.

An. 1'1 - o.. dlrelnl'C' de .lndicato< q"e. sem con,pnwado motivo de ordem
financeira. dellllJem de dar cumprltnento .. dispoIiçlles desta Lei ficarlo IllJeltOll
penalidade prevista no art. 553. aUnea c. da COftIoildaçlo du Leia do Trabalho.

Art. JO - E.ta Lei entrarl em vlp na data de .ua publlcaçlo. Je\'opdu ..
dispoaiçlles em contrlrio.

PROJETO DE LEI Nº 1.487, DE 1991
(Do Sr. João Faustino)

Sábado 14 16713

Autoriza a organização e funcionamento de cursos sup~riores

nas Escolas Técnicas Federais.

(ÀS COMISSOES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO(ADM)
E DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - ART.24, 11)

Art. 12 As Escolas Técnicas Federais, mantidas pelo Mi

nistério da Educação, poderão ser autorizadas a organizar e man

ter cursos de nível superior, nos campos e habilitações profissi

onais relacionados com suas respectivas áreas de atuação.
Art. 22 As c~ridições de criação e funcionamento dos

cursos, disciplinados no regimento de cada unidade escolar, serão

examinadas, em cada caso, pelo órgão competente do sistema fede

ral de ensino.
Art. 32 Os diplomas dos cursos de que trata esta lei

serão registrados na forma prescrita no § 12 , do art. 27 da lei

n 2 5.540, de 28 de novembro de 1968, importando em çapacitação

para o exercício profissional na área abrangida pelo currículo

de cada curso, e terão validade em todo o território nacional.
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caça0.
Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFIÇAÇÃO

A formação de competentes profissionais no campo tecno
lógico constitui requisito indispensável para o desenvolvimento

econômico e social das nações contemporâneas. A era atual, marca

da pelo domínio da tecnologia, impõe a cada país a necessidade

de ampliar sua base de recursos humanos aptos a lidar com as di

ferentes conquistas tecnológicas, que se fazem em ritmo cada

vez mais acelerado.

Este é um desafio que ,o Brasil não pode deixar de enfren

tar, servindo-se para tanto dos meios mais adequados ao seu alcan

ce. No campo da formação tecnológica, as Escolas Técnicas Fêderais

vêm apresentando, de longa data, desempenho acadêmico e qualidade

de ensino que as tornam destacadas no cenário do sistema educativo

nacional.
~ sem dúvida sobre bases sólidas e de resultado comprov~

do que se devem assentar as iniciativas as quais se espera sejam

desde logo bem sucedidas. Assim sendo, ampliar o escopo de ação

das Escolas Técnicas Federais, conferindo-lhes competência p,ara mi

nistrar cursos superiores plenos em suas respectivas áreas de for

mação, parece uma estratégia lógica e procedente, eis que serão e
les oriundos de reconhecida tradição de êxito educativo.

são as Escolas Técnicas Federais instituições altamente
I

gabaritadas, algumas das quais inclusive já transformadas em Cen -

tros Feder~is de Educação Tecnológica, oferecendo cursos de nível

superior de elevada qualidade, como é o caso dos estabelecimentos

do Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais, para citar alguns exem

plos.

Proporcionar a mais estudantes brasileiros a oportunid~

de de acesso a estudos superiores de igual nível, nos demais EstA
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dos da Federação, é, pois, medida' por todos os motivos recomendá 

vel, para não dizer imperiosa.

Estas sao as fundadas razoes que justificam a apresenta

çao da presente proposição, par~cuja aprovação tenho certeza de

vir a contar com o apoio dos ilustres Pares.

Sala das Sessões, emotde~

"

de 1991

UOlSZ,AÇAO Clf'ADA. ANEXADA '6Z,A COO1CDENAÇAO
DAS COM.lSS06S 'EBMAN6Nf'ES ..

til N.- UtO- 0121 DI NOVEMBRO 011,.

FIXA NORMAS DE ORGANIUÇAo E FUNCIONAMErm> DO ENSINO
SUPERIOR E SUA ARTICULAÇAOCOM AESCOLA M2DIA. E DA OUTRAS

PROVIDENCIAS (ti) (,tt)

CAPiTULO1- DO ENSINO SUPERIOR
........... , " _ .

An.. 27 - Osdiplof!\as npedldoI por .nMnidade fedenl ou estadual .....
condiç6es do artip 15 da Lei 11.- 4.024. de 20 de dezell\bto de 1961. c:ortespondmtel
• cunol reconhecidol pelo Conselho Federal de Ec!ucaçlo. be1n como OI de CUnol
credenciadol de pllI'Jraduaçlo setlo Ie,stradol na pr6pria uniwenlclade.lnIportan·
do em capacitaçlo para o cxerdçio prof"lISional na Arca abran,lda pelo ftlpedlvo
cunlc:ulo. c:om walidade em todo o IerriI6rio aadonal. .

I 1·- - O Mlniltbio da Educaçlo e c.ltura dellparA as .niftnidadel fede·
rall que deverlo proc:eder ao ~Itro ele. diplotnal cormpondenlellolll nnos ftferi·
cb neste aniao. e.pedidos por univenldadel panlculares e por CllabeleclllltlllM
àoIadns de cMino IUperior. imponando o Ie.lllro em 'Wnlirol direilns. .

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

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .' , ..

PROJETO DE LEI NU 1.488, DE 1991
(Do Sr. Paulo Ramos)'.

Proíbe a exportação de madeira.
~ (DfISSOES DE CONSI'I'l1JlCAO E JUSTlCA E DE REDA~(.AIH); DE AGRICl1.!:

TIJRA E POLfTlCA RURAL; E DE DEFESA 00 emSOOooR, MEIO AMBIENTE E MI

NORIAS - ART.24, 11)
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o Congresso Nacional decreta:
Art. lQ Fica vedada, pelo período de 50 anos,

a exportação de madeira.

Art. 22 Esta lei entrará em vigor na data de

sua publicação.
Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrário.

JUS TI F I C A ç A O

Além do qbjetivo de preservar as nossas . flo

restas e as diversas espécies, inclusive as. raras eem extin

ção nelas existentes, o present~ projeto tem o objetivo de

testar a sinceridade e a firmeza de propósitos daqueles que

assumem a band ~ira da defesa da ·ecologia.

Sala das Sessões, 07 de agosto de 1991.

~ /' ./~...
~ 7'~",. (..~~4'~ ,Oi. /

DEPUTADQ PAULO R S

PROJETO DE LEI NQ 1.489, DE 1991
(Do' Sr. Said Ferreira)

Regulamenta a construção de casas populares,_financiadas
pelo Sistema Financeiro da Habitação, para a população de
baixa renda ..

(As COMISSOES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO(ADM);
E DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - ART.24, 11)
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o Congresso Nacional decreta:,

Sâbado 14 16717

Art. 12 - O Sistema Financeiro da Habitaç~o da Caixa
Econômica Federal, dará prioridade nos f inanciamento's para a cb'ns'tr.!:!
ç~o de Casa Populares aos municípios nas áreas urbanas e rurais, sem
intermediaç~o das Cooperativas Habitacionais.

§ 12 - Ser~o befieficiáripsdeste programa apenas os mutu
ários com renda familiar de até cinco salários mínimos.

Parágrafo Unico'~ As prestações mensais nunca poder~o

excedere valor de20%.'t:Io'salário mínimo regional.

~rt. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
caç~o.

A,r,t. ,3º ... Reyog,am:-.~e as. disposiçõ~s ~m cont rár io.

JUS T I r I c A ç n o
Em 3 de Abril de 1991, tivemos oportunidade de fazer

um pronunciamento n'o"P'1Ê~n'á'ti'o' <:1'8 "CâlTia-ta dos Deputados, demonstrando
que através de dados financeiros de Março de 1991, que seria possi
vel,repassando-se diretamente os recursos financeiros aos Municí
pios, sem JntermeQiaç~o' das Cqóperativas Habit~cionais ,e das constr,!:!
toras, fazer-se exatamente com .0, valor estimado para uma unidade.,
duas unidades habitacionais. Tran'screvemos abaixo os valores estima
dos:

DADOS DE MARÇO DE 1991
1) Unidade habitacional de 27,05m 2

2) Casa de Alvenaria sem reboco por dentro
) Valor do. Financiamento .. ,.. ;,.. ; -:.> ~:750 V.R.F.
4) Agentes Financeiros .~ ,Caixa Econômica Federal e Cooperativa Habi-

tacional cobram de taxa operacional 10%
5) Valor líquido repassado à construtora 675 V.R.F.
6) Custo do terreno, média por lote .. · Cr$ 134.000
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7) Infra-estrutura mínima (cascalho, meio-fio, terraplanagem, liga-
ções de água e luz. Custo por lote-Rede na Cabeceira .. Cr$ 150.000

8) Custo da Construção Civil Cr$ 573.700
9) Custo Total da Casa Cr$ 857.700
10) Valor do Financiamento corrigido Cr$ 1.343.250
11) Valor do m2 de construção Cr$ 49.700
12) Valor da V.R.r. ,corrigido em março/91 ....•............. . Cr$ 1.990
13) Lucro da Empreiteira Cr$ 485.550
14) Percentual de lucro da Empreiteira - B.O.I ........•.......... 30%

~ a casa mais simples e mais cara do Brasil. Essa si
tuação se modificará, unicamente, se os recursos forem repassados às
prefeituras diretamente~ sem a intermediação das Cooperativas Habita
cionais, na sua grande maioria falidas. Essas prefeituras têm condi
ções de adquirir lotes com custo mais razoável, e possuem uma estru
tura de serviços públicos muito melhor que a das empreiteiras e até
em alguns casos, pedreira e olaria, podendo dessa maneira fazer ca
sas populares a custo mínimo, que é, realmente, o custo social do
atendimento às populações mais carentes. Aqueles que tiveram a opor

tunidade de ocupar a chefia do Executivo Municipal, de qualquer ci
dade brasileira, diante dessa realidade, ficam estarrecidos com tan
ta incompetência e chegam às seguintes conclusões:

1) Esses recursos à disposição do município, darão,
sem dúvida alguma, condições de se construir duas casas em vez de ape-
nas uma.

2) O trabalhador mais pobre deste País, terá o valor de
sua prestação mensal reduzida em 50%, no pagamento de sua casa pró-
pria.

3) O Governo Federal, imbuído da grande tarefa de dimi
nuir o déficit habitacional, construirá exatamente o dobro de residên
cias populares com. os mesmos recursos.

Salas das Sessões, em 07 de agosto de 1991.

\r e--:. ~ ......_
Deputado SAIO FERREIRA
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PROJETO DE LEI N9 1.491"DE 1991
(Do Sr. LuIs Roberto Ponte)

Sábado 14 16719

Regulamenta. o artigo 37, inciso XXI, da. Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos

da administração pública e dá outras providências.

(~S CO~ISSOES DE CONSTITUI CÃO E JUSTICA E DE REDACÃO(ADM);

E DE 'llWlAUIl. IE MMINISTRACãO E SERVICO PllBLICO - ART.24. lI)

o C01fGRJ!SSO IIACI01U:L DECRETA

CAPiTULO I

DAS DISPOSICOES GEI"<AIS

GRcnO I

DDS PI"<INCtPIDS

Art. 1 - Esta l~i Est.bel~ce aS nOrftlM gerais do t!statuto
jurídico das licitaç6e's ~ contratos ad.inistrativDs PErti
nente... obras., st!rviçoliõ, co.pr~s, .11cnaI;6«5. cónctss6l1:s. e
.toe.ctscs. no :'.i.btto d~' Adllinistraçlo Pública Direta 11: Indi
Teta, da Unil.o. dos Est.4o., do D:lstrito Federal 11: dos Huni-'
ci.. i.oc, abranSlllndo inclús1vlI •••ntidadcs có.. Personalidade
jurádica esc odil"citó privado ·sob· contraI. do poder público.
a. fúndaçtses por el. instituída. ou ••ntida•.

"rt. 2' - A. obra., .«rvico., co.,ra••. al1en.ç6«s da Ad.i
ni.traçao 4Ilu.ndo contratadas COM teretiró., s«rllo n.e••••-·
ri••ente precedid.. de 11citactlo, -Te••alviera. a .. hipótese.
prcvi.ta~ nc.ta lei.

11Ft., 3 - A licit.c:lo· de.tina-•••·.••lecionar.. a proposta _is
vant ..jo~. para a Ad.inJ~.traç.o «s.ri proc~ssad. e julpda
•••strita confor.id.de .cõ"'Cs--ptinJ:.ÍJúos básicos da Je;ali
dade, d. i.pessoalidade, da '!Ior.lid.de, da igualdade, da pu
blicidade, .d. probid.de ad.inistrativa, de _ yintula,lo ao"

~~:t~::e~~~r:~:~~~~tóric!, do juhla••nto, objetivo .·dos qU~

Parágrafo ~- - li Ucdado aps ••gcnttts públicos ad.itir, pre
ver, inc.luir ou tolerar, nos procedi.cntos licitatórios,
cláusul.s ou .condic:6es que cQ.proMet••, restrinja.. ou· fru-A
treM o seu c.rá.ter coMPetitivo « estabele,a. preflrrinciàs ou
di.tinc;:6~. c- r ..zlo da naturalid.de, da .ede ClU do.icílio
dos licitantes, ou, ainda, e.tabeleça. trata.ento djf.ren
ci_da de natureza co.arcia), financeira, 1e••I. trabalhista,
previdanciária ou qUal'qUEr outra, entra ••presas nacionais «
estran,eiras. ine-Ius.i,:,c no que .sa reter, à .aeda, Modalid.de
c local de p•••••ntos, .e'MO 'qu.ndo ."yo.lvido. fin.ncia••n
to. de ••fncia. internaeian.i., res••lvada o di.po.to no
..ará,rafo e-.

••r6Q!rafo 20 - EII igualdade de 'condições, ser' ~s••gurada
prefer6ncl.#, COIIO cridrio de desespet., pela ordall,.lndicada: aos
bens • .erviços produzidos ou pre.tado. no pais: aqueles
produzidõS ou prestado. por ••pre... brasileiras de capital
,DaCional: aquel.. produzida' ou pr.~tado. por .-pre•••
bra.:U.lr•••

....6lJr.fo 3. - A l1c1taçllo "nllo ..ri s11111ou. aen<ll! ~l1cos e
ac:aaalvaia ao p6bl:tco o. atos da nu procedimento.

.art.. 4 -' 'lod~ QUantoapartl"i!tpea de '11cltaçlo instaúrada e
'proca<l1da 1.'81e AdJo1n1atraçllo P!lbl1ce. tllll d1reito p6bl1co
_:letivo i fi.l oMarvllncie do pertinente proca<li....to. nos.

. tbflD& daet. ~.1.

Parágrafo 1~ - O direi to previsto m!8te art1go estende-se As
Entidades de Classe representativas dos l·icitantes, definidas nos
termos desta lei.

Parágrafo 212 - O procedimento lic!tatório previsto nesta lei
caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado era
qualquer esfera da. Administração Pública.

Art. 5 - Todos os valores, preços e custos utilizados nas
licitaçOes tera.o como expressA0 monE'tárla a moeda corrente
nacional. devendo cada unidade da Administração. no pagamento das
obrigações relstivas ao fornecimento de bens. realização de obras
e prestaç§.o de serviços, obedecer a estrita ordem cronológica das
datas de suas exibilidedes.

parágrafo OO1co - Os pagamentos fel tos após as datas pactuadas
terAo seus valores corrigidos pelos mesmos critérios aplicadOR ao
J1Aaamento de tributos em atraso.

SECA0 11

DAS DEFINIÇOES

Art. 6 - Para os fins desta lei~ conaide-ra-se:

I - Obra - toda construç!o, reforma. recuperaça,o ou ampliaçAo,
realizada por execuçl!.o direta ou indireta;

11 - Serviço - toda atividade destinllda a obter determinada
utilidade concreta de interesse para a Administraç!o, tais coa0
demoliç3.o. fabricaç!.o, conserto. instalaçao. montagem. operaçAo.
conservaçAo, rep'araçAo; I'lanutenç!.o, t:ranaporte: comun!caçl.o ou
trabãlhos técnicos profiSSionais:

111 - Compra - toda aquisiçAo remunerada de bens para fornecimento
de tpfta.86 vez ou parceladameI?-te;

IV -: Alienaçao - toda trançferêncin de dom1nio de bens a
terceiros;

v - Execuça.o direta - a que. é feita .pelos Orgias e entidades da
Adftl1nistraç!o. pelos próprios meios;

VI - Exeeuc!.o - indi reta - a que o 6rga~ ou entidade contrata COll
terceiro•• sob qualquer das seguintes moda11dad'es:

a) emprei.tada por preço global - quando se contrata li.
exectiçlo da obra ou do serviço, por preço cer~o e total;

b) empreitada por preço unitArio - quando se contrata a
execuç::lo da obra ou do serviço. por preço certo de unidades .
determinadas;
c) adminilJtraçao- contratada - quando 8e c::ontrata a uecuçlo
da obra ou do serviço, mediante reembolso de todas as
despesas incorridas para a Bua execuçAo e pagamento (la rellU
neraçao ajustada para ps trabalhos d~ administraçAo;

d) tarefa- -' quando se ajusta m!o-de-obra para pequeno.
trabalhos, por prêço certo, cott ou SUl '~ornec1Jl!Mto 4e;
aateriais;

VII - E.tudos tlcnlcoa preliminares: c~njunto de estudos. t~Cnico•
que peraitaJI avsliar Objêtivament. li viabilidade t~cnica •
acoaoaiaa do eapreendimento e Beus i.pilotos sobre o _10 aJlbi*n-te
fisico e social,· prévio A decisao de IBxecutA-lo, devendo conter,
quandó nece886r10. e seJllpre no, empreend1JWmtoIJ de grll:nde
re1avADeia e valor, Da lI~gulnte. eléilentoll:'

a) estudo de concepçOea a.1tl!:rnatlvall, COIIPAraçlo. _COII
pera-tros pr"-Ntabelec1dos o d.Uniçllo de ..lho!!
alternatiVa sob os ponto. de vista t6cnlco.. .c:ona.iCi:o e
_1_t.l (fisico • social); _

b) ,.profund~to da alternatiVa 1I.1ecionada •••t'1aat1.va d~

~tld.de.:
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c) orçamento simplificado para fins comparativos e
priorlzaçao;

d) estudos de impacto ambiental (ElA) e relatório de impacto
ambiental (RIMA).

VIII - Projeto básico - conjunto de elementos necessârios e
suficientes, com nive! de precisa0 adequado. para caracterizar e
obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da
l1c1 taç:lo, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos
prt!llm!nares que assegurem a viabiJ,ldade técnica e de adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento. que possibilite
a aVi!lliaçao do custo da obra e definiçao dos métodos de execuç:!o,
devendo conter. necessAriamente. os seguintes elementos:

a) desenvolvimento da SOlUÇa0 escolhida de forma a fornecer
visa.o global da obra e identificar todos os seus elementos
constitutivos com clareza;

b) soluções técnicas -globais e localizadas. suficientemente
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de
reformulaçao ou de variantes durante as fases do projeto
executivo e realização das obras e montagem;

c) identificaçl:\o dos tipos de serviços a executar e de mate
riais e equipamentos a incorporar à obra. bem assim suas es
pecificações que assegurem os melhores resultados para o em
preendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua
execuçAo;

d) informações que possibilitem o estudo e a deduçl'1o de méto
dos construtivos, instalações provisórias e condiçOes organi
zacionais para a obra, sem frustrar o caràter competitivo
para a sua execuçao;

e) subsidios para a montagem do plano de licitação e gestão
da obra, compreendendo a sua programaçAo, a estratégia de
suprimentos, as normas de fiscalizaçao e outros dados
necessários em cada caso;

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado
em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente
avaliados.

IX - Projeto executivo - o conjunto dos elementos necessãrios e
auricientes à execuçfto completa da obra. de acordo com as normas
pertinentes da ABNT - Associaç30 Brasileira de Normas Técnicas.

X - Administraçao Publica - a administração direta e indireta. da
Un1:10. dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios,
abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de
direito privado sob controle do poder público e as fundaçOes por
ele Instituídas ou m~mtidas.

XI - AdministraçAo - o 6rgao pelo qual a entidade da Adininistraço!io
P6blica opera e atua concretamente.

XII Imprensa Oficial - veiculo oficial de divulgaçao da
Administraçl'1o Pública.

XIII - Contratante - a Admlnistraçao Pública, signat~ria do
contrato;

XIV - Contratado - a pessoa fiaica ou jurídica signat4ria de
contrato com a Administraç30 Pública.

XV - ComissAo - comisslio. permanente ou especial. criada pela
AdministraçAo com a funçAo de receber, examinar e julgar todos os
documentos e procedimentos relativos às licitações e o cadas
tramento de 1-1citantes.

XVI - Entidades de Classe - as entidade de cl11.s~e que congregam os
licitantes efetivos- ou potenciais. devidamente credenciadas junto
• Adfninistraç3.o. com o fim especifico de participar do processo
11eitlltório.

SECA0 111

DAS OBRAS E SERVICOS
Art. 7 - As .licitações para a execução de obras e para a prestaçao
:de .erviços obedecer30 ao disposto neste artigo e. em particular.
• eegulnte seqüência:

I - estudos técnicos preliminares;

11 - projeto b6sico;

111 - projeto executivo;

IV - ezecuçAo d~s obras e serviços.

Par6grafo la - A-execuçAo de. 'cada etapa serll ·àbri~atbria.mente
precedida da conclus&o e aprovaçAo. pelA autoridadê competente.
doa trabalhos relativos às etapas. anteriores. A exceçlo .do projeto
executivo que poderA ser desenvolvido concollitantement8'.t com a
uecuçao das obras e serviços;

••1'6grafo 20 - As obras @ os serviços 116 pod8lll ser licitados e
contrata4os;

I: - quando houver projeto bAllico aprovado pela autor1dadê
COIIpetentê • dillponivel para U1!m8 dos int'r~saAdoB em
participar do preces.o 11~1tl!lt6rio:

11 - quando houver citaçlo preciaa li expl1.c,ita, aencionada no
1natrlmlUlto c0l!-voçatório. lledillllt. rUliSAlo aos _c6digos,

rubricas ou designações textuais constantes das leis
orçamentári as aprovéldas, dos recursos que tissegurem o
pagamento das obrigações a serem executadas no exercicio
finan.ceiro em curGO~ de acordo com o respectivo cronograma.

111 - quando, em se tratando de investimento que ultrapasse o
exercício financeiro, estejam incluídos no plano plurianual.
se houver.

Par&grafo 32 - O projeto básico serA suficiente para permitir a
lici taçao quando nao estiver sujei to a modificações que exijam
tipos de obras ou serviços nele nEla previstos, cujo custo global
uI trapasse em 15% (quin~c por cento) o valor estimado ou O preço
base do objeto da lic! taç&o. independentemente da eventual
exclusao de outras obras ou outros serviços previstos.

Parágrafo 42 - Os recursos nccessê.rios ao prosseguimento das obrc1.!:
ou serviços nos cxercicios fiscais subseqüentes constara.cl
obrigatoriamente das diretrizes orçamentária e da respectivê!,
programaç~o prioritAria do Poder Executivo, exceto quando se
caracterizar o motivo de ::8scisao previsto no inciso XII do Art.
79.

Parágrafo 52 - Salvo autorização expressa e especifica de lei é
vedada à Administraç80 daI: inicio ou ampliar qualquer
empreendimento sem que, a cada exercício financeiro, estejam
assegurados. de acordo com o cronograma dos respectivos projetos.
os recursos previstos como necessáI:ios prosseguimento dos
empreendimentos contratados e nao coneluídos no mesmo âmbito,
exceto quando se caracterizar o motivo de rescisão previsto no
inciso XII do Art. 79.

Parâgrafo 612 - 1:: vedada a inclus,"j,o, no objeto da licitaç3.o, do
financiamento ou da obtençao de recursos financeiros para a sua
execuÇao, qualquer que se~a a sua origem, exceto nos casos de
empreendimentos e:!:ecutados C explorados sob o· regime de concessão.
nos termos da legislaçao especifica.

parágrafo 79 - mIo poderá ser incluido no objeto da licitaç3.o de
uma obra o fornecimento de instalações. móveis, utensílios.
complementos, equipamentos e a prestaç<'1o de que n30 sejam
essenciais ou necessat;iamente incorporáveis à obra até a sua
conclus:lo~ exceto quando tais fornecimentos e serviçQs nAo
atingirem montante global superior a 5% (cinco por cento) do valor
da mesma, ou ainda para a contrataçao de serviço de gerência
global ou de obras do tipo "chave-na-mao lO

•

ParAgrafo ag - É vedada aindiJ. a inclusão no objeto da liclt!!ça.o.
de fornecimento de materia.is e serviços sem previs30 de
quantidades ou cujos quantitativos nao correspondam às prev1s0es
reais do projeto básico ou executivo.

Parágrafo 9Q - 1:; vedada a realizaçao de licitaçl'1o cujo !,bjeto
inclua bens e serv-iços sem similaridade ou de marcas.
caracteristicas e especificações exclusivas ou muito restritas.
salvo nos casos em que for tecnicamente imprescindivel. 'ou 'ainda
quando o fornecimento de tais ma.teriais e serviços for féito 90b o
regime de administraça,o contratada. previsto e discriminado no ato
convocatório.

parâgrafo 101l - 10180 serão ainda incorporados ao valor da obra ou
serviço, para fins de julgamento das propostas de preços. os
custos financeiros e a atualização moneta.ria das obrigações d.e
pagamento, desde a data final de cada periodo de aferiçAo até a do
respectivo pagamento. que serâo calculados pelos mesmos critérios
estabelecidos no parágrafo único do Art~ 5, os quais serAo fixados
obrigatoriamente nQ edital ou no convit.e.'

Parágrafo 110 - O disposto neste artigo aplica-se tambéps, no que
couber. aos casos de dispensa e de inexigibilidade de licitaç30.

Parágrafo 120 A infringência do disposto neste artigo implica
na nulidade dos atos ou contratos I:eu lizadoB e a responsabilidade
de quem lhes tenha dndo causa.

Art. 8 - A execução das obras e dos serviços deve programar-se.
sempre~ em sua totalidade, previstos seus custos atual e fInal e
considerados os prezolJ de sua execuçAo.

Parágrafo la - Ua m~acuçAo parcelada. a cada etapa ou conjunto de
etllPa~ de obra ou serviço. hã de" corresponder l1ci taçAo distinta •

Parágrafo 2;D - El!I qualquer caso. a liutorizaçao do!! despesa serA
fei ta para o" custo final da qbra ou serviço projetado.

Art. 9 - Ao abràs a serviços cuja ocupaçl1o eTacial pe~ita sua
realizaça.o simultoneGlmente por mais de um executor. serAo
subd.ivididos em tantas m6dulos possíveis quanto técnica e econOmi
cam~nte viilveis, procedendo-se a 11eitação com vistas ao melhor
aproveitamento dos zecursos disponiveis' no mercado. porém sem
perd~ da economia de escala. '

Art. 10 - "ao poderoi participar. direta ou indiretamente. da
lic$.taçl!o ou da e~J:ecuça.o de obra ou serviço e do form;ciaento de
bens A eles necessários:

I - O autor do projcto~ b&!;>!eo' e/ou. üecuttvo, penaoa tiAiCA ou
jm:1dic:a;

11 - ~re.sa. iooladmneli):i;a ou·ém COJ)86rc10. reapoJ).sAvel pela
elahoraç30 do projeto bêslco e/o1l' executivo ou da qu~l o. autqr
.aja d1rigtmte. gerente, ac!on!ota Jdetentor de mais de 5' (cinco
por CêJ)to) do capital com dirêito a voto ou controlador.
rellpone6.vel "técnico ou 8ubcontrG.tado,: ' .

111 ~ IUJwldor &lU d~z:l!let:ite 'do óll'gllo ou entidade coutratante.
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.ar4grafo lQ - :It perai1:1da fi partlcipllÇlo do autor do projeto ou
da '-presa Il que se refere o inciso IL na l1c1taçao de obra ou
••rviço· ou na execuçlo, como cansultor ou técnico, nas funções de
fiacal1zaçlo. Bupervl.lo ou gerenciamento, exclusivamente a
••rv1ço da AdminlatraçAo interessada. .

Par'grafo 2Q - O disposto neste artigo nao impede II l1citaçAo ou
contrataçlo de obra ou serviço, que inclua a elaboraçAo de projeto
executtvo como encargo do contratado ou pelo preço previamente
fixado pela Adminlatraçlo.

'ar'grafo 3" - O órgão ou entidade qUe elaborou o projeto a que
alude 8 ..te artigo, poder' excepcionalmrmte, a juizo do Ministro
de Estado, do Governador ou do Pretei to competente, presente
rasOe. d. int.erea.e público, qualificar-se para execuçlo do
projeto.

'arAgrafo 40 - Considera-se que h6 participaç!o indireta, para
fina, de aplicaçlo do disposto neste artigo, quanto existir
QUalquer vinculo de natureza tAcnica, com.ercial, econômica,
financeira ou 'trabalhista entre o autor do p'rojeto, pessoa fisica
ou jurlc!ica, e li. pessoa ou empresa licitante ou responsável pelas
obra. e fornecimentos de bens e demais serviços a elas
nac•••Artos.

Art. 11 - As obras e B!l:rviços pOderio ser executados nos
_gu1nte. regimes:

I - exe,cuçlo direta:

11 - execuçAo indireta, nas seguintes modalidades:

.) empreitada por preço global:
b) emprei tada por preço unitAri(
c) administraçAo contratada: e
4) tarefa a

Art.. 12 - Aa obra. e .erviçolS deBttnados aos mesmos fine ter!o
projeto. padroniz15dos por tipos, categorias ou classes, exceto
QUando p projeto-padrAo n30 atender As condições peculiares do
local ou •• exigenciaB especificas do empreendlnumto.

'arAgrafo OOico ... Mo c:;aso de obras e serviços ~ecutados sob o
regi.. de ..preitada por lJ'reços unitlJ.rioB ou de administraçllo
·contratada a AdJllnietrac;:60 dever&. manter atualizado e
pe~entalH:nte A di.po.içAo dos intere8Bados, em sua sede, um
regl.tro do qual conste o valor global e os valores parciais das
parte. ou parcel.. que o cOIIpOea, todas 158 quantidades e
r ••pectivos preços unit6riOB contratados, bem Z1118im todas as
quantidade. reailS verificadas ao final ~ do empreendimento e
r ••~ctivoa preço. unit'rio8, devendo todos. os preços serem
rererido. • data da proposta, utilizando-se na correçAo o mesmo
crit6rto de reaju.te adotado na execuçloa

Art:. 13 - Moa projetaIS bAstcOB e projetos executivoe de obras e
.er:viÇOB· .arao coneiderado& principalmente os seguintes
requiaito.:

I - aegurança:

11 - funcionalidade e adequaçAo ao interesse pOblico;

111 - econ,o.ia na execuçAo, conservaçllo e operaçAa:

I'V - po••:Lbilidade de emprego de mlo-de-obra, materiais,
t.cnologia • _t6r1aa-primas existentes no local para
execuÇao, con••rvaç!o e operaçlo;

V, - facilidade na execuçao, conservaçlo e operaçAo, sem
pr.juizo da durabilid15de da obra ou do serviço:

VI - adoçlo da. nonnaa tlJcnicas adequadas:

BEÇllO IV

DOS SERVIÇOS TtCNICOS PROFISSIONIlIS ESPECIALIZADOS

Arta 14 - Para oa fina de.ta Lei. consideram-se serviços t6enlcos
profiasionai. e.pecializados os trabalhos relativos a:

1 - ••tudos t6cnicoa, planejamentos e p"rojetos b68icos ou
ex.cutivos;
11 - parecer•• , pericias e avaliaçlSes em geral:
111 - a••usorias ou c:onBultoriaa técnicas e auditorias fi
nanceiras;
I'V - fl.calizaçlo, auperviaAo ou gerenciamento de obras ou
.erviço.;
V patrocinio ou defe.a de causas judiciais ou
aüini.trativas:
VI - trainllllento e aperfeiçollJleDto de peaaoal •

...rigrafo '6nlco - Considera-.e de notória eapecializaçlo o profis
8lonal ou _preaa cujo conceito "lO CaJIlpo de .lIua esptlcialldade,
decorrente de deaupenho anterior, estudos, experiências, publi
caç6ea, organizaçao, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros
requi8i1:0& r.lacionados coa .uaB atividades, permita inferir que o
.eu trabalho 6 ••••ncial e lndi.cutivellleDte o Mis adequado it.
pl.....ethf.çlo do objeto do contnto.

SEÇAO V

DAS COMPRAS

Art'. 15' - lIanhuaa CQlaPra .er. feita ... a adequada caracter1z.açAo
de ..\I objeto e indicaçao doi"·:~'ncur.o. financ.iro. _pAl,'a o .eu_ .....t ...

Art. 16 - As compras, sêmpre que possivel e cC)nveniente, dever6o:

I - atender ao principio da padroni:zaç:Io, que imponha cOllpatibili
dade de especificações técnicas e de desl!lIpenho, observadas,
quando for q caso, as condições de manutenç30 e aSBiBtência
técnica:

11 - ser processadas através de sistema de registro de preço~:

111 - submeter-se As condições de aqui81ç30 e pagamento seme
lhantes às do setor privado a

Parágrafo 10 - O registro de preços serA,' precedido de ampla
pesquit;a de mercado.

Parágrafo 20 - Os preços registrados serao period1camente pu
blicados, para orientaçao da Adnt1niotraç3.o, na imprensa oficial. '

Parágrafo 30 - O sistema de registro de preços será t'egulamentaClo
por decreto, atendidas as peculiaridades reg10naisa

SEÇllO VI

DAS ALIENAÇOItS

Art. 17 A aliemlçao de bens da Administraç30 POblica,
subordinadas ti existência de interesse público devidamente
justificado, será precedida de avaliaçllo e obedecerA llS seguintelS
normas:

I - quando im6veis, dependerá. de autorizaçlo legislati,va, para
a.quelas pertencentes A Administra.çl1o direta e autarquias, e para
todos dependerá. de licitaç3.o, dispaTllsada nOB seguintes casos:

a) daç3.o e. pagamento:
b) doaçM;
c) per:muta;
d) investidura;

11 - quando móveis, dependerA de avaliaçAo prévia e de l"icitaçlo,
dispensada esta nos seguintes casos:

a) doaçlio, pêrmi tida, exclusivamente para fins de interesse
social;

b) permuta;

c) venda de ações, que poder30 !ler negociadas em balDa, ob-
servada a legislaç3.o especifica: .

d) venda de t~tuloG, na forma da legislaçl\p pertinentea

Pariagrafo 10 - A administraçllo, preferentemente a venda ou doaçlo
de bens hlóveis, concederA direito real de UIIO, ,.ediante
concorrência que poderll ser dispenc~da quando o' uso se destinar a
concessionário de serviço público, a êntidades assiBtenciais, ou
verificar-se relevante interesse pOblico na concessAo, devidaMnte
just1ficadoa

parâgrafo 20 - Entende-se por investidura, para os fins destA Lei,
a alienaç~o aos proprietários de imóveis lindeiro., por preÇO
nunca inferior 'ao da avaliação, de. area remanescente ou resultante
de obra p\1blica, ârea· esta que se torne inaproveit6vel
i Boiadam.~ntea

PAr6grafo 30 - A doaçAo com encargo tHJderA .er licita~á, li de ••u
instrumento constarAo, obrigatoriamente, os Imçargoa, prazo de seu
cumprimento e cláusula de reversa.o, sob pena de nulidade- do ato.

Arta 18 - Na concorrência para a V·Bnf1& de bens iJn6vei •., a fa~e de
habilitaça.o limitar-se-A A comprovaçAo do recolbimento de QUantIa
correspondente a 5% (cinco po.r cento) da avalie.çAo. // '

Par6.grafo llnico - Para a venda de bens JlÓveis 'avaliados'!, isolada
ou globalmente, em quantia nao Bupoerior li Cr$ 100.000.,000,00 (cem
milhOes de cruzeiros), a Administraç30 Paderll permitirio leil&o.

Arta 19 - Os bens imq,veis da Adrnini8traço!o Nb11ca, CUjá aqui8içl!o
haja derivado de procedimentos judiciais ou de daç3.o em pagamento,
poderão ser alie.nados por ato da autoridade competente, observadas
AS seguintes' regras:

I _. avaliaçêo d08 bens alienados;

rI - comprovaçao da necesli1dada ou utilidade da alienaçAo:

111 - adoçlo do procedimento licitatório.

CAPITULO II

DA' LICITAÇAO

SEÇAC! I

DAS MODALIDADES. LItII'1ES E DISPENSA

Arta 20 - As licitaçOea ,erao efetuadas no local onde se 8ituar a
repArtiçJ!o interessada, SAlvo par IIOtivo de interease· p11l;Jlico,
devidamente just1ficat:!0.

P'ar6grafo 6nico - O di.posto ne.te artigo nao 1apedir6 a
hab1l1 tlJç.!lo de intereaut15doa rea1denêea _ outro. locai••
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Art. 21 - Os avisos contendo 0& resumos d08
editais das concorrências e tomadas de precós, embora realizada.s
no local da repartição interessada, devero'!o ser publicados com
anteced.~ncia, durante 3 (tr~s) dias consecutivos, obrigatoria e
contemporaneamente:

I - No D'Ulrl0 Oficial da UnlAo, quando se tratar de 1101 taçAo
feita por órg30 da Administração Publica federal ou do Distrito
Federal, e, ainda. quando se tratar de obras financiadas parcial
ou totalmente com. recursos federa.is ou garantidos por instituiçOes
federais;

11 - No DlAria Oficial do Estado onde será realizada li obra ou
serviço, quando se tratar de lic1taçao de 6rgãos da administraçAo
estadual ou municipal.

111 - Em pelo menos um jornal dtltrio de grande circulaç.'1o no
Esta.do onde será realizada a obra ou serviço, para amboS' os casos,
podendo ainda a Administração. conforme o vulto da concorrAnc1a,
utilizar-se de outros meios de divulgaç30 para ampliar a érea de
competiçl1o.

Par6grafo IQ - O aviso publicado conterá a indicaçao do local em
que os interessados poder~o ler e obter o texto integral do edi. tal
e todas as informações sobre o objeto de licitaçl!o.

Parllgrafo 20 - O prazo m1nimo até o recebimento das propostas ou
da realização do evento serâ de 30 (trinta) dias para a
concorrência e concurso, de 15 (quinze) dias para a tomada de
preços e leiH!.o, de 45 (quarenta e cinco) dias para a licitaçao do
tipo, de melhor técnica ou melhor técnica e preço, e de 5 (cinco)
dias c dteis para convite, contado da primeira publicação do edita!
resumido ou da expediçAo do convite, ou ainda da efetiva
diaponibilidade do edital ou do convite e respectivos anexos,
prevalecendo a data que ocorrer mais tarde.

Parágrafo 3D - Qualquer modificaçlio no edital exige divulgação
pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inqüestionavelmente, a
AIteraç30 n30 afetar a formulaça,o das propostas.

Art. 22 - Silo modalidades de l1citaçao:

I - concorrência;

I I - tomada de preços;

111 - convite;

IV - concurso;

V - lei130.

ParAgrefo la - Concorrência é a modalidade de licitaçAo entre
quillisquer interessados que, na fase inicial de habU!taçao
preliminar, comprovem possuir os requisitos minimos de qualifi
caça0 exigidos no edital .para a execuçAo de seu objeto.

ParAgrafo '2a - Tomada de preços é a modalidade de licitaç60 entre
interessados devidamente cadastrados ou que atenderrnn a todas as
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior
A data do recebimento das propostas, observada a necessllria
qualificaçAo.

Parllgrafo 3D Convite é a modalidade de 11citaçAo entre
interessados do ramo pertinente a.o seu objeto, cadastrados ou nAo,
escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (trAs) pela unidade
adainistrativa, que afixarA, em local apropriado. cópia do cqnvite
e o estenderA aos demais cadastrados que manifestarem em tempo seu
intere~se.

Par6grafo 40 - Concurso é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico ou artís
tico, mediante a instituiçao de prêmios aos vencedores.

Par6.grllfo sa - Leilão é li. modalidade de licitaçAo entre quaisquer
interessa.dos para a. venda de bens lnserv1vels para a Adminis
traçA0, ou de produtos legalmente apreendidos, a quem oferecer
maior lance, igualou superior ao da avaliaç:Jo.

Art. 23 - As modalidades de' licitação, 8. que se referem os ítens I
A 111 do artigo anterior, serao determinadas em função' dos
seguintes limites, tendo etn vista o valor estimado ou o preço base
da contrataç:lo:

I - para obras e serviços de engenharia:

8) convite - até Cr$ 20.000.000,00 (vinte mllhOes de
cruzeiros) ;

b) tomada de preços até Cr$ 400.000.000,00
(quatrocentos milhões de cruzeiros);

c) concorrência acima de Cr$ 400.000.000,00
(quatrocentos milhOes de cruzeirog);

11 - para compras e serviços n3.o referidos no ítem anterior:

a) convite - até Cr$ ~.OOO.OOO.OO (cinco milbOes de
cruz.drOG) ;

b) tomada de preços - ..1:' Cr$ 100.000.000,00 (c..:
ai lh!le" de .~m;ei>;os) :

c) concorrênc:l.a - AciliUl d~ Cr$ 100.000.000,00 (c..
ailhl5es de cruzeiros).

Parágrafo 112 - A concorrência é a modalidade de licitaç30 cabivel
na compra ou alienação de bens imóveis, e nas concessOes de uso e
de serviço ou de obra. pública, bem como nas. '1.1citaçOes in
terna.cionais, qualquer que seja o valor de seu. objeto.

Parágrafo 2a - Nos casos em que couber convite, a AdmintstraçAo
poderâ utilizar a. tomada de preços e em qualquer caso, a
concorrência •

Parágrafo 3Q - As compras eventuais de gêneros al!aentícios'
pere.civeis. em. centro de abastecimento. poder:!o ser realizadas di
retamente com base no preço do dia.

Parágrafo 4Q - a vedada i\ utilizaçAo da modalidade do ·convite" ou.
da "tomada de preços", conforme o caso, para parcelas de UIla mesma.
obra ou serviço ou ainda para obras ou serviços de mesma natureZA
que possam ser realizados simultanea ou sucessivamente, sempre que
o somat6rio de seus valores ca.racterizarem o caso de ·tomada. de
preços" ou ·concorrência", respectivamente, nos termos d.lJt~

artigo. exceto para as parcelas de natureza específica que po8S8Jlt
ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversA
daquela do executor da obra ou serviço.

Art. 24 - li: dispensável a 1icita.ç3.0:

I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10' (dez
por cento) do limite previsto na al1nea "a", do inciso I do
artigo anterior, desde que nao se refiram a pl!rcelas de uma
mesma obra ou serviço ou ainda de obras e serviços de mesma.
natureza que pOssam ser realizados aimul tAnea ou
sucess~vamente.

11 - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por
cento) do limite previsto na alinea "a" do inciso 11 do
artigo Bntario:1=' e para aUenaçOes, nos casQS previstos nesta
Lei, desde que nt!\o se refiram a parcelas de um mesmo serviço,
compra ou alienaç:!o de maior vulto que possa Ber realizada de
uma s6 vez.

111 - nos casos de guerra ou grave perturbaçlo dA ordem;

IV - nos casos de emergAncia ou d~ calamidade p'Ública, quando
caracterizada urgência de atendimento de ai tuaçllo que pO••a
ocasionar preju1zo ou comprometer a s~gurança de pessoas,
obras, serviços, equipa.mtmtos .e outros bens, p1lblicos ou
particulares, somente para os bens necess6rios ao at8ndimento
da sit.uação emergencial ou callUlli tosa e para as pArcelas de
obras e serviços que possam ser concluídas no prazo mbimo de
60 (sessenta) dias consecutivos e ininterruptos, contilldOB da
Qcorr~cia·da. emergência cu calamidade;

V - quando n30 acudirem interessados a. 11citaçAo anterior, "..
esta, justificadamente, nAo puder ser repetida sem prejuizo
para a Administração, mantidas neste CASO todas as condiçOe.
preestabelecidas;

VI - quando a Uni:!o tiver que intervir' no dominio econOmico
para regular preços ou normali.zar o abastecimento;

VII - quando as propostas apresentadas 'consignarem preço.
manifestamente superiores aos prati.cados no mercado, ou for..
incompativeis com os fixados pelos órg:los estatais incumbido.
de controle oficial de preços.. cas!3s em que, observado o
parllgrafo único do Art. 49 e, persistindo a .ituaçllo, ser.
admitida a adjudicaç30 direta dos bens par valor nao superior
ao constante do registro de· preços, ou dos serviços. de.de
que seus preços sejam· compativeis com aqueles praticados no
mercado:. . •

VIII - quando a operaçlo envolver êXclusivamente péssoas ju
ridicas de direito público interno, exceto S8 houver empresas
p!"ivadas ou de ecoQ,omia mista que possam prestar' ou fornecer
os mesmos bens ou serviços. hipótese em que fica.rAo sujeitas
A licitaçao;

IX - para a llquis1çAo de materiais, equipamentos QU gênero.
padronizados ou uniformiza.dos, por (n:gAo oficial, quando nlo
for possivel estabelecer critério objetivo para o julgamento
das propostas.

Art. 25 - ~ inexigivel a licltaç30 quando houver inviabilidade de
competiçl1o, em especial:

..-
I - para a aqulsiç30 de materiAis, equipamentoB ou gAneros
que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou
repre~entante comercl111 exclusivo, vedada A preferAncia de
marca, devem~o a comprovAç:lo de exclusividade .er feita
através de a·:.estado fornecido pelo orgao de registro do
comârcio, do local em que se realize a 11citaçlo ,pelo
Sindicato, Federaçllo· ou Confederaçlo ~ Patronal ou, ,a1nda,
entidades equivalentes;
11 - pa.ra a contrataç!o de serviços tM:nicos WJlUMrado. no
Art. 14, de natureza .singular, com profissionai. ou empr••••
de notOria especializaçao, reconhecida esta' por ee.i••lo
composta por no minimo três membrOB altl:lftM!nte qUalificadO.,
cujo parecer integrarA os autos;

111 - para contrataçlo de prof1••ional d~ qualquer ..tor
art1stico, diretamente ou através de empresArio, de.de que
consagrado pela critica especializada ou pela oplnl10 pl1bliea
e reconhecida testa por comi••ao compoBtill por no a1ni.a trl.
membros altamente qualificados, cujo parecer integrarA o.
autos:

IV - para. COIIPra ou locaçao de 1~v.l da.tinalSo ao ..rviço
pdblico, eu:Ja. neclt••ldade. de inatalaçao ou localluÇIo
condiciones a sua escolha;
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v - para a aquiBiçAo ou reBtauraçllo de obras de arte ti:
objetolS históricos, de autenticidade certificada, desde que.
compatlvehi ou .inerentes As finalidades do órgAo ou entidade;

Parágrafo lQ - t vedada. a licitaçao quando houver possibil1dade de
comprometimento da segurança nacional, nos caBOS estabelecidos enl
decreto do Presidente da RepObl1ca, ouvido o Conselho de. Defesa
Nacional.

Parllgrafo 20 - Ocorrendo a re~ciaa.o prevista no Art. 78, .,
perml tida a contratação de remanescente de obra, serviço ou
fornecimento, desde que atendida a ordem de classificaCao e.

·aceltas as mesmas condlçOes oferecidas pelo vencedor, inclusive
quanto ao preço sujeito aos reajustes previstos no edital ou no
eonv.1te.

Art. 26 - As dispensas previstas nos incisos IXI a IX do Art. 24.
a si tuaçao de inexigibilidade re.ferida nos incisos 1.- 11 e 111 do
Art. 25. necessariamente justificadas. e o parcelamento previsto
no final do parágrafo 112 do Art. 8. dever.ao ser comunicados dentro
de três d1as à autoridade superior. para ratificaç!o e pUb1icaç3.o
na 1mprensa oficial no prazo de 5 (cinco) dias, como condlç:lo de
efic6.cib. d06 atos.

SEÇAo 11

DA IIJ\BILITAÇIlO

Art. 27 - Para a hab11itaç!O n&s licitaçOes exigir-se-á dos
lnteressado$. exclusivamente. docuI'ltentaç:!o relativa à:

1- Habi1.i taçAo juridico-fiaca1;

11- Qualificaçao técnica;

111- Qua1ificaçao eeonOmica:

Par4grafo l1nico - e vedada a exigência de comprovaçAo de tempo
.inirao de atividade do licitante em locais espeeiU.cos. ou
quaisquer outras nao previstas net;ta lei. que inibam a
participaç~o na licitaçaa.

Art. 28 - A documentaçAa relativa à habilitaç!o juridico-fiscal,
limitar-se-A a:

I - cédula de identidade. em. se tratando de pessoa f1sica;

11 - registro comercial, no caBO de empresa individual:

111 - ato constitutivo. estatuto ou contrato social em vigor.
dev1daJl1ente reg!strado. em se tratando de soc1edades
comerciais. e, no caso de sociedade por ações. acompanhado de
documen:~os da e1eiçlo de. seus at.1llinistradores;

IV - inscriçl!to do ato constitutivo. no caso de sociedade
civil, acompanhada Oe prova de diretoria em exercício;

V - decreto de autorizaçAo. devidamente arquivado. em se
tratando de empresa 'ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País.

VI - prova de inscriçAo no Cadastro de Pessoas F11J1cas (CPF)
ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);

VII - prova de inscriçl.o na cadastro d"e contribuintes
estadual e/ou municipal. se houver, relativo ao dOElic11io ou
sede do líeitante. pertinente ao seu rama de atividade e
compa.tível com o objeto contratual;

VIII - prova de qu1taçao com a Fazenda federal, estadual e
municipal do domicilio ou da sede do licitante. ou outra
equivalente. na forma da lei.

Art. 29 - A documentaçao relativa Ao qua11ficaçAo técnica 1imitllr
.e-A a:

I registro ou inBcriç3.o na. entidade profissional
competente;

11 - comprovaçao de apt1dao para desempenho de atividade
pertinente e compatível. em características. quantidades e
prazos com o objeto da l1c1taçao. e 1nd1caçlo das
lnsta1açOes, do aparelhamento e do peBsoal técnico adequados
• disponiveis para li real1zaçêo do objeto da licitaçAo.

111 -' comprovaç,llo. fornecida pelo Orglio licitanta. de que
recebeu os documentos. e. quando exigido. de que. tomou
conhecimento de todas as informações e das condiçOf!s locais
para o cumprimento das obrigaç~es objeto da licitaçao.

IV - prova do atendimento de requisi tos previstos em lei
eapecial. qusndo for o caso.

.Pariagrafo lR - A comprovaç&o de aptid8.o do referida no incieo 11.
no caso de l1citaçOen pertinentes a obras e l5erviços. seria feita
.pOr atestados fornecidos por pessoas jur1dicas de dire1to pdblico
ou privado. david&mente certificados pela entidade profissionaí
competente. limitadas as eXigências a:

a) Quanto 6.. capacitaçAo t~cn1co-profiB.ional: comprovaçlo do
licitante ele possuir em seu quadro permanente profissional de

'nivel Buperior detentor de atestado de responsabilidade
t6cnica por obra ou aerv1ço de caractar1aticas semelhantes.
11J11tadas estalJ 6s parcelas de re1.vinda e valor
eignificatlvo, do obje.to da licitaçl.o.

b) Quanto A capacitaçao técnico-operacional: comprovaçAo do
licitante de ter executadO, na somatOria de até 3 (trê!l)
contratos. quantitativos de no mínim.o 70\ (setenta por cento)
daqueler; previstos na mensuraçl!o e nas parcelas dê relevância
e valor significativo. do objeto da 1icitaçAo. e 50\:
(cincoenta por "Cento) das relações qUi!J1ti tativos/prazo global
destas. admitida a soma de atestados qp.ando referidos a um
meamo periodo. Seta limite de contratot5.

Par6grafo 2Q - Serll sempre admi tid.a a comprovaçAo de aptid3.o
etravés dê cert1dOes de obras ou serviços .9imilares de
complexidade tecnológica e operacionàl equivalente ou superior.

Parllgrafo 3Q - ft vedada a exigência de comprovaç:io de aptidão com
11mitaçOes à época ou ao local das experiências a que se referem.

Parltgrafo 4Q - As exigências mínimas relativas a insta1açOes. ao
aparelhamento e ao pessoal técnico considerados..,essenciais para o
cumprimento do objeto da licitaçao s'sra.o atendidas mediante a
apresentaç40 de relaçAo explici ta e da declaraçAo formal da sua
disponibilidade. sob as penas cabiveis. vedada as exigências de
propriedade e de localizaço!6 prévia.

parAgrafo 5Q - ~ vedada a exigência, como comprovaÇao de apt1dlo.
de fornecimento prévio CIos bens ou Eerv1ços c1e que tratam os
parágrafos 7R e 9g do Art. 7.

Art. 30 - A documentaçAo relativa A qualif1caçao econOmica
1imitar-se-6 a:

I - balanço patrimonial e demonstraçOes contlabeis do último
exercicio social, jé. exig1ve1s e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa Gituaçao financeira da empresa.
vedada. a sua Bubstituiç3.o de balancetes ou balanços
provitJórios.

11 - certidao negativa de pedido de falência ou concordata,
expedida pelo distribuidor da sede. da pessoa juridica, ou de
execuçAo patrillla1al. ex.pedida no domicilio de. pêssoa fisica.

Paré.grafo la - A uigfncia de 1ndices econômicos ou financeiros.
quando houver. 111l11:ar-se-4 a indices de liqüidez mínimos
noeesuArios unicamente para demonstrar a solvência do licitante e
de conformidade corn regulamento a ser baixado pelo Poder
Executivo.

Par6grafo 2g - A Administraçao nas compras pl!ra e.ntrega futura. na
execuç&o de obras e serviços. podarA estabelecer, no instrumento
convocatOrio da licitaç30, a exigência de capital mínimo
registrado e realizado. ou de patrimOnio liquido minimo. como dado
objetivo de comprovaCAo da qua.11ficaçAo econômica dos licitantes e
para efe1to de garantia do adimplemento do contrato a. ser
uIteriormente celebrado.

ParAgrato 3Q - O cap1 tal m.:f.n1mo ou o valor do patrimônio liquido.
a que 8e refere o par~grafo anterior. nao poderá exceder a lO!\:
(dez por cento) do valor estiDllldo da contrataç30 nem o dobro do
limite estabelecido na alinea "b" do item I do Art. 23. deVfmdo a
com.provaç&.o ser feita até Ao data da apresentaçao da proposta. na
forma da lei.

Par~grafo 4Sl - Poder~ ainda a Admin1straç30, nos caSOB ~ que
entender juatlficllc1a. . e desde que conste do instrumento
convocatór!o, exigir comprovaçllo de capacidad4! operativa
financeira minima. definida em funçl10 'do capital circulante e do
ativo operacional do licitante, nos termos de regulamento a ser
baixado pelo Poder Execútivo de modo A nAo frustar o carAter
competitivo daB licitações. desde que em JIODtante nlo superior ao
valor médio mensal de produç&o previsto nos elementos da
licitaç&.o. podendo ser êxigida. ainda, li. re1açAo de compromissos
aSISUIIlidoB pelo' 1icitante. que, importem dill.inulç3o de aua
capacidade operativa.

Pará.grafo 5Q - Os dadO!; constantes noa balanços e demonstrações
cont.&beis do 61 time exercicio social. referidos no inciso I,
poder!o cer atualizados por indices oficiais para. aqueles
eneerradolJ hA mailJ de 3 (três) a8ses da data de apresentaçAo da
proposta.

Art. 31 - 08 documentos necessArios 6 habi1itaçAo poderào aer
apresentados em original. por qualquer processo de cOpia
autenticada par taOOlU10 "'e notas ou por funcionârio da", unidade
que realiza a U ..citaçao." ou \ pub11caçAo em Orgia de imprensa
oficial.

ParA:grafo IR - A documentaçao de... que tratam os artigos 28 a 30•
podarA ser dispensada. no todo ou em parte. nos caBos de convite,
1eill.o e concurso.

parágrafo 2Q - O certificado de registro cadastral a que ae refere
o parAgrafo 12 do Art. 35 desta r~e1 subbtitui os documentos
enumerados nos artigos 28 e 29. i tem 1. obrigada li parte a
declarar. sob as penalidades cabiveis. a superveniência de fato
impeditivo da habi1itaçaô. e a apresentar li demais documentaçAo
prevista nos artigos 29 e 30•

ParAgrafo 3Q - A Adm1nistraç8.o potler6 aceitar certificado de
registro cadastral emitido por 6rgao ou entidade federal, estadual
ou municipal. desde que previsto no eêlital.

Par'grafo 4R - As eapreaas estrangeiras que nllo funcionem. no Paia
atender&.o, nas concorrências internacionais. as exigências dos
pa.r~grafos anteriores mediante documentos equivalente.,
autenticados pelos reapectivos. Consu1edos e _traduzidOS por
tradutor juramentado. devendo e.tar consorciadas-- COll empre.a.
nacionais ou ter representaçAo legal no Brasi1, coa podere.
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upressas para receber citaçAo e responder lldmin!stratlVi! ou
judicialmente ..

Parágrafo 512 - Havendo interesse público, empresas em regime de
concorda~a poderão participar das licitaçOes previstas nesta Lei.

Parágrafo 60 - Nllo se exigirâ prestação d.e garantia 'para a
habilitaçao de que trata este artigo, nem prévio recolhimento de
taxas, ou emolumentos. salvo os referentes a fornecimento do
edital, quando solicitado, com os seus elementos constitutivos,
limitados ao valor do custo efetivo de reprodução gráfica da
documentação fornecida ..

Parág'"rafo 70. - O disposto no parágrafo 40. deste artigo, no pará
grafo la do Art. 32 e no ptlrágrafo tinico do Art. 56 nêo se aplica
às concorrências internacionais para a aquisição de bens ou
serviços cujo pagamento seja feito com o produto de financiamento
concedido por organismo internacional, de que o Brasil faça parte,
nem nos casos de contrataçao com empresa estrange"lra, para a
compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior, desde
que para este caso tenha havido prévia autorizaçao do Presidente
da República.

Art. 32 - Quando permitida na lic!taçao a participaçao de empresas
em consOrcio, observar-se-ao as seguintes normas:

I - comprovaçl1o do compromisso, pübllco ou particular, de
constituiçtlo de cons6rcio, subscrito pelos consorciarJos;

11 - indicaça.o da empresa responsâvel pelo cons6rcio que
deverà atender às com1içOes doe liderança, obrigatoriamente
fixadas no edital;

111 - apresentação dos documentos exigidas nos artigos 28 a
30", por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito
de qualificação técnica o somatório dos valores e indices de
cada consorciado, a, para efeito de quallficaçl!o econOmlca. o
somatório dos valores de cada consorciado, na proporçAo de
sua respectiva particlpaçl1o, podendo a Administraçêo
estabelecer, para o Consórcio, um acréscimo de até 30% dos
valores exigidos para 1 icitante indivldual;

IV - Impedimento de participaça.o de empresa aonsorciada, na
mesma licitação, atrav&s de mais de um cons6rcio ou
icoladamcmte:

Paré.grafo la - No cons6rcio de empresas nacionais e estrangeiras a.
liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa nacional, observado
o disposto no inciso 11 deste artigo.

Pllr4grafo 20 - O licitante vencedor fica oJJrigado a promover,
antes da celebraç:lo do contrato, a constitulç"'o e registro do
consO.J:cio, nos termos do compromísso referido no inciso I deate
artigo.

SECA0 UI

DOS REGISTROS CADASTRAIS

Art. 33 .. Para os fins desta Lei, os 6rg30s e entidades da
-Administração que realizem. frequentemente licitaçOes manterAo
registros cadastrai'S para efeito de habllitac30, na forma
'regulamentar, vAlidos por no m6.ximo um ano.

Par6grafo OOico 2' facultado às unidades administrativas
utIlizarem-se de registros cadastrais de outros órgãos ou
entidades.

Art. 34 - Ao requerer inscrlç3.o no cadastro, ou atui!l11zaç:io deste,
a qualquer tempo, o interessado fornecerá os elmnentos necessários
a satisfação das exigências do Art. 27.

Art. 35 - Os inscritos Ber30 clessificados por categorias, tendo
ae em. vista sua especlali:zação, subdivididos @J!l grupoo, segundo a
qualificaç:lo técnica e economica avaliada pelos elementós
constantes da documentaçãO relacionada "nOs artigos 30 e 31.

Perltgrafo lQ - Aos 1nscr1'tos serâ fornecido certificado, renov6vel
.U1pre que atuali:zar o registro.

PÀrAgrafo 2Q - A e.tullç80 do licitAnte no cumprimento de obr1gaçOes
asswnidas serâ anotada no respectivo registro cadastral.

Art.. 36 - A qualquer tempo podertl ser alterado, suspenso. ou
cancelado o regist:r;o do inscrita, que deixar' de satisfazer as
exigências do Art. 27 desta Lel~ OU as estabelecidas parB
Clft8Sificaçao cadastral.

SECA0 IV

DO PROCEDII!IIllTO E JULGM!ElI'rO

Art. 37 - O procedimento da licltaçlo serA inictado com a
abertura de 'processo administrativo~ devidllllM!nte autuado,
protocolado e numerado, contendo a autorlzaç&o respectiva, a 1JJ,di-

::ç:a:U~~~::"::n:::aso~~t~~~~:~rsopr6prl~ para a despesa e

1 - ed1tal ou coIWlte e respectiVOS meaDa, qUando for o
cuo;

11 - ca-,provante -daiJ publIcaçOA. do ,!41tal reSUlÜS'O. na tOEM.
40 Art... 2"1 48st.... Lei. da coaunicaçllo b entidade. de el....
ou da entrega ,.do" convl,t:e~

III original das propostas e doa documento. que 11..
instruirem;

IV - atas.. relat6rios e deliberações da ComissAo Julgadora;

V pareceres técnicos ou juridicos em!tidos sobre a
1).citaç30 ou sobre 3 dispensa;

VI - atos de adjudlcaç~o do objeto da. licitaç!er e 6& sua
homologaça.o;

VII - recursos eventualmente apresentados pelos licitAntes ou
pelas Entidades de Classe, e respectivas manifeataçOes _
decisOes;

VIII - despacho de anulaçao ou de revog~ç30 da licitaçao
quandO for o caso:

IX - termo de contrato ou instrumento equivalente, conforma o
caso;

x - outros comprovante.s de publicaçO,es;

XI - demais documentos relativos à licitaç30.

Par~gTafo único - As minutas 1101; el1itai& l1e licltaçAo, De-.
como dos contratos, acordós, convênios ou ajustes devem .ar
previamente ex~inados e aprovados pelo orgao de aSl!leal!loria
jur1dica da unidade respo~silvel pela licltaç!o.

Art. 38 - Sempre Q11e" o valor est1m8.do para uma licitaçAo ou para
um conjunto de lic1taçOes simultêneas ou sucessivAB for .uperior a
10 (dez) ve:zes o· limite previsto no Art. 23, inciso l, alinea ·c·~

o processo lici tat6rio se~A iniciado, obrigatoriamente, com uaa
audi~ncia pública~ concedida pela. autoridade respon8~vel coa
antecedência minima de 15 (quinze) 'lias da d3ta prevista para a
publicaçao do edital, e divulgada com 8 ante'cedência m1nima de 10
(dez) dias "de sua realize.çl1o, pelos mesmos meios previstos para a
publicidade da licitaçao, à qual terãb acesso e direito a toda. U"
informaçOes pertinentes e a se manifestar todos os interessados.

Parãgrcifo único - Para os fins deste artigo, bem assim 08 do
parágrafo 40 do Art. 23, consideram-se licitaçOes aiDlUltAne••.
aquelas com objeto semelhante e com realizaçl!o prevista para
intervalos nlio superior~s a 30 (trinta 'dias) e l1cltaçoea
sucessivas aquelas em que o edital subsequente tenha uma data
anterior· a 120 (cento e vinte) dias após o témino des obr1'gaço..
previstas na licitaçl10 anteced.ente ..

Art. 39 - O edital conterá, no pre!mbulo.. o mimero de ordea ea
série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor ~ a
modalidade.. o regime de execuç:1o e ó "tipo da licttaçao~ a Ilençlo
de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para
recebimento da documBl}taç8.o e proposta. bem como para inicio da
abertura dos envélopes; e indicará obrigatoriamente o seguinte:

I - obje.to da lic1ta.çAo, em deacriçl5.o sucinta e clara:

11 - praza e condiçOes para a Assinatura do contrato ou
retirada doa instrumentos, previsto no Art. 65~ uecuçao do
contrato e entrega do objeto de. licitaç!o;

111 - sançOes para o caso de inadimplemento;

IV - des1gnaçAo e titulaçl!o' dos estudos t*cnicoa
preiim1nares, com- todas as suas partes; que concl'\1iram pela
viabilidade técnica, econômica-financeira e de proteçlo
ambiental do empreend,lmt!nto, bem assim as do projeto basiea,
com. , 'todas as RUBS· partes, desenhos, eapecificaçoei,
orçamentos e complementos, que" contém 08 'elementos para a
llcitaça.o das etapas nubseQÜentes dó etnpreendimento li •
futura execuÇao, e ainqa o lOClll onde estes estudo. •
projetos possam'.$er examinados e adquiridos;

V - projeto executivo, se dispon1vel na Oata Oa pub11caç!o do
edital de licitaçao das obras e fornecimentos de bens •
demais serviços a elas necessários;

VI condições para part!cipaçAo na 1leitaçAo, ..
conforml~ade com os artigos 27 a· 30, e forma 4e apre.lllntaçlo
daa propostas;

VII - critério para julgamento. com cU.poslçOes claras 8:
par&metros objetivos:
VIII - locaia, hor6.ri,Os e números dos _i08 de coaunicaçlo 6
distAncia em. que lIerlo fornecidqs elementos, informaçOe. e
esclarecimentos relativos A l1cit8.ç3:o e 6s condiçoea para
atendimento das obrigações neceABAr1as ao -cumprimento de ••u
objeto;

IX' - indicaçl!o da comissAo, e.pecia! OU PtlI'IIlanente. que tarA
a anAlise da hab1litaçllo e o julgamento das proposta.; .

X - valores estlmadoD parc!~i8" e total ou preço-bal:e, quando
o julgeento nele se basear, ê os lillitelli de aceltab11idllde
dos preços propostos. - oUbordinados aos .oimos previ.toa
J1B8ta lei;

XI - definiçlo doa recursos orçament6.r!o8 dispon1va1a para" o'
cumprimento de todas 3D obrigaçO•• de pagAJleJ1to no a.rcleio
f1scal corrente e declaraçl!o Oe prioridade dos recuraos
neces.lar1os relativos aos exerc1cio. fi.cal. ~aqnant..,.
quando for o coo;

XII dafiniçAo doa periDdoa pareiaia da afariçIQ .40.
cuapri,Mnto" dali obrigaçOea. ilue oao pod.rao ••r .upeJ:loraa a

_ 1 lIDa) "a, no eaao de eJlPra1i:llde Por praço un1t:Ario:
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XIII - crlt~rl0 de reajuste:

XIV - critério de indenizaçao. com. de.finlçao da taxa de
bene~!cl0, para o fornecjaento de .bens e serviços sujeitos ao
regiJDe de adalnistraç!o contratada,. quando for o caso;

'i
XV - liaitea para a lndenizaç&cS de; instalaçAo. mobil1zaç40 e
de• .,bilizaçJ1o 'para execuçaoda obras ou serviçoB, que ser:lo
obrigatoriamente previstas em separado das demais parcelas.
etapa. ou tarefas, para fins de pagmaento;

XVI - condiçôes de pagamento, preve;ndo:
r

a) prazo de pagamento em rel;aCAD A dato final de cada
perlodo de aferlçlo, e que nao poderá 8er superior a 30
(trinta) dias: \

b) cronogrmaa de dese-bolso 'lIifl:limo por pérlodo, em
~~:::~:f~~~~ com e d18p?Dibl1idade de recursos,
c) crit.rio de atual1zaçao financeira dos valores a.
a.rera pagos. desde li. lrata final de cada período de
aferiçao até a do pagUl.ento:

d) ccnlpensaçOes financeira. e penalizaçOes por eventuais
atrasos. e descontoa por eventuai. antecipações de
pagaJRentos:

e) exigência de seguros. Quando for o caSOi

XVII - instruçOes e normas para recursos. previstas nesta
lei:

XVIII - condiçôes de recebi_nto do objeto da licltaçAo:

XIX outroa. indicaç6e1l especifiCAR ou peculiares da
l1citaç&o.

••1'6grafo lQ - O original do ec11,tal deverA ser datado, rubricac!o
_ tOdas •• folha. e asstnado pela autoridade que o expedir.
paraanacendo no processo de 11citaçAo. e dele extraindo-se cOpias
Integrais ou resuaidas. para sua dlvulgaçllo e fornecimento aoa
Intere.sados.

.ar6grafo 2R - COnatltuBll anexos do edital .. dele fezendo parte
Integrante:

I - o projeto 114aico ou executivo. com toda. a. suas partes.
de.enhalS. especiflc:açOes e outros compleuntos:

11 - desonstrativo do orçamento estimado ou planilhas de
quantitativos e preços unit'rios que deram origem ao preço
base, quando for o lca.Oi

111 a minuta do contrato a. ser firmado entre a
Adafnf.tr.çAo e o licitante vencedor;

IV - .as ••pecificaçOes comple.entares ti: as normas de execuç&o
pertinentes a licitaçao. ,

• ar'grato 3R - Canccaitantemente coa a public~çao do avia0
r ••U1110o do edital, a Administraçlo. enviarA o eeS!tal cOlllpleto e
tOdo. Da BeUI5 anexos. livre de qualquer pagamento. para as Enti-
dade_ de Clsa_e. -

••rAgrato 4R - O cilt6rio de reajuste de que trata o inciso XII
'dever. retratar li. variaçlo efetiva do custo da produçl!o. desde a
data' da proposta. ou do orçamento ou preço-base a que esta lIe
referir.. atl: a data do adillplemento de cada parcela. data esta que
Hra a final de cada periodo d. ,eferiçao. independenttUDel1te do
euaprl_nto de prazos e cronograma••

.ar_rafo 5R - Para efeito do di.posto ne.ta lei. considera-se
ca.o "l.pl_nto da obrigaç&o contratual a prestaçlo do serViço.
• r ..l1saçlo da obra. a entrega do beIl, ou a parcela deate.. bea
..a1_ qualquer outro evento contratual a cuja ocorr!ncia esteja
Ylftcul,.s_ a 8I11i.s.0 o. docUMnto de cobrança.

Art. 40 - A Adainl.ti'açao nío' pode deacuaprir •• noraaa e
condiç6ea do edital. a qüe .e acha eatrltmaent. V'inculada:

.arAgrafo 1.. - Decai". do di"aito de. i_gnu.·· per.onta a
AdIIln1atraçlo, o. terJlOs dó edital C2e licitaç'lo aquele que. ten4o.
o aceito'" Db::leçao. at6 o .terceiro dia ant.rlor ao da l:Lcitaçl.o, I

YeIlba apontar. aubaeqQenteaente. falhas ou irregularidad.a, que O,
"ieiari_. hipOte.. _ _ tal c:oaunieaçao nao ter' afaito de
recurao. '" ,
••rqraLo 2Q - A .tnabll1taçAo do licitante i.parta pracru.ao do
HU dlreU:o de part:~cipar da. faae. aubaequente.. .. . .
Art. 41 - Ifa. concorr~c1a. ',4e hlbitó, , internacional, o ed'11::'~.t
dllvar6 aju.tar-.. à. dlretrlsea da politlca IIOnetAria ~ e do
cael:rcio exter10r e atander 6. U~glnciaa doa órgaos COIIpetent.a. '

~r::m:la ,; *;c:~~:~1=~O:proce••ada ,e 1iJlgacta
Coll

1 -, flbert~r. 40e envelope. caoteJtCSO a dOCUlleJ1taçAo ralattiva 6.
llabílit_çao • na apreciaçlo; ,

I~ _l4eYOIUçlo doa .-n.elOPM'CODt~doa. propost... fechad:Os,
_ concorr""te•.inabUitado., desda que alo t_ haYido
ncfDrao ~ a~ .-.ua daDegaçao; , ,

111. - .abart.ra do. _1_ ,'_teodo" _tu_
_UIlJ1tee habUit.-•.deada _ tr..,.corrido Cl ilraao ._

interposição de recurso.. ou tenha havido desistAncia
expressa. ou ap6s o jUlgamento doa recursos intêrpostos;

IV - classl.f1caç30 dae propostas:

V - deliberaçAo pela autoridade competente ..

Par6grafo lR - A abertura doa envelopes contendo a documentaçAo
para habilitaçAo e as propostas AerA realizada sempre em ato
p6b11co. previamente designado. do qual se lavrarA ata
circunstanciada, assinada pelos lic1tantes presentes.
:facultativamente pelas Entidades de Classe. e pela Comissl.o.

ParAgrafo 2g - TOdos 08 documentos e propOstas serao rubricados
pelolS licitantes presentes. facultativamente pelas Entidades de
Classe. e pela ComlssAo.

parAgrafo 3R - ~ facultada à COlI.i88&O ou autoridade superior, ell.
qualquer fase da concorrência. a promoç:lo de diligência, destinada
a esclarecer ou a complementar a 1nstruçao do processo.

parAgrafo 4g - O disposto neste artigo aplica-se. no que couber.
ao concurso, ao le1lao, à tomada de preços e ao convite.
facultada. quanto li este \1.1ti1lO. a pub11caç3.o na imprensa oficial ..

PerAgrafo 5g - Ultrapassada a fase de habilitaç&o (itens I e 11) e
abertas as propostas (item 111). nlo cabe desclassificá- las. por
motivo relacionedo CM habilltaçlo juridico-fiscal e a
qualifice,çlO técnica e econOrnica, salvo em razão de fatos
8upervenifmtes. ou s6 conhecidos aPós o julgamento.

Art. 43 - No julgamento das propostas. a comiBslio levarA Gm
consideraç8.o 08 seguintes fatores. relativos ao objeto da
licitação:

I - qualidade;

I I - rendimento;

111 - preços;

IV - prazos para o fornecimento 110s bens ou para a reall:zaç&o
das obras ou lServiços:

Par6grafo 10 - A avaliaçAo relativa aos incisos I. 11. e IV,
deste artigo. que antecederá sempre a anAlise dos preços. serA
fei ta exclusivamente por critérioG objetivos. com base era
parbetroll que os tornea aceit:Aveis, definidor; previamente e
explicitados no ato convocatório da l1citaçao ou no convite. nlo
IIBndO. era qualquer hipótese. levada em conta para a classlficaçlo
das propostas. exceto nas licitações do tipo "melhor técnica- ou
de -tl!cnica 11: preço-. .

ParAgrafo 2R - Nao ae considerarA qualquer oferta de vantagy nlo
prevista no edital ou no convite; inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido. nl!lll preço ou vantagem baseada nas
ofertas 40. deJaai8 licitantes. •

Par4grafo 3Q - NAo 88 admiti r6 propOsta que apresente preço.
global ou unit6rios 8i1lb61ic08. irrisórios ou de valor sero.
incompatíveis coa oa preços dOB inauaos e salArios de saercado•
acrescidos dos respectivos encargos, ainc!a que o ato convocat6rio
da licitaçAo n&o tenha estabe:lecldo lia1teB JIliniI&QB. observado••
nas l1c1-tat;Oes do tipo ·preço-baae-. 08 l1aites estabelecidos no
par4grafo IR do Art .. 45. ~

Par4grafo 4a - O di.paato no par6grafo anterior se aplica a
propostas que incluam do de obra estrangeira ou lJDportaçAo de
insumos de qualquer natu1;.eza. adotando-se. como referência. o.
..,rcadOB nos pailJes de or1gell.

Partlgrafo . 5" - Para 'fins de julgamento e classi.f1caç.!lo da.
propostas serA considerado unicamente o preço global proposto. ou

, o preço total resultante da aplicaçllô dos preços unitArios
propo.tos aos quantitativos previsto•• ' ou ainda a -taxa de
adainiatraçao proposta. conforllle o caso. conSiderado. para
pagaaento -a vista-. assial entendidos como se foc.eIa pagos na data
final do per~odo de aferiçao. independentemente do prazo de
paga-ento previlSto. no edital ou no convite ..

Art. 44 - O julgamento daB propostas s ..r6 objetivo. devendo a
Coaissao de licttaçlo ou o responsAvel pelo convite rêe,lizA-lo em
confOrJlidade co. oa tipos de licitaçlo. os critérios previe...nte
e.tabel.cl~os no ato convocatório e de .cordo COJI os fatores
exc19.iv~ntenêle r.farido••

Par6grafo ~ - Para oa efeitos deste. artigo. constitue_ tipos de
l1citaçlo. para obra•• ""iças e cOllpraa. exceto nas -adalidade.
de con~r.o e 1e:uao:

1 - •.de -.noi ,preço:

I I - • de _lOOr t6cnica;

111 - • de Ucnica • preço; e

IV - a da praça-base, _ que a Ac1aini.'traçllo fixa U. valor·
, ,IDicial ._ ....tabel.çe. _. fU;llÇlo d.le. l1.p.t•• mnillO e JÚXi.o

de preCo. acel1:,vei., especl:(icadoa e axp11ci tadoa no ato
COIWoca1:óri~~ carac:terlsando ~ ...... o· ano a que ae refer_.

,.rAgrato 2~ - 110 euo de· .-paie u'tr. duas ou ..i. propolit••, a:
~~...lticaçlo .... t ..r' obrfll.tori_tei DOr sorteio. etrev••• de,
~~to -i1lll!lé.t1~l, .... ato· P61>Uco par.. a q1fal todu ..
UcU:.t'" ..rlo:·_~~i·~~l_r outro procuao:
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Par6grafo 3R - Excepcionalmente. os tipos de licitaç40 previstos
ne.te artigo poderIo ser adotat1os, p<h. autorizaçlo expressa e
ae4iant~ justificativa circunstanciada da aaior autoridade da
Adainiatraç40 promotora, constantes do. ato convocat6rio, para
fóm.cl~to de bens execuç50 de obra. e serviÇOS aajoritarlamente

::::~1::e~a::.t;~~01;:laa~~;;r~=~e ~:~~~~~ad~e~ ::con::~~~
quel1tic!eçllo. '

Parágrafo 30 - O julgamento das propostas, ao qual terão completo
acesso as Entidades de Classe, 'será registrado em ata firmada pela
Comlssao por ele responsável, e pelos licitantes.

Parágrafo 40 - No caso das licitações dos tipos "menor preço" e
·preço base", entre os licitantes' considerados qualificados a
classiflcaçao se fará pela ordem crescente dos preços propostos e
aceitáveis, prevalecendo, no caso de empate, exclusivamente
cri térl0 previsto no parágrafo 20:.

I - serao abertos os envelopes contendo as propostas tê·cnicas
exclusivamente dos licitantes previamente qualificados, e
:feita entao a avaliação e clasfiificaçl10 destas proposta~ de
acordo com os critériQs pertinentes e. adequados ao objeto,
licitado. definidos com clarezà ·e.~objetividade no instrumento
·convocat6rio e· que considerem -a .ç:apacitaç.§o e experiência, do
proponente, a qualidade técnica' da propos,ta, compréendendo
metodologia. organlzaçao, tecnologias e recursos materiais a·
aerem utilizados nos trabalhos. e a qualificação das equipes
técnicas a serem mobilizadas' para a sua e"ecução; .

~~-6 :m~~~~u~~a~~~fi~;~:~staaSs p:~p~~;~~ ~~~nif~~í ~~tgeCsed~;
"tenham atingido a valorizaçao mipima estabeleci,da no imttru
menta convocatóriO. e ,procedida a negociaç40 ·com a .proponente

:~~:~ntc;:s~~~;~~~~~s~::rec:e~:aÇdoOeSs :.r~~sptr~~oscO~i~:~~o:o:
demais condições compat·lve·is com o mercado, observado o
limite que a Administração se propOe a pagar.' limite este
estabelecido no instrúmento convocat6rio, caracterizado o mês
e ano a que se refere. '

111 - no caso de impasse na negoc'iaç1!o anterior. procedimento
idêntico . serâ adotado, sucessivamente. ~com os demais
proponentes, pela or-dem de classificaçâo. até a consecuçao de
acordo para a contratação; ~

IV - as propostas de preços' s~rao devolvidas, intactas.. aos
1icttante8 que ,nao forem preliminarmente habUl'tados ou que
nao obtiverem a valorização mínima estabelecida para a
pro~sta técnica.

ParAgrafo 2D - Nas lici taçOes do· tipo "técnica· e' ~reço" será
adotado. adicionalmente ao inciso I do parâgrafo anterior. o
seguinte procedimento, claramente explicitado no instrumento
convocat6rio:

I - lIera feita a avaliaç8.o e vaIorizaçao das propostas de
preços. de acordo com critérios obje'tiv'os pre-estabe1ecidos
no instrumento convoc:at6rip, adJ!:!i t1da a valorizaçAo vinpulada
A média dos pz:eços of.::recidos pelo conjunto dos proponentes;

11 - a c1assificaçao dos proponentes' se fará de acordo com a
JDé.aia .ponderada das valorizaçOes das propostas técnicas e de
preço. de acordo com os pesos pre-estabefecidos no,
tnstruniento convocat6rio.

Art. 48 - Nas licitaçOes para a execuçao de obras e serviços.
quando for adotada a modalidade de empreitada.por preço 'global. a
Administraçao deverâ fornecer, obrigatoriamente junto com o
edital, todos os elemento!: e informações necessArios a que os
liei tantes possam elaborttr suas propostas de preços com total e
completo conhecimento do objeto' da licitac;ao.

Art. 49- Serêo desclassificadas:

I - as propostas que nao atendam as exigências do ato
convocat6rio da l1c1 taçao;

11 -as propostas com preços excessivos ou manifestamente
inexeqüiveis, observado o que dispõe o paràgrafo 112 do Art.
45.

SI!ÇllO I

, DI6P06IÇOES ,PRELIMINARES

CAPITULO II I

DOS CONTIlA'1'OS

Art. 55 ;.. Os .contratos administrativo. de que trata esta Lei
re'gulam-oe pelas suas c16usulAS' e pelos. preceitos de direitq.)
p6blico. aplicand:o-se-lhes" aupletivamente,. d,ieposiçOea de. direi~'
privado. .

Parágrafo único Quando toda.s as propostas forem
desclassificadas. a Administração poderé. fixar aos licitantes o
prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentaçao de outras
escoimadas das causas referidas neste artigo.

Art. 50 - A Ad.ministração poderâ revogar a licitação por interesse
público, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou mediante
provocação de terceiros. ..

Parágrafo IR - A anulaçao do procedimento licitat6rio, por motivo
de ilegalidade. nSo gera obr1gaçao de indenizar, ressalvado o
disposto no parâgrafo unico do Art. 60.

Parãgrafo 2Q - A nulidade do procedimento licitat6rio induz a do
contrato, ressalvado o disposto no parágrafo linico do A.rt. 60.

Art. 51 - A Administraça.o nao poderá. celebrar o contrato, sob pena
de nulidade, com preteriçao da ordem de classificaçao das
propostas ou com terceiros e.stranhos ao procedimento licitat6rio.

Art. 52 - A habi 11 taçao prel iminar. a inscrição em registro
cadastral, sua alteração ou cancelamento, e as proposta~ serao
processadas e julgadas por comissao, permanente ou especial, de.
no m1nlmo. três membros. pelo menos dois deles obrigatoriamente
servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes' dos
orgaos da Administração responsáveis pela licitaçao e pela maior
parcela dos recursos financeiros a ela destinados. .

parágrafo l5Z - J{o caso de convite, a comissao jUlgadora poderá ser
·substi tulda por servidor designado pela autoridade competente.

Parágrafo 2R -. A comissãf? para julgamento dos pedidos de inscrição
em registro cadastral, sua alteraçao ou cancelamento, .erA
integrada por profissionais legalmente habilitados, no ca.o de
obras, serviços ou aquisiça.o de equipamentos.

Parágrafo 3g - A comissão a quem caberá a responsabilidade pela
licitaçao ou por parte dela, serâ constitu1da antes da pub1icaç!o
do aviso resumido do edital, e neste mencionada.

Parágrafo 4Q -.A investidura< dos membros das ComissOea permanentes
nao excederâ de 1 (hum) ano. vedada a reconduçãO s1aultânea. para
a mesma comissao! n~ periodo subsequente.

Art. 53 - O concurso, a que se refere o parAgr..fo 4Q do Art. 22,
deve .ser precedido de regulamento pr6prio, a· ser obtido pelos
interessadàs no local indicado no edital.

parAgra:·fo 1.Q "': O ~egulamento deverá .indicar:

I' .-.8 qUálific~çao exigida dqs participantes;

11 - as diretrizes e a forina de apresentaçl10 ~o trabalho;

111 - as ~ondiçOes de realização do· concurso .e os' prêmioa·.
serem concedidos ...

Parâgrafo 2D - Em se tratando de prOjeto. o vencêdor devera
autorizar a AdminiBtraçao a executâ-1o quando julgar conveniente.
mediante licitaçã9, da ,qual nlo poder6 participar o seu aqtor 6 •

Art. 54 - O leill1o, a que se refere o parágrafo 5a do Art .. 22,
pode ser cometido a leiloeiro oficial OU a servido.r designado. pela
Administrac:ao, procedendo-se na forma da legislaçao pertinente.

Parágrafo lQ - Todo bem a ser leiloado s~rA previamente avaliado
pela Administraçao. para base do preço inl·clal de. venda.

Par6grafo 212 - 0$ bens arrematados serao pagos a vista, ou no.
percentual estabelecido no edital, e, iJllediatamente entreguea ao
arrematante. ap6s a assin.a.tura Os respectiva ata lavrac1a no local
do lel111o." ,

Parâgraf(JJ 3D .- ·0 edital de l.ei1::5.o deve· Ber amplamente .divu19ádb,
principalmente no munic1.pio ,em que se vai realizar~

tipo Ifmelhor técnica" serê.
,claramente explicitado no

Art <45 - Exceto nos casos previstos no Art. 47. ou por razões de
lnterêsse p\íbl"!co amplamente justificadas no ato convoc::at6rio, as
licitações para obras e serviços continuas ou futuros serão
realizadas obrlgatoriam~nte pelo tipo "preço-base", quando nao se
referirem ao regime de "empreitada por preço global" ou ·não se
basearem em projeto e"ecutivo defl:qitivo.

Parâgrafo lQ Nas licitações deste tipo os limites de
aceitabilidade dos preços· propostos não poderao ultrapassar a
variação de 15% (quinze pÔr cento), para mais ou para menos, em
relação ao valor estabelecido, adm! tidos porém preços unitários
para serviços e insumos parciais. variando até 25% (vinte e cinco
Po!; 'cento), para mais Ou para menos, em relação aos preços
unitê.rios básicos.

Parâgrafo 212 .:.. Os limites previstos no parâgrafo anterior poderão·
ainda sér fixados por cri térios matemáticos e estatísticos, desde
que levem em conta o próprio preço-base. estejam aferidos por
parâmetro. de confiabilidaeJe (desvio-padrão). estejam contidos em
faixa pre-estabelecida. e os critérios tenham sido previstos e
definidos no ato convocat6rio ou no convite'~

Art. 46 - O tipo de licitaçao "de menor preço", no caso de
execuçao de ·obras e serviços, será adotado somente em regime de
"empreitada por preço global 11 , e quando for possivel a proposiçao
e adoça0, pelos licitantes. de insumos diversos e de soluções
alternativas ou aperfeiçoamentos de natureza técnica, executiva ou
operacional que possam conduzir a reduções substanciais de preços.
.em prejulzo da çompleta consecuç3.o do objeto da 1icitaçao.

Art.,47 - Os tipos de licitação "de melhor técnica" ou de "técnica
e preço". "serão utilizados exclusivamente, e um deles
obrigatoriamente, para serviços de natureza predominantemente
intelectual" em especial na elaboração de projetos, cálculos,
:fiscalização, supB.rvisao e gerenciamento, c de engenharia
consultiva em gera~, e em particular para a elaboraçao de estudos
"t6cnlcos preliminares e'projetos básico e executivo.

Par6grafo lD .- Nas 1icitaçOes do
.adotado o seguinte procedimento,
instrumento convocat6rio:



Setembro de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sábado 14 16727

ParAgrafo 10: - Os contratos devem estabelecer com clareza e
precisA0 aa condiçOes para Bua f!xecuçAo, expressas ~ell\ .clAusulas
que . definam os direitos, obrigaçaes e responsabilidades das
partes, em conformidade com os termos da li01taçao e da proposta a
que se vinculam.

.arAgrafo 2Q - Os contratos que· dispensatn lic1 taçAo devem Atender
aoa termos do ato que aa autorizou e da proposta, quando for o
caBO.

Art. 56 - Sâo cláusulas necessârias em torJo contrato as ~e

estabeleçam:

I .. o Objetô e seus elementos caracaterlsticos;

11 .: o regime de ex~cuç.3o ou a forma de fornecimento;

111 - o preço e as condiçO'es de 'pagamento, os critãrios de
reajustamento e 08 de atualizaçao financeira entre a data
final do peI.'iodo de aferiç:io e a do efetivo pagamento i

iv - os prazos de inicio. de etapas de execuçao, de
conclusão, de entrega, de observaçêo Q de recebimento
defin'1tivo_ conforme o caso i

V - a lndlcaçAo dos recursos para atender às desp~sasi

VI - aS garantias oferecidas para aRsegurar Rua plena
execuçAo, qua~do exigidasi

VII - as responsabilidades das partes. penalidades e valor da
multa, indenizações por paralisaç!.o. nlo imputllvel ao
contratado. e por atrAso de pagamento i

VIII - os caSOB de rescis!oi

IX - o reconhecimento dos direitos da Administret.çlo, em caso
de resc1s!o administrativa. previstos no Art. 78:

X - as condições de importaçAo, a data e a taxa de câmbio
para conve~sa.o. quando for o caso i

XI -' a vinculaçAo ao aditaI de 1 iei taçAo ou termo que a
di8pe.nB~u ou ao convite, e A proposta do 1101tante vencedor.

Par'grafo lR - Os contratos de obras ou de preBtllçlo d.e serviços,
especialmente os de serviços técnicos espeeja11zados que utili.zem
lIlao-de-obra intensiva, pod.erao prever adiantamentos de pagamentos,
desde que n3.o superiores ao valor de cada etapa mn que se
subd1vidir a Bua execuçAo, e desde que seja prectada garantia numa
dlis modalidades previstas no Art. 57, ",em o limite I!!stabelecido no
parAgrafo 2Q daquele artigo.

Parhgrafo Qnico - Nos contratos celebrados pele. Administraçlo
P'l1blica. com pessoas fislcas ou juridicas domiciliadas no es
trangeiro deverá comltar, nece5sarJ.amente, clo!usula ~e declare
cOIIlpetente o foro da sede. da Adm1nistraçao para dirimir qualquer
questllo contratual, salvo o dispoato no parAgrafo 70 do Art. 31.
permitido nestes casos o juizo a'f"bitral.

Art. 57 - A critério da autoridade competente, em. cada caso,
po4er6 ser exigida prestaçAo de garantia nas contra.tações de
obras. 8erviçoB e compras.

Par6gra~o 112 - Caberá. ao contratado optar por uma das segutntes
aodalidades:

I - c::auçlo em dinbelro, em titulos da. divida pública ou
~idejuBB6ria;

II - fiança bancAria;

111 - eeguro garoantta..

parAgrafo 212 - As ge.:rantlas a que SI!: refere os incisos I e I I do
parAgrafo anterior f quando exigidas, não excedet:30 de 5% (Cinco
por cento) do valor elo contrato.

ParAgrafo 312 -' A garantia prest:ada pelo contratado serA liberada
ou .reBtitUlda apó, a execuçAo do contrato, e quando em dinhêiro,
atualizada na MUla forma que o contido no Art. 39, inciso XVI,
alinea "c".

ParAgrafo 412 - No. casos de contrato, que importe entrega. de bens
pela AdminiBt:raçlo, dos quais o contratado ficarA depositário, a
garantia deverA corresponder ao valor desses bens. lndeprmdente
mente do lt.1te ref'er1do no parllgrafo 2".
Art. 58 - A duraçAo doa contretos regidos por eeta Lei .ficarA
adllt.rita a vigência dos respectivos créditos, B:!cceto, quanto sos
re~6tiv~:

x - a projetos ou investimentos incluidos em orçamento
plurianual, podendo ser prorrogado se houver interesse da
AdII1n1.straç60. desde que isso tenha sido previsto na.
l1citaç30 e lIem exceder de 5 (cinco) anos ou do prazo méximo
para tanto fixado em leii e.

11 - li' preJJtllç!lo de serviços 11 ser executada de forma
continua, poOendo a duraçlo estender-se ao exerc1cio seguinte
ao da vlgAncia do respectivo crédito.

ParAgrafo 10 - O. presos de inicio, :c1e etapas de execuç30. de
conc.luaAo e de entrega. admitem prorrogaçl.o a. critério da
AdIllnatraçlo, mantida. ali deaais cl4uaUlas do contrato. desde que
ocorra algwn do. aeguint•• IftOtiv08:

I aI teraç.,'5.o dI.) proj@to ou especificaçOes. pela
Administração:

11 - supervenU!ncia dê fato excepcional e imprevisivel,
estranho à vontade da.s partes, que: aItere fundamentalmente as
condições de e3tecuç~o do contrato;

111 - interrupção da. execuç3.o do contrato ou diminuiç:!o do
ritmo de trabalho, por ordem e n!) interesse da Administraçlloi

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no
contrato, nos limites permitidos por esta Lei (Art. 65.
parâgrato 19 ) i

v - impedimento de eJl:ecução do contrato, pOr fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Awin!straçlto, em documento
contemporâneo ti. st!a. o'=:orrên!=!a;

VI omissAo ou atraso de providências a cargo da
Administraçao, do qual resulte diretamente impedimento ou
retardamento na er:ecuçao do contrato:

VII - atrasos de pagamentos, pelo mesmo nUmero de dias que
~xcederem a 20% (vinte por cento) do prazo contratua.l.

Parágrafo 212 - Toda prorrogaçlo de prazo deverá ser justificada
por escrito e previamente autorizada !?ela. autoridade competente.

Parágrafo 3Q - O limite de cinco anos. a gue se refere este
artigo, nao se aplica aos contratos de concessao de direito real
de uso, de obra publica ou de serviço pú.blico, bem assim aos de
lOCllÇ30 de bem im6vel, para o serviço público.

Art. 59 - O regime jur!dico dos contratos administrativos.
institu1do por ezta Lei, confere à AdministraçAo, em relação a
eles, a prerrogativa. de:

1 - modificá-los unilateralmente ptlra melhor adequaçao 68
finalida.des de interesse público, respeitados os direitos do
contratada;

11 - ext1ngui .. los, unilateralmente, nos casos especificados
no inciso I do lt!'t. 80:

111 ~ fiscll.li~ar-lhes a eEecuÇaoi

IV - aplicar sanç~t:2s motivadas pela inexecuço!o, total ou
parcia.l, do ajuste.

Art. 60 - A declaraçl!o de nulidade do contrato administrativo
opera retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que ele.
ordinariamente. d'9ve!'ia produ~ir. a!lém de desconstitu1r os jil.
produz idos.

Parágrafo único - A nulidade não exonera a Administraç!o do dever
de indenizar o contratado, pelo que este houver executado até a
data em que ela for declarada, contanto que nAo lhe seja im
putével, promovendo-se a rêsponsab1lidade de quem lhe deu causa.

SEÇAO.lI

DA 1',)Ril-~LIZJ\Ç1.0 DOS CONTRATOS.

.Art. 61 ~ Os contratoG (~ seus aditamentos ser30 lavrados nall
repartições intereSBüd~l;g que manterão a.rquivo cronológico dos
seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato. salvo 08
relativos a direitos r~a1l!J sobre im6vei,s, que se formaU.2a.m por
instrumento p'Óblico. de tudo juntandQ-se c6pia no processo que lhe
deu origem.

Parágrafo i\nico - 't nulo ~ de nenhum efeito Q contrato verbal com
a. Administraçao, salvo o fle pequena.s compras de pronto pagamento.
assim entendida.s aquelas de valor nao superior a 5\ (cinco por
cento) do limite estebel~cido no Art. 23, inciso 11, al1nea "a".

Art. 62 - Todo contrato deve mencionar, no preâmbulO,. os nomes das
partes e de seUS rept'e~entantes. a. finalidade, o ato que autorizou
a sua lavratura. o nl)mero do processo da licitaçAo ou da dispensa.
a sujeiçao dos contratantes às norr:las desta tei e as clAusulas
contra.tuais ~

Parágrafo lQ - A publica~ão resumida do instrumento de contrato,
ou de st!na adi toi!t!l.sntos na imprensa oficial, que é cond1ç50
indispensãvel P81:e. sua eficácia,. será providenciada pela
Adm!nistraç.!;a na mesma dolta de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de 20 (vinte) dias. qualquer sejn o seu valor, ainda que sem
Onus.

parAgrafo 2Q - ~ vedado atribuir e!eitos financeiros retroativos
aos contrat.,s r~gidos pDr estã Lt:!i, bem assim às Ruas alteraçOes,
sob pena de lnvalidad~ do ~to e reElponsabiUdade de quem lhe deu
causa.

Perágrafo 30 - O d1sposto no par4grafo anterior não 8e aplica AOS
caBOS de extrema e comprovada urgAncia, se A eventual demora,
superior a 48 (quarenta e oito) horas, para prévia celebraç:!o do
contrato, puder acarretar danos irrapar6.veis A ordem coletiva, ~

sa)jde pObl1ca ou à segurança nacional. hip6tese em que a sua
formalização deverá ocorrer no primeiro dia útil bubsequente,
convali(l:ando a obra, a cOf!ipra ou aerv1ço cuja execuç60 j' se tenha
porventura iniciado, Pêlo 8e~ caritter inadiAvel.

Art. 63 - O lftêrmo de contrato" é obrigat6rio no caso de
concorrência e no de tomada de preços, êm que o valor do contrato
exceda ao valor ostipulado no Art~ 23. inciso I. alinea "a" fi:
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facultativo nos dmna1s. em que a Admlnistraç~o poderA substitui-lo
por outros instrumentos hábeis tais como "carta contrato", "nota
de empenho de despesa", "autorl:zaçao de compra" ou ·ordem de
execução de serviço". .

Parágrafo 1$1 - Será. senpre fornecida aos interessados, a minutA 110
futuro contrato ..

ParAgrllfo 2$1 - Na ·carta contrato", "nota de empenho de despesa".
"autorizaçao de compra". "ordem de" execução de serviço· ou outros
instrumentos hâbels. aplica-se no que couber. o disposto no Art"
56.

Parágrafo 3Q - Aplica-se o disposto nos artigos 56, 59, 60, 61, 62
e (lemais normas gerais. no que couber:

a) aos contratos de seguro. de financiamento. de locaçl1o. em
qu.e o Poder Público seja locatãrio. e os demais cujo conteúd.o
seja regido, predominantemente, por normas de direito
privado;

b) aos contratos em que a UnUio for parte, como usuária de
serviço público.

Parê.grafo 4a - :t dispensével o "'termo de contrato"' e facultada a
substitulçao prevista neste artigo, a critério da Administraçao e
independentemente de seu valor, nos casos de compras, com entrega
imediata e integral dos bens adquiridos. dos quais nao resultem
obrigaçOes futuras. l,nclusive assisttmcia técnica.

Art. 64 - ~ permitido a qualquer licitante o conhecimento dos
termos do contrato celebrado e, a qualquer interessado. o obtençllo
de cOpia autêllticada. mediante o pagamento dos emolumentos
devidos.

I:
Art. 65 - A Administraç:lo convocarb regularmente o interessado
para assinar o termo de contrato. aceitar ou retirar o instrumento
equivalente. dentro do prazo e condiçOes estabelecidos. sob pena
l1e decair o direito à contrataç:lo sem preju1zo das Bançi5es
previstas no Art. 84.

Par6grafo la - O prazo de convocaç30 poder4 ser prorrogado. uma
vez, por igual periodo. quando solicitado durante o seu transcurso
pela parte, e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
Administração.

Par6grafo 29 - 1:: faeul tado &. Administraç3.o. quando o convocado não
assinar o' termo de contrato ou não aceitar ou retirar o
instrumento equivalente. no prazo e condiçOes estabelecid.os.
convocar os licitantes remanescentes. na ordem de classificaçAo.
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condiçOes propostas pelo
primeiro classificado. inclusive quanto aos preços. ou revogar a
llcitaçl!o. 1ndepend~ntementeda com1naç:lo prevista no Art. 82.

ParAgrafo 3Q - Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega
das propostas, sem convocaçl\o para a contrataçAo. f i Caril os
licitúfltes libera.dos dos compromissos assumidos.

SECA0 lI!

DA ALTERACAO DOS CONTRATOS

Art. 66 - Os contratos regidos por esta Lei serAo alterados nos
seguintes casos:

- unilateralmente PCI';! Adminlstraç30:

a)' qUando houver modIfIcaç3.o do projeto ou das
especifIcaçOes. para melhor adequaç&o técnica aos seUII
objetivos;

b) quando' necess4rIa a mo4ificaç&o do valor contratual
em decorrência de acréscImo ou diJlllnuiçlo quant1tativa
de seu objeto. nos limites permitidos por esta Lei;

I I - Por acordo das partes:

a) quando conveniente a 8ubstituiçAo da garAntia de
execuç30;

b)quando necessária a mol'1ificaç3.o do regime de execuç40
ou do modo de fornecimento, em face de verifieaçllo
técnica da inapllca'bilidade nos termos contratuai8
orlg1n~rlos, por motivos e circunstAncias
supervenientes. nlo existentes A 6poca da licltaçlo e da
contrataçAo:

c) quando necestlAria a modificaçlo da. forma de
pagamento. por imposiçAo de circunstAnclas
supervenientes, mantido o valor inicial;

d) -para estabelecer a relaç!o. que as partes pactuaram
inicialmente. entre os encargos do contratAdo e a
retribuiçAo da Administraç30 para li justa remunereçao da
obra. serviço ou fornecimento objetivando a manutençAo
do inicial equil1br10 econômico e financeiro do
contrato.

ParAgrafo la - O contratado fica obrigado a aceitar. na. mesmas
condiçOes contratuais. os acréscimos ou supressCêa que se fizerem
nas obras, serviços ou compras. até 25' (vinte e chico por cento)
do valor inicial atualizado f10 contrato. e. no CBSO particular tIa
reforma de edif1cio ou de equ1pBmento. até o limite da 50%
(eincoenta por canto) para 00 seus acréscimos.

Parágrafo 20 - Se no contrato n:lo houverem sido contemplados:
preços unitários para obras ou serviços. esses serao f1xad.os
mediante acordo entre as partes. respeitado~ os limite.
estabelecidos no ~arãgrafo 312 do Art. 7.

Parágrafo 3D - No caso de supress3.o de obras ou serviços. 8e o
contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos
trabalhos. dever3.o ser pagos pela AdministraçAo pelos custos de
aquisiçl'!o regularmente comprovados, acrescidos da taxa d.e
beneficio estipulada.

ParAgrafo 411 - Quaisquer tributos ou encargos legais. criados,
alterados ou extintos, bem assim a superveniência de disposiçOes
legais ou outras ocorrências independentes da vontad.e das partes,
inclusive a var1açl1o anormal nos preços dos bens e serviços de qua
tratam os parágrafos 7D. e 9Q do Art. 7. quah\10 ocorr,1dos. apOs a
assinatura do contrato, de comprovada repercusslio nos preços
contratados. implicarao a revisão destes para mais ou para menos.
conforme o caso.

Parágrafo SQ - Em havendo aIteraça.o unilateral do contrato, que
aumente os encargos do contratado. a Administrllç30 deveria
restabelecer. por aditamento. o equilibrio econOmico-financeiro
1nicial

Parágrafo 6g - Sendo necessá.rio o restabelecimento do equil1brio
econômico e financeiro do contrato, por qnalqper das razOes
previstas neste artigo. deverão ser autuadas no processo
respectivo as demonstrações e justificativas. bem Assim o ato de
aprovaçêo do pr?cedimento. expedido pela autoric:lade competente.

ParAgrafo 70 - A correça.o monetária do valor contratual. seja pela
indexaçlio do mesmo nos moldes da correç30 utilizada para as v~rbas

orçamentárias. seja pela aplicaça.o dos indices de reajuste de
preços previstos no pr6prio contrato. bem assim. o empenho de
dotaçOes suplementares de recursos até o valor > corrigido do
contrato. nao se ca.racterizam como alteraçAo do mesmo. sendo
deaneot!!:ssAria a celebraç!o de ad! tamento para tal fim.

SECA0 IV

DA EXECUCAO DOS CONTRATOS

Art. 67 - O contrato de.verA ser executado fielmente pelas partes,
de acordo com as clâusulas avençadas e as normas desta Lei,
respondendo cada qual pelas conseqüências .da ,S\1a ln.e~ecuç3.o total
ou parcial.

Art. 68 - A execuç30 do contrato deverA ser acompanhada e
fiscalizada por um represe.ntante da Administraçao especialmente
designado. permitida a contrataçAo de terceiros para assisti-lo fi
subsidiA-lo de informaçOes pertinentes li. essas. atr,1bu1çoes.

Pllrâgrafo único - O representante da Administraçlo anotarA ..
registro próprio todas as ocorrftI)cias relacJ.on.das com li. exceuç'lo
do contrato, determinando o que for necessâriQ A. regularizaçAo (!aa
fal tas ou defeitos observados. As decisOes e providAnc;ias que
ultrapassem a sua competência dever.!o ser solieitadas a seu.
superiores. em tempo hâbil para a adoça0 das medidas' convenient....

Art. 69 - O contratado· devera manter no local aa obra ou 8erviço,
preposto. aceito pela Administraç30, .paz:;a representA-lo na
execuçao do contrato. ..

Art. 70 - O contratado é obrigado a reparar. corrigIr. r8llOver,
reconstruir ou substituir. as suas expensas. no total ou em. parte.
o objeto do contrato em que se verificarem vicit.ls •. defeitos 0\,1 in
eorreçOes resultantes .da execuçlo· ou de materiais empregados.

Art. 71 - O contratad.o é responsável pelos danos causado.
diretamente a Adminlstraçao ou a terceiros. d.ecorrentes de sua
culpa ou dolo na. execução do contrato~ nAo excluindo ou reduzindo
essa responsllbilidade a. fiscalizaço!o ou o acolDpanhamento pelo
6rgao interessado.

Art. 72 - O contratado é responsilvel pelos encargos trAbalhiatu,
previdene1ilrios. fiscais e comerciais. resultantes da execuçao do
contrato.

Par6.grafo 111 - A lnadimplAncia ó do contratado. com referlneia ao.
encargos referidos neste artigo. n30 traUltere A AcJminiatraçlo
Pública a responsabilidade de seu pagamento. nem poCSerA onerar o
objeto do contrato ou restringir a regularizaç3.o· e o \lSO dali obra.
e edificaçOes. inclusive perante o Registro de Imóveis.

PArégrafo 2a - A ·Administraç~o poderlt exigir. tarftbém. seguro para
garantia de pessoas e bens, devendo essa exigência constar do
edital da licitaçl!lo ou do convite.· '

Art. 73 - O contratado, na execuçao do contrato, Bem prejuizo da.
responsabilidades contratuais e legais. poder6. 5ubcontratAr parte.
da obra. serviço ou fornecimento. até o limite ad1llitido. em cada
caso. pela Administraçao.

Art. 74 - Executado o contra130. o seu objeto serA recebido:

I - em se tratando de obras e serviços:

a) provisoriamente,. pelo respon8'vel por .eu
acompanhamento e fiacalizaçlo, 'lMId1ente te~

circunr:;tanciado. AssinAdo peles partes. dentro de 15
(quinze) dias d.a comunlcaç30 escrita do contratado:

b) defini1:ivaraqnte. por !i.rvidor ou COlllSlIIo d.••ignada
pela 8utoril.dacia cMp@:tente, G041&nte terwo
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circunatanciado, assinado pelas parte., apó8 o decurso
do prazo de obse:rvaçA.o, ou de vistoria que ce-prove' a
adequaçlo do objeto aos termos contratuai., obaervant;lo Q

di_pc_to no Art. 70.

11 - .. se tratando de ~Ol\pral5:

a) provlsorlBftlente, para efeito de posterior verlficaçAo
da conformidade do material com a especlflcaçl.o:

b) definitivamente, após a veriflcaç3.o da qualidade e
quantidade do material e conaequente aeeitaçao.

'ar'grato 112 - Mos CI180S de aquls1çAo de equipamentos de grande
YUlto, o recebimento far-lIe-A mediante termo circunstanciado e,
no. demais, aedlante recibo.

PaJ:Agrafo 2Q - O recebimento provisório ou definitivo nao exclui a
r ••ponaa.btltdade civil pela solidez e segurança da obra, nem. a
't1co-profillslonal, pela perfeita ex.ecuçAo do contrato.

Par6.grafo 312 - O prazo a que se refere a alinea "b", do inciso 1.
de.te artigo, nlo poderlt. ser superior a 60 (sessenta) dias, salvo
_ c.aoa ucepc:ionai8, devidamente justificados e previstos no
edital.

Art. 75 - PO~8r.A aer dispenslldo o ·recebimento provisOrio noa
••guint~s caS05:

I - glneros p&rec.tveis, alimentaç.lo preparada. e outros
aateriai., a critério da Administraç6o.;

II - serviços profisSionais;

111 - obras e serviços de valor até o previsto no Art. 23,
1nc1ao lI, alínea "a", desde que n!:o se componham de
aparelho., equipamentos e instalaçOes sujeitos A verificaçao
de funcionll!l\ento e produtividade.

par6grafo 6nico - Mos caaos deste at'tigo, o recebimento será. feito
-.diante recibo.

Art. 76 - Salvô disposiç08s em contr6rio, conctante do edital,
COftvite ou tJe ato norllativo, 08 ensaios, testes e demais provas
exigidos po~ nontas técnicas oficiais para boa execuç40 do objeto
d. contrato correm por conta do contratado. -

Art. 77 - A AdJl1n1straçAo rejeitarA, no todo ou em parte, obra,
••rviço ou fornecimento, se em desacordo com o contrato ..

SECA0 V

DA IIlEXECUCAO E DA RESCISAO DOS CONTRATOS

Art. 78 - A inexecuçlo total ou parcial do contrato enseja a sua
r ••ci.ao, coa. as consequências contratuais e as previstas em lei
ou regulamento.

Art. 79 - Constituem motivo para rescisão do contrato:

I o nlo cumprimento de clAusulas contratuais,
••pecificaçOes, projetos ou pra.zos;

11 - o cumprimento irregular de clAusul.as contratuais,
.apecificaçôes, projetos e pr.azos;

XII - a lentl'dlo do seu cumprimento, levando li Admini8traç~o

a pr••wa.ir a nlo conclusao da obra, do serviço ou do
forneciaento, noa prazos estipulado!;;

IV - o atraso injustificado no inicio da obra, serviÇ!O ou
forneciaento;

V - a paraliBaçl.o da obra, do serviço ou do fornec:imento, S@M

ju.ta causa e pr~via coraunicaç~o A Adm.inistraçAo;

VI - a .ubcontrataçlo total ou parcial do Beu objeto, a
••eociaçlo do contrato COll outrem, a cessa0 ou transferência,
total ou parcial, exceto 8e admitida no edital e no contrato,
... CQlRO a fua.o, l::i81.0 ou 1ncorparaço!.o, que afetem a boa
ex.cuçlo deste;

v:n o de.atendimento das detmninaçOeu regulares da
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
ex.cuçAo 8ssim COftlO a8 de seus superiores;

VIII - o cometimento reiterado daa faltas na sua execuç&.o,
anotada. na ~orll'ta do parAgrafo Onico do Art. 68;

IX a decretaçlo de fal~ncia, ou li instauraçao de
in.olvencia civil;
X - a discoluçAo da sociedade ou o falecimento do tlontratado;

Xl - .. alteraçlo social ou a modificaçlto da finalidade ou da
e.trutura da empresa, que, a juizo da AdJlinistraçllo,
consoante despacho exarado no processo l!ldJatn1strat:1vo corres
pondente, prejud.ique a execuço!o do contrato;

XII - razoes de :interesse pOblico, de alta relevância e amplo
conhecimento, d.eterminada pela mAxima autoridade da esfera
adalnlstrativa a que estA subordinado o Contratante e exarada
,no proce••o administrativo a que 83 refere o contrato;

XIII :. a supres.ao, por parte c1a AdRl.inistraçao, de obra.,
••rviço. ou compra., acarretando IROdificaçlo do valor inicial

do contrato, além do limite permitido nesta Lei (Art. 66,
parAgrafo lD);

XIV - a suspensão de sua execuç:!o, por ordem escrita da

:~;~iSe~a~:~~Prf: ~~~!i~~~:ri::b~ai;;,o ~;~~o :e:t~~~a'ç!~ia~~
ordem interna ou guerra, ou ainda repet~das suspensOes que
totalizem o mesmo prazo, indepcndetemente do pagaml!nto
obrigatório' de indenizaçôes pelas sucessivas e contrA
tualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações;

XV - o atraso superior a 60 (sessenta) dias dos pagamentos
devidos pela Administração, decorrentes de obras, serviços ou
fornecimento já recebidos, salvo em caso de calamidade
pObl ica.. grave perturbação da ordem interna ou guerra;

XVI - a nao liberaçao, por parte Cla Adm.inistraç3.o, de área,
local ou objeto para execuçao de obra, serviço ou
fornecimento, nos prazos contratuais, bem assim das" fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior,
regularmente aomprovada, impeditiva da execuçllo do contrato.

Art. 80 - A rescisão do contrato poderá Der:

I determinada. pOr ato unilateral e escrito da
Administração, nos casos enumerados nos inci80s I a ]tIl e.
XVII do artigo antfuior, desde que tenha ocorrido a
reincidência, após a aplicaç.IJo das penalIdades previstas noa
incisos I e 11 do Art. 84, para os casos previstos nos in
cisos I a V, VII e VIII;

11 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo
no processo da licitaçao, desde que haja conveniência para a
AdmInIstraç.'1o;

111 - jUdicial, nos termos da legislaça.o proce.ssual;

IV - a requerimento do contratado, nos casos enumerados nós
incisos XIII a XVII.

Parágrafo 112 - A rescisão administrativa ou amig6.vel deverA ser
precediC1a de autorizaçao 'escrita e fund.amentada d.a autoridade
competente ..

Parágrafo 22 - No ca.so dos incisos XII a XVI! do artigo anterior
ser;i o contratado ressarcido dos prejuizos regularmente
comprovados, que houver sofrido. tendo, ainda, direito a:

I - devoluçAo de garantia;

11 - pagamentos devidos pela execuç3.o do contrato até a data
da resc1sêo;

111 - pagamento do custo da desmobilizaça.o ..

Art. 81 - A rescis40 de que trata o inciso I do artigo anterior
acarreta as seguintes consequências.. sem prejuizo das sançOes
previstas nesta Lei:

I - assunç30 imediata do objeto do contrato, no estado a
local em. que se encontrar, por a.to pr6prio da administraçao;

II ocupaç:5o e utilizaçao do local, instalações,
equipamentos, material e pessoal empregados na execuç3,o do
contrato, necessários à sua continUidade, a serem devolvidos
ou ressarcidos posteriomente, ml:!diante ava.l:1aç!o;

111 - execução da garantia contratual. para ressarcimento da
Administraç1!o e dos valores das multas e indenizações a ela
devidos;

IV - retençao dos créditos decorn'ntas do contrato, até o
limite dos prejuizos causados à Administraçao. ,

Parágrafo 10 - A aplicaçAo das medidas previstas nos incisos I e
11 fica a critério da Administração, que poderá dar continuidad~ A
obra ou serviço por execuÇao direta ou :indireta.

ParAgrafo 212 - t permitido à Administração, no caso de concordata
d.o contratado, manter o contrato, assumindo o controle de
detem1nadas ati vidades necessárIas à su.,'] execuç30.

Par6grafo 3Q - Na hipótese do inciso 11 deste artigo, o ato deverA
ser procedido de autorlzaço!1e expressa do Ministro de Estado
competente, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso.

Parágrafo 4t! - A rescisl10 de que trata o inciso IV do artigo
anterior permite à Administraça.o, a seu critério, aplicar a medida.
prevista no inciso 1 deste artigo.

CAPITULO IV

DAS PENAL1DADES

Art. 82 - A recusa injusta do e.djudicatltrio em assinar o contrato,
aceitar ou retirar o instrWl\ento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Ac:lministraç30, caracteriza o descumprimento
total (Ia obrigaç30 assumida, sUjettand"-o As penalidades aludidas
no Art. 84. ainda que na.o tenha sido caso de licita.çlio.

Parltgra:fo Onico - O disposto neste artigo n!.o se aplica aos
licitantes convocados nos termos do Axt. 65, par6grafo 212, que nlo
acel tarem. a contrataç3.o. nas mesmas cond1çOes. inclusive quanto ao
preso e preço, das propostas pelo primeiro adjudiat6rio •
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Art. 83 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitarA
o contratado à multa de mora, fixada na forma prevista no
instrumento convocatório ou no contrato.

parágrafo 112 - A muIta a que alude este artlQo não impede, em caso
de . rel~cldêncla, que a AdministraçAo rescinda. unl1~teralmente"o
contrato e aplique as outras sançO~B previstas nesta Lei;

Parllgrafo 212 - A muIta serb. descontada dos pagamentos ou da
garantia do respectivo contrato, ou, ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente. .

Art. 84 - Pela inexecuçAo total ou parcial do contrato a
Administração poderá., garantida prévia defesa, aplicar ao
contratado as seguintes sanções:

I - advertência;

11 - multa, na forma prevista no instrumento convocat6rio ou
no contrato;

111 - suspensAo temporâria de participaçAo em licitação e
impedimento de' contratar com a Admlnistraçao, por prazo nl'1o
superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com
a Administraç~o Pública. enquanto perdurem os motivos
determinantes da puniçao ou a:té que seja promovido a rea
bi1itaçao. peri'lnte a pr6pria autoridade que aplicou a
penalidade.

Parágrafo 112 - Se a multa aplicada for superior ao valor da
garantia prestada. além da perda deste, responderA o contratado
pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administraçao ou cobrado judicialmente.

Parágrafo 20 - As sanções previstas nos incisos I. 111 e IV deste
artigo poder:lO ser aplicadas juntamente com a do inciso U.
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo.
no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Parãgrafo 32 - A sanç.'!o estabelecida no inciso IV é de competência
exclusiva do Ministro de Estado, do SecretArio Estadual ou
Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de
vista ..

Art.. 85 - As sanções previstas nos incisos 111 e IV do artigo
anterior poderlio tamblun ser aplicadas às empresas ou profissionais
que, em raza.o dos contratos regidos por esta Lei:

I praticarextt, por meios dolosos, fraude fiscal, no
recolhimento de quaisquer tributos;

11 - praticarem atos i11citos, visando frustrar os objetivos
da lic1taçao;

111 - demonstrarem n3.o possuir idoneidade para contratar com
a. Administraçao, em virtude de atos ilicitos praticados.

Art. 86 - Os agentes administrativos que praticarem atos em
desacordo com os preceitos desta lei ou visando frustrar os
objetivos da licitaçc'!o sujeitam-se à sanções previstas nos
regulamentos próprios. sem preju12':0 das responsabilidades civil e
criminal que seu ato ensejar.

CAPITULO V

DO DIREITO DE PETIÇJlO

Art. 87 - Dos atos da Administraçl10 decorrentes da aplicaçao desta
Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da
intimaçao do ato ou da lavratura da ata. nos casos de :

a) hebili taçao ou inab!litaçao. classificação ou
desclassificaçli.o do lic! tante;

b) julgamento das propostas;

c) anulaç3.o ou revogaçao da licitaçl1o;

d) indeferimento do pedido de inscriça.o @Jtl registro
cadastral, sua aI teraça.o ou cancelamento;

e) resc"isAo do contrato. a_ que se refere o inciso 1 do
Art. 80'. aplicação das penas de advertência. suspensão
temporária ou de muIta;

11 - representaçao. no prazO de 5 (cinco) dias úteis da
intimaçli.o da decisao relacionada com o objeto da lici taç3.o ou
do contrato. de que caiba recurso hierârquico;

111 - pedido de reconsideraçAo. de decisao do Ministro de
Estado. ou Secreté.rio Estadual ou Municipal, conforme o caso,
no caso do parágrafo 30 do Art. 84, no prazo de 10 (dez) dias
úteis da intiJ1aç:lo do ato.

Parãgrafo III - A intimaçl'1o dos atos referidos no inciso I. alineas
"b". "c" e "e", deste artigo. exclu1dos os de advertência e multa
de _ora, e no inciso 111. será feita mediante publicação na
imprensa oficial, salvo lIe pretentes 0& prepostos dos licitantes
no ato em que foi adotada a decisa.o ..

Parágrafo 22 -~ O r~cursq previsto na a11nea "a"do inciso I. deste
artigo. terâ efeito suspensivo. A autoridade competente poderá.
motivadamente e presentes razOes de interesse p'!Íblico. atribuir ao
recurso intêrposto eficltcia suspensiva. nos casos previsto nas
alíneas "b" e "e". do incIso 1. deste artigo.

Parágrafo 32 - Interposto o recurso, será. comunicado aps demais
licitantes, que poderAo impugná-lo no pra2':O de 5 (cinco) dias
óteis.

Parágrafo 4Q: - O recurso será dirigido à autoridade superior, por
interml!:dio da que praticou o ato recorrido. a qual poderá
reconsiderar sua c1ecisao, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. ou,
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir. devidamente, informado. Neste
caso. a decisao deverá ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco)
dias ú-teis, contado do recebimento do recurso..
Parágra.fo SQ: - As, disposições deste artigo. no que couber, também
são prerrogativas das Entidade:s de Classe, no âmbito de sua
competência.

Art. 88 - Em qualquer hipótese, esgotada a esfera prevista no
artigo anterior. o.s licitantes poderao interpor recurso para a
Câmara de Arbitragem de LicitaçOes Públicas ..

Parágrafo 1" - A Câmara de Arbitragem de Licitações Públicas.
organizada por cada esfera de governo, segundo regulamento. será
composta, igualitariamente. por repre'sentantes da Admlnistraç!o
Pública e de entidades representativas da atividade privada.
selecionadas dentre aquelas que congreguem fornecedores,
executores de obras é prestadores de serviços para a
Administraçao, e do Tribunal de Contas da respectiva esfera
administrativa ..

Par,ágra.fo 2a - A Cêmara de Arbitragem de Licitações PÜQl~cas

poderA ser Onica por esfera da administraç:!o ou serem criadas
quantas se entender necessárias. relacionadas com· os diversos
6rgl1os da Administraçao que costumeiramente promovam licitações.

Parágrafo. 3Q - A autoridade recorrida poderá. motivadamente. dar
efeito suspensivo ao recurso interposto para a C~mara de
Arbltr~gem ele Licitações Publicas.

Parágrafo 42 - As decisões proferidas pela Câmara s:!o definitivas.
na esfera administrativa.

CAPITULO VI

DISPOSIÇOES FINAIS E TRANSITóRIAS

Art. 89 - Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei. exclu!r
se-é. o dia do inicio e incluir-se-A o do vencimento. e considerar
se-Ao os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrArio ..

Parágrafo único - S6 se iniciam e vencem os prazos referidos neste
artigo em dia de expediente no 6rg!0 ou na entidade.

Art. 90 - A Administraça.o s6 pagará ou premiará projeto desde que
o autor ceda os direitos patrimoniais a ele relativos e possa
utilizá-lo de acordo com o previsto no regulamento de concurso ou
no ajuste para sua elaboraç:!o.

Parágrafo único - Ouando lO projeto disser respeito a obra
imaterial, de caráter tecnológico. insuscetível de privilégio. a
cesso!o dos direitos incluirA o fornecimento de todos os dados,
documentos e elementos de informaçlio pertinentes à tecnologia de
concepçl1o. desenvolvimento. fixaçao em suporte físico de qualquer
natureza e aplicaça.o da obra.

Art. 91 - Quando o objeto do contrato interessar a mais de uma
entidade pública, caberé. ao 6rgão contratante. perante a entidade
interessada. responder pela. sua boa execuça.o, fiscalização e
pagamento.

Parê.grafo único Fica facultado à entidade interessada o
acompanhamento de execuç.lio do contrato ..

Art. 92 - O controle das despesas decorrentes dos contratos e
demais instrumentos regidoa- por esta Lei será fel to pelo Tribunal
de Contas. competente. na forma da legislação pertinente. ficando
os 6rgaos interessados da Administração responsãveis pela
demonstraçl1o da legalidade e regularidade da despesa e execuç3.o,
nos termos da Consti tuiçao e sem prejuizo do sistema de controle
interno neste previsto.

Parágrafo 11;1 - Qualquer licitante. contratado ou pessoa física ou
juridica poderá representar ao Tribunal de Contas contra
irregularidades na aplicaç:Io desta Lei. para. fins do disposto
neste artigo.

ParAgrafo 22 - O Tribunal de Contas. no exercicio de sua
competência de controle da administraça.o financeira e orçamentAria
Art.. 72 da Constituiça.o), poderá expedir instruções
complementares. reguladores dos procedimentos licitat6r1os e dos
contratos administrativos.

Art. 93 - O sistema instituido nesta Lei nao impede a pré
qua11ficaça.o de licitantes nas concorr~ncias de grande vulto e
alta complexidade técnica. a ser procedida sempre que o objeto da
licitaç30, por 6eu vulto ou. especificidade do objetivo visado,
recOlllênde a an4l1ae mais detida da qualificação técnica dos
interessados.
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.ar6gr.to ID - A adoçlo do procedimento de pré";'qualif1caç&o será
feita -.diante propOsta da autoridad.e com~t.nte, aprovada pela
iMcll..,t_te auperlor.

••rAgrafo 2D - A ut111saçlo do 81attula prev1sto ne.te artigo, por
parta de 6rgaoa ou entidades da .AãinJatraçlo obedecerA aos
crlt'r1a. fixado. _ Regul...nt.o próprio, pelo Poder Extlcut1vo.

Art. ,. - o. 6rgloa da Aâlntatraçlo pOderAo e~ped1r normas
peculiar.. •• au.. obra.. serviçolS, compras e alienações,
""rv&4•• a. dlapoalçoea d••ta Lei.

'ar'gr.'o dnico - Aa noraaa a que se refere este artigo, ap6s
•çrcnracao 4. autoridade cOIIJpetente, deveria Ber publicadas na
i ..rena. oficie1.

Art. 15 - Aplic..-.e aa diapoaiçl5t!a d••ta Lei. rfo que couber, aos
coftv6nloa, acordo., ajuste. e outros 1nstru.ent08 congêneres,
celebrad08 por 6rgao. a entidades da Ac1Iainiatraçloa

Art. '6 - A8 obra., ••rviços, cOllpras B a11~açoes realizados
pele- 6rgao. d08 Podar•• Leg1.lat.tvo e .1ud1ci'*rJ.o _ do Tribunal de
tonta. 1'.51_-.1: pela. noraaa desta Lei, no que couber, nas três
••ter•• adlllnl.trativ•••

Ari:. ,., - A adIIinlatraçlo prOJlOver6., na forma a Der estabelêcida
_ regul.-.nto, cura0., conferências e palestras que V'isam a
4:h:la1J: d'l1vld••• a fixar diretrizes para uniforme aplicaçlo desta
Le1. divulgando a,s dacisôe. de conteOdo norJQativo.

A..-t. 9. -Aplic_-•• aos E.tadolJ, HunlclploB, Distrito Federal e
territ6rioa a.' noraaa gerais .stabelecidas nesta Lei.

••ragrafo \\Dico - As entidade. _ncionadas neste artigo nlo
lIOderao:

.) .-pliar oa caaoa de dispensa, de inexigibilidade e de
vedaçlo de licltaçao, ne_ oa li.ites JúXimo8 de valor fixados
par, a. diver.a. JIOdaliCSa4e. de licitaçao;

b) re4usir o. prazo. de publicida4e do edital ou 40 convite,
__ o-. ntabel,acidoa para a interpoaiçlo e decis!o d.e
I'8CUrao••

Art:. " - Aa aoci.dad•• da .conoa!a aiata, e.preaas fi: fundacOe.
pibll"a a d_i. entit2ades controladas direta ou indiretamente
..la Vnllo • pela. entidadell referidas no artigo anterior,
edit.rao rqul....nto. próprios, devidamente publicados, com
procedi_nto•••letivo.- 8içlificadoll e observ&nc1a dos principias
b68icoa da licttaçlo. 1nclu.ive aa vedaçOe. contidas no parAgrafo
6nico do Art. 98, :f1cand:o sujeitas •• disposições desta Itei.

.ar6g:rafo 6nico - Os regul...ntoa a que .fI: re'fere este artigo, no
·...1to da Adlliniatraçao P6biica, ap6. aprovado. pela autoridade de
.1..1 auperior a que ••tiveratll vinculado. oa respectivos 6rgl.o8,
~Je4ade. • antJd~.. devarao ..r publicado. na f.prensa
ofici.l.

Art. 100 - Os valores ,fixados nos artigos 18 e 23 desta lei serAo
automaticame.nte corrigidos no primeiro dia de cada trimestre do
ano civil, na mesma proporç!o da var1aç30 do índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC), com base no indice do mês de julho de
1991.

Par6grafo ónico - O Poder Executivo Federal faril publicar no
Diltrio Oficial da Uniêo os novos valores oficialmente vigentes por
ocal5il.o de cada evento citado no 11 caput 11 deste artigo, des
prezando-se as frações inferiores.a Cr!;, 1.000,00.

Art. 101 - O Poder Executivo fará, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias a contar da vigência desta Lei, decreto criando e
regulamentando a Cêmara ou as Câmaras ele Arbitragem de LicitaçOea
P6.blicas, ou a adoça0 de outra jol criada e regulamentada.

Art. 102 - O disposto nesta Lei nao se aplica àa licitações e a08
contratos, instauradOS e assinados anteriormente A sua vig@.ncia.

ParAgrafo '6nico - Or; contratoa relativos a im6veis do patrimOnio
da Uniao continuU1 "a reger-se pelaa d~Bpos1çOes do decreto-]..ei n9
9.760,_de 5 de Gete~rg.,~e 1~46., com suas alteraçOeB, e os rela
trvoa a operações de crédito interno ou externo celebrados pela
Uni.lo ::.u a concessao de garantia do Tesouro Nacional continuam
regidos pela legislaçêo pertinente, aplicando-se esta Lei, no que
couber.

Art. 103 - Esta Lei entra em v1gor na data de sua. publicaç30.

Art. 104 - Revogam-se as disposições em contrário. especialmente
o Decreto-Lei nQ 2.300 de 21 de novembro de 1986, o D~creto-Lel nQ
2,348 de 24 de jUlho de 1987, e o Decreta-Lei n Q 2.360 de 16 de
setambro de 1987 •

JUSTIFICAÇIlO

o presente Projéto-4e-Le.l ViSA regulartentar os procedimentos para
a contrataçAo dali obras, serviços, compras, aI1.naç~.B e
conc•••õea por parte da AdministraçAo Pl1bl1ca direta e indireta,
de moda que aejatl seDl.pre respei"tados os principiaS de 110.114$.
impessQa114ade. rtlorali4ade e pupliCidad.! conforltte determina o
inciso XXI dO Art. 37 da Const1tuJ.Ç!.o •

Bras1lia, 07 d.e a,l.;'osto de 1.991.

~.~/v24::!:rJ
LUIS ROB~TO PONTE

OZ!'UTADO FI!DI!I\AL

I-EC/SLAÇAO CITADA. ANEXADA 'ELA COORDENACACI
DAS CO""~~()ES r6/UIAN6NJ'61

CONSTITUIÇÃO
BEPÚBLICA FEDEIlUIYA DO BIULSIL

1988
........... ~. ~ ~ ~ ~ , , .. OO· oo••'oo .

Título 111

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...........................................................

CapítuIoW

DA ADMINISTRAÇÃO PáBUCA

Seção I

1JItIpoIIIç6e6 C1t:ná
Art. 37.. A administração pública direta, indireta ou funda
cional. de qualquer dos Podere~ da Onião, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Munidpios obedecer6 aos princípios de
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legalidade, impessoaIidadep moralidade, publicidade e, também,
ao seguinte: .

............................... 00 .. 0 0 0.0 .

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação.
as obras, serviços, compras e alienações serão contratados me
diante processo de licitação pública q~e assegure igualdade
de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que esta
beleçam obrigaçõesde pagamento, mantidas as condições efeti
vas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá
as exigências de qualificação técnica eeconômica indispensáveis
à garantia do cumprimento das obrigações.

§ 19 A publicidade dos atos. programas. obras. serviços
e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo,
informativo ou de orientação social, dela não podendo constar
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem prQl11oção pes
soal de autoridé!'des ou servidores públicos.

§ 29 A não obselVância do disposto nos incisos Oe I
implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade respon
sável, nos termos da leL

§ 39 As reclamações relativas à prestação de selViços pú
blicos serão disciplinadas em lei.

§ 49 Os atos de improbidade administrativa importaria
a suspensão dos direitos politicos, a perda da função pública,
a IndlsponlbDidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na
forma e gradação previstas em lei, sem prejuizo da ação penal
cabfvel.

I 59 A leiestabelecerá os prazos de prescrlçáo para Uicitos
praticados por qualquer agente, servidor ou n60, q!Je causem
prejufzos ao erário. ressalvadas as respectivas ações de ressar
cimento.

I 69 As pessoas juridicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos da
nos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa.

Setembro de 1991
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o • « E S I DE'" T E O A R E • d • L I c:: A,
coa fund•••nto nOI artlg01 '1, lt•• XVII, lltrl ·c·, I 55, lt••
11, di Conltltulçlo,

DECRETAI
CAPItULO I

OAS DISPDSIÇDES GERAIS

Slçlo I
POS PRINClpIOS

Art. '1. Est. Decr.to-lel lnstltül o .st.tuto Jur!dlco
dls llclt.çOes a contratos Id.lnlstr.tlvos pertinentes a obras,
.ervlços, coaprls, allenaçDes, conclssalS a 10caçDes, no a.blto
da A~lnlstraçlo Federal 'c~ntrlllzadl a .ut'rqulcl.

Art. 21. As obras, 'serviços, co.pru e aUenaçDes da
A~lnlstraçlo, qu,ndo co~tratadas coa terceiros, serlo ne~e$sa

~la.ente precedidas de llcltaçlp, re••alvada. a. hlp6teses pre
vl.ta. n••te Decreto-lei •

.Art. '1. A llclt~çlo de.tlna~.e a .eleclonlr a proposta
.111 vantlJo'l plra a Admlnlstraçlo e ~.r' processldl a julgadl
•• .strlta conror.ldlde co. OI prlnclplos b'slcos da igulldade,
da publlcldade,'da probidade '~lnl.tratlva, da vlnculaçlo ao
ln.tr~anto convOClt~rl0, do julga.ento o~Jetlvo e dos que lhe
.10 correlatos.

1 '1. t vedado aos .gentes.p~b11cos admitir, prever,
Incluir, ou tolerar, nos atos de convocaçlo, c1'usu1as 'õu éondl
çDes que:

I • comprometam, restrinJam, ou frustrem, o car'ter co~

petltlvo do procedl.ento llcltltórlo;
11 - Istlbe1eça. praf.renclas~ dlstlnçDes 'm ~.zlo a.

~atur'11dlde. di sede ~u do doelclll0,dos licitantes.
128. oObservadlScondlçlies slti.fató'rlls de espec1fi

caçlo ~e desempenho e de qualidade, de prazo de entrega ~ di g~

rlntla, serA .ssegurada prefertncll ao.~êns e serviços produz1~

dos no Pa1s.
I 'I. A licltaçlo nl~ ser' 'lg110sl, sendo p6bl1cos, e

Icesslveis ao pGbl1co, os atos de seu proee~laento, ,alvo quanto
lO conteGdo das ,propostas, atl a respectlvl abertura.

Art ••8. TDd~s quantos oartlelp'em de l1eltlçlo Instau
rada e procedida por 6rglo$ ou ~nte d8,A~mlnl'tr~çlo federal, ttm
direito pGb11co subjetivo ~ rie1 observlnel1 do pertine~te proce
dlaento, nos termos deste Decreto-lei.

Se;lo'll
DAS DEflNIÇDES

Art •. 'I. Para o', fins dl.te Oeereto-lel, consld.ra-II':
I - Obra - todl conatruçlo, refor.1 DU ••pUaçlo, , rel

Ilzlda por ••eeuçlo dlr~ta ou lndlrttl;
I1 - ServlçD - todl Itlvldlde destlnedl ~ obter det.ral-]

nada utilidade eoncrote da int.reis. peri' Adalnlstrlçlo, tIl"
Coa0 d••oliçlo, fabrlea;lo, cons.rto, lnstlllçlo, .ontag••, Opl-

Sábado 14 16733



16734 Sábado 14 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

rlçlo. conlervl;lo. rlplrlçlo••Inutlnçlo. tTanlporte, comunlca
Cio ou trabalhol 't'cnlcoa.proflallonlls;

111 s Ca-pra - toda IqUl11çlo remunerldl ae b~ns ~ara

forneci.ento de U.I ,6 VII ou plrceladl.ente;
IV = Allenaç.o - toda trlnaferlnell de do~lnlo de benl Ir

tercelrol;
V & E••cuçlo dlrlta - I que • feltl pelos pr6prlos 6r

glos e entldade~ da Admlnlltraçlo;

VI ~ Execuçlo Indireta - I que o 6rg'~ ou'entldade con
trata com terceiros, sob qualquer,das seguintes _odllldades:

.) e~prelt.dl por preç~ global - quando se contrata a
execuçlo de obra ou do .ervlço, por preço ceito e total;

b) empreitada poi preço unlt'rlo - quandó se contrata a
I.ecuçlo da obre ou do serviço. por preç; certo ~e unidades de
terminadas;

c) admlnlstraçlo contr.t.da - quando se contrata a exe:1
cuçlo da 'obra ou do serviço, .edlante,reembolso das despesas \~
pa~amento' da remuneraçlo' ajustada para os trabalhos de adm!n!s
traçlo;

4) tarer. - quando se ajusta mlo-de-obra para pequenos
trabalhos, por preço'certo, com ou sem fornec!~ento de .aterlals;

VII - Projeto b'sl~o - o conjunto de elementos que defina
a obra ou servIço, ou o'complexo de obras ou serviços objeto da
l1clteçlo, e que possibilite a estl.atlva de seu custo 'final e
prazo de execuçlo;

VIII - Projeto executivo -.0 conjunto dos elementos neees
.'rlos e suficIentes • execuçlo completa da obra;

IX - Contratante - a Unllo'o~ autarquia slgnatar1a do
contrato;;,

X - Contratado - a pessoa fIslca ou jurIdlca ~ignat'rla

de contrato com.a Unilo ou autarquIa.

Seçlo UI
nAS OBRAS E SERVIÇOS

Art. SO. As obras e os serviços s6 podem ser IlcltadQ5,
quand~ houv~~ ~roJetD b'sico aprovado pela autoridade competente,
e contr.t.dD~ somente quando existir prevIslo de recursos orç~

.enU:rios.
I 1@o O ~lsposto nes~e Irtlgo aplica-se aos casos de

dlspens~ e de InexIgIbilidade de llcltaçlo•

., '2C: .A~l,",tftjrieftêfi do 'disposto neste arUgo impUca
'•. tluUdade dos' ateis·h'; 'contratos reaUZldos * a hsponsab1l1dadt
de quem lhes tenha dado causa.

Art. lD. A execuçlo das,obras e dos lertlçol devem
progullar-se. UIlPIle',' em· sua totaUdade, prevlltos .eus custos
atual e fArud i'l 'CDtl5ii1eudos'os 'prazos de aua exacuçlo.
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- segur.nç.;
funcionalidade e adequaçlo ao lntere~~@ público;

- econoMl. n. execuçlo, conservaçlo e @~8~~Ç'O;.

- possibilidade de e_prego de alo-de=@i:lJS~Do ·.aterIals,
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S 'R. t .proibido o p~rcela.ento da exeeu~J~ de Obra ou
d' serviço, le .xlltente·pr.vl~loorça.ent'rl.·p,r. ~ü'~·••'cuçlo
to~1. .alvo Inluf!.c1thc·I..· .1'" "ecúnol ou ~DllIpt(\i>?!.B"O i.ot1vé ele
ordelll Ucnlca.

S 2R. Na execuçl~ parcel'da, • c.da .t.p~ ~U conjunto
de .t.p.s de obra Ou .ervlço, h' ele corresponder !g©lt'ÇI9 dls
unta.

, JI. la ~.lQutr C'IO, a autoril.ç'o d. ~~Ipel' .er'
f.lt. p.ra D custo ~ln.1 ~a bbr. ou serviço projet.~@.

Art ..... ~.o·'Od.t' p.rtlcip.r d' llcltaçl@ Ou d. ,.,
cuçlo de obra DU ••rvlço:

J • o .utor do proJ.to, "1101 ffllc. ou ~Y~!dlc., con
tr.t.dO por .djuc:llc.çlo dlr.t.;

II ~ I.pr.s., lsolad••ente ou .. consdrcl@. ~. qUII o
autor do proJ.to ••J. dlrJgent., ger.nt., .clonlltl ~M contrel.
dor, r.lponl'v.l t'~nlco DU lubcontrat.c:Io, beM COMÔ ·.ervldor Ou. . . ,
dirigente do 6rglo ou .n~ldlde contrat.nte.

S 'I. t per.ltld•• ~.rtlclp.çlo do .uto~ ~~ projete Ou
~ e.prel' a que .e rar.i. o incllo lI, n. 1lcitaçlo ~e obra Ou
~Ier~lço ou na lua .x.~uÇlo, Coa0 consultor ou t'cn!~@o .xcluslva
.ente a .ervlço d. Ad.l~~I~raçlo Interell.d••

, 2R.' O disposto ne.t. artigo nlo lapede ~ llclt~çlo

ou co,:,trataçlo de obra ou lervlço, que lnclu. • @1abor~ç'cl ele
projeto executivo co.~ .nc.r~o do contr.t.do ou pelo preço ~re

~e~te flx'~o pela Adalnlltraclo.

"R. O 6rglo ou entld.de, que .l.borou @ projeto •
~ue .lude este .rtlgo, poder', excepcion.IMente, ~ Juízb do MJ
nlstro de Est.do co~pet~nte, presentes.razees de in~~~esse públi
co, qu.lificar-se para a execuçlo do projeto.

Art. 'R. AI obr.s e .ervlços poderio .~E execut~dos

nos seguintes regi.es:
I -. execuçlo·dlret.;

11·- execuçlo Indireta, nas seguintes .Od8!~~.des:

.) e.prelt'd. por preço global;
b) empreitada por preço unlt_rlo;
c) admlnlstraçlo contr.tada; e •
d) tarefa.
Art. 10. As obr.s e serviços destlnad~s 8gB Mes.os fins

teria projetos padronlzados.por tipos, c.te~or18S ~u classes,
exceto quando o proJeto-p.drlo nlo .t~nder '5 cond!ç~es peculi.
res do local.ou 15 exlgencl.s específicas doempreeh~!.ento.

Art. 11. Nos projetos b'slcos e projetos eKecutlvos ele
obras e serviços. serlo considerados prlnclp.lr.enti" 1j)5 seguintes
requisitos:

1
11

UI
IV
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tecnologia e .at6r~as-pr~.us existentes no local para execuçlo,
.conservaçUo e operaçUoi.

v - f~cl1idade na e~ecuçlo, conse~vaç!o e operaçlo, sem
preJufzo da durabilidade de obra ou do serviço;

VI - adoçlo dos normes tEcnIcas adequadas.

Seçlo IV
DOS SERVIÇOS TtCNICOS PROFISSIONAIS ES~ECIAl!ZADOS

Art. 12. P.r~ os fins deste Decreto-lei, consideram-se
serviços têcnlcos profissioneis especiBllzedos os .trabalhos·rela
Uvos a:

I - estudos têcnicos, planejementos e projetos b'sJcos
ou exec·ut1vos i

II • pareceres, perfc1as e ayallaçaes em geral;
.IIJ • a••essorlas Ou consultorias t~cnIcal e auditorias

financeiras;
IV .·flscallzlçlo, lupervlslo Ou aerencla.ento de obr.s

ou serviços;
V • patrocfnl~ ou defesa de cau.a. Judiciais ou .d.l.

nSstntlvas;
VI • trelQa.ento e .perfelçoa.ento de pessoal.

'.rfgraro 'nlco. Con.ld.r.·•• d. not6rl. 'IP.el.l~ãic.o
• ,rofl.llonal ou ••pr••• cujo conceSto no c••po d. ·.u. ..p.cl.·
1Id.d', d.corr.nt. d. d'I••p.nho Int.rlor, .atudoa, ••p.rl'nell',
publlc.çDe., oroanll.çlo, Ipar.lha••nto, 'Qulp. t.cnlc., Ou de
outro. ,eQullltol r.laclonadol co. auas atlvldad'" p.r.lta In'e·
rtr Que o a.u tr.balho • o .all adequado' p1.na .itla,.çlo do
objeto do contr.to.

Ilçlo V
DAS COMPRAS

Art. 13. Nenhu.a compra .er' f.~ta ..... 'deQuada ca
r.cterlzaçlo de .eu objeto e Indlcaçlo dos recur.os flnancelrol
para seu p.ga~ento.

Art. '4. As co.pras, se~pre Que posslvel e convenlen.
te, deverlo:

I ••tender ao principio d. padronlzaçlo, que I.ponha
co.patlbl11dade de especlflcaçDes t6cnlcas e de dese~penho, ob•
•ervadas, quando for o caso, as condlçDes de .anutençlo e assls
tlnela Ucnlca i

11 ••er processadas atravEs de slste.a de registro de
preços;

111 - submeter-se ls condlçaes de aquls1çlo e pagamento
se.elhantes 's do setor privado.

S 1D. O registro de preços G~r~ precedido de emplu pes
quisa de .ercado.
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I~D. ns preços registrados serlo .perIodicamente publI
cados no Di'rio oricial da Unilo, para orientaçlo da Ad~ln1stra

çlo.
I 'D. O $lste.a de registro de preços ser' regula.en

tado por ,decreto.

Seçlo VI
DAS ALIENAÇDES

Art. ,15. A allenaçlo de bens da Unllo e de suas autar
quIas, subordInada • exlstlnc1a de interesse público ~evlda.ente

justifIcado, ser' seapr. ptecedida de .vallaçlo • obedecer"'.
seguintes nor.as:

I - quando 1.6vels, depender' de autorlzaçlo legIslati
va. avallaçio pr6vla e concorrlncla, dispensada esta nos seguin
tes casos:
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.) daçlo ., paga.ento;
tti doaçlo;
c) perauta;
d) J,nvesUdura;

11 - quando a6veis, depender' de avalIaçlo pr~vla e de
JJcitaçlo, dIspensada esta nos seguIntes casos:

.) doaçlo, peraítlda exclUSivamente para fins de lnte
reas. soelal;

tt) per.ute';
c) venda de açDes, que poderio ser negocIadas .. bol.a~

, observada a leDlslaçlo es~ecfrie~;
d) venda de titulos, na for.a da leglslaçlo pertinente.
S 1D. A Admlnlstraçlo, preferenteMente' venda ou' doa

çlo de bens lm6vels, conceder' dIreito real de uso, aedlante coo
corrlncla. A concorrlncia poderá SEI dispensada quando o uso Be
destinar' 'a conceuion'rl0 de serviço públlco, 'a entldades auh
tenelais, ou verificar-se relevante interesse público na conces·
slo, devida.ente Justificado.

I 2•• Iftte~Ge-Ie ,or In.a.tldur,,"lrl o. flft. d••te
Decreto-llt, I Ill.n';lo 101 ,roprl.t'rl01 d. 1.6vIII 11ndetrol,
fer ,r.;o nunel lnfarlor I~ di IVIllaclo, de 'rtl t ••anelc.nte Ou
r'lultante de obra p~bllc., 'r•• 'It. _UI II torne Snaprovalt'v~1

1I01IG••inte.
I J.. Ado'Clo tOM .ncargo ,od.r' ••r llcltld., ._•

• IU In.tru••nto conatlrlo, obrlvatorll••ntt, oa anc.rgo., ;ralo
....u cu.prl.tnto "Cl'UIUll di r,vlr.lo, lob ,.n. di nulSdlde
• ato.

Art. ". Na coneorr'ncSI p.rl ,I vanda de b.nl 1.6veSI,
I 'I.e de habSIStaclo IS.ltlr-I.-' • cOMproviCio do r.colhS••nto
di QUantia nunca Int.rlor a 'DI da IVllltçlo.

'Ir'grlfo dnSeo. 'Ira I vlndl de benl a6vIS, IVI1II·
do', 1101.d. ou 110bal.ente, '.. qUlntla 'nlo luperlor I tIl
'~OOD.OOO.OD. I .,.lnlltrlclo poder' ,era~tlr o 111110.
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Art. '7. Os bens la6vels da Unl10 e suas autarquias,
cuja aqulslçlo haja derivado d~ procedlaentos Judiciais ou de, da
,lo e~ paga.ento, poderio ser alienados por ato da autoridade
co~petente, observadas as seguintes regras:

I - avallaçlo dos bens alienados i

11 - c~provaçlo da necessidade ou utilidade da all.na-
Cio;

111 - adoçlo do procedimento licltat6rl0.

CAPfTULO II
DA lltlTAÇlO

Seçlo I
DAS MODALIDADES, LIMITES E DISPENSA

Art. 18. As llcltaçDes serlo efetuadas, preferenclal
.ente, no local onde se situar a repartlçlo interessada.

S 'I. A11cltaçlo poder' ser realizada no Dlstritore
deral sempr. que o valor de seu objeto ou o interesse pOblico o
.dglr.

I 21. O'disposto neste artigo nlo lapedlri a habllltaçlo
de Interessados residentes ea,outros locais.

Art. ". As'concorrenclas e toaadas de preços, eabora
realizadas no local da repar~içlo 'interessada, d~verlo ser publi
cadas com a'antecedencl, referida no S 51 do artigo '2, no Di'rlo
Oficial local e, conte.poraneaaente, 'noticiadas no Dl'rlo Oficial
da Uni.o.

V Art. 20. Slo aodal1dades de llcitaçlo:
I • concorrenclai

11 - toaada de preços i
UI - convite i

IV - concursoi
V - le1110.
I '1. Concorrencla i a aodalidade de llcltaçlo en~re

qualsquer Interessados que, na fase Inicial de habll1taçlo preli
.lnar, co.prove. possuir os requisitos alni~~s de quallflcaçlo
exigidos no edital para a execuçlo de seu objeto.

I 21. lo••dà de preços ~ a .odal1dade de l1cliaçlo en
tre interessados prevla.ente cadastrados, observada, necess'ria
qU,aUficaçlo •

I '1. Convite' a .odalldade de llcltaçlo entre, no
.Iniao, '(tres) interessadoJ dD raao pertinente ao seu objeto,
cadastrados ou nlo, escolhidos pela unidade administrativa.'.1. Concurso • ,a .odalldade de licltaçlo entre
quaisquer Interessados para escolha de trabalho tlcnlco ou .rtls
tlco, .edlante a lnstituíçlo de pr••los aos vencedores."1. Le1110' a aodalldade de 11cltaçlo entre quais
quer Interessados ,ara a venda de bens lnservJvels para a' Ad.l
nlstr.çlo, ~u de produtos legala.nte 8preendldos, • que~ ~ferecer

aalor lance, lvual ou superior ao da avallaçlo.
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Ar,t. 21. As .odalldadls de lseltiçlo, I que ae flflr ••
os 1tens I • III do .rtlgo anterior, 'Irlo datar.lnada, e. funçlo
dos .eguSntls 11.Stes, t.ndo •• vl.tl o vIlor .stl.ado da contrl.
laçlo:

I - para Obras •••rvlçol ae .ngln~trll:

I) convite - et' tiS 1.JDD.OOO,~o"

b) tO~lda di prlços - et' CIS 15.000.000,00
c) concorrtncla - ttl.a ai tiS ,15.000.000,00

I1 - plr. COMprls •••rv1eo, nlo r.f.rldos no lt.~ Intl.
110r:

e) convite· at' eis J50.000,00
b) to.adl ae pr.;os.- at. tiS 10.000.000,00
c) eoncDrrlneSI·. acl.e ai CZS 10.000.000,00
I 18. A concorrlncla • , podelldlde ae llcltlçlo cabl.·

vel nl co.pra ou Illenaçlo ae ~ens 1.6v.ls, e nls tonclssDes de
uso, de serviço ou de obrl p~bl1cl, bl. COMO nl' llcltlçDes in.
ternacSonaSs" qUllquer que seJI o vIlor de Slu objeto. •

'28. Nos CISOS •• que couber convite, • Ad.lnlstrlçlo
poder' utilizar a to.ada de preços • t. qualquer caso, a concor.
~lnc1a.

, 38. As COMpras .ventulls de generos 111.entlclos pe

~eclvels, e. centro de ablsteclmento, poderio ser real1zIdas di.
reta.ente com bá,e no preço do dll. '

Art. 22. t dlspens'vel I 11cltlçlo:
I ~ par. qbrls • a.rvlços de engenhlrl1 at'

h$ 100.000,.00;

11 • para outros lervlços e COMpras. at. CzS 15.000,00
e para 111enaçDes, nos casos previstos neste Decreto-lei;

111 -nos casos de Querra, greve perturba;lo da ordem ou
cala.ldade p6bllca;

IV • nos ~asos de emergencia, quando.caracterlzada a
urgeneSa de atendl.ento de sltua;lo que possa ocasionar preJulzo
ou co.pro.eter a segurança de pessoas, obrls, serviços, equ!pa
.entos e outros bens, p6blicos ou, partSculares;

V - quando houver c~.prpvada necessidade e convenlencla
ad.inistratlva na contrltlçlo diretl, parI compl.~entaçlo de
obrl, .erviço ou fornecI.ento anterior, observldo o li.ite pre
vIsto no artigo SS e .eu I 18 ;

VI ~ quando nlo acudire. lnteressldos '.llcltaçlo ante
rior, e esta nlo puder ser'repetida sea prejulzo para a Ad.lnls
traçlo, ••ntIdas neste caIo as condlçDes preestabelecidas;

V~I - quando a operaçlo envolver coneesslonArio.de .e~vl
ço póblleo e o objeto do contrato for pertln~nte lO da coneesslo;

VIII - quando a Unl10 tiver que .ln~ervlr no do_lnl0 eeon6
.ieo par. regullr preços ou nor.lllzlr.G ab~stecS.entoi

IX - quando 15 propostas .presentadas consignare. preços
••ntfesta.ente supdrlores aOl pratl~ldol no .ercado, ou forem 1n
co.patlveis com os fixldos pelos 6rglol estatlis inCUMbidos do
controle ofieSal de preços. casose~ que. observado o plrAgrlfo,
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dnlco do artigo 'S, serA admltlde a ~dJudl~8Çlo dir~ta dos bens
ou serviços, por ve!~~ngo ~M~eEi~r ~~ ~@~~t.~te da ~eglstro de
preços.

X = quondo ~ ~per.ç~~ ~~V@!V~E ~~el~$!~~me~te pessoas
Jurfdicas de direIto p6bl!ea !nte~no. Oy ~~tiij8des ~.raestatals

ou, ainda, aquelas sujeitas ao seu eont~@!e .eJollt'rl0, .exceto
se houver empresas privadas QY~ pO!$~m prest.r DU fornecer os
aesmos bens ou serviços. hipótese em QY~.~~d.s ficerl@ sujeitas a
llcUaçlc;

.XI - par. a 'gquls1çfio d~ ••terl.js~ equlp.mento~ ou ge
neros padronizados ou uniformizados, por 6rglo oficial, qu.ndo
nlo tor poss!vel estabelecer ~r!t'rló óbJetlvo par. o Julg••ento
des propostas.

Pal'gr.fo Onlco. Mio a. aplicl I ••ceçlo pr.vl.tl no
'1n.l do It•• X, d.st••rtlgo, ftO caso d. forn.cl••nto d. b.nl ou
pr.ltaclo d. I.rvlços • praprl. AdMlnS.traclo ,.d.r.l o por arglos
que a Int.gr•• , Ou .ntld8d.s p.r••siatals, trlad•• por. 'sse tia
••p.cltico, b'. a.ll. no C.IO d. forn.cl••nto d' bens ou lervlço•
• uJ.l~'1 • preeo fl.o ou tarifa, ••tipul.dos p.lo Poder P~bl1co.

" Art. 2'. t ln.xlg!vll _ llcltlçlo qu.ndo houvlr Invl.
bllldade d. co.petlçlo. I •••peclal:

I - p.ra • aQuSllçlo de ••ter181., 'Qulp'M.~to. Ou g.
nerol que 16 po•••• ler 'fornecido; por produtor, ••pre•• Ou re
pr••ent.nte coaerclal ••clY.~Yo9 v.d.da • pr@f.rfncl. de .arc.;

11 • p.r. • contrat.çlo de .erylços t'cnlcos .nuM'rados
ftD .rtlgo 12, d. n.t~i.zi 'llnD"l@f, co~ pfofl.,lonals ~u ••pre'l'
de not6rl••specl.llz.çlo;

111 • p.r. I contrataçlo de protAsslonai de QUIIQuer .~_

\or artfst4co, dlret.~ente ou Atrev'. de ••pres'rl0, desde qu~

con••gr.do pel~ critica ••peclallzada ou pela opinllo públlcl;
IV - ~.r. a compra ou loc~ç'o de lM6vel destlnldo lO

serviço público, cuJ.s ~ece551d.des ~e 1nst81açlo ~u 10cal1z.çlo
condlclone~ • SUl escolhI.

V • p.rl • aqul.lçlo ou restaurlçlo de obrls de .rte e
objetos históricos, de .utentlcldade certltlclda, desde Que COM

p.tivels ou Inerentes ls flnal!dades do 6rgl~ ou ~ntldldei

,11a. t'ved.da. l1cltaçlo quando h~uver Posslbllidlde
de co~prometlaento d. segurança ft.c!~n~10 ~ jul~o do Presidente
d. RepObllc••

• 2D., Ocorrendo '. re~cl§lo ~reYi~t. no Irtlgo 68, ~

permitida • contrat.çlo de re••nescente de obra, serviçD ou for
necimento, desd~ que .tendldas .1 ~~dem de clmss1flcaçlo e .celtls
as aesmas cand!ç~e~ otetecldas pelo vencedof. lnciuslve quantn lO
preço, devidamente corrlg!do.

Art. 24. 'As dispensas pl'evishs nos 1nc1505 UI • Xl eto
artigo 22, • situaçlo de inexigibilidade referida nos Incisos J,
11 e'lII do artigo ~3, mtcesserla.ente Justiflc.das,. o p.rcell
aento previsto no final-do' 1f'§ do arUgo 'foi. deverlc *er cO_!'nl_
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-,ados~ dentro de ires di.si '".utorldade .uperl~, para ratlfjca_
;J;.;~- em igual prazo, coa0 condiçlo de eflc'cia dos ItoS.

~.çlo 11
DA HAaIL1TA.Ç~O

Art. 25. Para'a '~abl11taçlo na~ l1cltaçDes, exi
glr-se-' dos interessados, exclu,iva.ente, docuaentaçlo relativa
a:

1 - capacidade jUrldica;
11 - capacidade Ucnica;

111 - idoneidade'financei~8í

IV - repularidade fisc.l.
I 11. A docu.ent.çlo rel.tiva .• capacidade jurfdic~,

conro~.e o caso, consistir' e.:
1. cldula ~e identidade;·
2. registro coaerciai, no cas~ de eapresa individual;
3. ato constitutivo, .statuto ou contrato social em vI

gor, devida.ente registrados, e~ se tratando de sàcledades ~oaer
~!ais, e, no caSD de sociedades pDr açDes, acompanhados de dDCU
.jfhtos de eleiçlo de seus administradores;

4. inscrlçlo do ato constitutivo; no caso de sociedades
civis, acompanhada de prova de diretoria em exereicio;

5. decreto de autorizaçlo, devldaaente .rqulvado, ea ae
tratando de eapresa ou sociedade estrangeira .m funcionamento no
Pais.

• 28. A doc~entaçlo relativa • capacidade tlcnica,
conr~rae o caso, consistir' ca:

1. registro ou inscriçlo na entidade profissional. com-
petente;

2. co.prov.çlo de IptlGlo p.ra G••••p.nho de atlvlalde
p.rtln.nte e coapatJv'I, •• qu.ntidad" e ,rl%Os co. o Dbj.to da
llclt.Clo, a lndle.clo das lnatalaç~•• e do .p.ralha.ento t'cnlco
.d.qu.do I dS.pon!vll para I ,ealll.çlo do objeto da llcltac1o;

,. prova do It.ndl••nto d. r'Quialtoa pr.vlatoa e. lli
.aplclll, qu.ndó ror o caao.

".. a doc~ent.clo r.lltlv•• Idon.ldade fln.ncelra,
conforae o c.so, conslatlr' aa:

1. d.aonstracO•• cont'b.is do ~ltl.o axerclelo que' eOM-
prOVia I boa Iltu.Clo flnancelr. da .apr••a;

2. c.rtldlo n.gatlvl de pedidO de fal1nel1 ou ~óncorda

t.y.ou •••euclo p.trlaonlal, a.pedida p~lo dlatrlbuldor di lede
Ga pessoa jurfdica Ou do.lell!o da pesaoa flsJee.

f .1. A docu.entac1o relativa • regularidade fl.cal,
conforae o CISO, consistir' .m:

1. prova de lnlerlclo no Cadastro de PesaDa. FIlieis
(CPF) ou no Cadastro C.rll d. Contrlbulntls ~CCC);

2. prOVI d. ~ultlClo eo~ I"Fal.nda Flderal, Estldull e
Municipal ou outra aquivalente, na foraa'da lei.

S )D. OS docu~entol r.feridos nos par6grlfos
~.s poderio ser apresentados IM original, por qualquer
de edpla lutenticlda, ou publlcaçlo e~ drglo de laprensa
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f. 'D. E. cada l1clt8Çlo ~oder' ae: exigida. ainda, a
relaçlo de comproml.sos a'.u~ldos pelo lnteressldo o que l.portem
dJmlnuiçlo.de capacidade operativa ou ~b.glÇlg de d!~ponlbllldade

f1nlncelra.

I 7D. A docu_entaçlo de Qye trlta este ~rtlgo poder'
ser dispensada nos casos de convite. 1e1110 e coneu~~o.

t 88. O certificado de regIstro c.dastra! a que se .re
fere o t '8 do art. 29 deste Decreto~lel substitui os documentos
enumerados neste artlgo,·~~r1g.da • parte I deciarRr~ sob as pe
nalidades cablvels, a supe~~~n!encla de tato Impeditivo da habl
Utaçlo.

I 'D. A Admlnl.~~&çlo poder' aceitar certificado de r~

glstro cadastral emitido p@~ 6rglo ou entJdade federal, desde que
p~evlsto no edital.

S 10. As ·empresas estrangeira. que nlo funcionem no
Pais atenderlo, nas concorrfnclas Internacionais, •• exlgAnclas
dos par'grafos anteriores .edlante doeuaentos equIvalentes, au
tentIcados pelos respectIvos ConsuladoS e traduzidos por tradutor
.Juramentado, devendo estar consorc!llt185 C:OIl el!lp~e5aS naclonal·s ou
ter representaçlo legal no Brasil e ~~~ p~~ere~ eXpre$SDS para re
ceber cltaçlo e responder admlnlstrRt!v8 ou judicialmente, hlp6
tese. ell que ser' exIgido, aInda. um l~dlce de n.clonallza~lo do
objeto do contrato, de percentual a ~r!t'rl@·d. eutDrldade con
tratante.

5 11. Havendo interesse público, empresas em regime de
concordata poderio participar de llcltaçlo para $ompra;

5 12. Nlo .e exigir' presteçlo de gerantla, para a ha
billteçlo de que trata este Mrtlgo. ne~pr6~1@ re~olhlmento de
taxes, ou emolumentos, .alvo os ref~re~te~ ~ f~rnecl~ento do edI
tal, quando solicItado, CO. os I~US ele~e~tDs ~gn5tltutlvos.

, 13. O dIsposto no I 2~ do A~t!g© ]g~ n~ I 10 do arti
go 25, no S 1~ do artigo 26 e n~ Plz'Qz~fg ~nlea d~ artigo 45,

nlo se aplica l. concorrtnclas !nte~n~~~anA15 ~8r8 ~ aquIs1çlo de
bens ou $ervlços cujo pagamento seja feito ~om o produto de f~

nanclemento concedido por organls~o lnteTnaclonal. de que o Bra
s11 faça parte, nem nos casos de contrataçlo com empresa estran
geira, pera"a compra de equIpamentos febEle.dos e entregues no
exterior. "desde que para este C.50 te~h8 h~v!~~ ~~Evl. autorlza
çlo do Presidente da Rep~bllca.

Art. ~6. ~uando per~lt1~u ~~ ~~~~~~~I@ ~ ~8rtlelp.çlo

de empresas e~ consórcIo. ob5e~v8r=~~=I@ ~$ seg~1fites normas;
1 • comprovaçlo do co~promlsso. pOblico ou particular,

de constltulçlo de con~6rcl0. syb~~r!t~ ~el@~ ~on~~rc!ados.

II • Sndlca;lo a. '.prela re.ponl'vel pelo conlórclo
qua devar' atandar " condlçDes de liderança, obrlgatorla.ente.
'l••aa. no .altal;

III - apralentaçlo GOl doeu.antol axlgldo. no artigo a~

t.r!~f, ~~~ parta da cada conlorclada;
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5eçlo UI

D.DS REGISTROS CADASTRAIS

antes da
cons6rc~o,

arUgo.

IV • lMp.dl••nto d. plrtlclpaçlo d' ••pr••a con.orel.da~

da; n••e••• 11cltaçlo,'atr.v,. de ••1. de u. con.6rcl0·ou 1.01.~

aa••nte.
I ,a. No con.6rcl0 de ••pr•••• n.elon.l••••tr.ngel~

~as a 11deranç. c'bir', obrlgatorla.ent., a ••pr.sa n'Cion.I, ob~

.ervado o dl.posto no inel.o 11 deste .rtigo.
S' 211. O IlcUante vencedor fie. obrigado ... ttrollovar ~

ce1ebraçlo do contrito, a const1tulçlo' r,g1ltro de,
nos terllos do cOMproMl.so referido no inci.o J de.te

Art. 27. Para os fins deste Decreto-lei, os 6rglos ~

entIdades da Admlnlstraçlo Que realtzem freqüentemente lleltaçDes

.ant.rlo regl.tro. cada.tral. para ef.lto de habll1taçlo, atuIII
aadol pelo .enD.'u.a vez por ano, na for•• r.gul••entar.

'ar'grafo Gnico~ f facultado •• unldad•• idmlnl.tz.tl.
va. utI11z.r-se d. r.glltros cadlstrals de outros 6rglos ou .ntl
dades federala.

Art. 21. Ao r.querer ln.crlçlo no cadastro, a qualquer
te.po, o lnteressado fornecer' os .le.entos n.cess'rlos' .atls
'açlo dls e.lg'nclls do art. 25.

A!t.2'. OS'inscrltos .erlo clas.lflcldos por cltego
rS'.' tendo-Ie •• vl.ta lua espeelailzaçlo, subdivididos •• gru
pos, legundo I c,plcldade tfcnlca e 'in.ncel:a, avaliada pelos'
ele.entos constantes da doeu.entaçlo relacionada no Irt. 2~.

I ,.. Aos Inscritos ser' fornecido certificado, reno
vivel seapre que se atualizar o registro.

I 2a. A Ituaçlo do licitante no cu.prl.ento'de obriga.
~Des .ssu.ldas .eri Inotlda no respectivo registro cadastrll~

Art. 'O. A qualquer teapo poder' ser alterado, sus-,
pen~o ou Clncelado o registro do ~nsc~lto 'que de!.ar de satlsfa
z.r as e.lg'nelas do art. 25 desteOecreto-lel, ou as estabeleci.

,das para a cllsslflcaçlo cadlstral.

5eçlo IV
DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO

Art. J1. O ~rocedl.ento da llcltaçlo ser' Iniciado com
• abertura de processo adMInistrativo, devidamente autuado, pro
tocolado e nu.era~o. c~ntendo a .utor~zaçlo respectiva. a indlca
~'o sucinta ,de ,séu, objeto e do fecurso pr6prl0 para a despesa ~

ao qual' serlo juntadas oportuna.ente:
~ - edital ou convite e respectivos anexos. ~uando for

G caso;
II ~ coaprovante das publicaçDes do edital resumido, da

coagh1caç~o 's entidades d~ classe ou da entrega do convite;
III - original das propostas e,dos,doculll~ntos que a. lns~

trufre.;
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IV - atas, rel.t6rlos e dellber.çDes da Comlsslo Julga-
Clor.;

V - p.receres t'cnicos ou JurIdlcos emitidos sobre •
llcU.çlo;

VI - atos de _dJudlc.çlo do objeto da 1lclt~çlo e Cla 5ua
homolog.çlo;

VA~ - recursos éventual.ente apresent.dos pelos ,llcit.n
te. e re.p'~tiv.s ••ntfestaçDes e declsDes;

,VIII - desp.chode anul.çlo'ou de revog.çlo d. 1lcltaçlo,
qu.ndo for o c.so;

IX - t~r.o de contrato ou instrumento equlv.lente, con
for.e o c.só;

x - outrol ccaprov.nt•• de publ1caçOes;
XI - de••I. documentos r.l.tlvo•• l1clt.çlo.
Par'gr.fo dnlco. a••Inut•• do••dlt.l. de llclt.çlo,

,.. Coa0 dOI contr.to•• Icordo•• Conv'nlo. ou aJult•• dev•• ler
,r.vl•••nt•••••In.do. pelo drglo co.pet.nt. d. Advoc.cl. Con.ul
tlva d. Unllo•

• rt. '2. O .dltal cont.r'. no pre'.bulo, o n~.ero d.
ord•••••'rle .nu.l. o ncae d. r.p.rtlclo Int.r••••d••• finali
dade d. Ilclt.Clo. a ••nclo de que ler' regld. por ••te Decre
to-l.t, o loc.l, dt•• hora p.ra rec.bl.ento d. docu.ent.clo e
propo.t., b•• co.o p.r. Inicio d. abertura do••nvelope.•• Indl
c.r' o legulnte:

I • objeto d. llcltaçlo, •• de.crlclo luclnt. e cl.ra;
11 - prazo • condlcDes P'f' a a••ln.tur. do contrato Ou

r.tlr.d. do Instru.ento. prevl.to no .rtlgo ' •••xecuclo do con
tr.to • _ntreg. do objeto da llclt.çlo;

111 - ••nçDes p.r. o caso de In.dlmplemento;
IV- condlcD~s de pag~.ento .. e, qu.ndo for o caso, de

r.aJust••ento de precos:
V - condlcDes de recebimento do objeto d. 1lcltaçlo;

VI - condlçDes par. partlclpaçlo n. 11cltaçlo e for.a de
apresentaçlo das propostas;

VII - crlt6rl0 par. o Julgamento;

VIII - local e hor'rl0 em que serlo fornecidos elemento.,
Infor.acDes ••sctarecl.entos rel.tlvD~ • líc)t~çlo;

IX • outras Indlc.cDes .speclflcas ou pecull.res d' 11-
cltaclo.

I ". b orlo1nal do .dlt.l dever' .er d.t.do e 6ss1n.
do p.l. autorld.de que o .xpedlr, per.anecendo, no processo de 11
cltlclo, e dele extr.indo-se IS c6pSas Integrais DU re.u.ldls,
plra lua dlvulOlçlo•

• 21. O edltll de concorr'ncSa, ressilvld. I hSp6tesl
do Irtigo ", .er' publicado, no Dl'rl0 Dflclll da Unilo, em re
au.o, durlnt. trls'dilS consecutivos, co.·a Sndlclçlo do locll ••
que os Interessldos poderio ler e obter o te.to Integral. todls
a. Infor.lcDes sobre o DbJeto da "11cltlçlo. podendo aindl a Ad.l-
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nlatraçlo, conforae o vulto da concorrlncla, utilizar-se de ~u

tros .eios de divulgaçlo para allpllar a 'rea de coapetlçlo.
I )1. A Adllinistraçlo ~as cOllpras, para entrega futura,

obras e serviços de grande vulto ou complexidade, pode estabele
cer, no Instrullento convocatórl0 da licltaçlo, _ exlgéncia de ca
pital .Inlao registrado e realizado, ou de patrlaDnl0 lIquido .1
nl.o, coa0 dado objetivo de eOllprovaçlo-da l~oneidade financeira
dasellpresas llc1t8nt-es e para efeito de garanUa do .dillplellento
do contrato a aer ulterloraente celebrado.

I .R. D Poder Executivo definir' eM ato próprio, o
grau de co.plexldade e o volume da opereçlo,' a que se refere o
par'graro anterior, bem assla os 11111tes .'xl.os exlglvels, a fi.
de que,nlo se frustre a COllpetlvidade do proced111ento llcltató
do.

I SR. O prazo al"lao ser' de ~rinta,dlas para conco;
r,ncia e concur.so, de quinze-dias para tomada de preços e lelllo,
contado da pri.eira publlcaçlo do edital,'. de tres dias ótels
para convite.

I 'R. O capital .Inlllo Ou o valor do patrlllDnÍo liqui-
do, a Que se refere o f 'R deste artigo, nlo poder4 exced~r. 101
do valor esti.ado da contrataçlo nem ao lilllte estabelecido na
allnea -b- do Itell 1 do artigo 21.

Art. ". A Admlnls~raçlo nlo pode deSCUMprir as noraas
e CDndiç&es do edital, a Que se acha estritallente vinculada.

t 11. Decair' do direito de I.pugna~perante a Adllinis~

traçlo,os teraos do edita~ de licitaçlo aquele Que. tendO-D acei
t.o sell DbJeçlo, venha a apontar, depois ':do -julgallento, falhas ou
lr~egularldade5, Que o viciaria., hipótese em que tal COllunicaç1o
~Io ter' efeito de recurso.

I 21. A Inabllltaç'o do licitante I.porta preclusao do
aeu direito de participar da. fa.e. aubaeqüent•••

Art. ,.. Na. concorr'nc!as de '.bJto Internaclonll. o
.dltal dever' aJustlr••••• dJretrJles di polJtlc••onet'rl. e do

co.lrelo exterior e atender 'S e.l0'ncles dos 6rOlos eo.pet~n.

teso
Art. )5. A concorr'ncla ser' proce.sada e Julgada co~

observ'ncil do seguinte procediMento:

I - abertura dos envelope. -docuaentaçlo- e sua .pre.
cllçlo;

II - devoluçlo dos envelopes ·proposta-, fechados, .os
concorrentes Inabilitados, desde que nlo tenha 'havido recurso Ou
Ip6s SUl deneoaçlo;

III - abertura dos envelopes -proposta- dos concorrentes
h.billtados, desde que transcorrido o prazo sem Interposiçlo dé
recurso, ou tenha havido desiatencia expressa, ou ap6s o juloa
.ento dos recursos interpostos;

IV - classlflcaçlo das propostas;
V - deliberaçlo pela autoridade competente.
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I 11. A abertura dos envelopes "documentaçlo" e "pro
posta" ser' realizada sempre em ato público, previamente designa
do, do qual se lavrar' ata circunstanciada, assinada pelos lici
tantes presentes, facultativamente. e pela Comlsslo.

I 21. Todos os documentos e envelopes "proposta" serlo
rubricados pelos licitantes presentes e pela Comlsslo.

I 31. t facultada' Comlsslo ou autorld~de superior,
•• qualquer fase da concorrencla, a promoçlo de dlllgencla, de&-

tlnada a .sclarece.r ou "colllpl~mentar a ,1nstruçlp do processo.
I .1.. b disposto neste artigo ap1ica-~'t no . que cou

ber, lO concurso, .0 lelllo•• tomada de preços e lO convite. fa
cultada, quanto ,a este ~ltlmo. a publlcaçlo no Di'rio. Oficial da
unilo.

I 51. U~trlpa~sada a fase de habll~t~Ç'D Cltens I e
11) e abertas as propostas Citem 111), nlo .als ~.~e desclasslfl
c'-las, por .otlvo rel~clonado com c.pacldade JurIdlpa. caplcida
de tfcnlca, ldon~ldade. fJn.n~elra e regular19ade. fiscal, salvo em
r~zlo de fatos ·supervenlentes. ~u s6 conhecidos ap~s D, julga.en
to.

Art. 36. No julga.ento das propostas, a co.lsslo leva
r' em conslderaçlo os seguintes fatores:

I - quall~ade;

11 - nru:t~.~ntp.i

III.-.pre~@i

IV -. pr~zo;

V - outr~s,p~ev~stos no edital ou no convIte.

I 11.. $e~' obrivat6rla a justlflca;lo ~scrita da co
.lsslo Julgadora ou ~p respons'vél pelo convite, quando nlo for
.scolhlda a pr9Postl de aenor preço.

I ~I. Nlo se.considerar' qualquer oferta d~ vantagea
nlo prevIsta no edltal;ou no convite, nem preço ou'vantagem'ba
seada nas ofertas dos de.ais licitantes.

, I 31. Nlo ae a~'tir' proposta que apresente prerqs
~~4rlos slab611cos, lrr1s6rlos ou de vIlor zero, linda que o
ato convocat6rlodá ~cltaçlonlo~enha estabelecido limites al
nlaos.

Art. ~7. O julgamento.das propostas s~r' ObJetivo, de
vendo, a Comlsslo.de Llcltaçlo ou o .respons'v.el ~elo convite,
reallz'-lo em contormldade coa os tipos de l1cltl;lo, 'os crlt'
rios prevla.enie estabelecidos no ato convocat6rl0·e de Icordo
co. os tatores excluslva.ente nele referidos.

Par'gr.f~ dnlco. Para os efeitos deste artl~o, consti
tue. tipos de 1lcitaçlo:

I • a d•••nor preço;
1I • a de a.lhor t'cnlca;

11I •• d. l'cnlca e _reGo; e
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IV • I d. pr.~o.bl", •• que • Ad~SnS.tt.~lo tS•• ~ VI·
10r lnlcSl1 I ••tlb.l.ç., •• 'un~lo d.l., lS.St•••lnl.o ••'.lMO
de pr.~o., ••p.clflcado. no ItO convocat6rlo.

Art. 'I. Serlo d••cll••SrSclda.:
I .•• ~ropo.ta. que nlo .t.ndaa •• '.lg'ncla. do, ItO

conVOClt6rSo d. 11cStaçlo:
11 • I' propo.ta. co. pr.ços ••e.salvos ou ••nlt••tl••n.

t. ln•••qülv.ls.
Par'grlto ÓnSeo. Quando toda••s proposta. forea des.

ela.sltleada" a AdmSnl.trlçlo poder' fl.ar .os 1Icltant•• o pra.'
zo de I dia. ótels para apr.sentlçlo de outras .scolaldls di'
cau••s referidas ne~te artigo.

Art. n .. · A Adl!ln1stnçlo poder' reVogar • llc1ttçlo
por lnteres.e pObllco, devendo .nul'·l. por Slegalldade, de otl
elo ou .edlante provocaçlo de terceiros.

, 1R. A anullçlo do procedlaento 11eltat6rl0, por .0
tlvo ~e Ilegalidade, nlo gera Dbrlgaçlo de lndenliar, ressllvado
o disposto no plr'grafo único dO.lrtlgo .9. .

I 2R. A nulldlde do procedimento llcltat6rlo Induz I do
contrato.

Art. .0. A Adclnlstrlçlo nlo poder' celebrar o contra
to, lob pena de nulidade, COI! preterlçlo da ordel! de Cllsslflcl
çlo das propostas ou coe terceiros estrlnhos .0 procedlaento lS
cUat6rlo.

Art••,. A hlbllltlçlo prellalnlr, a lnscrl~lo ell re
gistro cadastral, lua Ilteraçlo ou cancellmento,.e a. propostls
lerlo processldas e julgadas por u~a comlsslo, permanente ou es··
peclll, de, no IIlnlllO, trts membros.

I lR. 'No caso de convite, I cOllllsslo julgldorl poderl'
ler ~ubst1tufdá·.por servidor deslgnldo pell autoridade competelll~

te.

• 211•. ~ coaSulo para Julg.aento dOI. p.dSdos ~. "'!".

erlçlo •• registro cadastral, lua l~terl~lo ou clnc.la.ento, .e~~

lntegr~dl po~:protlssSon'ls legal.ente habilitados, no casO de
obras, lervlços ou aqulslçlo de equipallentos.

I JI. Enqulnto ,nto nOllelda a COIII1Slo Julgadora, ln
cu.bír' • .utorldade qu. e.pedlu o edital prestar DI esclareci
••nt~sque forem 101icltados.

'6R. A Investidura dos membros das ComlssD,s· Per•••
n~ntes nlo exceder' de ~ ano, vedada ~ reconduçlo, Darl.a ~es~1

CDlllsslo, no perlodo subseqüente.
Art. ~2. O concurso, _ que se refere o 1·.0 do artl~o

20, deve ser precedido de regulamento pr6prl0, a ser obtld~ pelos
interessados no local Indicado no e~ltal.

',D. O regull.ento dever' Indicar:
I - a quallficaçlo'edglda dos p~rUclpante$;

11 - as diretrizes e a for.1 de apresentaçlo do traba.
lho', ,
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111 - as condlçDes de reallzaçlo do concurso e os pre.los
a sere~ conçedldos.

I 20. E~ se tratando de projeto. o vencedor dever' au
torizar a Admlnistraçlo a execut'-lo quando julgar conveniente•
• edlante llcitaçlo. da qual poder' participar o seu autor.

Art••3. O lelllo. a que se refere o I ,~ do artIgo 20.
POde ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pe-·
la Ad.lnistraçlo, .procedendo-se na fcr.a da legislaçlo pertinen
te.

I 18. Todo bem • ser leiloado ~er' previa.ente avall.
do pela Admlnistraçlo, para base do preço Inicial de venda.

I 20. Os bens arrealtados serlo pagos' vista, óu no
percentual estabelecido no edital, e Imediata.ente entregues ao
arre.atante. ap6s'a assinatura da respectiva ata lavrada no local
do leUlo.

"I, O aditai de lel110 deve .er ••pl••,nt' dlvulga
to. prlnclpal.ente no .unlclplo a. que .e .al r.allaar.

CAPItULO lil
DOS CONTRATOS

"Cio I
'~ISPOSlçOE$ PRELIMINARES

Art •.••• Os contratos admini.trativo.'de que tr.ta a••
t. Decreto-lei regula.-.iplll. 'UIS cl'u.ul••• pelô. pr.celto.
"'direito pdblico. aplicando-.e.lh••• aupletiva.ente. dl.posi
cees de direito priv.do.

I ,a. O. contratos deve. ..t.bll.clr co- claraza a
prlci.lo .s condiçDe. plrl.ua .xecuç.o••xpr••••••• cl'u.u1a'
"Ideflnllll os direitos'. obrlgaçDes e re.pon.abiUdade~ da. piar
tes. •• confor.idade co. ,o. ter.os da llcltac'o e da propoatl •
'que ae vincula••

I 20. Qs contratos que dispensam 11cltaçlo de~. aten.
der aos teraos do ato que os .utorlzou e da propo.ta, quando for
o caso.

Art ••5. 510 cl'usulas necess'rlas e. todo contrato as
~ estabeleça~:

J - o objeto e seus elementos caracterlstlco.;
11 • ~ regiae de execuclo ou a for.a de ~ornecl.ento;

111 - o preço e as condiçD~s de pagamento,' e quando ;or p

caso os crlttrlos de reajusta.ento.

IV -os prazos de Inicio, de etapas de execuçlo, de ~on.

clus'o, de entrega, de observaçlo e de recebi.ento definitivo,
canfor.e o éaso;

V - a lndicaçlo dos recursos para atender lS·despesas;
VI - .s garanti.s oferecldls pari assegurar sua plena

execuçlo, quando exigidas;
VII - as responsabilidades das partes, penalidades e VI

lar da 'ulta;
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VIII - os casos de resc!sloi
IX - o reconhecimento dos dlreltbs da Admlnistraçlo, a.

caio de resclslo administrativa, previstos no art. ~7;

X - as condlçDes de lmportaçlo, a data e a taxa de ca.
bio para converslo, quando for o caso.

'ar'grafo ~nlco. Nos contr~tos cele~rados pela Unl10
rederal OI .uas autarquias, coa pessoas fblcas ou .1ur!dicas dOIllI
clliad.s no estrangeiro deverl const.r, necess.ria.ente;~l'u.úla

que declare coapetente o foro ~o,Diltrlto Feder.l para dlrl.1r
qúalquer quesilo contr.tu.l, ••lvo o disposto no I'; do artigo
25, perait1do nesses c.sos o juizo arbltr.l.

Art••,. A crit'r!o d. autoridade competente, alll cada
c~.D,' poder' ser exigida prestaçlo de gar.ntla' nas contrataçDes
de'obras, serviços a co.pr.s.

I '.. Caberl ao contrat.do opt.r por um. d.s seguintes
aodaUdades:' ' , .

,. c.uçloem dinheiro, .m Utulos da divida pl1bl1c•. ti.

ilnllo Ou fldejussóri.;
2. ftança banc'rla;
3. seguro~gar.nti.;

f 20. As aar.ntl.s~ que'.~ feferem ~s nl1meros' e 2
do ,padgnto ,anterior, ,~ua~do edlJ~da,s" nlo excederia de ,. do
Yal~r,do conttato.

'Jo. A garantia prestada pelo ,contratado serl llber~

da 'OU re.tituida após • ~xecuçlo do contrato.
, '·6R. Nos c.sos de contr.to, que ll11porte entrega de

·bens ~ela Ãdmlnístr.çlo. dosqu.is O contr.tado flc.r' '~eposlt4

'r{~, a ·i.r~~tl. deVer' cprresp~~der ao v.lor desses bens, .1nd~

pender:ate.ente do U.iter~ferldo no,' ~R.• ,

Art. "7. -A'duraçlo dos contratos r'egldo; por este .~~

cret~-lel ficarA adstrU' • 'dgenda dos respectivos cdditos,
I.ceto qu.nto aos rel.Uvos:,

I •• PToj.tos ~ lnv.atl~.n~oa Incluido. a. orç••ento
,1ur,1I"uII. ,poGlndo .Ir pro~roo.do le houvlr Inter'''1 ti.· Ad_l.
Al.traçlo, tlladeqYI 1.10 tlnh. lido prlvllto n. l~elta~lo a I'~

••c.dlr tlt , anol'ou Go prllo a'.I_o p.r. tInto fl••do •• 1.1; .•
II • a praat.çlo tle ••rvlçoa a .er a.lcut.d.' ell 'or~.

contlnu., podendo a durlçlo astlnder-ae ao ••Ireltlo I.gulntl 80

d. vlg'ncl1 eI' rl.pectl~o :r'dlto.
'S '1.·0. prllO' ell Infelo. de et.p.a ela ••e:uçlo, de

"':'Cluslo a d. ·.ntrao., IdaU.I.,prorrog.çlo I crlUrl0 eI. AdII!.

n!.tr.ç~o, ••ntldas aa eI•••Ia cI'ulul.a elo contrito, 'elesde ~U.

lCorr. algUM elo.· ••oulnt•• aotlvoa:
'o Ilt.r.çlo elo projeto ou .apeclfic.çDI.. p'.1. Adal-

nlstr.çlo; .
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2. eupervenl'ncia de rato excepcional e ·i.prevlIIvel •
• stranho • vontade da. partes, que altere fundamentalmente as
~ondlçDes de enecuçlo do contrato;

J. interrupçlo da execuçlo de contrato ou dlmlnulçlo do
rlt.o de trab~lho, por ordem e no interesse di Adminlstraçlo;

4. MUllento das quantidades lnicill~ente previstas no
contrato. nos li~ltes per~ltldos por este Decreto-lei Cart. 55. §

111 );
5. liilpedilllento de exr.cuçlo.. do contrato, por fato ou ato

4e terceiro. reconhecido pela Ad'!'.lnis'traçlo. ell docullento contell":
porlneo • lua ocorrência;

6. omisslo ou atraso de provIdencies a cargo de .Admi
nistraçlo. do qual resulte diretemente illpedimento ou retardamen
to na execuçlD do contrato.

S 2D o Tode prorrogaçlo de prlzo dever' ser justificada
por escrito e previemente autorizada pela autoridade competente.

S 3~o O limite de cinco anos. a que se refere estear
tigo. nlo se .aplica aos contratos de concesslo de direito real ,de.
uso. de obre pública ou de serviço púolico. bem. assi~ aos, de 10
caçlo de bem' le6vel. para o serviço público.

~rt. 48. O regime jurIdico do, contratos administrati
vos. lnstltu,Ii;JI) por este Decreto-lei. lConfere • Administuçlo. em
relaçlo I eles•• prerrogaUvacie:

I = ~@dlfic'-los 'urii18teralm~nte para .elhor adequaçlo
..tinalidades de Interesse público;

II = ~~tingüi-Ios, unilateralmente. nos casos especifi
cados no lncl~o I do art ••69;

111 G fiscalizar-lhes a execuçDo;
IV - apUcar sançDes 1I0tivadas pela inexecuçlo. total ou

parcial. do ajuste.

Art. 49. A aeclaraçlo de nu~idade'Go contrato .d~inis

'tratlvo opera ~etro'tlvàmente. impedindo Dsefeltos jurldlcos que
ele, ordinerillfllente, deveril produzir. aU/II'de" desconsUtulros,
j' produzidos.

P.~'grlfo único. A nulidade nlo exonera. a Admini.tra~

çlo do dever llIe indenizar o contratado.• pelo :Que elite houver exe.'
cutado at6 a ~.~e,em que ela for declarada, contanto que nlo'l~'

.eja 1.put'vel, promovendo-se'a responsabil(dade de quem lhe deu
causa.

Seçlo n.
DA FDRMALIZAC.O DOS CONTRATOS

Art. 50. Os contraios e seus aditomentos lerlo lavra
dos nas repartlçDes interessadas,' que .anter~o,arQuivo cronol6gi
co dos seus .utdgrafos ,e registro ;slste.'tlco, .do ,seu extr.to.
salvo ~s rel~~~vos'a di~eltos reall áobr~ 1.6v~I~.Jque se fo~~a~

Unll. por ln~tr~lIento. público. -de tudo .,~'lOt.~~O..se c6pia no pro
cesso que.lhes deu orIgem;
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Par'grafo ~n~co.

verbal coa • Ad.inlJtraçlo.
paga.ento.

Art. ". Todo contr.to deve alncl~9'~~. no pr••~buIOl
o. nO-I' da. part••• di Ilua r.pr•••ntant••• a finalidade. o ato
qu. autorllou a lU' l.vr.tur••.o nóa.ro do proc•••o d. 11clt.çlo
ou da dl.plna••.• luJ.lçlo do. contratant,a~~. nor.a. d••te D••
creto·lll'. '1 cl'ulula. contratu'll.

, ,e •.A publ~caçlo r ••ualda do,lnatruae~to de contr.to.
, \

ou di ••u. adltallento. no DUrlo GUda1, d. IIn~'o. Que '. concllçlo·
Sndllp.n,'v'l p.ra a .u••flc'cl •• I.r' prD~!den~lad. pela Adal
nlltraçlo ·n•••••• data d. lU' •••1n.tur•• para ocorrwr no pr"o
de 20 (vinte) dia•• qu.lqu.r que ••Ja,D ••u valor••1nd. que I'.
Inu••

I 21. ~ ved.do atribuir .f.lto. fln.ncelro. r.tro~tl

vos ao. contr.to. r.gldo. por ••te Decr.to.lel. be. a••I. •• lua.
alt.raçDe•• lob pena de lnvalld.de do .to. .re.pons.bllld.de ~

que. lhe deu cau.a.
f '1. O dispo.to no p.r'gr.fo .nterlor nlo se aplica

aos c.sos de extr••a e coaprov.da urglncla. le I .ventu.l de.or.
superior ••8 hora•• P'r' pr'vl. celebraçlo .. do contr.to. puder
ac.rret.r d.nos lrrepar6vels '-ordem coletiva. i .aOde pObllca ou
6 segur.nç. n.cion.l. hlp6tese •• que' .u. for.allzaçlo dever'
ocorrer no prlaelro di. ótll subseqüente. convalidando a obra. •
co.pra ou serviço cuja .xecuçlo j' .e tenha porventura Iniciado.
pelo seu c.r6ter In.dl'vel.

Art. 52. O -terao de contrato· • obrlgatarl0 no easo
de concorrencl. e no de to.ada de preços. e. que o valor do con
tr.to ••ced. a Cz$ 2.000.000.00 e facult.tlvo nos de.als. e.
que a AdmlnistraçEo poder' .ubstitur~lo por outros lnstruaentos
h'bels. tais COIIO -c.rt. contr.to·. ·nota de empenho de despes.-.
-autoriz.çlo de compr.- ou -ordea de execuçlo de serviço·.

I 11. Ser6 fornecida .os interessados. sempre que pos
slvel•••lnuta dó futuro contrato.

I 21. N. -carta contr.to·. ·nota de eapenho de desp'e
•••• ·.utoriza~lo de compra·. -orde~ de execuçlo de serviço· ou
outros lnstru.entos h6bels. aplica-se. no que couber. o disposto
no artigo .5.

I ~R. Aplica-se o disposto nos artigos ~S • • a••~. 50.
51 e de.ais nor.as gerais. no que couber:

.) .05 contratos de seguro. de flnancia.ento. de 10e.
CiD. •• que o Poder PObl1co seja locat'rl0. e aos de••ls -cujo
conte~do seja regido. pred3.1nante.ente. ~or nor••s de direito
priv.do;

b) aos eontratos e.'que a Unilo for p.rte. CO.D usu'ria
de serviço pObllco.

,.-. t dispens'vel o -ter.o de contr.to· e facult.da
a substltulçlo previ.ta neste .rtlDo. • crlt6rio d. Ad.lnistraçlo
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.e.. 1ndependentellente de seu valor. nos ~lilSI)S lie >;(jffiP:i'liíIS, i::tlm en
trega l_edlata e Integral dos bens adquiridos. dDS qy~ls nlo . re-

lulte~ obrlgeçDes t~turas"lncluslve ass!stfncl. tfcnlea.
Art. 5~. t permItido a qualquer licitantE o conhecl-'

..nto dos termos do~contr.to ~elebr.do e, e QUllquer interess.do,
• obtençlo de cÓpia autenticada, MedIante @ pMgIMento dos emolu
aentos devIdos.

Árt. ,.. .'.dmlnlstr.çlo co~voc.r' ,regularmente o In
tere'ss'do par. ISsln.r o terMO de contreto~ .ce!tu "u retirar o'.... ,

Instrumento equIvalente, dentro do prezo e eondJç6es ~st.belecI-
I, •

dos, sob pena de deea!r do 'direIto • contrat.çlo sem preJu!zo d.s
••nçDes prevIst.s no art. 7'.'1D• D prazo da convocaçlo poder' ler pr@r~o9.do, um.
vez,'por Igual per!odo, qu.ndo solicItado durante o seu transcur
~o pele p.rte, e desde que ocorra MotIvo JustIfIcado oCIIto pela
AdMInlstnçlo.

I 21. t 'acult.do • AdMlnlstraçlo, qy~ndo fi convoc.do
nlo a••lnlr o 'MtarMo d. contrito· Ou nlo eC'lt.r ou retlrar'o
instruaento Iqulvllente, no prlzo a ccndlcDe' I.t'b.leeido" eo~.
voear o. licltant•• re.ane.centas, n. orde. de el•••1flcaçlo, pI.
r. ",'-10 e. Igual pr.zo a ne, .....s condlçDe, propo.t.~ p.l0
'I cla"ltlcldo, Ineluslv. quanto ao. preço., Ou rlvog.r. lSci
tlçlo, independenteMente d. COMlnlçlo prevl'tl no artigo 71.

I )t e D.cóirld~' 'O dll' da diti d••berturl,dls pro
po.tt', .eM convocaçlo pari a contr.tlçl~, ficam OI lieltlnt'l
liberados d~s e~proMI••os a"UMldo••

leçlo lU
DA AL'ERAçaO DOS,CONTRATO$

Arte ". O. contr.tos regIdoI por este ~@crotc-l.1 po
derio ler alterados'nol .egulnt•• ea.o.~

I - unllateraleente, pele A~inl.tfse;@:

a) qulndo houver eodlflcaçlo do piojet~ @y ~GS ~.pecl

'leaçDes, par. aelhor .dequaçlo tfcnlca lOS leus ObJetIvos;
b) qu.ndo neeeas'rl. a Modlflcaçlo do valor contratu.l

.e decorrtncla de Icr'acleo ou dlMlnuIçlo qu.ntltatlv~ de leu.~

Jeto, nOI 1181tel per.ltldos por este Decreto-lei;
II,-,por .coi~o daa p.rtes:
.) quando conveniente a .ubstltuiçlo da o.rantll 'de

execuçlo;
b) quando necess'rla I .odlflc~~~o d~ ~egl~~ de execu

Cio ou do aodo de 'orne~18ento, 'M face de verlflcaçlo t'cnICI da
lnlpllcabilldlde n~1 ierMos contra~u.ls orlDln'rl~s;

c) qu.ndo neces.'rl. a Modlfleaçlo di fOrMG ~e paga_en
to, por IMposlçlo de clrcunstAnclas lupervenleri~es. Dantldo o va-
lor InIcial;

d) para restabelecer p rel~çio. ~ue D~ pQrté~ pactuar••
SnlelalMente, entre os enc.rgos do contret8dc e s r~trlbulçlo da
AdMlnlltra;lo par. a justa re.uneraçlo da obro, serviço ou torne-
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ciaento, objetivando a aanutençlo do inicial equilibrio econDmlco
e financeiro do contrato.

i_1D• '0 contratado fica obrigado a aceit~r, nas aesaas
condiçDes contratuais, os acr'sciaos ou supressDes que se fizerea
nas obras, serviços ou coaprés, at' 251 do valor inicial do con
trato, e, no caso particular de refora. de ediflci~'~u de equipa
aent~, at' o liaite de 501 para os seus acr'sciaos.

I 2D. Se no contrato nlo houvere. sido conte.plados
preços unit'rios para obras ou serviços esses serlo fixados ae
diante acordo entre as partes, respeitados os limites estabeleci.
dos no par'grafo anterior.

I.,D. No caso de supre~slo de obrasou.serviços, se o
contratado j' houver adquirido os aateriai. e posto no local do.
trabalhos, .deverlo .er pagos pela Admlnistraçlo pelos custos· de
aquisiçlo, regularaente coaprovados.

I .0. Mo caso de acr'sciao de obras, serviços ou coa
~ras, os, adita~entos contratuais poderio ultrapassar os li.l~es

previstos no , 1D.deste artig01 desde que nlo'haja alteraçlo do
objeto do contrato.

I '0. QuaIsquer tributos ou encargos legais, criados,
alterados ou extIntos, ap6s a assinatura. do contrato, de co_pro-

vada repercusslo nOS preços contratados. l.pllcarlo a ~evl.lo
Idestes para .als ou para aenos, conr~rae o·caso.

"o. Ea havendo alteraçlo unIlateral do contrato, qu~,

auaen~e os encargos do contratado, a Adalnlstraçlo dever' resta
belecer, por adita.ento, o equllibrlo econDalco-flnancelro Ini
cial.

'.çlo IV
DA EXECUÇaO DOS CONTRATOS

Art. 'I. D contrato dev.r' ••r a.acut~do 'lal••nt. p,
li' plrtl', d' Icordo co. I' cl'u.ull' Iven;ld•• I II nor.l' de.
tI Decreto-lei, re.pond.ndo c~da qUII p.ll' con.eqü'ncll' de lu.

·lne.lcu;lo totll Ou plrclal.
'Art. 57. A I••cuçlo do contrito d.ver' .er aco.plnhld'

a fl.clllla~a por ua rapre'lntant. da Adalnl.trlçlo, I.peclalaeft
tI dealonado.

'ar'orafo dnlco. O r.pre.antlnte da Adalnl.traçlo Ino
.tlr' .. regl.tro pr6prl0 toda. a. oeorr'ncll' r.llelonadaí coa a
a••cuçlo do contrato, deteralnando o que for nec••••rlo • rlgula
~llaçlo das ~alta. ou def'lto. ob.ervados. A. deel.a••• provi
dencia. que ultrapassea a .ua co.pet'nela d.verlo air aollcltadas
a aeu. superiores, •• teapo h'bll para I Idoçlo da••edldls con
.••nllntl••

Art. 58. O contratado dever' .anter no local da obrl
ou 'Irvlço, preposto, Ic.lto pela Ad_lnlatrlçlo, para rlprlsen
t'-~o na ••eeuçlo do contrito.

Art. 5'. O contratldo • obrJgado·. reparar. corrigir,
~..over, ~econstrulr ou substituir, ls sua••xpensl., no totll ou
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•• parte, o objeto do contrato e~ que se verificarem vielas, de
feitos ou IncorreçGes resultantes da exeeuçlo ou de .aterlais em
pregados.

Art. 'O. O contratado f respons'vel pelos dànos ~ausa

dos diretamente' Ad.lnlstraçlo ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execuçlo.do contrato, nlo excluindo ou redu
zindo essa responsabilidade a fiscallzaçJo ou ,o·acompanhamento
pelo 6rglo Interessado.

Art. 61. O contratado , respons'vel pelos encargos
trabalhistas, prevldenel'rios, fiscais e comerciais, resultantes
da execuçlo do contrato.

I 1D. A lnadl.plenela do contratado, com referenela
aos encargos referidos neste artigo. nlo transfere • Ad.lnlstra
çlo P~bllca a responsabilidade de seu pagamento, nem poder' one
rar ° objeto do contrato ou restringir a regularlzaçlo e ouso
das obras e edlfleaçDes, inclusive perante o Registro de I.6veis.

I 2Q. A Ad.inlstraçlo poder' exigir, ta.b'm, seguro
para garantia de pessoas e bens. devendo essa exigencla constar
do edital da 11citaçlo ou do convite.

Art. 62. O contratado, na execuçlo do contrato, sea
prejulzo das responsabilidades contratuais e legais, poder' sub
contratar partes da obra, serviço ou forneci.ento, .t' o li.ite
admitido, .. cada caso, pela Admlnistraçlo.

Art. ". Executado o contrato, o seu objeto ser' rece-
bido:

I-e. se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responslvel por se~ aco.panha

.ento e tl5callzaçlo, .edlante terao circunstanciado, assinado
pelas partes, dentro de l' dias da comunlcaçlo escrita do contra
tadoi

b) detinltlva.ente~ por servIdor ou comlsslo designada
pela autoridade coepetente, .edlante terMO circunstanciado, '551
nado pel.s partes, .pós o decurso do prazo de observaçlo, ou de
vlstorla Que coaprove a adequaçlo do objeto aos terMOS contra
tuais, observado o disposto no artigo 59.

11 - •• se tratando de co.pras:
a) provisorla.ente, para .feito de posterior verlflca

çlo da contor.ldade do .aterialcom a especlflcaçlo;
b) detlnltlva~ente. ap6s a veritlcaçlo da Qualidade e

quantidade do .aterlaI e conseqüente aceltaçlo.

I ,t. NOI calol di aQul.lçlo di aQulp,Mentol de gfande
vuUo, rO .JlClbl••nto fer ••t-f .••IUant. ·ter.o chcunltanclado I,
ROS ....1., ..dlantt r.clbo.

I ~I. O ,Ic,bl••n\o provl.6rlo Ou d.flnltlvo nlo •••
clul .~ , "lponsl~111~ad. civil ,'la solldlz • lagurança d. obra,
ReM • 'tlco.protl~.lon.l, p.l. p'rfalta '.'cuçlo do ~ontrlto.

I )1. O prll( • ~ut I' r.flr•••11n•••~., do Inc~.c

I. "st. .rtlgo, a40 ~oder. I.r luperlor • c.nto • ,lnt. ~1'1,

••lvo .M ca,ol ••clpçlonall. devlda.ent. Justlflc'dOS ••r.vlstol
RO .dit.l.
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Art. ,.. Pod.r' .,r dilpenl.do o r.c.bl.ento provl.o.
rio nDI~••gulnt•• ~'101:

I - tlnerol per.c!v'~I, Ill.ent.çlo prep.f.d. 1 outrol
..t.rlal., 1 crlt'rlo d. Ad.lnJ.tr.çlo;

11 - .ervlçol profl.ilonlll;
III - obras • lervlços de valor at' tzS "O.OOO,DO, desde

que nlo le coaponh.m de .p.relhol~ Iqulp.mentos e lnst.l.çDes lU·
3eltos • verlflc.çlo de funclona.ento e produtividade.

P.r'grafo ónlco. Nos c.sos ~este artigo, o rec&blmento
.er' feito .edl.nte recibo.

Art. ". Salvo disposiçlo e. contr'rlo, const.nte do
.ditl1", convite ou de .to nor.aUvo, os ensaJos, testes e de.als
provas exigidos por nor.as t.cnlcas oflcl.ls p.ra boa execuçlo do
objeto do contrato, correm por conta do contratado.

Art. '6. A Ad.lnlstr.çlo rejeitar' no todo ou.m p.r
te, obra, lervlço, Ou fornecimento, se ea des.cordo com O contr.
to.

Seçlo Y
DA INEXECUÇ~O'E DA RESCI$~O DOS CONTRATOS

Art. 67. A fnexecuçlo lot.l·ou parci.l do contrato·en·
.eja a SUl reseislo, com as conseqüenel.s contratulis e as pre
vist.s ea lei ou ,egul••ento.

~rt. '8. Constituem Motivo par. resclslo do contrato:
J - o nlocuapri.ento de cl'usulas contratuais, espeei

flc.çDes, projetos OU pr.zos;
11 - o cUMpri.ento lrregular.de cl'usulas contratuais,

espeelflcaçDes, projetos e prazos;
111 - a lentldlo no seu cumpri.ento, leva"do a Adminis

traçlo a presumir a nlo concluslo da obra, do serviço ou do tor
necl.ento. nos pr.~os estipulados;

IV - o atraso InJustJflcado no inIcio dI obra, serviço
ou ~orneeiaento;

Y _ a parallsaçlo dI obra, ~p se~vlço ou do fornecimen·
to, .e. justl CIUSI e pr'vil comunicaçlo • Administraçlo;

VI -~ subcontrataçlo totl1 ou parcial do seu objeto, I
associaçlo do contratado·com Qutrem, a cesslo ou transfer&ncia,
total ou plrcial, exceto se ~d.itida no.edita1 e no contrato, bem
como a fuslo, chio ou inco~poraçlo, .que afetem a boa exeeLlçlo
deste;

VII - o desatendimento das deter.inaçDes regulares da au·
torldade designada para aCOMpanhar e ~lsca1izar a lU. execuçlo,
assim coa0 as de seus superiores;

VIII - o cometimento reiterldo de feIta. nl SUl execuçl o,
anot.das n. for•• do plr'grafo ~nico do artigo 57;

IX - a decret.çlo de 'aleneia, o pedido de concordata ou
a lnstluraçlo de lnso1vencia civil;

X - a dlssoluçlo da sociedade ou o falecimento do con-
"tratado;
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XI • I Ilterlçlo soclll ou I .odlflclçlo ,da finalidade
ou da estrutura da empresa, que, a juIzo da Administraclo, preju.
dique a execuçlo do contrato;

alI • o protesto de tItulos ou a ~mlsslo de cheques sem
luflclente provislo, que caracterizam a .Insolvencia do contrata
do;

XIII • rlzDe. de lnt.re••e do serviço pOblleo;
XIV •••upre••lo, por p.rte da A~JnJ.trIC'o, de Dbra.,

••rvlço. DJ coaprl', acarret.ndo .odJfJeaclo do vllor Inicial do

contrsto, li'. do liMite per.ltldo ne.te D.creto-l.l' (art. ", f
'I);

xv. a ,uIP!""o,de 'UI .~.~uc.o,;PQ~t,rf.~,.,crltl,da~

AdMlnl.traçlo, por .9~"~ sup.rlpr a,~2g~d$a'J 'I~~','M CI.O dJ
calaaldld. p~bUcI. ;gF-~Y!.perturbaçl, dal"r~'•. ID'ern•. ou guerra;

XVI • q .trl~q. ,upedor a ,n '~1a•• 'oa, ,P'8.....(l~,.,' ""Idos!
pela Ad'lnlltraçlo, decorrentes .d' abril, ~.r"Jçf:!'"P\l(.f..Ji".c1I!l.n~,
to J' recebido. 'Ilvo e. CISO d. cal.~I~.~e p~b~I~I,.g~lye per.
turbaclo di ,ordeM lnt~FP!.ou "u~rr ••

XVII •• nlo 1lberlçlo. por parte da Adm~~l.t~lçlo. de.
'rea, locd. ou ,obJet,Q .,P,an. .xec~çlo d~ .Clbn, ;~~~viçe~olJ ;fornecl•
• ento, no. prlzos çontrl~ulls.

XVIII,· a ocorrencl. de caso fortu~\Q'ou de 'orça 'Ilor,
regullrmente comprovada, IMpeditiva da .xecuçlo do contrito.

Art. 69. A resclslo do contrato poder' ser:
I • deter.lnada por ato unilateral e escrito da Admi.

nlatracl o, nos casQs. ~nu.erados "OS ln~I~QS ,f '.~lJJ do artigo
.ntedOlj

II - a.ig'vel, por acordo en~re as par~es, reduzida 'a
terao no pro~ess~ d~ ~lc~taçlo, desde que hI!~#~~~enl.ncia para
a Adlilnlstraçlo;

III •. judlcial. nos ter.os dalegislaçlo .R~ocessual•
• 1D.. 4.~esclslo adMinistrativa ~u amlg~ve~ dever' ser

precedida de auto~lz.çlo escrita e 'undament.~ ~da autoridade
coapetente.

120. No cas~do inciso ~III do ~rt!g~~nterior ser' o
contratado ressarcldp ~os preju!zos regular~ent,.~omprovados,que
houver so'rldo, tendo, ainda, direito a:

1 • devoluçlo da garantta;
11 • pagallentos devidos pela execuçlp c1O:.C!l!,trato aU a

data da'resclslo;
111 - pagamento do custo da des~0~111~aç'0.

,Art. 70. ~.~escls.o de ~e ~.t.,o Inciso J ~o a,tlgo
antedor. acerretl as segulnt,es éon.seqülnc:la.s,. sell prejuízo dls
••nçlSes previstas neste Oecreto-lei: .

I. assunçlo ll1edlata do objeto d~~ontrat~, no. estado
• local e. que se encontrar. por ato próprio d~.A~l~lstraçlo;

II • ocupaçlo e utl11zaçlo do loc.~,. 1nstal~ça~s, equi
pa.entos, ••terial e'pessoal e.pregados na execuçlo do contrato,
necess'rio•• sua continuidade, a sere. devolvido, ~~ ressarcidos
posterlor.ente, aedlante avallBelo;
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111'- execuçlo da garantia contratúsl, p~ra ressarcimento
da Ad~lnlstraçln e dos valores das .últas e ~ndenlzaçCes a ela
devidos;

IV ~ retençlo dos cridltos decorrentes, do co~trato, ati
o 11.lte dos p~ejulzos causados • Ad.lnlstraçlo.

I 1D. A Ipllclçlo das .edl~as prevJst.s nos Incisos I
e 11 fica a crltirJo da'Admlnls~raçlo, q~~ poder~ dar contlnu\da~

de • obra ou serviço 'por execuçlo direta ou Indireta.
S 2D. t permltJdo • AdmJnlstraçlo, no caso de concor

data do contratado, .anter o contrato, assu.lndo o controle de
deter.in.das atividades necess'rlas • sua execuçlo.

f )0. Na hipótese do Inciso 11 deste artigo, o ato d~

ver' 'er precedido de autorlzaçlo expressa do M~nlstro de Estado
co.petente.

CAPhULO IV

DAS 'IHALIDADES

Art. 1'. A recuaa lnJu.tl '0 IdJUdlc.t'rlo.. 1•• lnar
o contrito, ,cIltlr Ou rltlr.r o In.tru••nto 'Qulv'l.nt., dentro
do pr.lo ••tabelacido p.l. Ad.lnl.tr.çlo, caract.rlla o da.cu••
prl••nto total da obrlgaçlo a••u.lda, .uJllt.ndo.o •• p.nalldad••
Iludida. no artigo 7J, aln~a QUI nlo t.nha .Ido Ca.o d' licita.
Cio.

'ar'grl ro ~nlco. O dllpolto n••t. Irtloo nlo •• Ipllca
la' IIClt.nt•• convocadOI no. t.r.o. do. Irtlgo. 2', • 21,. '.,
I 29, que nlo IClltlr•• I contrltlçlo, nal •••••• condlça•• , In
clu.lv. Quanto 1 prlzo • pr.ço, dll'propostl' p.l0 prl••lro IdJu
dlclUrlo.

Art. 72. D atraso lnJu.tlflc.do na ••ecuçlo do contrl.
to luJllt.r' o eont~'t.ao·' .uIta de .orl, fl••da n. for.1 pr.
vl.tl no InstrUle~to convoclterlo o~ no contrito.

I 1D. a .ultl • qUI Ilude este IrtlDo nlo l.pede Que a
~Inlstraç'o re.clndá :unl1aterl~enteo contrl~o e Ipllque as
outras ••nçee. prevl.tas neste Decreto-lei.'21 • A _ülta'lír' de.contada doi p.ga.entos ou ~a oa
~Intla db ,..pectlvo contrlto,'OU, ainda, quando for o caso, co
brade Judlclal.ente~

Art. 7J. \~.Ia Inexecu;lo tot.l ou'parclll 'do COftt~lto

I Aa.lnlstrlçlo poder., oarantlda pr'vla dete.a,'ipllcar I' con
tratado as ••gulnte. '.an;Des:

I - adverttncla;
11 - .ulta, na tor.a prevl.ta no ln.truaento convQcat6

~Jo ou no contr.to;
III - .uspenslo te.por'rll de partlélp.;lo .. llcltlçlo •

l.pedl.ento de contrltar co- I adalnlstraçlo, por prazo'nlo lupe
~Jor a 2 ano.;

IV - ~ecl.rl;lo de lnld~neldadeparl'llcltlr ou c~nttl-

tar COM a Apln1stra;lo Federal, to per_rar.. GS .oUvos
deter.lnantes d.1NinI~.Q ou .t "Ja ~1'" • ~••bIUtl-
Cio, perante a .pr6prla autorldade 11cllu a .....Udade.
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i 1D. Se a .~lta ~pllceda for .uperlor ao .alor da va
rantla prestada, alfa da perda desta, zesponderj e contratado pe
la sua dIferença, que ser' descontada dos P*g' !ntos eventualaen
te devidos 'pela Admlnlstraçlo ou cobrada Judfclalaente.

I 21 • As sançDes previstas -.s lRclsos I,' 111 • IV
deste artigo poderio ser aplicadas Junta-enle coa a do Inciso 11,
facultada a defesa prfvl. do Interessado, ao zespectlvo processo,
no prazo de , dias dte1s.

f. '0. A .a"Clo estabelecida IID IncUo IV' ·de coape
tinela exclusiva do Ministro de Estedo, facultada a defesa do In
teressado no respectivo processo, ao prazo de 10 dias d. abertura
de vista.
\) Art. 74. «••a"CDes previstas nos Incisos UI • IV do

.r~lgo anterior poderio ta~t. ser aplicadas .5 empresas ou pro
YJsslona!5 que, .. razlo dos contratos regidos por este ~Decr.

to-lei:
J -.pratlcarea, por .elos dolosos, fr.u~! ~lscal. ao

recolhimento de quaisquer trl~utos;

11 - praticarem atos lllcltos, visando a frustrar os Ob
Jetivos da l1cltaçlo;

111 - demonstrarem nlo pos~ulr Idoneidade para çontratar
coa a Admlnlstraçlo, em virtude de atos Illcltos pratl~adDs.

CAPITULO Y
DO DIREITD DE PETIÇ_O

Art. 7'. DOI atoa .a ldalnlltr.;lo F'daral .acorrentea
.a Ipllca;ID desta D.cr.to-l.1 c.b.a:

I • recurao, no prllo de , dias Ot,la • contlr da Intl •
• açlo ~o .to ou .a llvrltura di .tl, nOI casol ~e:

.) hlblllta;lo ou Inlblllt.;lo do licitante;
b) julgaaanta da, proposta,;
c) anullclo o~ r.voglClo da 11clt.çlo;
.) lndeferlaento do pedido de Inlcrlclo ,. reglatro ca·

.Istral, aua altaraclo ou clncela~anto;

.) r.aclslo do c~ntr.to, I que le rerere o Inciso I do
artigo '9, apIle.clo di' penl' de adiert'n:la, auspenslo tempor'.
rll ou de aulta;

11 • representaçlo, no prazo de 5 dias ~tell di lntl.l.
çlo da declslo relaclonad. com o objeto di llcltaçlo ou do eon·
trato, de que nlo e.lbl recurso hler'rqulco;

111 - pedido de reconslderaçlo, de declslo do Ministro de
Estado no caso do I ,o do .rtigo 7J, no prlzo de 10 dias ~tels di
lntl.lçlo do .to.

S 10, A lntlMaçlo dos atos referidos no ln~lso I, aI!.
nels.Mb·, -c· e -eM. deste artigo. exclu!dos os de adverttncla e
~lta de .ora. I no Inciso 111, aer' feita .edllnte publlcaçlo no
Dl'rl0 Dflclal da Unlao.

I 28. O recurso previsto na IJlnel -a· do Incl.o I,
deste .rtlgo, ter' "elto .uspenslvO. A autoridade coapetente
poder', .otlvada.ente e presentes ralDes de Intere'le p~bllco,
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atribuir .0 recurso Interposto efic'ci. suspensi.a,'nos casos
previsto n.s allne.s -b- e -e-, do Inciso I, deíte artigo.

I 'D. Interposto o recurso, ser' cOMunicado aos de••ls
IScltantes, que pod2rlo l.pugn'-lo no prazo de , dias ótels.

f _D. O recur.o ser' dlrlrlgo • autorld.de superior,
por lnter.fdlopa qu~ praticou o ato recorrido, a qu.l poder' re
consIderer sua deel.lo, no prazo de , dias Otels, ou, ne••e ••••0

prazo, taze-Io subir, devld••ente Infor.ado. Neste caso, a decl
.10 dever' ser proferida dentro do prazo de S dias GteIs, contado
do recebI.ento do recurso.

CAP1TULO YI

DISPOSIÇDES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 76. Na contageM dos prazos estabelecidos neste
Decreto-lei, excluir-se-t·o dia do Inicio e Snclulr-se-' G do
vencillento.

Par'grafo Ónlco. 56 se Iniciam e vencem os prazos re
feridos neste artigo e. dia de expediente no 6rglo ou na entida
de.

'Art. 77. A Adlllnlstraçlo .6 pagarl ou pre.larl projeto
desde que o aütor ceda Os direitos patri.onlais a ele relativos e
possa utlllz'-lo de acordo COll o previsto no regula.ento de con-

curso ou no ajuste·para sua elaboraçlo.
'ar'grafo ~nlco. 8uando o projeto disser respeito a

obra I.aterlal, de cãr'ter tecnológico, Insuscetlvel de prlvllf
lia, a cesslo dos dlrel~os Incluir' o fornecl.ento de todos ~s

~do" ~ocuaentos e ele.entos de Infor.açlo pertinentes • tecno
logia de concepçlo, desenvolvl.ento, flxaçlo •• suporte flslco ~e

~lquer natureza e apllcaçlo da obra.
Art. 71. 8uando o objeto do contrato Interessar a .aSs

_. uaa entidade p6bllca, caber' ao 6rglo contr.tante, perante a
entld.de Interes••da, re.ponder pela .ua boa execuçlo, fl.callza
elo • paga.ento.

'ar'grafo dnleo. 'Ic. facult.do ~.ntldl~e Int.r••••
.. b 'Coaplnh•••nto da •••cu,lo do contr.to.

Art. 7f. O control. d.s dlsp•••• d.corrent•• do. co~

trlto. • ....1. ln.tr~.nto. r.gldo. por ••t. D.creto-l.1 Ilr'
f.lto pIlo Tribunal d. conta. da unllo, na for.a d. 11;1.11,10
plrtlnent., flClndo o. 4rolol lnter,slado. _. Ad.lnl.tra~'o ~.a·

pon"v.l. p.la d••,n.tra,lo da l.g.lld.de • r.gul.rldad. da d••
p", I ••ecuçlo, nOI t.r.oa da Con.tltul,lo • a.. pr.Jullo do
al.t••• d. control. Int.rno ne.ta pr.vl.to•

• 11. Qualqu.r llcltant., contratado Ou pa••oa flalca
ou Jurldlcl poder' r.pr•••ntar ao Trlbun.l d. Contls cbntra lrr.
lularld.de. n. Ipllc.çlo deste Decreto-lei, pari flnl do dispolto
nelt. arUgo.

I 2-. O lzlbunal de Conta. da unl10, no Ix.relcl0 d.
su' coapettncl1 de control. d. ad.lni.tra,lo flnanc.lra • orça
..nt'rla <art. 70, .1 ,•• 'I d. Con.tltulçlo), pod.r' ••p.dlr
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lnstruçDes compleMentarei, reguladores dos procediMentos 1lclta
\6rl01 a dos contratoi adMlnl.tratlvo••

Art. lO. O .l.te.a lnltltu!do neste Decreto-lei nlo 1.
pede a prf-quallflcaçlo de licitantes nas concorrlnclas de grande
vulto e alta COMplexidade tfcnlca.

Par'grafo Onlco. A utl11zaçlo dó sllte.a previsto nll
te artigo, por parte de 6rglo, ou entidades da Adelnlstraçlo re
deral, estar' subordln.da aos crltfrios fixados •• Regula.ento
pr6prl0, pelo Poder Executivo.

Art. 81. Os 6rglos de Admlnlstraçlo poderio expedir
nor.as p~cullares's lua. obras, 'ervlços, co~pras e allenaçDes,
'observadas as dlsposlçDes deste Decreto-lei.

Par'grafo ónlco. A5 nar.es a que se refere este artl.

go. ap61 aprovaçlo alnl'terlal, deverlo ser publicadas no 01'rl0
Oficial da Unllo.

Art. 12. Apllca••se ai dlsposlçaes deste Decreto-lei,
no ~ua couber, aos conv'nlos, acordos, ajuste•• outros lnstru
.entos conglnares, celebrados por 6relos a entidades da Adalnls
traçlo.

Art. 'J. A. obras, .ervlços, co.pras • allenaçDes rea
lizados pelos 6rolos dos Poderei Legislativo e Judlcl'rl0 e do
Tribunal de Conta, rege.-se pelas nor.as deste Decreto-lei, no
que couber.

Art. 14. A Adalnlstraçl0 prolOver'. na for.a a ser .s
tabeleclda e. regula.ento, cursos. conf.r'ncla. e palestraa que
vlsea e dlrlalr dGvldas e. flxlr~lretrlzes para unifor.e epll.
caçlo deste Oecreto-Iel. dlvulglndo as declsDes de conte~do nor
••tivo.

Art. 8'. Aplicl.-se lOS Estados, Munlclplos. Distrito
Federli e Territórios as norMlS gerais estlbelecldas neste Oeere
to-lei.

Par'grafo ónlco. As entidades aencionadas neste artigo
nlo poderio:

a) a.pllar os CISOS de dispensa. de Inexigibilidade ·e
de vedlçlo de llcltaçlo, nea.os,llaltes .'xl~os de valor flxldos
para as diversas aodalidades de lleltaçlo;

b) reduzir os prazos de publicidade do edital ou do
c~nvlte, nea os estabelecidos para a Interposlçlo e declsld de
recursos •

.Art. 86. As so~ledades de econoala 8lsta, empresas
~ '~nd.çDes pObllc., e de.als entidades controladas dltetl ou ln
diretla.nt. pela unl'o, I pelas entidades rererldas no artigo an
terior, at' que edite. regula.entos próprios, devldamenfe publi
cados. coa procedimento. o,eletlvos sl.pllficados e observAncle
dos princlpios.b'sleos de llcltaçlo. inclusive a. vedaçDei eonti-

da'.no par'grafo ~nico do artigo a,. flcarlo sujeitas ls dlspOsl
cDes deata Decreto-lei•

• ,I. O. dro.ol p~bllcos • a••ocledadas Ou entidade.
controlada'i direta ou lndlrat•••nt. Q pelo Poder ;~bl1co, para ai
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IQul.1C~" d' 'Qulpa.ento. • .at.rl.l•• r.allzaclo d. obr•••
••rvlco., CO, b•••••. polJtlca Indu.trlal • d. d•••nvolvl••nto
tecnol6glco ou .etorSal do Govarno 'eder'l, poderio adot.r 'Od.·
lld.d•• apropriada., observados, a.clu.lv~.ente, I' diretrizes da
referida polJtlca e os re.pectlvos regull~ento••

, 2e. Os regula.entos a Que .e refer•••t~ artigo, no
a.blto da Ad.lnS.traclo Federal••p6. Iprovldo. pell lutorld.de
d. nlv.l .lnlst.rlal I que ••tlvere. vinculado. o. r••pectlvoa
6rglo., .ocledade•• entidades, dev.rlo aer pubISc.do. no DI'rio
O~lclal da unl.o.

Art. '7. O Poder E••cutSvo fica autorizado I rever, pe·
rlodlcl.ente, o. vllor.s fl.~dos nos .rt•• ", 21, 22, 52 • ,.
de.t. Oecreto·lel.

'arAgr.fo ~nlco. O. valores r.ferldo. neate art&go,
independente.ente da revlslo n.l. autorizada, .erlo 'uto.aticl•
• ent. corrigidos, I partir do prl.elro dia Otll de cada trl.estre
civil, • lnlclar••e pelo de outubro a deze.bro de 1 ,a7, to.an.
do-.e por ba.e a varlaçlo das ObrlgaçDes do T••ouro Naclonal~ e.
co.paraclo co. a vigorante na data de vlglncll daate ~ecreto.lel,

de.prezada no rasultado f~nal • fraçlo Inferior' I ezS 1.000,00.
Art. aa. O disposto ne.te Oecreto·lel nlo se aplica la

11cltacOe. e aos contrato., Instauradas I la.lnados anterlor••nte
• .ua vlglnéll.

'arAgrafo Onlco. O. contrato. relativos I 1'6vél. do
patrl.6nlo da Unllo contlnu••• reger~ae pel•• dlspo.lcDe. do D.·
ereto-lei na , 7'0, da , da aeteabro de 1 '.', co. auaa alt~rl
cOe., e o. rel.tlvos a oper.çal' de cr'dlto Interno ou ••t.rno
c.lebrado. pela unllo ou a conc.s.lo de garantia do Teaouro Ha.
clonal cont1nua. regldoa pela levi.l.çlo pertln.nte, apllc.ndo·.e
eate Oecreto.lel, no que couber.

Art. at. Este Decreto·lel entra e. vigor na data de aua
pubUc'CI~.

Art. '0. A.vog••••••• dl.po.ICDe. e. contr'rlo, e.pe.
clal.ente .a do .C6dlgo da Cont.bllldade ,Obllcl da Unllo ref.ren.

us •. UCUIClo ,~ ~ontr.toa; o litigo ,e do J),cret.,,-ael '8', di
2J de tlverelrô de "67; o'lrtlgos 12' • 1~•. do ~cret.o-lel 20D,
51 27 de 'evlrelro de .1'67; I Lei 5••", de 29 de 3unho de "'1;
D erUgo 1e da Lei 5.721. de 26 de outUbro d. "7'; e • Lei
C.,.,. de 17 de aet...bro de "1,.

• rll1u., n _ ftovubro ft 1 'I'; ~"5e da Inda.
panctlncl... '811' di R~pQbllca. lOS!: SAIlNEY

Paulo Bro.nrd
AluúioAlw_

C·) "publicado de acordo cca o artigo 29 do Decreto-le1 1'9
2.3&0, de 16 de .etembro de 1987.

DECRETD·LEI... 1."0, DE " DE SnEMBRO DE "a7.

alt.,•• O.~'et•• l.1 R' , '00, •• ,t ••
R••••• ' ••• , t •• , .u..1'", •••,. llelt ••
" ••• I.ftt •• , •••• a••lftl.t ••s" " ••,al.

Sâbado 14 16761
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D P R E I I D E ti 1 E DA. E P O • L I t A,
no UIO da atrlbulçlo que lhe confere o artigo 55, lte~ lI, da
tonlUtulçlo,

DEfRE1A
Art. 18. ÁI dllposlçDes adiante Indicadas do Decre

to-lei nl 2 )00, de 21 de nove.bro de 1 ,e6••odlflcado pelo De
creto-lei n8 2 ).e. de 2. de Julho de 1 ,e7, pIssa. a ~lgorlr COM
.s aegulntes alteraçDes:

•ar t. ,.. . ..

'2'. Ób•• rv.d.. eondl;O" •• tl.f.terl •• de ••pe
Clflc.;lo d. d••••p.nho • d. quelld.d., d. pr.zo d••ntr'8' e
d. ,.r.ntl., •• r ••••••gur.d. pr.f.r'ncl••0. '.n. e •• rvl;o,
produzidO' no P.S ••
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Art. 21 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"e. • eoncorr'ncl••• aod.lld.d. de llelt.;lo c.
blv.l n. co.pra ou olS.na;lo d•••n. IDeV'S.,. na. eonc••
• e.. de u.o, d•••rvl;o ou d. obra p~bllea, b•• eODO n•• 11
cltacee. lnt.rnaclon.l., qualquer QU' ••J. o v.lor d•••u ob
j.to •
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Art. 2.. •• dl.pen••• prevl.t •• no. Incl.o. III • Xl
do artigo 22, ••ltu.;lo de ln••1olbllld.de r.f.rld. no. ln
cl.os J, IJ ~ Jll do .rtlgo 2', n.c••••rl •••nt. Ju.tlflc'd•• ,
• o parcel ••ento pr.vl.to no fln.l do f ,a do .r\loo" de-
v.rlo .er co.unlcado., d.ntro de tr" dl.s, • outorld.d. .u_
perlor, p.r. r.tlflc.;'o, •• Igual pr.zo, co.o condlclo de
.rlc'cl. do••tOI •
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

art. 55. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
f 6'. E. h.v.ndo .lt.r~clo unl1.t.r.l do contr.to,

que eu.ente o••nc.rgo. do contr.t.do, • Ad.lnl.tz.clo d.v.r'
~.it.b.l.cer, por .d1ta••nto, o .qullSbrl0 .con6~ICD-fln.n

c.Sro inJcl.l....- .
art. 86 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
"e. Os erglo. pOblicos ••••ocl.d.d•• ou .ntlda

d•• control.da., dir.t. ~u lndlr~t••ent., p.lo Pod.r P4bllco,
p.r. o. .qulslCe.1 d••qulp•••nto••••t.rlol•• r ••lll'Clo
d. obr•••••rvlco., co. ~.s••• polStlc. ~ndu.trl.l • d. d.
••nvolvl.ento t.cnol6gleo ou ••torlal do Cov.rno F.d.~.l, po
d.rlo .dot.r .od.l1d.de. apropri.d•• , oblezW.do., ••eJuliw.
••nt., •• dlr.trll.. d. r.f.rlda polltlc•• OI ~••p.ctSvo.
r.gul ••ento••

'2'. Os r.gul••ento•• Que •• r.f.r. ..t. ortlgo,
no '.blto d. ad.lnl.tr.;lo F.der.l, .p6••prov.do. p.l••uto
rldade de nSv.l alnl.t.r1.1 a que .stlver•• vinc»l.do. o.
r ••,ectlvos erglol, locl.d.de. • .ntldade., d,v'rlo .er
publlc.dos no Dl'rlo Orlel.l.d. Unll0.

Art. 28. O Poder Executivo flr' repub11car no Dl';lo
Oficial da Unllo o texto.do Decreto-lei n8-2 'DO. -de 21 Ge nov,,_
bro de· 1 ,a~, eo. IS a1tereçDes decorrentes do Decreto-lei tio
2 )48, de 24 Oe Julho de 1 ,a7,_ deste Decreto-lei.

Art. )8. Este Decreto-lei entrl •• vigor na data ~e

sua pubUcaçlo.

Art. 48. Revoga.-se as dlsposlçDes .M contr'rlo.

8rls!1la, " de aete.bro de 1 '87; '668 da Jndepe~_

denc~a e "0 da Rep~bllca.
.JOSIt SARNEY
Paulo Bro••ard
AJuü/oAlv••

Setembro de 1991
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PROJETO DE LEI r\º 1.545, DE 1991
(Do Sr. Jones Santos Nevesl

Acrescenta dispositivo ao artigo 39 da Lei n9 7.787,

de 30 de junho de 1989, para conferir tratamento esp~

cífico às Prefeituras Municipais no que se refere às

contribuições para a Previdência Social.

<APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 947, DE 1991)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Poder Executivo regulamentará esta
dias a contar da data de sua pub1!Lei no prazo

cação.

Artigo 12 - O artigo 32 da Lei nº 7.787, de 30 de
junho de 1989, passa a vigorar acrescido do seguin~e § 3º

Artigo 3º '. .D •••••••••••

§ 3º No caso das Prefeituras Municipais o valor
da contribuição estabelecida nos incisos I e 11 deste artigo po
oerá ser compensado, mensalmente, mediante comprovação de ap1!
cações por elas realizadas, com recursos pr6prios, no mês em
que a contribuição se referir, em assistência médica e hospit!
lar no âmbito do município.

Artigo 2º - O
de 30 (trinta)

Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrá
rio.
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JUSTIFICAÇAo

Setembro de 1991

o presente Projeto de Lei. visa equacionar, defini
ti/amentç, a difícil situação Çm que se encontram as Prefeituras
Municipais, uma vez que ~stas, quando não acumulam vul~uosos dé
bitos, acabam pagando as suas contribuiçOes previdenciárias com
extremo sacrifício de sua população e em prejuIzo de uma atua
ção mais efetiva no campo da saúde.

Para tanto, propOe a compen,sação das contribuiçOes
previdenciárias relativas à parcela patronal mediante a compr~

vação de despesas r~alizadas com assistência médica e hospit!
lar no âmbito do município.

Dado o inquestionáveL.alcance social do Projeto
ora apresentado, esperamos contar co'm o apoio dos ilustres Pares
para que s~ja assegurada a sua eprovação.

Sala das sessões,Ü~de~b de 1991.

Deputado JONES SANTOS NEVES

"'.OISLACAO CITADA, ANEXADA P6LA COORDENACAO
DAS COMISSO.S r6R.MAN6NTES

Lei aO , .'17, .. 30.. ,anho .. "".

Di.p&e .obre alteraç&e. n. legi.la
Cio da cu.teio 4a Previdlnci. lGei.l
• di outr•• provldlnci•••

, ... .. .. .. .. .. .. .. .' ..

Art. 30 A contribuição da. empre.a. em veral e da. entidade.
ou 6rgão. a el. equiparado., de.tin.da I Previdéncia Social, incidente
.obre a folha de .alirlo., .ari.
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I - de 20\ sobre o totl11 dAS re.unftrações pagas ou credit.
das, a qualquer titulo, no decorrer do "s, .os .egurado. empregado.,'
avulso., Butánomos e administradore.,

11 - de 2\ .obre o total da. remuneraç!ea paga. ou credfEa
da., no d<!correr 40 ••, aos .egurado. e.preg.do. e avulso., para .~
n.nciamento da complementação da. prestaç5es por acidente do trab.lho.

S 10 A aUquota de que trata0 Incbo I abr.nge a. cOntri
buições para 'o .allrio-famllia, para o .al'rio-aaternidade, para o ab0
no anual « para o pRO-aORAL, ~e fic.. .supriaida•• partir:4. 10 de .e
tembro, as.1II como a contribui~ão bá.ica par. a t»ravidlacia aocial.

$20 Jfo caso 4e banco. comercial., bancos de iDveaU..ntos,
bancos de desenvolv1aento, ·caixas econÕllllca., aocied.de. "ele ~r'cUto,
financiamento e ·iDve.timento, '.ociedades 11. crédito i.JIobllilrio, ,.ocie
dades ~rretora., di.tribuidora. 4etttulo•• v.lores .obililrio., ..
presas de arrendamento Ilercantil, cooperativas de~ridlt~, empr•••• ele
seguros privados e capitalizaçio,·agent•• aut&nomo. de seguro. privados
e de crédito e entidade. 4e previdência priv.d. ·abertas • fech.aa.,
além das contribuiçõe. referidas.nos inci.os I • 11, 'devid. a contri
buição .dic~onal. de'2~5\ .obres base d~ c'l~l~ referida no.inciso I •

.. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. lO lO e.e ..

PROJETO DE LEI Nº 1.551, DE 1.991
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Dispõe sobre aposentadoria especial para os profissionais

que exercem a atividade que indica.

(APENSE~SE AO PROJETO DE LEI N9 402, DE 1991)

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art. 12 - Os profissionais que manipularem habitualmente "Cola
de Sapateiro" no exercício de sua atividade farão jus
à aposentadoria especial pela prática de trabalho
insalubre."

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Não só consoante a legislação previdenciária como
de acordo com expressa determinação constitucional os exercen
tes de atividades consideradas penosas, insalubre e perigosas
têm direito à chamada apo?entadoria especial que consiste na
aposentadoria com redução do tempo de serviço.

Ora, quantos manipulam na sua atividade profissionai
a chamada "Cola de Sapateiro", altamente tóxica, exercem tra
balho notoriamente insalubre e fazem, portanto,jus à aposenta

daria especial.

Esta a razão do presente projeto.

Sala das

Deputado

PROJETO DE LEI Nº 1.566, DE 1991
(Do Sr. Magalhães Teixeira)

Autoriza o Poder Executivo a doar o imével que menciona
ao Município de Campinas, no Estado de São Paulo.

(ÀS COMISSOES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO(ADM);
E DE TRABALHJ, DE ALMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PO:BLICO - .ART. 24, II)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 12 Fica o Poder Executivo autorJzado a prom~

ver a doação. ao Município de Campinas, no Estado de são Paulo, do
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imóvel de propriedade da União, s~tuado na Fazenda Taquaral, entre

as ruas Jorge de Figu~iredo, Francisco Pereira-Coutinho, Av. Dr. I

Heitor Pateado e rua Luiz Otávio, constante do quarteirão 833, na

quela cidade, contendo o edifício da antiga sede da fazenda com

980 metros quadrados, a se'de administrativa do Instituto Brasilei

ro do café, com, 1575 metros quadrados, um talhão de cafeeiros, um

lago artificial e áreas livres ajardinadas com espécies ornamentais.

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua pu -

blicação.

Art. 3~ Revogam-se as disposiç6es em cont~ário.

JUSTIFICAÇlo

Através da presente proposição, objetivamos conceder

ao Poder' Executivo a necessária autorização legislativa para a doa

ção do imóvel mencionado, que abriga a sede da Fazenda do extinto t

Instituto Brasileiro do Café. em Campinas, no Estado de são Paulo.

Tal doação trará para o Município beneficiário ines

timáveis ganhos de interesse coletivo, como a pesquisa técnico-cien

tifica na área de Botânica, a preservação ecológica, a prática cul
tural e o lazer popula~ no parque.

Estes os motívos por que contamos com o apoio de nos

sos ilustres Pares para a aprovação do presente projeto.

Sala das Sessões,
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PROJETO DE LEI Nº 1.569, DE 1991
(Do Sr. Jackson Pereira)

Setembro de 1991

Determina 'a obrigatoriedade de constar nos rótulos de

bebidas alcoólicas advertência de prejudicialidade à
saúde.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 966, DE 1988)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. iQ As embalagens e rótulos de bebidas alcodl icas,

exceto as destinadas ~ exportaçio, conterio advertência sobre a preJudi

cial idade ~ sa~de atrav~s da frase: "Este produto nio ~ recomend'vel a

SIJa ~al1de ••

S 1Q Considera-se bebida alcdolica r para os efeitos desta

,lei, as bebidas pot'veis com teor alcoólico superior a 13 (treze> graus

Gay Lussac;.
§ 2Q A advertência referida no ca~uL deste artigo obede

cerá ~s normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde na re9ulamenta~i.o

desta lei.

~io.

Art.

Art.

vigor na data de sua publica-
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JUSTIFICAcao

Tanto sob o aspecto individual como social o consumo dE

bebidas alcdolicas i delet~rio. In~meros sio os problemas ligados ~ in

gestio do álcool y tais corno: acidentes de trânsito y homicídios y suicí

dios y absenteísmo y acidentes de tr~balhoy violineias praticadas na famí

lia y abandono da família y dentre outros.

No entanto, em que pesem estas evidentes correla~ies, en

tr~gestão de bebidas alcoólicas e desajustes sociais a sociedade bra

sileira tem se mostrado extremamente complacente com o seu consumo abu

sivo. São praticamente inexistentes as restriçies relativas ~ propaganda

€ ao consumo destas beb id,Cl.s y ao contrár io do CJue ocorre nos países de

senvolvidos.

de 1991.Sala das Sessões, em 13

Visa a presente proposição y justamente y a preencher esta

lacuna existente na legislação de nosso País y em consonância com o dis-

posto no art. 220 da Const'ituiçio Federal. relevância

da matéria y contar com o endosso de nossôs Congresso

Nacional para sua aprovaçio.
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PROJETO DE LEI Nº 1.604, DE 1991
(Do Sr. Jackson Pereira)

Setembro de 1991

Dispõe sobre prazo de utilização de livros didáticos e dá

outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NQ 503, DE 1991).

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1Q Os estabelecimentos de ensino fundamental E

m~dio, mant idos e administrados pelo Poder pJbl ico ou pela iniciati

va privada, deveria manter, na I istagem de material escolar, os mes

mos livros didit icos, ao menos por 5 (cinco> anos.

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

bl icação

Art. 3Q Revogam-se as disposiç~es em contr~rio.

JUSTIFICACÃO

o presente Projeto de Lei objetiva limitar a press~G

comercial sobre os Estabelecimentos de ensino que os leva, sem nF
r~ssidade diditica ou pedagcigica T a mudarem constantemente, ~s veZFS

anualmente, os livros didit icos ut ilizados.

Escolar no

Esta troca constante

início de cada ano let i

dos liV\OS indicados no materiCll

era mensas dificuldades par~
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as

não

rial

famílias

dispõem

escol'H

bras i I e iras. Com ba i, }o{\ re?~a farli I i ar, a ma i or i a deI as

dos recursos necessar'o~ ~~ra a~quirjrem, al~m do mate

renov~vel todos os anos (l~pls, borracha, cadErnos,

EtC.), 1 ivros did~ticos qUE, muitas vezes, 56 trocam dE capa ou d~

Embala9~'m.

Por Estas raZÕES, ESPEramos contar com o apoio de

nossos ilustrEs Pares do

sente proposição.

"

para aprovaçio da prE'-

agosto df:- 1991.

PROJETO DE LEI NU 1.609, DE 1991
(Do Sr. Fernando Diniz)

Disp6e sobre a isençio das Prefeituras Municipais da con

tribuiçio previdenciária do empregador.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 1.185, DE 1991).

o Congresso Nacional decreta:

Art. lQ - Ficam as Prefeitutas Municipais, isentas
da taxa de contribuição às entidades do Sistema Nacional de Pr~

vidência Social, relativamente à parcela de empregadora de ser
vidores regidos pela "legislação trabalhista.
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Art. 2Q = As Prefeituras Municipais ficam obrigadas
a recolher,aos Institutos a parte devida pelos seus empregados,
sem prejuizo destes, dos direitos assegurados pela legislação
trabalhista.

Art. 32 - Os débitos previdenciários das. Prefeitu-, ...
ras Municipais, existentes até a data de publicação desta Lei,

poderão ser pagos 9 parceladamente, sem juros e correção monetá
ria, na forma que dispuser o regulamento o

Art. 42 - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTlfICAÇAO:

o poder de arrecadar das Prefeituras Municipais,
na sua grande maioria, fica muito aquém dos seus gastos.

A sobrevivência financeira da maior parte dos mu
nucipios brasileiros se assenta nos recursos recebidos, a
qualquer título, da uniãoo

M contribuição previdênciária constitui pesado
ônus levando in~meros municípios à inadiplência.

A Isenção proposta poderá constituir-se em solu
ção eficaz, permitindo aos municípios que paguem pouco, mas

paguem.
De que valem as pesadas contribuições se n§o forem pagas?

Por estes motivos a aprovação do Projeto,irá
beneficiar os dois órgãos interessados~ o MuniciDio~ na medida



Setembro de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sábado 14 16773

em que reduz a sua contribuição, e os institutos, na medida er
que podem contar com a contribuição dosmunicípos.

Sala das sessões,

FERNANDO
Deputa

de fi?}

PROJETO DE LEI Nº 1.635, DE 1991
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Suprime dispositivo da Lei n9 6.367, de 19 de outubro

de 1976, que dispõe sobre o seguro de acidente de tra

balho a cargo do INPS.

(APEN8E-SE AO PROJETO DE LEI N9 1.278, DE 1991)

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art. 1Q _ ~ suprimido o § 2Q do art. 1Q da Lei nQ 6.367, de 1Q
de Outubro de 1976, renumerado para § 1Q o parágrafo

único.

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

Art. 3Q _ Revogam-se as disposições em contrário.

JUS!!F!f.A.k AO

Dispõe o par~grafo que pretendemos revogar, sobre o
seguro de acidentes de trabalho, para ~xcluir da cobertura se
curitária a cargo do INPS, os titulares de firmas individuais-,
diretores, sócios gerentes,' sócios solidários, sócios cotistas,
sócios de indústrias, bem como trabalhadores autônomos e empr~

gados domésticos.
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Inspirou-se o legislador numa ortodoxia fechada, no
pressuposto de que a legislação acidentária deva atingir exclu
sivamente os empregados ou assemelhados.

Mas comparou, inadequadamente, o titular de uma gra~

de firma individual ao proprietário de pequena indústria ou
comércio modesto que, com pouquíssimos trabalhadores, está mais
exposto a riscos de acidentes, no mínimo, como qualquer empreg~

do, sendo, além do mais segurado da previdência sociai.
Deve o INPS evitar marginalizar seus contribuintes

no tocante à cobertura de acidentes de trabalho.
Acreditamos que tais distorções devam ser corrigidas

por nós, legisladores.

Sala das Jeses ,e~ !{'~ -4t7~4
,{Pio 1M!; ~/.a~~?-~)!

Deputado sr CARLOS COUTINHO - PDT/RJ
/

I

LtGISLAÇAO CITADA. ANEXADA "ELA COORDENA~A()
DAI COM/lIDEI 'EICMAN~NTES

de 1991

I 19 Consideram-e também em
preiados, para 06 fins desta lei. o
ti'abaJhlldol' temporário. o trabalha
40r avulso, assim entendido o que
presta aerviÇ<16 CL diversas empresas,
pertencendo ou n10 a lllndJcato, in
clusive o estivador, o conferente e
assemelha.<los, bem como o presltUi
rio q~ exerce trabalho remunera-do. .

I 2° Esta leJ não se Apl1e& ao ti
tular de firma.. ~d1vldull.l, ao ilire
tQr, 60010 gerente. 60010 ~I1fjár1o
I6clo coti$ta e sócio de lndW3tr~ dé
q\Ul.lquer empresa, que 1110 tenhB. ~ .
condiçlo de .empregado. nem ~.
t:abalhador autônomo e ao ~mpre-
,gaõo domêsUoo. .

L1I:I •• e.H'l - DI 18 11I O1m1ao
" 1078

f),,~, IOZlre o Ilfif'TO 4f acidentei
di! wbaIM G._"'0 40 INPB • 4d
outra. provfd.ncfa••
o Presidente da Re~bUC&

·Paço Aber que .o ClO~ N..
,So11ll decttte. e eu tandono .. l~iUln
te Lei:.

Art. 1- OJeiUfO obrJaatúrlo con
tra ao1<1entea do trabalhó .. empre
p4o& eepradOG 1'Jo teilme de pre
vldêncla.~ da Lei nWXrero 8,807,
de 211 de alQ&to de 111110 (üt-oretmca da I Prevlünc1a. Soc1a1>, • Je
â'llaçlo poaterlar, 6 ft*Jlq,dopelo
Instituto Nacional de Previdência
Social (INPS>.

..... - -- ---_. - ----
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o SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Finda a leitura
do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. lair Balsonaro,

O SR. JAIR BOLSONARO (PDC - RI. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados,
com a chegada aqui do Projeto da nova LRM, também chegou
na caserna e esperança de que esta Casa, num curto espaço
de tempo, venha a votá-la e aprová-la, brindando os militares
com uma nova lei de remuneração que reestruture toda a
sua escala de vencimentos. Para que os valores do soldo conti
dos no projeto não se deteriorem, faço um apelo aos nobres
colegas no sentido de que assinem o nosso requerimento,
a fim de que ele tramite em regime de urgência urgentíssima.

Há dois dias esteve nesta Casa um grupo de integrantes
do Estado-Maior das Forças Armadas. Veio fazer um lobby
contra o meu nome, para que eu não conseguisse a relataria
desse projeto. Acho até que o lobby é válido, não tenho
nada contra, afinal de contas as portas desta Casa estão abertas
para todos. Mas, no tocante a aceitar esse lobby, vai da cons
ciência de cada um de nós que tem o poder de deliberar
sobre essa matéria.

Sr. Presidente, esse projeto reestrutura toda a carreira
dos militares. Quero deixar bem claro que ele trouxe uma
esperança muito grande aos colegas da caserna, porque no
bojo dessa reestruturação vem o reajuste médio de 100%
para as pensões militares, ou seja, para as nossas viúvas, que
dessa maneira estarão dando mais um passo rumo à integra
lidade de suas pensões, previstas no art. 40, § 59, da Consti
tuição.

A relatoria deste projeto, no meu entender, deveria ser
concedida a alguém que tenha conhecimento da legislação
militar e esteja vivenciando o dia-a-dia dos problemas da caser
na. Creio que ninguém mais apto para ser o relator deste
projeto do que eu ou qualquer outro colega oriundo do meio
militar.

Sr. Presidente, gostaria de alertar que o art. 102 deste
projeto trata da revogação da Lei n9 7.933, que concede uma
indenização pecuniária, equivalente a uma remuneração men
sal por ano, pelos serviços prestados pelo militar temporário.

Como um todo, o projeto está relativamente bom. Con
tudo há alguns pontos que .esta Casa não pode permitir que
sejam aprovados, como a revogação de ganhos passados, con
seguidos através de muito sacrifício e muito custo por parte
dos militares. Há outros que os Parlamentares deveriam discu
tir, como aqueles que nas entrelinhas tratam da revogação
de ganhos sociais importantes para a nossa classe. Não devería
mos permitir que houvesse um retrocesso nessa legislação.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRISCO VIANA (PDS - BA. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, ini
cialmente, queremos nos associar a esta Casa no seu luto
pelo falecimento, aqui mesmo neste plenário, de nosso colega,
o ilustre Deputado Christóvam Chiaradia. Lamentamos a per
da do antigo companheiro de partido e lamentamos, igual
mente, as circunstâncias de seu passamento, em local despro
vido de qualquer infra-estrutura emergencial para atender aos
Parlamentares em seu trabalho de discurso, análise e decisão
sobre os grandes problemas nacionais.

Não precisamos aqui enfatizar os aspectos tensionais ób
vios do trabalho legislativo, principalmente em relação a pes
soas, como é o caso da maioria, que já se encontram em
plena idade madura.

A Mesa, estamos certos, há de, finalmente, tomar provi
dências para nos garantir atendimento médico imediato em
circunstâncias como as que enfrentou, com a perda da vida
o saudoso Deputado Cristóvam Chiaradia.

Sr. Presidente, a imprensa registrou, no último fim de
semana, os resultados de uma pesquisa política do Instituto
Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o conhecido mo
PE, que já virou até substantivo comum no uso lingüístico
da população urbana. Realizada entre 20 e 28 de agosto deste
ano, a pesquisa foi divulgada pelo próprio diretor executivo
dessa empresa, o Sr. Carlos Augusto Montenegro.

Sabem aqueles que honram com sua atenção o trabalho
legislativo que desenvolvemos não contar a pesquisa política
de opinião pública com nossa simpatia, na forma como é
feita atualmente em nosso País.

Apresentamos um projeto de lei sobre esse tipo de ativi
dade, instalado no Brasil principalmente depois de 1984 e,
até hoje, não disciplinado como manda o bom senso e o inte
resse público.

Estaríamos em boa companhia se disséssemos, como o
fez o grande ensaísta inglês Thomas Carlyle, "que a opinião
pública é a maior mentira do mundo", ou, como ressaltou
Franklin, "que ela não faz para a virtude o que faz pelo
vício" .

De qualquer forma, permanece ainda hoje o desafio a
sociólogos, políticos e psicólogos sobre o sentido do conceito
"opinião pública", se é que se pode encontrá-lo. Se, dentro
dele, há o traço semântico do sentimento, não pode restar
dúvida de que a manifestação de opinião num contexto de
coleta, como fazem os institutos de pesquisa, é manifestação
de emoção e, por isso mesmo, não se coaduna tal coleta com
a proximidade de fatos políticos, como são as eleições, que
pressupõem equilíbrio de processamento para serem confiá
veis e autênticas.

O homem comum, principalmente em países como o nos
so, em que não se dá atenção à educação nem se cultivam
os valores históricos que individualizam a nação, não tem
opinião permanente e objetiva sobre a maioria dos problemas
que o afligem, sendo, por isso, natural que entregue a Deus
a solução deles e se resigne quando ela vem e o desconforta.

A opinião objetiva do homem comum é, antes de tudo,
aquilo que ouviu ultimamente a respeito, inclusive do próprio
entrevistador dos institutos de pe+;quisa, que explicitam ou
embutem, em suas perguntas, consciente ou inconscientemen
te, a resposta que pode ser ouvida. Deste modo, a divulgação
da "opinião pública" é, basicamente, um processo de reali
mentação da opinião do público ein geral pela "'opinião" do
público particular, que constitui o universo dos entrevistados.
Não fosse assim, um ensaísta e filósofo do porte de CarIyle
não chegaria ao ponto de dizer que "a opinião pública é a
maior mentira do mundo".

Estávamos a meditar sobre esses conceitos quando soube
mos da pesquisa do IBOPE, divulgada pelo Sr. Carlos Augusto
Montenegro. E resolvemos abrir uma exceção em nossa postu
ra reticente com respeito às pesquisas. Fomos levados a isso
principalmente pela informação desse senhor de que a pes
quisa "não foi encomendada pelo President~ Collor ou por
qualquer pessoa do Palácio do Planalto". E digno de nota
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esse esclarecimento, que parece revelar a preocupação do
mOPE de ressaltar a isenção do trabalho, que não foi enco
menda de cliente. Em conseqüência, dl'lduz-se que a pesquisa
política encomendada é reconhecida inconscientemente pelo
diretor do IBOPE como pesquisa não isenta.

Atentem bem: há pesquisa encomendada e ela não é
isenta. É o que se deduz da interpretação dada pelo Sr. Monte
negro à pesquisa do mOPE, publicado nos jornais de domingo
passado. '.

Também deixou o Sr. Montenegro escapar deshzes meto
dológicos, que qualquer analista político identificaria, mas
não o público em geral.

Disse ele, por exemplo, que, sobre a Lei Collor, isto
é. o novo projeto de lei de punição de funcionários públicos
acusados de corrupção, 76% não tomaram conhecimento de
sua divulgação, mas, informados ali mesmo, pelos pesquisa
dores, 82% a aprovaram. Por outro lado, informados de que
o Projeto Minha Gente prevê a construção de 5.000 CIAC,
86% dos consultados concordaram em que este programa deve
ter precedência sobre outros.

É óbvio, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que nenhuma
pessoa de bom senso, entre os mortais comuns, vai desaprovar
uma lei que puna a corrupção ou rejeitar um programa que
venha a construir 5.000 escolas de alto porte.

Muitos dos demais itens da pesquisa, como o bloqueio
dos cruzados novos, o sistema de Governo, e a volta de ex-Mi
nistros pressupõem um grau de informação que o brasileiro
comum não tem. Todos sabemos que os jornais são lidos
por uma minoria da população brasileira e que, daqueles que
lêem, a maioria só volta seus olhos para as notícias policiais
e esportivas.

Além disso, os meios de comunicação televisivos e radio
fônicos atingem um público que é, em sua maioria ávido de
novelas, programas de auditório e programas esportivos.

Como explicar, nesse contexto, a emissão de opiniões
sobre temas como a revisão da Constituição (se é ou não
importante), a construção de CIAC, a opção entre presiden
c.ialismo e parlamentarismo, o desbloqueio de cruzados etc.?
E que, antes de fazer a pergunta, o entrevistador informa
e, ao informar, condiciona, principalmente quando o tema
é desconhecido do entrevistado.

Então, Sr. Pre~idente, qual o sentido principal da pes
quisa do mOPE? E o de que esse instituto não está mais
interessado naquilo que deseja o cliente Collor, e no cliente
que indica a postura do mOPE e o relativismo das respostas
dos entrevistados. Ou melhor: é isso e algo mais, que nos
cabe identificar.

O Presidente da República está em queda acelerada de
prestígio perante o mOPE e, por tabela, perante os entrevis
tados. Esta é uma das evidências mais destacadas do fracasso
político e econômico do Governo atual.

Quando um instituto de pesquisa age à revelia de seu
cliente e redireciona seu trabalho, só se pode ver no fato
a mudança do perfil do cliente.

No caso das respostas sobre os políticos, o Poder Legis
lativo e o sistema de Governo, salta aos olhos que o desapreço
explicitado é decorrência da conjugação de interesses contrá
rios à existência de um Poder Legislativo forte, autônomo
e independente.

Como dissemos em discurso do final do ano passado,
o desafio a essa investida contra nós, políticos, e contra o

Congresso é, antes de tudo, concientizarmo-nos de que deve
mos ser eficientes a todo custo.

Estivesse o Congresso votando as leis ordinárias, apro
vando leis complementares, recusando medidas provisórias
inconstitucionais, derrubando vetos sistemáticos, casos como
os dos Deputados que estão sob investigação não passariam
de incidentes passíveis de acontecer em qualquer dos três
Poderes e episódios lamentáveis como o da inserção, pelo
Senado, de acréscimos a projeto oriundo da Câmara, sem
a volta a esta Casa, não agrediriam a consciência da Nação.

Quando os detentores do poder de fato - e este é o
caso dos que estão por trás das atividades dos institutos de
pesquisa - começam a abandonar o barco para embarcar
em outro, estamos realmente diante de uma situação aflitiva.
Somos defensores convictos do presidencialismo, mas não con
fundimos nossa posição com a do mOPE nem de seus entrevis
tados, e isto porque, sabemos perfeitamente que tal resultado
pode mudar ao sabor dos interesses desses que providenciam
tais pesquisas.

Não se trata de preferência objetiva do povo pelo presi
dencialismo ou de aversão real dele aos políticos mas sim
uma ação em desenvolvimento no sentido de formar uma
"opinião" favorável ao presidencialismo e contrária à classe
política.

Isso é perturbador, Sr. Presidente, Srs. Deputados. por
que serve de indício de uma das causas do desgaste das institui
ções nacionais.

O poder econômico de uns poucos está querendo impingir
aos brasileiros um presidencialismo não apoiado na classe
política.

A democracia está, portanto, correndo sério perigo entre
nós.

Era o que tinha a dizer.

o SR. AUGUSTO CARVALHO (PCB - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr'!' e Srs. Deputados, a adesão,
ontem, dos funcionários do Banco Central à greve dá uma
nova dimensão ao movimento levado a efeito pelos bancários
do País inteiro.

Protestam, em primeiro lugar, contra o retorno à ciranda
financeira patrocinada pelo Governo, taxas de juros elevadas
às alturas, execradas, inclusive, pela força dos empresários
brasileiros, questionando o aprofundamento da recessão em
razão da cobrança escorchante de juros que está sendo feita
para qualquer atividade que se proponha produtiva no País.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, os bancos auferem
lucros abusivos também em razão da liberação dos custos
dos serviços cobrados dos usufirios. Como terceiro ingredien
te, esmagam o salário de seus trabalhadores, especialmente
os da rede privada.

Na área estatal, já vêm de longo tempo as denúncias
das forças democráticas desta Casa sobre a forma como os
recursos públicos têm sido utilizados largamente para financiar
a iniciativa privada - vide o caso da privatização da Vasp
-, quando o Banco do Brasil bancou vultoso empréstimo,
para que aquela empresa fosse adquirida pelo empresário
Wagner Canhedo; vide a dívida dos usineiros e outros escân
dalos que têm recheado as páginas dos jornais e que, na nossa
opinião, representam a privatização do Estado, ou seja, o
assalto aos cofres públicos, por iniciativas pouco privadas e
sempre escudadas à sombra do Estado.

Sr. Presidente, nesta oportunidade, gostaríamos de abor
dar outro assunto.
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A democracia retornou com muita dificuldade aos países
do Leste Europeu, levando a uma discussão mundial sobre
o socialismo, a compatibilização entre as conquistas sociais
daquele regime e daquela forma de governo e o problema
democrático.

Lemos, com bastante apreensão, matéria assinada pelo
jornalista Osvaldo Peralva, publicada na Folha de S. Paulo
de anteontem, dando conta de que a Tchecoeslováquia estaria
decidida a expulsar do país a Federação Sindical Mundial,
que congrega sindicalistas e entidades sindicais do mundo in
teiro, de diversas facções partidárias; a Organização Interna
cional dos Estudantes e a Organização Internacional dos Jor
nalistas, esta presidida por um brasileiro, jornalista Armando
Rollemberg.

Lamentamos que num País que, com tanta dificuldade,
reencontrou a democracia, não caiba o abrigo a instituições
de prestígio internacional. O Brasil deveria - caso se confir
mem essas denúncias - se colocar de portas abertas para
receber e sediar essas entidades.

É lamentável que, nessa onda de retorno à liberdade
e à observância dos direitos humanos nos países do Leste
Europeu, inclusive na União Soviética, de repente se dê mar
gem a uma vaga anticomunista que .acaba atingindo institui
ções de caráter democrático de prestígio, como as citadas.

Sr. Presidente, gostaríamos de fazer um protesto enérgico
junto ao Governo da Tchecoeslováquia, pois é importante
pôr-se um fim nesse tipo de maccarthismo às avessas que
está ocorrendo naquele país.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Augusto Carvalho. o Sr.
Nilson Gibson, § 29, do artigo 18 do Regimento Interno,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Prisco Viana, § 29 do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Prisco Viana) - Concedo a pala
vra ao Sr. Munhoz da Rocha.

O SR. MUNHOZ DA ROCHA (PSDB - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
embora esteja ainda ultimando um levantamento dos· níveis
salariais na RFFSA, já posso afirmar ser cada vez mais insu
portável a situação da família ferroviária que, após amargar
um congelamento salarial por um período de um ano, teve
apenas um irrisório aumento no último dissídio coletivo.

Em decorrência do injusto tratamento que o Governo
Federal vem dando à classe, muitos ferroviários já vivem em
situação de penúria, constatando-se, também, uma preocu
pante evasão de técnicos nas mais diversas especialidades.

Com essa evasão, a empresa perde duas vezes: deixa
de ter o retorno dos grandes investimentos feitos em treina
mento de pessoal, além de sofrer uma grande queda de produ
ção, em função da desativação de alguns serviços, como é
o caso do fechamento de centenas de estações, que vem preju
dicando em muito a operação dos trens, em face do elevado
acréscimo que tal medida impõe no tempo de percurso

O Governo Federal limita a concessão de aumentos sala
riais às possibilidades financeiras da empresa, mas esquece
que a difícil situação que a RFFSA atravessa é decorrência,
principalmente, do inadequado tratamento que vem receben
do.

Os investimentos em ferrovia decrescem ano a ano, difi
cultando os esforços da laboriosa classe ferroviária, que tanto
se dedica em prol da recuperação, modernização e crescimento
de sua empresa.

Nem os débitos já reconhecidos por uma Comissão Go
vernamental instituída para analisar a questão da normalização
contábil são pagos à RFFSA. De 1985 a 1990, a Rede deixou
de receber US$297.500.000,OO referentes a essa rubrica. Neste
exercício, apenas 20% desse ressarcimento de serviços presta
dos por interesse social ou estratégico da União foram libera
dos. Os restantes 80% dependem da aprovação à mensagem
que o Executivo encaminhou, recentemente, ao Congresso
Nacional. Por oportuno, apelo, neste momento, para os no
bres colegas Parlamentares, no sentido de que a aprovem,
com a urgência que o caso requer, pois esse valor é indispen
sável para que a RFFSA sobreviva até o final deste ano.
A não aprovação imediata desse pleito poderá implicar um
atraso nopagamento de pessoal, o que tornaria a situação
mais dramática.

Como os colegas Deputados percebem, o Governo Fede
ral vem dando a essa importante estatal e à classe ferroviária
um injusto e pernicioso tratamento.

Espero que as seguidas manifestações de apoio que a
ferrovia vem recebendo aqui desta tribuna iluminem aqueles
que decidem os destinos dos transportes no Brasil, que tanto
precisam ser "recolocados nos trilhos".

Muito obrigado.

O SR. NILSON GmSON (PMDB - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados,
ocupo hoje a tribuna desta Casa Legislativa a fim de registrar,
com a maior simpatia, o êxito e sucesso do XII Congresso
Nacional dos Transportadores Rodoviários de Cargas, reali
zado na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, no período
de 10 a 13 de setembro.

Como os demais segmentos da economia nacional, o setor
de transportes rodoviários de carga atravessa um dos momen
tos mais difíceis da sua história, agravado sobretudo pela que
da brutal do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, que no
ano passado caiu em torno de 6% e somente no primeiro
semestre deste ano declinou em 5.61 %.

Um dos grandes entraves para o setor é o estado precário
de 50 mil quilômetros de malha rodoviária federal, que, prati
camente intransitáveis, comprometen;J. a duração da frota, au
mentando os custos operacionais, de manutenção dos veículos
e colocando em risco a vida humana.

É caótica a situação do setor de cargas: roubos de cargas,
uma tributação excessiva e a falta de financiamento de cami
nhões. O transporte rodoviário de cargas gera 4,5 milhões
de empregos diretos e, tomando-se como parâmetro quatro
pessoas por família, chegamos a 18 milhões, ou seja, 12%·
da população brasileira dependem desse ramo da economia.

Realmente, aconteceu no XII Congresso Nacional do
Transporte Rodoviário de Cargas um grande debate.

Passo a registrar o discurso do Sr. Domingos Gonçalves
de Oliveira Fonseca, Presidente da Associação Nacional:

Aqui estamos mais uma vez reunidos - desta vez
no acolhedor Estado do Rio Grande do Norte, nesta
encantadora cidade de Natal - para uma pausa de
três dias nas nossas atividades rotineiras.

Uma pausa para reflexão. Este é o sentido do
nosso congresso anual, que chega à sua 12~ edição e
que, pela segunda vez, se realiza no Nordeste.

Mas a NTC - sempre com o apoio das federações
regionais e dos sindicatos locais - já levou o seu con
gresso a todas as regiões do País.
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Até mesmo um congresso mundial já realizamos.
Este tem sido o trabalho da NTC, nos seus 28

anos de existência: unir; reunir; integrar; aproximar
os empresários de transporte dos mais remotos rincões
deste País, colocando-os em contato com o que há
de mais moderno no mundo.

É a vocação modernizante da NTC, que se mani
festou desde a sua criação, em 63, e que veio se acen
tuando ao longo dos anos.

Foi a NTC que, com o exemplo e a sua prática
associativa, sinalizou' a ruptura do sindicalism arcaico
que amarrava o setor, permitindo o surgimento e a
consolidação das mais de 80 entidades que hoje temos
espalhadas por todo o Brasil.

Foi a NTC que, ainda na década de 70, assumiu
compromisso público com a abertura política e com
democratização do País.

Foi a NTC que, no início da década de 80, desven
dou para os empresários do setor os segredos e as vanta
gens da informatização. Números dos próprios fornece
dores apontaram 'o setor como um dos maiores compra
dores de equipamentos de software, nos anos de 83
e 84, graças a um projeto pioneiro da nossa entidade
nacional.

É também a NTC quem hoje denuncia que o setor
praticamente parou no tempo em matéria de informa
tização e que é preciso retomar aquele esforço, sob
pena de graves prejuízos a nós mesmos e à economia
do País como um todo.

Neste congresso teremos oportunidade de assistir
a uma instigante palestra sobre o tema Apresentando
Inovações Tecnológicas que Podem Revolucionar nos
sas Operações.

Foi a NTC que, em nome do setor, manifestou,
desde o primeiro momento, o seu engajamento em
alguns dos principais programas do Governo Collor,
sobretudo os de aumento da competitividade industrial
e de liberação da economia.

Fez mais do que isso: apresentou em junho último
à Secretaria Nacional de Economia, Dr. Dorothéa Wer
neck, uma proposta articulada e consistente de moder
nização do setor, sob a forma de um programa a ser
desenvolvido em parceria com o Governo.

E, como prova da seriedade da proposta, começou
assumindo o compromisso - que vem sendo cumprido
à risca - de não repassar para os fretes o diferencial
do preço do diesel, correspondente ao recém-criado
Imposto sobre Importação de Petróleo, cujos recursos
o Governo Federal, se comprometeu, em contrapar
tida, a aplicar exclusivamente na conservação da nossa
combalida e destruída malha rodoviária.

Esta é a principal característica do transporte rodo
viário de cargas. Não procuramos a tutela <lo Estado;
não pedimos favores. Antes, sempre que possível, ofe
recemos ajuda.

É bem verdade que esses tempos de "vacas ma
gras" - que já duram mais de uma década - deixaram
marcas profundas no setor. Extremamente competitivo
e lutando no campo aberto do mercado, sem qualquer
espécie de proteção, ele tinha mesmo de sofrer, mais
do que outros, os efeitos da retração da atividade eco
nômica.

Foi o que aconteceu. Se toda a economia brasileira
vai mal, o transporte consegue ir ainda pior. E isso
não é mera força de expressão.

Números insuspeitos de publicações especializadas
comprovam que, nos últimos 5 anos, todos os nossos
indicadores de desempenho - eu disse todos - foram
negativos em relação à mediana dos demais setores.

A descapitalização das empresas e a inexistência
de linhas de financiamento compatíveis com a baixa
capacidade de endividamento do setor refletem-se no
estado lamentável da frota de caminhões, cuja idade
média se aproxima dos 13 anos.

São mais de 1milhão de veículos que, por estarem
tecnologicamente defasados, consomem e poluem mais
do que o necessário, e apresentam custos de manu
tenção crescentes, não só em decorrência da sua idade
mas também do encarecimento desproporcional das
peças de reposição.

A crise do setor público, por outro lado, tem como
conseqüência mais sensível, no nosso caso, a deterio
ração acelerada da malha rodoviária que, segundo estu
dos recentes da própria Secretaria Nacional dos Trans
portes, provoca aumento de até 58% no consumo de
combustíveis; de até 38% no custo operacional dos
veículos; de até 50% no índice de acidentes e de até
100% no tempo de viagem.

Acrescente-se a isso:
- a instabilidade da composição química do óleo

diesel refinado no País, que impede a regulagem ade
quada dos motores agravando o sobreconsumo de com
bustíveis e a emissão de gases poluentes;

- a inexistência de programas permanentes de
formação profissional, seja em nível gerencial, seja em
nível operacional;

- o desmantelamento do RTB, o nosso cadastro
nacional, privando o setor de dados censitários confiá
veis;

- os sistemas inadequados de fiscalização fazen
dária, nas divisas dos Estados, que provocam a retenção
abusiva dos veículos, comprometendo ainda mais a eco
nomicidade das operações;

- o aumento alarmante dos roubos de veículos
e cargas, provocando perdas incalculáveis com indeni
zações e custos adicionais com sistemas próprios de
segurança, além do agravamento dos prêmios de se
guro;

- o trânsito cada vez mais caótico nas grandes
cidades, que também contribui para aumentar o núme
ro de acidentes e para encarecer substancialmente as
operações urbanas, pelo tempo inutilmente despendi
do.

A soma algébrica desses fatores negativos resulta
num imenso déficit de produtividade, tornando o trans
porte rodoviário de cargas menos eficiente, mais lento
e mais caro do que poderia e deveria ser.

Considerando que o caminhão é responsável pela
circulação de mais de 70% da produção nacional, pode
se ter uma idéia dos reflexos negativos dessas deficiên
cias no conjunto da economia brasileira.

Tanto mais quando se tem presente a advertência
do consagrado escritor norte-americano Alvin Tofler
(o mesmo do "Choque do Futuro" e da "Terceira On
da") que, em sua obra mais recente, constata que o
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mundo está sendo dividido entre países de economia
rápida e de economia lenta. O fosso entre eles vai
se tornando praticamente insuperável, sobretudo em
razão dos avanços tecnológicos, que aceleram e multi
plicam a difusão de idéias e conhecimentos, a tomada
de decisões, as descobertas científicas, as transações
comerciais, o giro do dinheiro, a circulação de pessoas
e de mercadorias.

Independentemente de qualquer decisão política
neste sentido, o Certo é que as economias rápidas ten
dem a drenar, em volumes cada vez maiores, as rique
zas das economias lentas.

Ora, está claro que a velocidade de uma economia,
no conceito de Tofler, está associada à fluidez dos seus
meios de transporte e de comunicações.

O transporte brasileiro - devagar quase parando,
por conta de todos os fatores já alinhados :.- deixa
aqui o seu brado de alerta. É preciso reverter imediata
mente o quadro recessivo que alimenta e potencializa
todos os nossos problemas, inclusive os que atingem
maiS diretamente o setor de transportes.

Chegamos ao limite extremo. Não temos mais tem
po a perder!

Não interessa o que dizem os manuais de econo
mia. Recessão é sinônimo de pobreza, de melancolia,
de falta de perspectiva.

Qualquer criança de 7 anos é capaz de concluir
que pobreza não pode ser remédio pàra coisa alguma.

Recessão não é, pois, remédio. É veneno!
De pobreza ja estamos bem servidos.
Precisamos, sim, é de um projeto de desçmvol-

vimento para o Brasil que assegure não só o cresci
mento econômico, mas também a distribuição mais jus
ta dos frutos. desse crescimento, com a redução das
desigualdades interpessoais e inter-regionais.

Redistribuição de nmda, entretanto, só é possível
num quadro de crescimento econQmico, de desenvol
vimento auto-sustentado, em que a produção não seja
penalizada, nem a especulação financeira estimulada,
como ainda hoje se faz, com a elevação artificial e
brutal das taxas de juros, numa tentativa desastrada
de conter a inflação através da redução da atividade
produtiva.

A estabilização econômica é imprescindível, mas
não pode ser vista como um fim em si mesma. Ela
não pode ser levada a extremos tais que desestruturem
por completo o sistema produtivo e comprometam de
forma irreversível o tecido social. A estabilização eco
nômica precisa estar a serviço do projeto de desenvol
vimento. Portanto, não faz sentido que ela o inviabilize.

Vai ficando cada vez mais claro, por outro lado,
que a formulação de um projeto de desenvolvimento,
com as características exigidas pela realidade brasileira,
pressupõe uma sintonia fina que não pode ser obtida
senão no âmbito de um verdadeiro entendimento nacio
nal.

Esta expressão mágica e tão impatrioticamente
desgastada significa, em última análise, a construção
de uma base consensual mínima entre os interesses
múltiplos e conflitantes que coexistem na sociedade
brasileira, de modo a distribuir com eqüidade os sacri-

fícios que ainda precisam ser suportados para que pos
samos abreviar esse período negro de ajuste e retomar
o nosso desenvolvimento em novas bases.

Demonstrar ceticismo diante da possibilidade des
se grande acordo - que representa na verdade a nossa
única esperança - significa apostar no impasse; signi
fica descrer em qualquer saída para o Brasil que não
seja o abismo; significa acreditar que estamos conde
nados ao eterno subdesenvolvimento; significa aceitar
passivamente o raquitismo do nosso mercado interno
e a marcha-à-ré que engrenamos há mais de 10 anos.

Não nos iludamos. Há várias maneiras de cada
um de nós, enquanto empresários, reduzirmos nossas
perdas e garantirmos nossa sobrevivência em meio à
crise geral. Durante esse congresso, algumas dessas
alternativas serão examinadas. Mas há uma só maneira
de vermos resolvidos todos os nossos problemas: o Bra
sil voltar a crescer! Afora esta, todas as demais soluções
serão falsas e apenas servirão para prolongar essa ago
nia injustificável.
. . Espero que durante esses próximos três dias possa
mos não apenas colher informações úteis para melhorar
o desempenho das nossas empresas - e este é também
o objetivo do congresso e da exposição que ora inaugu
ramos - mas, sobretudo, melhorar o nosso nível de
consciência a respeito das verdadeiras causas dos pro
blemas que nos sufocam.

Que deste ponto extremo do Nordeste brasileiro
se faça ouvir a voz forte deste setor que nunca se omitiu
nos momentos decisivos da nossa História recente; di
zendo um vigoroso não à recessão, e um renovado
sim ao entendimento nacional.

Tudo indica que estamos hoje mais perto deste
pacto do que jamais estivemos. Exatamente porque
as nossas dificuldades nunca foram tão grandes como
agora.

. Um bom congresso a todos. E que Deus nos ilu
mine!

Muito obrigado."

Sr. Presidente, Sr'~ e Srs. Deputados, com 16 mil empre
sas e faturamento anual de 40 bilhões de dólares, o setor
de transporte rodoviário de carga é extremamente pulveri
zado, o que garante a livre concorrência. Diante do quadro,
as empresas precisam adotar inúmeras medidas visando a so
brevivência. Entre elas, aperfeiçoamento, racionalização e in
vestimentos na modernização das operações, de forma a ofere
cer ornais alto grau na prestação dos serviços. Uma das áreas
que exigem. investimentos é, sem dúvida, a automatização.
Atualmente, o setor de transporte rodoviário de carga possui
um grande parque de equipamentos na área de informática.
Mas poucas empresas estão preparadas para extrair o máximo
em termos de resultados.

Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados, é importante ressal
tar que o ilustre Secretário Nacional dos Transportes, Eng9

José Henrique Figueiredo, afirmou que "o orçamento da
União para o exercício de 1992 não contempla qualquer recur
so para a aquisição der equipamentos ou investimentos na
ampliação da máquina administrativa no setor de transportes.
Todo o dinheiro será aplicado em infra-estrutura viária, con
forme prevê o Plano Nacional de Viação, que está tramitando
no Congresso Nacional e deve entrar em vigor imediatamente
após a sua aprovação e sanção do Presidente".
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Ainda, confessou a deterioração da malha rodoviária,
e que esse grave problema aumentou o consumo de combus
tíveischegando ao nível de 58% a mais do que seria usado
pela frota de caminhões com a estrada perfeita. E mais aumen
tou em ·38% o custo operacional dos veículos, elevou acima
de 50% o índice de acidentes nas estradas e duplicou o tempo
de viagens nos transportes de bens.

O Secretário dos Transportes revelQu aos Congressistas
que está em exame um modelo de financiamento. S. Ex~ enten
de que o transporte é da base necessária ao desenvolvimento
da economia do País, garantindo que será revertidoo quadro
atual, nos próximos anos:

Sr. Presidente, S~' e Srs. Deputados, formulo desta tribu
na, a mais alta do País, nossos efusivos parabéns ao setor
dos transportes de cargas rodoviários pelo sucesso e êxito
do XII Congresso Nacional do Transporte Rodoviário de Car
gas.

Era o que tinha a dizer.

O SR. OSVALDO BENDER (PDS - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, ~m dia
após a posse do nóvo Ministro da Educação, o Jornal Folha
de S. Paulo publicou a segúinte notícia:

GOLDEMBERG INVESTIGA
COMPRA FEITA POR CHIARELLI

Brasília - O Ministro da Educação, José Goldem
berg, determinou ontem a imediata apuração do pro-

. cesso de aquisiçãb, pela Fundação de Assistência 1.10
Estudante (FAE), de Cr$ 120 milhões em alime.\l~os

para a merenda escolar. A compra foi autorizada pelo
ex-ministro Carlos Chiarelli no dia em que deixou o
cargo. Se comprovar que os preços foram majorados
em 35%, Goldemberg poderá cancelar o negócio ainda
hoje" .

No dia 29 de agosto, o jornal Zero Hora publicou a seguin
te notícia:

"TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
ESTRANHA COMPRA DE MERENDA"

O Tribunal de Contas da União está requerendo
informações à Fundação de Assistência ao Estudante
sobre compras equivalentes a 120 milhões de dólares
em merenda escolar, feitas no dia da troca do ministro
da Educação. O pedido atende recomendação do Mi·
nistro Fernando Gonçalves, que estranha o volume de
alimentos adquiridos pelo Ministério, a rapidez com
que a compra foi decidida, a majoração em 35% no
preço dos produtos 48 horas antes de serem vendidos
ao Governo e o fato de o novo ministro não ter sido
consultadó. o

No pedido formal ao presidente Ademar Ghisi
e aos demais ministros do TCU, Gonçalves lembra
que a imprensa noticiou, em março a realização de
outra aquisição de merenda escolar "contra a qual hou
ve protestos por parte das secretarias de Educação dé
vários estados". Para o ministro, esses fatos "apre
sentam gravidade suficiente para exigir uma análise
do Tribunal".

Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, não quero entrar
no mérito da veracidade desta notícia, se bem que espero
um esclarecimento. Até agora ninguém sabe se, na verdade,
houve ou não essa aquisição ou essa majoração. Se não houve,

foi uma caiúnia muito grave; se houve, os responsáveis têm
·que ser punidos.

Citei essa notícia, Sr. Presidente, para apelar aos nobres
Deputados - e já solicitei audiência ao Sr. Presidente da
República no sentido de aprovarmos projeto de lei que tramita
nesta Casa, de nossa autoria, pelo qual se municipaliza à
merenda escolar.

Não é possível que volumes no valor de quarenta bilhões
de cruzeiros sejam feitos apenas aqui em Brasília. Vejam,
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, quanto custa o frete
para transportar essa merenda aos Estados e; posteriormente,
aos Municípios! Ao municipalizar a merenda, o Governo re
passaria um valor "X" per capita para cada Município, e
os Prefeitos, junto com os círculos de Pais e Mestres, fariam
a aquisição da merenda. Por que adquirir, por exemplo, biscoi
to de São Paulo, se esse produto pode ser adquirido na própria
cidade onde os alunos estudam? Lá no interior pode ser adqui
rido o que agricultor produz. Veja como isso seria bom e
como facilitaria a descentralizaçãodos próprios recursos públi
cos, sendo controlável pelos círculos de país e mestres, que
fariam a fiscalização direta._ •

Para que fatos lamentáveis como esses não se repitam,
apelo e conclamo a V. Ex~ e a0S demais pares desta Casa
no sentido de realmente tomarmos uma providência, votarmos
esse projeto e darmos continuidade à sua tramitação. Essa
iniciativa teria que partir do próprio Executivo. Por isso apelo
a S. Ex~ o Sr. Presidente da República e ao novo Ministro
da Educação para que institua a municipalização da merenda'
escolar, única forma de descentralizarmos, fiscalizarmos e evi
tarmos fraudes.

Não quero afirmar que houve fraude, mas os jornais pu
blicaram, .e é uma denúncia muito grave. Se não houve, eles
têm que se retratar, alguém tem de dizer que não houve
a compra com esse acréscimo - e vejam em que volume
- porque trata-se do dinheiro público, e nós, Parlamentares,
temos o dever de zelar e fiscalizar pelo patrimônio público.
Por isso, citei as notas dos jornais.

Concluo, Sr. Presidente, mais uma vez apelando a S.
Ex~ o Sr. Presidente da República e ao Ministro da Educação,
para que municipalizem a merenda escolar.

O SR. LUIZ MOREIRA (pTB - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, este nosso País
tem coisas interessantes e, neste contexto, gostaria de registrar
um fato que está ocorrendo na Bahia. Uma greve, uma obstru
ção, está levando ao fechamento as lojas da "Cesta do Povo,"
em número de 126 em nosso Estado. :É algo lamentável, por
que, na realidade, temos a impressão de que se trata de alguma
manobra interesseira:, que tira dá população mais carente o
direito de adquirir alimentos por preços inferiores àquele ofe
recidos pelos supermercados baianos. Foi um compromi~so

de campanha do Governador Antônio Carlos Magalhães o
restabelecimento da "Cesta do Povo". V. Ex~, Sr. Presidente,
eminente representante do nosso Estado, deve recordar-se
da euforia do povo - se não me falha a memória, no final
de julho - quando essas lojas foram reabertas.

Com a abertura dessas lojas os preços baixaram em 30%
no comércio, o que contribuiu para aumentar o poder aquisi
tivo das classes mais desprotegidas. Temos observado que
até a classe média já se dirige às lojas da "Cesta do Povo"
para adquirir seus produtos, porque são de boa qualidade
e os preços são 30% menores do que aqueles praticados pelo
mercado.
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E ma~s, Sr. l?residente e Srs. Deputados: nós, políticos,
encontramos muitas pessoas querendo trabalhar e, às vezes,
pedindo-nos para indicar alguém que ocupe uma dessas vagas,
que sabíamos estarem sendo preenchidas através de provas
de seleção. Mas agora, após quarenta dias, estabelece-se uma
obstruçãq ao funcionamento dessas lojas. E aí está o contraste:
pessoas que estavam querendo trabalhar, procurando. empre
go, foram para lá e se contaminaram. Est~o fazendo uma
obstrução descabida, porque não se pode imaginar,que, em
quarentadi~s, haja r~ivindicaçãoque .possa suscitar um pro
cesso dessa envergadura.

É',com tristeza que registro esse fato, mas tenho ~e'rteza ~
de que o Sr. Governador saberá manter não só a sua autori
dade, mas também: sua coerênda, para que essas lojas voltem
a funcionar. Espero que os empregados que lá trabalham
sintam q~e C1sse pão é o c:aminho, pois essa medida está preju
dicando exatamente as classes mais necessitadas.

Era est~ o registro que eu queria fazer, .. ,
Muito.obrigado. ..'

o SR. JÓRIO DE BARROS (PMDB~ ES. Sem revisão,
do orador;) ~ Sr. 'Presidente, Sr's.e Srs. Deputades,.oGo
verno Federal, ao final deste mês ou, o mais tardar,' no mês'
de outubro, deverá encaminhar a esta Casa um novo Plano
Naciónal de Viação. E é sobre a exclusão da BR-259 do Plano
Nacional de Viação que .faço este registro. Acho que essa
exclusão é preocupante para nós, capixabas e' mineiros, dada
a importância de se po.ssuir uma alternativa de acesso a vitó·
ria, atualmente servida apenas pela·BR.262: Além disso, essa'
rodovia estimula o desenvolvimento daquela região'e a inte"
gração entre Minas e Espírito Santo, sendo responsável pelo
escoamento da produção e a única ligaçãO entre a hidrelétrica
de Mascarenhas e a Capital.,

Portanto, Sr. Presidente, a BR-259, que liga o Espírito
Santo a Minas Gerais - mais precisamente a cidade de João
Neiva, no Espírito Santo, à cidade de Governador Valadares,
em Minas Gerais - tem sua importância 'caracterizada pelo
grande númerp de pessoas a'que serve e.pelo que representa
para essa região, em termos econômicós. . .

O Plano Nacional de Viação foi desenvolvido para 1992, '
e segundo os critérios adotados pelo DNER, a BR-259, por
não possuir ligação direta coma Capital do Estado, com porto
fluvial etc, não constará da nova malha rodoviária federal.
Será, assim, considerada uma rodovia transitória. Sabemos
que rodovias transitórias tendem a·ficarno ar: Elas serão
transferidas para os Estados; para os Municípios ou para a.
iniciativa privada. . . ,

É importante re~saitar que em gestões, ~e'ita~ junto ao:
Sr: Ministro. da Economia, Dr. Marcí1io ~l;iI:ques Morejra,
ao Sr. Ministro da Infra-Estr.utura, Dr.. .João -Santana, e ao
Sr. Secretário Nacional de Transportes, Dr. José Henrique
D'Amorim, contando também com a ajuda e apoio da bancada
do Espírito Santo, conseguimos que o Governo Federallibe- .
rasse recursos contingenciados no Orçamento de 1991, em
duas parcelas, sendo uma em junho e outra em agosto, perfa
zendo um total de 2 bilhões, 780 milhões e 15 mil cruzeiros,
para a conclusão das obras asfálticas daquela rodovia, que
há muito estavam paradas.

Sr. Presidente, agradecemos ao Governo Federal a libera
ção desses recursos, que serão muito importantes para o Esta
do, mas fazemos aqui um apelo para que a BR-259 seja reince
~Qa no Plano NaCional de Viação.

Sabemos que a revisão trazida.pelo novo Plano Nacional
de Viação .é importante, mas também sabemos que não só
os aspectos técnicos devem ser examinados, mas os políticos
e os econômicos.

Do Plano Nacional de Viação constavam mais de 115
mil quilômetros de rodovias, que serão reduzidas para pouco
mais de 69 mil quilômetros. Portanto, uma redução drástica,
que afetará várias regiões.

. No nosso caso, Sr. Presidente, fica aqui registrado o meu
apela ao .Governo Federal, ao Ministério da Infra-Estrutura
e ao DNER, para que se reinsira no, Plano Nacional de Viação
a BR-259, mesmo porque ela também fará parte do corredor
de exportação entre Minas Gerais, .Goiás e Espíritq Santo.

ASRA. TEREZA JUCÁ (PDS - RR~ 'Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, SrªS e Srs.·Deputados, existe,
hoje, uma certeza nacional: o País passa por extremas neces
sidades.

O agravamento da crise econômica tem preocupado a
todos, imj.ep.endentemente de siglas partidárias ou id~ologias.

. A.equipe econômica do Governo busca fórmulas, acordos
e.medidas que possam conduzir o país 1:\0 ~quiHbrio necessário
no equacionamento das contas públicas, fortalecimento da·
produção e na garantia do emprego do trabalhador. Emprego
que entendemos deve ter a remuneração justa e compatível
com a dignidade que almejamos para todos os brasileiros.

Acabamos de aprovar um salário mínimo que, apesar
de ainda defasado na ótica das necessidades básicas das famí
liasb!as,il~~ras, represe~ta um esforço incomum de pagamen
to, se I1ncarado por pequenas empresas; municípios e e~tados

de ,regiões menos desenvolvidas. . , .
Entendemos também que as COntas'públicas dev.am ser

equilibradas, com san~amento de estatais e o.equacionamento
das'tarifas. .

No entanto, é preciso que não se aplique uma dose de
remédio maior que o suportável, pois tal medicação pode
comprometer e matar o doente.

No sentido de buscar o equilíbrio e a salvação nacional,
fala-se em ·levar em çonta as peculiaridades do País. Suas
rendas, suas características de produção, suas carências e ne
cessidades.

Já se admite a vblta do salárió mínimo 'regionalizado e
diferenciado. Já se anh!1eía a diferenciação dos preços dos
combustíveis e de ouiras tarifas. Este remédio, sem dúvida,
pode vir a penalizar a população dos Estados mais distantes,
mais pobres, comprometendo ainda mais sua condição de vida.

Como ficariam pdr exemplo, os Estados do Norte? O
salário mínimo regional representa lJ:.lPa renda familiar menor;
energia 'mais cara, combustíveis mais caros geram um custo
de vida insuportável. E a atividade produtiva? Tão pequena
e a se arrastar entre regtas e impostos, como' ficaria?

Venho hoje, desta tribuna, propor uma regionalização
diferente: entendo que devemos regionalizar para corrigir dis
torções e não para aprofundá-las, como no caso do combus
tível.

Proponho ao Governo Federal que regionalize a cobrança
de encargos Federais e não o salário mínimo. Proponho que
em determinadas áreas não se impute ao aparelho produtivo,
normalmente pequeno e desaparelhado, ou aos municípios
e Estados, o mesmo encargo de regiões desenvolvidas e ricas
do País.

Porque o pequeno empresário de Roraima ou do Acre
vai pagar sobre a sua folha de pagamento o mesmo encargo
social que paga a Volkswaguem de São Paulo.
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Será que a oferta de equipamentos de saúde, do trab~

lhador em CaracaraÍ, por exemplo, é a mesma que no RIO
de Janeiro?

Cremos que a diminuição dos encargos sociais para 50%
em algumas regiões do País será fator fundamental para a
manutenção do emprego, inclusive com o novo salário mí
nimo.

É possível até que com o abatimento de 50% dos encargos
para determinados áreas tenhamos a condição não só de ma~

ter, mas de acrescer o nível de emprego, melhorando a condI
ção de vida de famílias brasileiras.

Estarei dentro de alguns dias apresentando este projeto
ao Sr. Ministro da Justiça, Jarbas Passarinho, e ao Sr. Ministro
do Trabalho, Rogério Magri, para que o Governo possa, numa
ação clara e direta, dar a condição de uma arrancada econô
mica e social nas áreas mais sofridas do nosso País.

A esta casa peço o apoio para a medida, que poderá
em muito beneficiar milhões de brasileiros.

Muito obrigado.

o SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria
de ocupar a tribuna para dizer que me assombram as notícias
de hoje com relação à intransigência do Banco Central, da
área econômica do Governo Federal de não aceitar o pedido,
que não é da classe empresarial, mas da sociedade brasileira,
de mudanças na política econômica que levem, imediatamen
te, a uma redução nos juros. Porque os juros cobrados hoje
estão sendo impulsionados para as alturas pelo próprio Gover
no. São juros de 1.500 a 3.500% ao ano que as financeiras
estão cobrando e que, mais do que insuportáveis, estão deter
minando o crescimento gradativo da inflação.

QUer dizer, se estamos tendo um processo de crescimento
da inflação, sabemos que ele tem uma causa. E a causa prin
cipal é a falta de controle dos preços pelo próprio Governo.
O Governo libera preços - nesta semana anunciou que vários
produtos e determinados setores terão seus preços totalmente
liberados e não mais controlados - no momento em que
nós temos uma inflação chegando a 17, 18, 19%; o Governo
diz que vai montar, como afirmaram o Presidente do Banco
Central e o Ministro da Economia, as taxas de juros nos
patamares em que estão neste momento, sabendo que essa
manutenção determina que as empresas, obrigatoriamente,
repassassem o custo do dinheiro de que necessitam, inclusive
para capital de giro, para o preço final do produto. .

Os juros cobrados são absurdos. Não entendemos a I~

transigência do Governo. Parece que ele realmente deseja
que as coisas se deteriorem ainda mais e fiquem pior do que
estão neste momento.

O Presidente Collor, de volta ao Brasil, diz que vai dialo
gar com todos os setores, com os empresários, com os trabalha
dores, com os partidos políticos. E chama os partidos de oposi
ção para dialogar. Sou daqueles que entende que nós não
podemos refutar o convite ao diálogo. Pode haver uma jogada
de marketing atrás? Pode, e acredito que haja. Pode haver
uma tentativa de, mais uma vez, o Poder Executivo estar
buscando encontrar culpados para a crise e querendo jogar
a responsabilidade por essa crise em cima de Constituição
e do Congresso Nacional? Sim, acho que existe essa intenção.
Mas os partidos de oposição devem sentar à mesa com o
Presidente, sim. A responsabilidade que nós, da Oposição,
temos é a de estar com o Presidente e dizer a ele, numa
só voz - e aí não é só o PMDB, é o PDT, o PSB, o PT,

o PCB, o PC do B, são todos os partidos de oposição 
que tem de apresentar, neste momento, condições para que
possamos dialogar na mesa de negociações. Condições que
passem por mudanças profundas na política econômica do
Governo; condições que passem obrigatoriamente por medi
das moralizadoras do Governo e, mais do que isso, por mudan
ças na política social do Governo Federal.

Sr. Presidente, eu diria que os partidos de oposição teriam
de imediatamente sentar à mesa, sem demagogia, sem levar
proposta impossíveis para o momento que o País enfrenta,
para a situação de deterioração da nova economia, e entregar
ao Presidente da República uma proposta para a reversão
desse quadro e dizer claramente à sociedade brasileira: as
oposições querem, sim, conversar; não se recusam de forma
alguma a conversar, dialogar e auxiliar no que for possível
para que o País saia da crise; aqui está a proposta da Oposição
em termos de mundanças imediatas que devem ocorrer. Não
adianta o PDT falar uma linguagem, o PMDB outra, o PT,
o PCB e o PC do B outras. Temos de caminhar na mesma
direção. Temos de forçar este Governo a mudar de rumo,
porque não mudando de rumo isto tudo explodirá em cima
de nós, em cima da sociedade brasileira, sobre esta Casa.
Não nos vamos recusar ao diálogo, vamos imediatamente sen
tar à mesa - as bancadas da Oposição - e definir quais
as prioridades e mundanças que devem ocorrer em termos
de política econômica do Governo Federal.

Se eu citei a manchete principal do jornal de hoje, que
é a recusa do Governo Federalem reduzir as taxas de juros,
poderia abordar aqui, SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
tantas e tantas intransigência, tantas e tantas cabeças durís
simas da área econômica do Governo que estão definitiva
mente inviabilizando este País. Quer dizer, parece que há
no Governo - e o Presidente da República está por trás
disso - quem esteja apostando exatamente no impasse total.
A Oposição tem que ter já, imediatamente, uma linguagem
comum, com propostas concretas no sentido da reversão desse
quadro, mostrando à sociedade brasileira que os partidos opo
sicionistas estão falando a mesma linguagem, estão apresen
tando ao Governo Federal, ao Presidente Collor, as alterna
tivas que temos no momento para tirar o País da crise.

Aproveito a oportunidade para dizer que participei de
palestra na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Ca
xias do Sul, na última semana, cujo tema era "O momento
político atual". Na oportunidade, recebi daquela entidade um
documento contendo a precupação dos empresários do Rio
Grande do Sul, especificamente no pólo industrial mais desen
volvido do Estado, com relação ao momento político atual,
e as alternativas que os próprios empresários apresentam para
sairmos da crise.

Pediria a V. Ex' que, junto ao meu pronunciamento,
ficasse registrado nos Anais desta Casa este documento, que
julgo muito importante, onde, além da análise da atual crise
econômica são apresentados várias para a busca da reversão
desse quadro.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR:

Excelentíssimo Senhor
Germano Antonio Rigotto
DD. Deputado Federal
Brasília (DF)
Preso 177/91

Caxias do Sul (RS), 26 de agosto de 1991
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Senhor Deputado,
A Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias

do Sul, representante dos interesses da classe empresarial,
sente-se honrada em recêbe-Io nesta Casa, oportunidade em
que elenca algumas considerações que entendemos serem ab
solutamente pertinentes:

1- Privatização
A classe empresarial entende que é necessária a privati

zação de uma grande parte das empresas nas quais o Estado
tem controle. O processo de privatização está caminhando
de forma lenta e deve ser acelerado. Percebemos que há e
haverá reações fortes por parte de interesses corporativistas.
A participação do Congresso é fundamental no sentido de
contrabalançar esta reação, dando apoio ao Executivo.

2 - Capital Estrangeiro
É nossa opinião que deve ter o mesmo tratamento que

o capital nacional. Se quisermos atrair capital estrangeiro de
vemos oferecer condições compatíveis com as de outros países.
Devemos ser competitivos na atração do capital estrangeiro.

3 - Reforma Tributária
A reforma tributária é urgente e deve ser profunda. A

maior exposição de nossas empresas à concorrência interna
cional torna imprescindível a viabilização de uma carga tribu
tária menor e mais justa.

4 - Estabilidade do Funcionário Público/Irredutibilidade
de Salários

A redução efetiva do déficit público passa necessaria
mente pela eliminação deste anacronismo injustificado que
se chama estabilidade de emprego. Também é injustificada
a prática de salários abusivos, criando uma casta de privile
giados.

5 -Recessão
Entendemos que a recessão no Brasil não consegue conter

a subida dos preços nos moldes que acontece nas economias
desenvolvidas. A estabilidade de preços virá com a gradual
abertura da economia, pois quando isso acontecer de forma
mais completa o mercado estará agindo de forma conscentânea
com a realidade mundial.

Até que tal ocorra, entendemos que um certo nível de
inflação (não exagerada) será tolerável momentaneamente,
ao contrário do que acontece com a recessão.

6 - Tabelamento de Juros
O tabelamento de juros é inócuo. O Banco Central deve

ser independente para monitorar o mercado financeiro de
modo a não termos taxas de juros reais tão elevadas, que
inviabilizem a atividade produtiva, dentro da realidade do
mercado e do País.

7 - Participação dos Empregados na Distribuição de Lu-
cros .

Encaramos favoravelmente a participação dos emprega
dos nos lucros. Contudo, entendemos ser necessária uma legis
lação flexível, de modo a atender as particularidades de cada
empresa.

8 - Oligopólios
A existência de uma lei que imponha limites a uma even

tual ação predatória dos oligopólios é importante.
9 - Investimentos
Dentre todas as necessidades de responsabilidades do

Governo, a educação deve ser encarada como prioritária, den
tro de níveis de eficiência compatíveis com países mais desen
volvidos.

10 - Indexação de Salários
Somente o salário mínimo deve ser indexado pelo Gover

no, viabilizando a recuperação real do mesmo. Para os demais,
deve vigorar a livre negociação.

11 - Reforma Constitucional
É urgente o entendimento político que viabilize emendás

à Constituição, dando condições aos poderes constituídos para
agir no sentido de promover aquelas reformas imprescindíveis
ao País naquele momento. Já nos referimos à reforma tribu
tária, ao tratamento do capital estrangeiro, à estabilidade do
funcionário público como sendo questões que merecem discus
sões e uma avaliação realista, visando adaptar o país às aspira
ções de crescimento e desenvolvimento desejadas.

Senhor. Deputado, é fundamental o posicionamento de
V. Ex' e de seu partido, no sentido de apoiar explícitas que
serão apresentadas ao Congresso brevemente, dentro da linha
de pensamento por nós defendida.

Atenciosamente. - Nestor Perini, Presidente.

O SR. VASCO FURLAN (PDS - Se. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Parlamentares presentes
no plenário, o 15 de setembro é uma data muito especial
para cinco países co-irmãos da América Latina que, como
nós, inserem-se num contexto macrogeográfico e buscam, com
percalços, trabalho e fé, a superação dos entraves que obstacu
lizam o seu desenvolvimento e o bem-estar de seus povos.
Refiro-me à Guatemala, Honduras, Nicarágua, Costa Rica
e EI Salvador, que comemoram neste dia sua data nacional
após terem feito parte da Capitania-Geral do Reino da Guate
mala e das Províncias Unidas Centro-Americanas, todas decla
radas independentes na década de 1840. São países com carac
terísticas próprias, mas guardando semelhanças de língua e
religião, que os irmanam nos usos ':l costumes e, conseqüen
temente, nas suas manifestações culturais e folclóricas.

Queremos, e permitam-me os nobres Pares fazê-lo em
nome deste Parlamento, cumprimentar, nas pessoas de seus
Embaixadores aqui no Brasil, respectivamente Srs. Carlos
Alberto Prera Flores, José Rigoberto Arriaga Chinchilla,
Ariel Ramón Gianera, Carlos Araya Guillén e Maurício Cas
tro Aragón, e transmitir aos seus Primeiros mantatários, os
Presidentes Jorge Elias Serrano, Rafael Leonardo Callejas,
Violeta Chamorro, Rafael Angel Calderón e Alfredo Cris
tiani, as homenagens do Legislativo Brasileiro.

E nesta singela homenagem que desta tribuna pretendo
fazer, limitado pela exigüidade do tempo que o Regimento
me impõe, desejo oferecer a V. Ex" um sucinto enfoque sobre
cada um desses países, onde o Genovês, casado em Portugal
e a serviço da Rainha da Espanha, aportou em 12 de outubro
de 1942.

A Guatemala, cujos 109 mil quilômetros quadrados abri
gam em tomo de 9 milhões de guatemaltecos, é uma república
presidencialista, corri um Legislativo unicameral. Sua renda
per capita está em torno de 1.000 dólares e sua economia
se estriba na agricultura. Sua Carta Maior vigente é de 1986.

A República presidencialista de Honduras, com seus 5
milhões de "hondureiíos", exporta café, açúcar e banana e
explora suas jazidas de ouro, prata, zinco e chumbo, e seu
Parlamento é também unicameral.

A terra da Presidente Violeta Chamorro, a controversa
Nicarágua, onde estão os dois lagos que representam as maio
res reservas de água doce do mundo, é igualmente uma repú
blica presidencialista, cuja Carta Magna foi promulgada em
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1987. É um dos países latino-americanos que viveu, nos últi
.mos dez anos, uma agitada vida política, como sabemos.' .

Atravessada por três cordilheiras vulcânicas, a pequena
grande Costa Rica ainda conserva sua grande floresta. tropical.
Sua renda per capita é boa comparativamente e sua presença
cultural na América Latina é marcante. Seu Embaixador aqui
no Brasil, o Dr. Carlos Araya Guillém foi, como nós, um
parlamentar de larga visão" e atuação a nível sul-americano.
Costa Rica tem, na agropecuária, na indústria aHmentícia e
nos minerais, seu tripé econômico.

EI Salvador, com seus 6 milhões de "salvadorenos", .é,
também, uma república presidencialista e unicameraL Sua
economia, ainda em recuperação dQsefeitos da guerra civil
do final da década de 80, se embasa na agricultura.e extração.
o Presidente Alfredo Cristiani busca, através do Plano de
Recuperação Nacional, soerguer a economia e melhorar as
condições de vida de seus compatriotas.

Este Srs. Deputados, em rápidas pinceladas, o perfil dos
nossos homenageados, cujas presenças, nos Congressos do
Parlamento Latino~americano, têm primado pela fidalguia e
pelo discurso da união. e da conjugação de esforços para a
superação das barreiras que ainda entravam o desenvolvi
mento dos povos da América Latina

o SR. TILDEN SANTiAGO (PT-'- MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, "contra
bandeei armas para enfrentar a canalha comunista e méter
essa gente no túmulo; a exemplo do que fiz". Essa frase saiu
estampada entre aspas na Folha de S. Paulo de ontem.

Desejei ocupar esta tribuna ontem, no Pequeno Expe
diente, quando este Plenário estava bastante cheio, para fazer
um protesto, mas o·faço hoje, mesmo com a escassa presença
de colegas Parlamentares. Essas palavras foram pronunciadas
pelo Deputado Estadual Erasmo Dias, ex-Secretário de Segu
rança do Estado de São Paulo, na época do autoritarismo.
Acrescentou o Deputado Estadual que considerava sorte nós,
as centenas e os milhares de prisioneiros políticos que passa
mos ·pelos porões da ditadura, termos saído vivos de lá.

Acredito que todos os democratas repudiam, não podem
aceitar o sentimento de revanchismo nas vítimas da ditadura
militar, mas todo democrata tem a tarefa, especialmente nós,
os Parlamentares, os guardiães da democracia, de repudiar
os algozes do sistema autoritário que querem tripudiar, hoje,
depois de tudo o que fizeram. Quero registrar neste plenário
meu protesto, em nome de todos os democratas do Brasil,
em nome dos milhares de brasileiros· que sofreram com a
ditadura militar e das centenas de prisioneiros que foram sepul
tados no cemitério de Perus e em outros lugares, contra esse
pronunciamento do Deputado Erasmo Dias, revelado ontem
pelo jornal Folha de S. Paulo.

Além do protesto que faço e do repúdio a esse pronuncia
mento público, queria lembrar aos nobres pares que infeliz
mente ainda. existem mentes poluídas que guardam todo o
ranço daquele período. E queríamos também deixar pem claro
que, desde que a transição lenta, gradual e segura foi a opção
na política brasileira, sujeitamo-nos a guardar esse ranço.

Infelizmente, o movimento das diretas, que propunham
uma real transição da ditadura militar para uma busca sincera
e honesta da democracia, foi derrotada dentro deste plenário
com a rejeição da Emenda Dante de Oliveira. Com a derrota

. da oposição radical. e total ao que significou o movimento
de 64,' vingou o quê? A transição lenta, gradual e segura
projetada pelo Gen. G9lbery. Estamosv'ivendo as conseqüên-

. ciasdessa transição, que foi lenta e gradual durante o Governo
Sarney e que se. tornou segura com a eleição do Presidente
Fernando Collor. de Mello. Digo segura porque com a eleição
de S. Ex' aqueles que sempre detiveram o .poder permane-
ceram no poder. _

Sr. Presidente, fica, pois esse protesto, em nome da demo
cracia brasileira, contra tal pronunciamento. Não é possível
que os algozes de ontem continuem a tripudiar em cima desta
Nação e de toda a classe política que hoje busca uma saída
para essa crise. ,

..Tenho dúvidas, Sr. Presidente, 'se o entendimento. ora
proposto não é mais um engodo, não é a continuidade dessa
transição lenta, gradual ,e segura rumo a. uma democracia
que não chega nunca.

De uma coisa estou' certo, não é com mentes doentias
.como a do Sr. Erasmo Dias que ,se poderá construir· o entendi
mento, democracia e o bem-estar social.

O Sr. Germano Rigotto - Sr. Presidente peço a palavra,
pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Prisco Viana) .....:... Concedo a pala
vra, ao nobre Deputado.

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB'-'RS. Sem'revi
si(o do o~ador.) -:-:s,r. Presidente, gostaria de registrar a -pre
sença, nas galerias, 'de alunos e professores dá Magna Escola
Integrada de São Paulo e cumprimentá-los dizendo que, ape
sar de estarmos numa sessão de sexta-feira, esvaziada, porque
não háOrdemdo Dia e, portanto, não há,projetos eIl,l votação,
muito nos honra a vinda desses ,alunos e prpfessores.

Deixo aqui esse registro porque visitas como esta são
muito importantes pára o Congresso Naciônal.

. O SR. PRESIDENTE (PÍi,sco Viana) ~Antes d~ conce
der a palavra ao próximo orador il1scrito, g9sta~i~ de esc~arecer

ao 'nobre Deputàdo' Amaury Müller que S. ,Ex' está inscrito'
sob o niímero 42 e vou conceder a palavra ao orador inscrito
sob o número 38.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Clóvis ~ssis.

O SR. CLóvis A~S1S '(rBT --:- )~A-.' .S,epl revisão do
orador.) ......,,sr. Presidente" Sr?s e ~rs. DeputaP9s, quero apro
veitara oportunidade para,estender,meus agraclecimy'~tp~pes

soais aos que nos assistem e também para deixar algo pa,ra
reflexão de todos nós, Deputados.

, Na quarta-feira passada, estávamos presentes neste ple
nário e assistimos à morte de um Deputado, o que nos trouxe
grande preocupação e algumas perguntas: que País é este,
que tem uma Câmara de Deputados guarnecida de carpetes,
'(:adeiras bonitas" vidros fumê, mas onde não existe sequer
espaço físico para uma unidade de tratamento que possa salvar
um Deputado que aqui se sinta, mal? Que sociedade é esta,
Sr. Presidente, Srs. Deputados, ond~ queremos - e aqui
me incluo como participante - entrar numa cantina para
tomar um guaraná ou um cafezinho, mas não destinamos um
espaço nessa cantina para fazer uma UTI que poss'a salvar
qualquer um de nós?

Sr. Presidente, Srs. Deputados, pouca coisa faltou para
salvarmos uma vida humana. De modo simples, com um custo
muito pequeno poderíamos ter feito isso. Bastava que tivésse
mos ali, no espaço da cantina, oxigênio, um laringoscópio,
que é um instrumento para baixar a língua do doente, para
que possa ser introduzida uma cândula de respiração artificial.
E algo simples, barato, mas que salvaria uma vida.;E aqui
sequer temos um laringoscópio ou um instrumento com() o.
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takaoka, que é o respirador artificial barato e que todo médico
tem. E a Câmara, rica, imponente, cheia de vidro fumê, não
tem um simples aparelho para salvar a vida de um cidadão,
de um representante do povo.

Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, vamos fazer uma
reflexão sobre a necessidade de transformar essa cantina, que
nos dá prazer, numa UTI simples, barata, com um leito ape
nas. Haverá dia, qualquer que seja esse dia, em que um de
nós venha a se sentir mal, e aqui estaríamos a dois metros
apenas do local que pode salvar a nossa vida. Faltaram poucos
segundos para salvar a :vida de um companheiro, Sr. Presi
dente.

Quero deixar aqui o meu repúdio e também fazer uma
proposta à Mesa, ao Presidente Ibsen Pinheiro: a de transfor
mar essa cantina, que seria transferida para um espaço um
pouco mais adiante, e deixar esse espaço para salvar a vida
de nossos colegas.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero deixar aqui regis
trado o meu pesar à família enlutada, mas acima de tudo
fazer um alerta, porque a sociedade em que vivemos não
pode mais deixar morrer tantas pessoas simplesmente pelo
abandono. Sabemos que temos aqui dezenas de hipertensos,
dezenas de nefróticos, dezenas de cardíacos e nem sequer
temos o cuidado de fazer com que esses colegas, que são
doentes não porque querem, mas porque o destino ditou,
sejam socorridos no momento oportuno.

Duranter o discurso do Sr. Clóvis Assis, o Sr. Pris
co Viana, § 2" do artigo 18 do Regimento Interno, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Nilson
Gibson, § 29 do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a pala
vra ao Sr. Sólon Borges dos Reis.

O SR. SÓLON BORGES DOS REIS (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) -, Sr. Presidente, Srs. Deputados, está
regressando hoje da Africa, onde visitou quatro países do
Terceiro Mundo, o nosso Presidente da República. S. Ex~

deixa lá uma bomba de efeito retardatário que vai causar,
certamente, problemas no Zimbabwe, pois com o qual assinou
um convênio cultural. É que esse convênio pressupõe a trans
ferência, do Brasil para o Zimbabwe, da chamada tecnologia
do CIAC.

Ora, Sr. Presidente, Srs. Deputados, CIAC é um equí
voco em toda a plenitude da palavra. É um equívoco em
termos de política educacional, em termos de filosofia da edu
cação, em termos de administração do ensino, é um equívoco
pedagógico.

O Governo, que não mencionou na mensagem presiden
cial enviada ao Congresso Nacional este ano qualquer dispo
sição, predisposição ou a mais remota intenção de instituir
esse tipo de edificação escolar, esse conglomerado de promis
cuidade escolar no País, surpreendeu a Nação com o impacto
de uma promoção governamental à custa do choque publici
tário. Inundou a mídia com a iniciativa de construir edifícios
e conjuntos de edifícios, conglomerados de edifícios para reu
nir milhares de alunos, crianças pré-escolares, alunos de 19

e 2° graus, cursos de educação de adultos, meninos de rua
e outras clientelas escolares ou paraescolares, numa promoção
que não foi devidamente estuda nem pelo Ministério da Edu
cação nem pelo Ministério da Saúde, ao qual foi cometida
a direção e até a implantação dos CIAC.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o CIAC é um equívoco
do Governo Federal, que está conduzindo a equívocos tam-

bém de governos de municipalidades deste País. O próprio
Governo ainda não sabe bem o que vem a ser, qual será
a estrutura, em que condições vão ser instalados e mantidos
os CIAC. Recentemente, o Governo do Estado de São Paulo
estava entusiasmado - é um equívoco do Secretário de Educa
ção do meu Estado -, porque o Governo Federal ia destinar
não apenas 600, mas 1.000 CIAC para São Paulo. É um pre
sente de grego, porque a manutenção vai custar os olhos da
cara aos governos estaduais e municipais que aceitarem a
proposta. Ainda que fosse possível mantê-las, não é a solução
pedagógica, não é a solução educacional, não é a solução
social, porque vai, à custa da maioria, tentar acudir uma mino
ria de maneira pedagógica, filosófica, política e, sobretudo,
socialmente equivocada.

Oxalá o Governo do Zimbabwe não se encante com a
proposta da tecnologia brasileira dos CIAC, pois nem O Go
verno brasileiro sabe bem o que quer em matéria de CIAC.
Os educadores sabem, por isso manifestam suas reservas.

O SR. JOÃO FAGUNDES (PMDB - RR. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
quero hoje congratular-me com o ilustre Presidente da Assem
bléia Legislativa de Roraima, Deput~do Flávio dos Santos
Chaves, pela feliz iniciativa de promov'er, em Boa Vista, um
encontro de várias lideranças políticas, para a análise de pro
blemas pertinentes à Região Amazônica.

Com a participação do Governador do Amazonas, Gil
berto Mestrinho, e a presença do Governador de Roraima,
Ottomar de Souza Pinto, vários líderes políticos debateram,
publicamente, questões da mais alta relevância, diretamente
relacionadas à Amazônia brasileira. Digo Amazônia brasileira
porque o restante da Amazônia existente em outros países
~ão desperta a atenção das grandes potências internacionais.
E que aqui está o minério! E que aqui está o mapa da mina!

No momento em que o Governo brasileiro promove, com
grande estardalhaço, um encontro internacional no Rio de
Janeiro, onde centenas de políticos estrangeiros debaterão
problemas ecológicos relacionados com a Região Amazônica,
é do maior significado a iniciativa do nobre Presidente da
Assembléia Legislativa de Roraima, que, juntamente com
os Deputados Estaduais e Federais daquele Estado e diversos
Senadores da República, traz ao debate público assunto da
mais alta relevância, alardeado por brasileiros, eleitos com
votos de brasileiros, que buscam a solução de questões perti
nentes à Amazônia brasileira!

Na verdade, Sr. Presidente, o Brasil não precisa adotar
medidas teleguiadas que já venham lá de fora enlatadas, como
panacéia para os problemas amazônicos. Quem aplicar em
Roraima as receitas discutidas e aprovadas na Suécia ou na
Suíça o fará de má-fé ou por quanto à realidade social da
Amazônia, onde a caça, a pesca e a floresta são partes indisso
ciáveis da cultura regional.

Sr. Presidente, enquanto na Suécia existe um sistema
de assistência social que vai do berço ao túmulo, orientado
por um único púmero de registro, o nosso caboclo rebeirinho,
para sobreviver, come tudo aquilo que o macaco come. E,
se possível, como também o macaco...

Daí por que, Sr. Presidente, muito mais importante do
que preservar qualquer espécie de bicho da floresta é a preser
vação do homem da Amazônia, o mais precioso elemento
que lá existe, como patrimônio tipicamente brasileiro, criado
"à imagem e semelhança de Deus", segundo o Gênesis. Sobre
esse patrimônio é que se discutiu no encontro em Roraima,
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promovido por lideranças roraimeuses que, assim, se anteci
pam na discussão dos problemas amazônicos.

Enquanto todos se preocupam em transformar o que é
nosso em "patrimônio comum da Humanidade", Roraima
dá uma demonstração robusta e inequívoca de sua unanimi
dade política na luta pela conquista das mentes e dos corações,
em defesa do patrimônio comum dos brasileiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância de V.
Ex9, um grande democrata. Sabia que V. Ex~ me permitiria
concluir meu raciocínio.

O SR. AMAURY MÜLLER (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr9s e Srs. Deputados, embora
não endosse integralmente as denúncias de que estaria em
marcha um caviloso plano de internacionalização da Amazô
nia, quero manifestar a minha profunda preocupação em face
das conclusões graves e perigosas do documento "Diretrizes
do Conselho Mundial de Igrejas Cristãs", editado há 10 anos
e avalizado por doze instituições internacionais.

Dentre outras coisas, este documento afirma textualmen-
te:

"A Amazônia total, cuja maior área fica no Brasil,
mas compreendendo também parte dos territórios ve
nezuelano, colombiano e peruano, é considerada por
nós como patrimônio da Humanidade. A posse dessa
imensa área pelos países mencionados é meramente
circunstanciaL .."

Ora, Sr. Presidente, o documento já inicia investindo
contra a soberania nacional e não admitindo - senão circuns
tancialmente - a posse brasileira do imenso território ama
zônico.

Mas adiante, numa clara demonstração de que esse Con
selho está realmente empenhado em utilizar o biombo da
proteção do índio e dos seus direitos e do ecossistema como
instrumento para a sua ação internacionalizante, no docu
mento, afirma-se:

"É nosso dever garantir a preservação do território
da Amazônia e dos habitantes aborígenes, para o seu
desfrute pelas grandes civilizações européias, cujas
áreas naturais estejam reduzidas a um limite crítico."

O documento, como se observa, Sr. Presidente, desce
ao cinismo de propor a preservação das riquezas do solo e
do subsolo para, mais adiante, serem utilizados e desfrutados
pelas grandes civilizações européias.

Mas não ficam aí as conclusões extremamente graves do
Conselho Mundial de Igrejas Cristãs que, num certo ponto,
diz textualmente:

"Maximizar, na medida do possível, a carga de
informações, aperfeiçoar o Centro Ecumênico de Do
cumentação e, a partir dele, alimentar os países e seus
veículos de divulgação com toda sorte de informação.

Enfatizar o lado humano, sensível das comuni
cações, permitindo que o objetivo básico permaneça
embutido no bojo da comunicação, evitando discussões
em torno do tema. No caso dos países abrangidos por
estas diretrizes, é preciso levar em consideração a pouca
cultura de seus povos, a pouca perspicácia de seus polí
ticos ávidos por votos que a Igreja prometerá em abun
dância. "

Não posso crer, Sr. Presidente, que um Conselho Mundial
de Igrejas Cristãs, aparentemente envolvido na defesa dos

direitos humanos, na preservação dos índios, seus costumes,
sua tradição e sua cultura, e na defesa também do sistema
ambiental, posso chegar li! esse tipo de conclusão que constitui,
no mínimo, um insulto ffi consciência nacional e à soberania
do País.

Mas não fica aí a série de considerações desairosas à
soberania e à própria dignidade nacionais. Diz o documento:

"É preciso confeccionar mapas, para delimitar as
nações dos indígenas. sempre maximizando as áreas,
sempre pedindo três ou quatro vezes mais, sempre rei
vindicando a devolução da terra do índio, pois tudo
pertence a ele. Dentro dos territórios dos índios deve
rão permanecer todos os recursos que provoquem o
desmatamento, buracos, a presença de máquinas per
tencentes ao homem branco."

E agora o mais grave:

"Dentre esses recursos, os mais importantes são
as riquezas minerais, que devem ser consideradas como
reservas estratégicas das nações, a serem exploradas
oportunamente."

Sr. Presidente, poderia, se V. Ex' me permitisse utilizar
os cinco minutos regimentais, fazer mais considerações em
torno desse documento, que considero extremamente grave
e insultuoso à soberania e aos interesses do País. Mas, como
o tempo está virtualmente esgotado, quero apenas deixar esse
registro e manifestar que estarei encaminhando, na próxima
semana, requerimento de informações ao Ministério da Justiça
para identificar quais são e quantos são essas missões, a que
credos religiosos pertencem, quem são os seus missionários
ou leigos. qual a sua situação perante as leis brasileiras e,
finalmente, de onde provêm e como chegam ao Brasil os
recursos para alimentar a ação - a meu juízo, contrária ao
interesse nacional- dessas missões religiosas no País e, espe
cialmente, na Amazônia.

Por último, se V. Ex' me permitir, quero registrar duas
pequenas observações, dois dedos rápidos de prosa. Primeiro,
o jornal Folha de S. Paulo de hoje publica entrevista do Depu
tado Nelson Jobim, fazendo críticas à esquerda parlamentar
brasileira, dizendo que ela sabe fazer denúncias, sabe sacudir
os problemas e até diagnosticá-los, mas não oferece soluções
e muito menos alternativas. Ledo engano do ilustre Deputado
gaúcho, a quem respeito, admiro, mas com quem não posso
concordar, na medida em que se coloca na cômoda posição
de crítico dos atos alheios, quando S. Ex' deveria também
oferecer as alternativas, que diz não terem sido propostas
pelos setores progressistas desta Casa. Se cada um tivesse
o cuidado de olhar-se no espelho e, a partir dessa visão, reco
nhecer a sua verdadeira estatura, certamente este País não
estaria enfrentando a gravíssima crise que enfrenta.

Menciono ainda uma segunda e final observação, Sr. Pre
sidente. Deploro que um Deputado Estadual, de claros com
promissos com o autoritarismo, com o fascismo e com o que
há de mais retrógrado neste País, compareça aos meios de
comunicação e confesse ter contrabandeado armas estrangei
ras que entraram ilegalmente no País para supostamente com
bater o fantasma do comunismo. Isso é muito pequeno para
um Parlamentar, e o mais grave é que S. Ex' é réu confesso.
Já que o Sr. Deputado Erasmo Dias mostra-se tão valentão,
querendo igualar-se na cor com o Presidente Fernando Collor
de Mello, adotando o roxo como cor predileta, que se despoje
do seu mandato e permita que a Justiça o processe sem o
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pedido encaminhado à Assembléia Legislativo do Estado de
São Paulo para que responda perante as leis pelo crime que
cometeu. Agora, contar vantagens prosaicamente nos meios
de comunicação, dizendo que contrabandeou armas para com
bater a subversão, mostrar-se réu confesso e não abrir mão
da inviolabilidade do mandato é, no mínimo, de um cinismo
inaceitável- aliás, muito característico do Deputado Erasmo
Dias.

Muito obrigado a V. Ex~

O SR. LillZ PIAUHYLINO (PSB - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
a ausência de diretrizes da política administrativa do Governo
Federal, que vem penalizando os servidores públicos numa
escala sempre crescente, pode ser bem exemplificada com
o caso das instituições de planejamento e pesquisa, como
o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, a Fundação
Oswaldo Cruz e o Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico.

Os funcionários dessas instituições receberam apenas
20% de antecipação salarial, quando do último aumento con
cedido pelo Governo Federal, enquanto outras tegorias obti
veram, além desses 20%, 80% ou mais de acréscimo, sob
vários títulos.

Os serviços prestados por esses órgãos atestam a excelente
qualificação profissional de seus técnicos, que hoje se encon
tram empenhados numa luta que não significa uma mera rei
vindicação de reajuste salarial, mas a busca de uma justa
remuneração pelo trabalho de alto nível que executam.

As representações dos servidores do IPEA, da Fiocruz,
do CNPq e de seus integrantes individualmente têm procurado
encaminhar soluções que diminuam o grande desnível salarial
hoje existente. Até agora, no entanto, eles não têm conseguido
um encaminhamento objetivo por parte do Poder Executivo.

Com isso, o que se configura é que esse desequilíbrio,
resultante do abandono a que as instituições de planejamento
e pesquisa foram relegadas, tende a se agravar, pois parece
não existir uma política de recursos humanos abrangente e
com sritérios definidos por parte do Governo Federal.

E preciso registrar que algumas autoridades, como o Mi
nistro Jarbas Passarinho, têm atuado internamente na defesa
dos servidores, mas o assunto não depende apenas do Ministro
da Justiça, mas sim da vontade política do Executivo como
um todo, baseada no reconhecimento do tratamento desigual
dispensado àqueles funcionários.

Reforço, aqui, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o apelo
para que os Ministros da Saúde e da Economia, bem como
os Secretários de Ciência e Tecnologia, Dr. Edson Machado,
e de Administração, Dr. Carlos Garcia, se empenhem para
que o Poder Executivo tome a iníciativa de reparar essa injus
tiça, corrigindo os salários dos servidores do IPEA, da Fiocruz
e do CNPq, recolocando-os em níveis compatíveis com a con
tribuição que vêm prestando ao desenvolvimento sócio-eco
nômico do País.

O SR. GONZAGA MOTA (PMDB - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, dois
temas em discussão no País merecem a nossa reflexão. Nós,
como autênticos democratas, não podemos abrir mão do nosso
direito de discuti-los e de defender as nossas idéias.

Muitos empresários, políticos, integrantes do Governo,
pessoas de responsabilidade afirmam que existem dois vilões
na nossa economia. Infelizmente, dizem que esses vilões são
os salários e as empresas estatais. Realmente, trata-se de afir-

mação extremamente infeliz, porque nem o salário nem a
empresa estatal são responsáveis pela crise que aí está. Quanto
à empresa estatal, ela deu uma colaboração significativa para
o crescimentQ - se é que existe - deste País. Pretender
privatizá-Ia de maneira aleatória, privotizar por privatizar,
é extremamente perigoso e ataca o patrimônio do Estado.

Deixo bem claro para os Srs. Deputados que nem o salário
nem a empresa estatal são responsáveis pelo estado de coisas
que aí está. A crise é estrutural, é mais profunda. Abrir mão
do salário significa abrir mão de melhor distribuição de renda,
do fortalecimento da classe média, exatamente quem dá a
sustentação política e econômica ao nosso País, a qualquer
país, aliás.

O segundo tema, Sr. Presidente, também muito comen
tado e discutido por lideranças, empresários e integrantes do
Governo, diz respeito ao binômio salário/taxas de juros. Pois
bem. Mais uma vez tomam o salário como responsável maior
pela inflação.

É duro, é realmente preocupante esse estado de coisas.
Na realidade, as nossas empresas estão descapitalizadas. Ten
do exigível grande e não-exigível pequeno, vivem do crédito,
tomam recursos de empréstimo e, porque as taxas de juros
são muito elevadas, as repassam ao custo final de seu produto.
Portanto, muito mais importante do que o salário na configu
ração do nosso processo inflacionário é a taxa de juros.

Sr. Presidente, são estas as duas reflexões que gostaria
de deixar aos Srs. Deputados e à Casa. A primeira: não respon
sabilizemos a empresa estatal como causadora da crise brasi
leira. A segunda: não responsabilizemos o salário, mas sim
a taxa de juros pela inflação que aí está.

Era o que tinha a dizer.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, afirmei
desta tribuna, há pouco mais de um mês, que o Presidente
da República está maluco, e volto a afirmar isso com dados
que indicam que ele não está mesmo muito "certo".

Sr. Presidente, começo a achar que toda essa crise insta
lada no País é artificial, fabricada. Cada vez que encontram
algum componente para jogar neste caldeirão chamado crise
brasileira, eles o fazem. Pois aproveitaram a lei salarial apro
vada neste Congresso Nacional para jogar mais um ingre
diente.

Tenho insistido, há mais de duas semanas, em que este
País já tem data para que aconteça uma revolta popular desor
denada: vai ser o dia 6 de outubro. Hoje, o Correio Braziliense,
jornal de nossa cidade, dá conta do que tenho afirmado cons
tantemente: a lei salarial, com o veto do Presidente Collor,
está reduzindo os salários. Está aqui, na primeira página:

"Salários sem abono agora são reduzidos - A
nova lei salarial sancionada com vetos pelo Presidente
Fernando Collor vai reduzir os salários nominais das
categorias profissionais com data-base nos meses de
fevereiro, abril, junho, agosto... "

Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados, as categorias de
trabalhadores que neste mês recebem 40 mil cruzeiros soma
dos com mais 19 mil cruzeiros de abono, portanto 59 mil
cruzeiros, teriam direito a mais 12,5% de antecipação a serem
adicionados aos 59 mil cruzeiros. Entretanto, como não houve
a incorporação dos abonos e como não haverá uma anteci
pação para essas categorias neste mês; em vez de receberem
mais de 65 mil cruzeiros, receberão em outubro exatos 40
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mil cruzeiros. Então, quero ver quem poderá segurar os traba
lhadores, que, tendo recebido nos meses anteriores 59 mil
cruzeiros, passam a receber no mês seguinte apenas 40 mil
cruzeiros em meio a inflação em disparada e que já alcança
17% ao mês. Quero ver.

Talvez o Presidente da República esteja querendo genera
lizar o que se pretende fazer ainda hoje, ou seja, invadir
as plataformas da Petrobrás com o apoio da Marinha Brasi
leira. Talvez S. Ex~ queira um pretexto para colocar o Exército
nas ruas e combater o exército de famintos que certamente
vai protestar em praça pública caso esse abono não seja incor-
porado aos salários. . . .

Em vista disso, Sr. Presidente, tomamos algumas inicia
tivas. Na segunda-feira, a Comissão de TrabalJlO, de Adminis
tração e Serviço Público irá a São Paulo conversar· com as
centrais sindicais - CUT, CGT e Força Sindical -, com
o Governador Luiz Antônio Heury e, no final da tarde, com
o Governador Leonel Brizola, para mostrar-lhes a gravidade
do momento que estamos atravessando e a possibilidade de
haver uma revolta neste País, se não derrubarmos esse veto
injusto, imoral e inoportuno, que corta a incorporação dos
abonos aos salários.

Era o que tinha a dizer no dia de hoje, Sr. Presidente,
chamando a atenção da Casa para a gravidade do lJlomento
político.

A SRA. RAQUEL CÂNDIDO (PDT - RO. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, gostaria de comunicar à Casa
um grave atentado a bomba, ocorrido ontem, contra um juiz
da Comarca de Campos do Jordão. Possivelmente a bomba
foi encaminhada dentro de uma Bíblia ao Juiz da 2~ Vara
Cível e Criminal que estava tratando dos crimes organizados
relacionados ao narcotráfico.

Faço esse comunicado para que esta Casa se sensibilize
com a discussão que estamos implementando. Os fatos.estão
acontecendo.

Ontem mesmo sofremos aqui outra ameaça, que não me
rece comentário neste momento. Deixo um aviso aos trafican
tes: o Brasil inteiro está alerta. Caso venha a acontecer qual
quer coisa, já estamos comunicando o fato a nossa instituição.

Para concluir, Sr. Presidente, gostària que V. Ex~ desse
como lida uma carta de solidariedade que me foi enviada
pelo Sr. Leleco Barbosa, da TVE, que tem sofrido todo tipo
de acusação, porque tem buscado, através da TV Educativa,
implementar uma nova forma de comunicação no País. Ele
vem sofrendo as pressões naturais dos grupos de comunicação
organizados, que tentam retirá-lo da TVE onde cria uma con
dição de TV cultural com debates políticos, levando pessóas o
de todas as correntes partidárias. É a força do capitalismo
nos meios de comunicação, fazendo COIJ;l que aquelas pessoas
que se dispõe a fazer um trabalho independente, em favor
da sociedade, sofram pressões neste mómento tão difícil.

Então, são estes os dois registros que gostaríamos de
fazer: expressar a nossa,solidariedade ao juíz que teve suas
mãos e o seu tórax quase mutilado por aquela bomba assa~sina

e solicitar à Casa que comece a pensar'na discussão do crime
organizado, especialmente o relacionado ao tráfico de drogas.

CARTA A QUE SE REFERE A ORADORA:

"QUEM NÂO SE COMUNICA, SE TRUMJ;JICA"

,Em face das acusações de irregularidades, levantadas con
t.ra minha pessoa na imprensa, tenho a declarar o seguinte:

1 - Como Diretor de Programação e Produções da Fun
dação Roquette Pinto, tenho a incumbência de zelar pela
Programação da TVE e cuidar de sua produção. Dessa forma,
não me cabe abrir licitações nem examinar propostas, assunto
que está afeto à área administrativa e à Presidência.

2 - Quando indagado pela direção da emissora sobre
as possibilidades de realizarmos internamente os blocos didá
ticos da série "Jornal da Educação", respondi, como é de
minha obrigação, que não dispúnhamos dos necessários recur
sos técnicos e humanos .para tal fim. Os equipamentos atuais
da TVE são exígüos e em grande parte encontram-se sucatea
dos. Jamais poderiam, no prazo solicitado pelo prog~ama,

ser concluídos com a qualidade necessária. Mesmo a TVE
. contando com excelente e dedicados servidores, que traba
lham muitas vezes em condições adversas, seria humanamente
inexeqüível, e até injusto,' exigir deles um esforço que está
muito além das possibilidades de qualquer profissional. Na
ocasião, cheguei a afirmar, com base em cálculos cuidadosos, '
que para chegarmos a umresultado razoável para tal finalidade
teríamos de sacrificar cerca de 40% ?a programação da TVE.

3 - Não promovi, não organizei e não faço parte de ne
nhuma comissão de concorrência ou licitação, atribuições ex
clusivas da presidência e da direção administrativa da Funda
ção Roquette Pinto.

4 - Tenho um passado profissional conhecido de todos
os colegas, herança honrosa de meu pai, a quem sem nenhum
favor se reconhece o título de grande comunicador, um dos
maiores da história da televisão brasileira. Por tudo isso e
por não estar habituado a suportar retaliações e difamações,
tenho sofrido em silêncio,junto com minha família, as acusa
çõesde que venho sendo vítima. No entanto, a defesa de
rninhahonra e do meu nome obriga-me a: vir a públicoexrlicar
os fatos verdadeiros, que aliás estão inteiramente ao dispor
de quem queira apurá-los com isenção e honestidade. O que
imprensa deve fazer, a partir deste momento, é investigar
a origem dessas mentiras e o verdadeiro objetivo dos que
tentam fazê~laspassar por verdade. O Diretor Executivo em
exercício da Presidência da Fundação Roquette Pinto, Dr.
Gilberto Albernaz, já veio a público, com a lisura que lhe
é própria, explicar como ocorram os fatos relativos à licitação
comoa qual, volto a afirmar, nada tenho a ver. Da mesma
forma, o Presidente da Associação dos Funcionários da Funda
ção Roquette Pinto, Sr. Claudemir Broxado, negou que ele,
ou qualquer outro membro da diretoria daquela entidade,
tenha feito qualquer acusação de irregularidade.

5 - Finalmente, após fazer clara ausência de qualquer
relação sobre minha pessoa e os assuntos veiculados pela im
prensa, pergunto aos jornalistas e às pessoas de bem deste
País se tais acusações e in.verdades não visam atacar minha
reputação mais pela minha relação de amizade com o Presi
dente da República do que por minha atuação profissional
a ser julgada pelos telespectadores da TVE. - Ass;: Leleco
Barbosa, Diretor de Operação e Produção da TVE.

O SR. DERCm KNOP (PDT - SC. Pronuncia o seguinte
discursÇl.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, a esta
legislatüía cabe a tarefa histórica de entregar à Nação uma
nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

Sob a égide da Constituição de 1988, na quala democracia
respirou com pulmões mais expandidos - talvez porque ví
nhamos de um período de 20 anos de opressão às liberdades
democráticas, à expressão do pensamento - a nova lei de
educação deve marcar um tempo novo, um tempo de realiza-
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ção mais ampla e profunda dos anseios de uma escola verdadei
ramente a serviço da pessoa e da sociedade, de uma educação
realmente democrática. Educação para todos os brasileiros,
sem distinção de sexo - porque as meninas, as adolescentes
e as mulheres deverão ter as mesmas oportunidades e possibi
lidades que os meninos, os jovens e os homens de freqüentar
a escola e prosseguir até os mais altos níveis do conhecimento
e do saber; sem distinção de raça e cor, da qual os negros
não sejam afastados desde os primeiros anos da escola funda
mental; sem distinção de natureza econômica, numa escola
onde as crianças e jovens das classes mais pobres tenham
acesso à escola de qualidade.

Precisamos de uma educação levada a sério para um País
que precisa urgente e extensamente de mais escolas, de mais
ensino, de mais aprendizagem, de mais conhecimentos, de
mais educação.

Nossa história educacional não é das mais felizes. Temos
um passado de percalços, de contradições entre o discurso
da igualdade e a prática do privilégio. Desde os tempos da
Colônia até nossos dias, o acesso à escola tem sido facilitado
para uns poucos e restrito para muitos; a ascensão aos graus
superiores do conhecimento tem sido garantido a pequenas
elites e negado à maioria da população. Já dizia Anísio Tei
xeira que "educação não é privilégio", porque educação é
um direito. E, como direito intrínseco da pessoa, é inalienável.
Nem a família, nem o Estado podem eximir-se, sob qualquer
pretexto, de criar e garantir os meios de educação a todas
as pessoas.

É por isso, SI. Presidente, que a Nação brasileira espera
a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional com
vigorosa expectativa, com o direito legítimo de exigir uma
lei que estabeleça as bases e as diretrizes, os meios financeiros
e as formas gerais de organização dos sistemas de ensino,
que efetivamente ponham em prática o que a Constituição
determina:

"A educação, direito de todos e dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a cola
boração da sociedade, visando ao pleno desenvolvi
mento da pessoa, seu preparo para o exercício da cida
dania e sua qualificação para o trabalho" (art. 205).

Temos recebido correspondência de universidades, de
organizações de ensino e de agências de educação de nosso
Estado, manifestando preocupações legítimas em relação ao
Projeto de LDB, que gostaríamos de transmitir a V.Exq e
aos nobres colegas Parlamentares.

A primeira delas é sobre o prazo de tramitação do projeto.
Já vão quase dois anos e meio, SI. Presidente, que o projeto
está em estudo nesta Casa. Não é um período longo, se compa
rarmos com os treze anos que demandou a Lei n9 4.024, de
1961, que fixou as diretrizes e bases da educação nacional.
Mas longo, se considerarmos que a Lei n9 5.692, de 1971,
e a Lei n9 5.540, de 1968, respectivamente do ensino de 19

e 29 graus e do ensino superior, estão descompassados das
necessidades e da realidade educacional do Brasil de hoje.

Quer a sociedade brasileira que a nova LDB seja apro
vada ainda este ano, embora possa não querê-lo quem nela
vê uma norma superior democrática a estabelecer limites a
sua ação voluntarista e personalistas.

Em nome das instituições que nos escrevem, queremos
expressar que reconhecemos a qualidade do projeto elaborado
pelo então Deputado Octávio Elísio, assaz interessado no
assunto, ao qual ele próprio ofereceu dois substitutivos de

autor, à medida que seu projeto era debatido no selO da
sociedade e recebia críticas e sugestões. Reconhecemos tam~

bém a qualidade do Substitutivo apresentado pelo Relator,
então Deputado Jorge Haje, que procurou incorproar as pro
postas e sugestões vindas das mais diversas instituições, desde
que compatíveis com os princípios firmados na Constituição.

Há pontos, no entanto, Sr. Presidente, que merecem ser
questionados e ainda crescem de maior debate e esclareci
mento. Essa a razão por que o projeto recebeu 1.263 emendas
de plenário, que agora se encontram em análise na Comissão
de Educação, Cultura e Desporto.

Os pontos sobre os quais as entidades que nos escrevem
pedem que prestemos atenção, para assegurar a melhor solu
ção em favor da educação nacional, se referem aos princípios
democráticos ao respeito à livre iniciativa, à autonomia univer
sitária, à articulação entre a teoria e a prática, entre estudos
teóricos e estágios, mais especificamente sobre dispositivos
que constam dos arts. 55, 75 e 151 do Projeto de Lei n~ 1.258-A,
de 1988.

Entidades comunitárias dedicadas à educação em nosso
Estado de Santa Catarina manifestam preocupação quanto
às exigências que o Projeto de LDB faria da co-gestão da
escola privada, que vai além do que determina a Constituição,
pois esta é bem explícita quando diz, no inciso VI, do art.
206: "gestão democrática do ensino público, na forma da lei".

A extensão da abrangência do princípio é vista como
uma limitação ao princípio da livre iniciativa. A forma como
as entidades comunitárias, confessionais ou filantrópicas e
mesmo as entidades privadas com fins lucrativos vão admi
nistrar suas escolas é assunto de sua responsabilidade e compe
tência.

Igualmente preocupante para tais entidades é a determi
nação do piso salarial nacional para os professores extensiva
mente às escolas privadas, pois consideram que seria um peso
excessivo para determinadas instituições, principalmente
aquelas pequenas entidades que se voltam com generosidade
e até espírito humanitário para servir as ciomunidades mais
pobres, onde geralmente o sistema público de ensino está
ausente e demora muito tempo para se fazer presente, através
de suas escolas. Para essas entidades haveria o triste caminho
de fechar as portas de suas salas de áula, deixando a comuni
dade sem escola.

O quadro de carreira, altamente desejável para melhorar
as condições objetivas - salariais e de aperfeiçoamento do
magistério - poderá ser uma utopia para as pequenas escolas
mantidas por associações comunitárias, confessionais e filan
trópicas. Quem sabe seria mais realista, mais prudente que
a LDB não obrigasse as instituições privadas, cujo número
de professores fosse inferior a dez, a ter plano de carreira?

Devemos assinalar, Sr. Presidente, que o Projeto de LDB
concede a devida atenção para a educação de crianças porta
doras de necessidades especiais - os chamados excepcionais.
E isso deve ser preservado. Igualmente bem colocada está
a distinção de instituição privada lucrativa e não-lucrativa,
compreendendo esta última três categorias: comunitárias, con
fessionais e filantrópicas, conforme, aliás consta do próprio
texto constitucional (art. 213.) .

Ao finalizarmos, Sr. Presidente, gostaríamos de mani
festar nosso desejo de que esta Casa dê prioridade ao Projeto
de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, fazendo
o esforço que for necessário para assegurar as conquistas de
mocráticas na área da educação e do ensino em nosso País.
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Ilusória seria a pretensão de construir uma naçãq rica,
desenvolvida, com justiça social e respeito à pessoa humana
sem um sólido sistema educacional, erigido sobre os princípios
basilares definidos pela Constituição:

"Art. 206.
I - igualdade de condições para o acesso e perma

nência na escola;
11 - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar

e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
111 - pluralismo de idéias e de concepções pedagó

gicas e coexistência de instituições públicas e privadas
de ensino;

IV - gratuidade do ensino público em estabele-
cimentos oficiais; ..

V - valorização dos profissionais do ensino, ga
rantido, na forma da lei, planos de carreira para o
magistériO público, com piso salarial profissional e in
gresso exclusivamente por concurso público de provas
e títulos, assegurado regime único para as instituições .
mantidas pela União;

VI - gestão democrática do ensino público, na
forma da lei;

VII - garantia de padrão de qualidade."

Era o que tinha a dizer.

O SR. COSTA FERREIRA (Bloco - MA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srª' e Srs. Deputados,
ainda temos no Continente Americano um país de regime
fechado, onde o povo não escolhe seus legítimos governantes,
isto é, onde não existe liberdade nem democracia. Em outras
palavras, ainda exista um país cujo povo não conhece o valor
da liberdade; não sabe o gosto de escolher livremente os seus
governantes e representantes. Quer dizer: 'ainda temos quem
só conhece os males das ditaduras.

É lamentável que esse povo não tenha sido bafejado pelo
sopro da liberdade que já beneficiou o povo soviético, final
mente livre das amarras que o prendiam há 74 anos. Foram
quase três quartos de século de ditadura opressora, sem liber
dade de ir e vir; de escolher; de optar pela profissão ou a
escola mais viável.

É inegável, Sr. Presidente, Srª' e Srs. Deputados, o sofri
mento de um povo submetido à opressão e sem conhecer
nem poder reivindicar seus direitos, como acontecia e ainda
acontece nos países da Cortina de Ferro, onde algumas "repú
blicas" insistem em manter uma ditadura que não oferece
nem a liberdade de escolher o que çomer.

Eín qualquer parte do mundo, esse tipo de governo é
condenável. E temos o direito de temer a sua adoção ou
continuidade em qualquer país. Por isso, o nosso apelo para
que algum regime fechado nas Américas se sensibilize e, ao
se despojar dos seus impérios, ofereça ao seu povo o direito
democrático de eleger os governantes.

Já é hora, Sr. Presidente, Srª' e Srs. Deputados, de os
povos se conscientizarem de que a ditadura, não importa se
de direita ou de esquerda, é o regime menos indicado para

. o desenvolvimento de um país e de sua população, pois só
um governo democrático pode oferecer ao seu povo liberdade
e tranqüilidade para trabalhar e produzir, fatores indispen
sáveis para o crescimento sadio de uma nação.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

O SR. JOÃO MAIA (PSC - AC. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sfª' e Srs. Deputados, numa época

em que as preocupações pela defesa do meio ambiente passa
ram a ser tema prioritário em todos os continentes, o Brasil
tem sido alvo de criticas 'formuladas por organizações preserva
cionistas e, também, sofrida restrições de determinados go
vernos.

No próximo ano instala-se no Rio de Janeiro a Eco/92,
conferência de caráter mundial promovida pela ONU e, certa
mente, não faltará quem venha a propor seja o nosso País
colocado no banco dos réus por estar consentindo na devas
tação florestal, na dizimação das populações indígenas e na
poluição das águas dos rios e dos mares.

Precisamos, desde já, prepararmo-nos para nosdefender
. dos ataques que serão desferidos. Para tanto, impõe-se que

nossas autoridades adotem prontas e eficazes medidas que
resgatem a credibilidade do Brasil e demonstre nossa firme
disposição em zelar pelo patrimônio ecológico, sem prejuízo
ao imperativo sócio-econômico do crescimento do País.

Infelizmente, vemos que dentre os agentes poluidores
figura a Petrobrás, que derrama óleo no litoral com sérios
danos à fauna marítima e às praias, principalmente no Estado
do Rio de Janeiro. A estatal desenvolve atividades antipo
luentes nos terminais, empregando barreiras e barcas coletoras
marca "Egmopol", com operações restritas. Mas tem relegado
a segundo plano os campos marítimos, dando a entender que
não tem maior interesse na preservação ambiental.

Convém assinalar que os países produtores de óleo em
áreas oceânicas utilizam navios apropriados para recolher o
material vazado, denominados "Skimmer Vessel" e "Thor",
cedidos até em forma de lersing. O seu custo não ultrapasse
o de um navio-suprider, largamente utilizado pela Petrobrás.

Urge, portanto', que a poderosa empresa pública se equi
pe convenientemente para evitar a contaminação das águas
e das praias brasileiras. E fundamentar que o Governo e suas
estatais dêem exemplo cabal de responsabilidade ante à ques
tão, a fim de dispor de autoridade suficiente para exigir igual
comportamento preservacionista da sociedade.

Membro que somos da Comissãoôo Meio Ambiente des
ta Casa, queremos levar e'sse nosso apelo à' Presidência da
Petrobrás e o fazemos por intermédio da Mesa que ora dirige
os trabalhos da presente sessão.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. SÉRGIO AROUCA (PCB - RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srª' e Srs. Deputados,
como já ficou bem claro, a crise por que passamos não é
setorial, pelo contrário, é muito mais grave, ela é global.
As raízes desta crise estão na postura autoritária assumida
pelo Poder Executivo, o que o levou ao isolamento total.
O Governo encontra um apoio diminuto a esporádico no Con
gresso Nacional; não encontra respaldo nas entidades repre
sentativas da sociedade civil e nem mesmo entre a maioria
da população. E por que isto? Ele tolheu a iniciativa da socie
dade civil e do próprio Congresso. Com uma fúria legiferante
editou quase que diariamente medidas provisórias sobre todos
os assuntos que diziam respeito à organização da sociedade
como um todo. Como se não bastasse, a todo momento vinham
novas medidas que corrigiam a anterior, e nem sempre obede
cendo o preceito constitucional. Com isto, criou uma instabi
lidade política, econômica e social,. postergando as soluções
democráticas que são as verdadeiras saídas para· a crise. A
maioria da população, assim, assistiu atônita, as decisões do
Palácio do Planalto que levaram o País à beira do abismo.
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O Governo optou pelo caminho da recessão para tentar
controlar aquele que seria o maior mal do País: a inflação.
Ledo engano. A inflação já ultrapassa os 15% ao mês, incólu
me e cada vez mais dando sinais de que não pretende parar
por aí. A recessão desempregou milhares de brasileiros; tirou
a esperança de quem ainda tinha projetos a realizar, arrochou
salários e não produziu nenhum dos efeitos esperados. Quan
do assumiu, o Governo Collor avisou a toda a sociedade que
tinha apenas uma bala na agulha para salvar o País. Errou
o alvo.

Esse, por sinal, é mais um ícone que está sendo derrubado
pelo nosso povo. Durante muito tempo, cultivou-se a idéia
de que as soluções para os problemas brasileiros só poderiam
ser adotadas pelo caminho da força, da autoridade única.
A população buscava um ídolo, uma figura carismática que
seria o líder a ser seguido sem contestações. Mas, a realidade
da vida mostrou que o caminho é inverso. Desde a promul
gação do atual texto constitucional a sociedade procura convi
ver de forma democrática, garantindo as liberdades e os direi
tos coletivos; buscando a igualdade como referência e a defesa
dos ideais de justiça e fraternidade. Sem perceber esta situa
ção, o Governo Collor distanciou-se ainda mais de nossa socie
dade, tentando impor um comportamento que não encontra
mais espaço entre o nosso povo.

Como se isso não bastasse, SI. Presidente, o Governo
que foi eleito com um discurso moralizador está inteiramente
envolvido em denúncias de corrupção que partem de todos
os lados.

A situação chegou a tal ponto, Srs. Deputados. que nem
chegamos à metade do mandato do Presidente da República
e ele está se tornando cada vez mais insustentável.

Assim é, Srs. Deputados, que atravessamos uma crise
moral, política, econômica e social. Mas foi preciso que se
chegasse a este ponto para que o Governo c0!lleçasse a perce
ber a importância do regime democrático. E necessário que
levemos às últimas conseqüências a democracia que conquis
tamos e definimos em nosso texto constitucional. Esta é a
única saída! Temos que democratizar o centro do poder! Está
bem claro que a garantia da governabilidade passa pela partici
pação de todas as esferas de nossa sociedade no processo
decisório: Executivo, Legislativo, Judiciário e sociedade civil
devem estar juntos, permanentemente. Não se pode nem se
deve excluir qualquer uma destas instâncias do processo de
decisão que poderá levar o País a sair do atoleiro. Incluo
entre estas instâncias as nossas entidades sindicais, que têm
sido colocadas à margem do processo, como se não tivessem
legitimidade para representar a classe trabalhadora, e isto
não é" verdade. São os sindicatos que melhor podem trazer
para a mesa de negociação as reivindicações dos trabalha
dores, afinal, eles existem para isso.

Podim, Sr. Presidente, Sr;' e Srs. Deputados, não adianta
falar em entendimento ou governo de coalizão sem que o
Poder Executivo demonstre estar, efetivamente, disposto a
mudar todo este estado de coisa, demonstre disposição não
apenas para o diálogo, mas para mudar o seu comportamento,
colocando fora de sua esfera de influência aqueles que fazem
parte da "República de Alagoas", apontando quem efetiva
mente deve ser punido pelas irregularidades cometidas com
o dinheiro público. O Governo deve demonstrar ainda dispo
sição para implementar uma política de crescimento da econo
mia voltada para a produção e recuperação dos salários. Deve,
também, demonstrar interesse em investir nos institutos de
pesquisa científica para conseguirmos o domínio de tecnolo-

gias. Deve, ainda, valorizar o nosso magistério com investi
mentos maciços em educação. Demonstrar que não está ape
nas fazendo retórica quando vem a público dizer que pretende
investir na saúde de nosso povo e, efetivamente, deve direcio
nar suas ações para o atendimento das necessidades básicas
de saneamento e prevenção das doenças, contratando profis
sionais especializados com salários dignos do exercício da pro
fissão.

Mas, Sr Presidente, essa não é a única saída. É necessária
a união das forças de oposição em torno de um projeto político
que permita retirar o País da crise em que se encontra. As
oposições devem assumir a responsabilidade de apresentar
as alternativas possíveis e viáveis, independentemente do Go
verno. Temos nomes de gabarito para isso, disposição e, acima
de tudo, vontade política de fazer o nosso País crescer, dando
lhe uma nova feição caracterizada pelo desenvolvimento e
respeito à democracia. Estamos presentes em todas as esferas
da representação popular, assim como, tenho certeza, conta
remos com o apoio das entidades representativas da sociedade
civil.

Por outro lado, Srs. Deputados, enquanto estamos deba
tendo o entendimento nacional, buscando a melhor maneira
de resolver a crise global do País, o Governo tenta colocar
o Poder Legislativo em confronto com as Forças Armadas.
Anuncia-se para os próximos dias o envio ao Congresso Nacio
nal de um projeto de lei do Executivo desvinculando os venci
mentos dos servidores militares dos servidores civis. Com isso,
ele tenta aumentar os salários daqueles em 50%, sem nenhum
aumento para os servidores civis. Esta proposta discrimina
tória é inconstitucional, SI. Presidente, e, por isso, o Con
gresso será obrigado a rejeitá-Ia. É com estes argumentos
que o Governo tenta justificar sua emenda à Constituição
e o que considera ingovernabilidade. É preciso ressaltar que
não será gerando impasses entre o Executivo e o Legislativo,
incompatibilizando as Forças Armadas com o Congresso, que
conseguiremos encontrar a saída para a crise.

Por tudo isso, reforço a minha interpretação de que passa
mos por uma crise de Governo. Não será possível resolvê-la
sem um projeto bem claro e definido de desenvolvimento
para a Nação, não apenas como exercício de retórica, mas
com ações concretas e claras.

Há muito para ser feito, mas nada dará resultados se
não tivermos como prioridade a democracia, que pressupõe
privilegiar as decisões tomadas em conjunto com a sociedade.
Não alcançaremos os nossos objetivos se a crise não for enfren
tada em sua globalidade, em seus aspectos políticos, econô
micos e sociajs, resgatando a moral e a ética como valores
que jamais podem ser esquecidos. A solução para os proble
mas que o País atravessa passa pela elaboração de um projeto
a ser perseguido por todas as forças políticas. Um projeto
de Nação.

Era o que tinha a dizer.

o SR. BASÍLIO VILLANI (Bloco-PR. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, requeiro na forma regi
mental o registro, nos Anais da Casa, da passagem dos 15
anos do "Jornal Indústria e Comércio", do Estado do Paraná,
solicitando ao ilustre Presidente da Câmara dos Deputados,
Deputado Ibsen Pinheiro, o envio de mensagem ao Dr. Odone
Fortes Martins, Diretor-Presidente do Jornal, para comunicar
a decisão do nosso requerimento.

Eis a justificativa para este nosso pedido.
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Em apenas 15 anos de existência, o "Jornal Indústria
e Comércio" consolidou-se como um dos mais importantes
diários da imprensa paranaense. Inicialmente, com uma cober
tura dirigida aos setores de economia, finanças e negócios,
o "Indústria e Comércio" tornou-se nos últimos anos um órgão
de informação mais abrangente, diversificando seus editoriais,
embora sem deixar de ser um jornal especializado na área
econômica.

Uma equipe' de reportagem jovem e dinâmica, coman
dada por editores experientes e de reconhecida competência.
leva diariamente às páginas do "Indústria e Comércio" infor
mação de primeira mão, confiável, sempre amparada por aná
lises, comentários e interpretações.

Todo este trabalho é liderado pelo jornalista Aroldo Mu
rá, um dos mais renomados e competentes do Paraná.

O SR. ZAIRE REZENDE (PMDB - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados,
uma nova onda prorrogacionista toma folêgo e começa a bus
car novas adesões à tese da coincidência eleitoral para 1994.
Recentemente, jornais de grande circulação divulgaram pes
quisa em que mais de 40% dos entrevistados diz achar conve
niente a prorrogação dos atuais mandatos de prefeitos e verea
dores por dois anos, para que em 1994 as eleições se façam
em todos os níveis.

Muitos interesses estão em jogo na defesa dessa tese,
Sr. Presidente, mas o maior e mais pernicioso deles é aquele
que finge não ver que a construção e a consolidação da demo
cracia, no nosso País ainda é um processo inacabado. Finge
não ver que a democratização da sociedade brasileira passa
obrigatoriamente pelo exercício contínuo e repetido do voto
popular.

É na avaliação permanente de seus representantes políti
cos e de seus administradores que o cidadão exerce seu poder
democrático em toda a sua plenitude. Enfiar na cabeça do
povo que sai mais barato votar, de vereador a Presidente
da República, num só dia e com apenas uma campanha política
de discussão das propostas é perigoso e - que me desculpem
os Parlamentares defensores da idéia - profundamente anti
democrático.

Qualquer pessoa mais ou menos inteligente sabe que uma
coincidência eleitoral deste porte vai fazer com que sejam
discutidos apenas os grandes temas nacionais - que não são
poucos - desviando-se a atenção do cidadão dos problemas
da sua cidade, de seu município, onde sua participação é
fundamental no processo de escolha de seus representantes.
Não se pode querer consolidar a democracia num país onde
os políticos têm medo de julgamento popular nas umas.

Para quê, então, se lutou tanto pelo restabelecimento
das liberdades democráticas neste País? Democraciá se cons
trói todo dia, a todo instante, com exemplos firmes, propostas
claras e sinceras. O Congresso Nacional não pode ser o dispen
satário de uma conquista que foi forjada pela sociedade nas
ruas, na luta contra a falta de liberdade e de direitos humanos.

Sr. Presidente, Sr"S e Srs. Deputados, a tese da coinci
dência das eleições em 1994 ganhou um defensor de peso:
o Presidente da República. Embora não vá disputar qualquer
vaga em nenhum município brasileiro, Collor está com medo
que seu desa~trado governo seja julgado nos palanques da
democracia. E compreensível o medo do antes corajoso caça
dor de marajás. Assim como agora o seu apoio ao adiamento
do pleito municipal. Mas os homens decentes deste País sabe
rão dizer não a maisesta manobra casuística e antedemocrá
tica.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PDC - TO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, a Universidade do Tocantins foi criada por lei
estadual, ainda na época do Governador Siqueira Campos,
sendo gerida por uma fundação, como dispunha a legislação.

O atual Governo do Estado baixou, recentemente, uma
medida provisória que extingue a fundação, transformando-a
em autarquia e intervindo de forma violenta e ilegítima em
sua autonomia.

Em outra oportunidade já ocupei esta Tribuna para falar
do assunto, mas não posso deixar de fazê-lo novamente diante
de declarações à imprensa dadas por um burocrata do Minis
tério da Educação.

O chefe da Divisão de Organização do Ensino Superior
do Ministério da Educação foi aos jornais afirmar que a criação
da Universidade do Tocantin.s fora irregular, pois não era
possível o Estado criar uma universidade federal.

Em resposta a tamanho equívoco, declarei que a Univer
sidade do Tocantins não era federal, mas estadual e funda
cional, aos moldes da Universidade de São Paulo (USP), por
exemplo. O que existe, prosseguia eu, era uma solicitação
do Ministro da Educação para que fosse criada a Universidade
Federal·do Tocantins a partir do Patrimônio da atual Univer
sidade do Tocantins.

Agora, o mesmo técnico do Ministério volta aos jornais
para afirmar que não há pedido de federalização da Unitins,
mas apenas uma sugestão do Ministro para que fosse criada
uma universidade federal naquele Estado, sem nenhuma rela
ção com a já existente fundação estadual.

Novamente o técnico está equivocado. Existe uma expo
sição de motivos assinada pelo então Ministro Carlos Chiarelli,
dirigida ao Exm" Sr. Presidente da República, onde S.Ex'
submete projeto de lei criando a Universidade Federal do
Tocantins e, textualmente, afirma que "O Governo do Estado
já vem desenvolvendo, desde sua implantação, louváveis es·
forços nesse sentido, possibilitando e viahilizando a instituição
da Universidade Federal do Tocantins".

No referido projeto de lei, submetido ao Presidente da
República, lemos em seu art. 9" que "A União fica autorizada,
desde logo, a receber em doação a totalidade do patrimônio
da Fundação Universidade do Tocantins, instituída pela Lei
Estadual n° 136, de 21 de fevereiro de 1990".

Portanto, era intenção do Governo Federal e do Governo
Estadual na época, criar a Universidade Federal do Tocantins
a partir da atual universidade estadual. Fui eu, inclusive, que
levei em mãos a exposição de motivos do Ministro Chiarelli
ao Presidente da República.

Fica claro, então, que o referido burocrata do Ministério
da Educação está desinformado, pois os entendimentos com
o Ministro e o Presidente da República não descerem até
o seu nível administrativo. Estranho, contudo, a insistência
deste técnico em opinar sobre o que não conhece, parecendo
estar a serviço de forças políticas a quem não interessa o
futuro da Universidade do Tocantins.

A polêmica termina aqui. Não pretendo voltar ao assunto.
As dúvidas podem ser dirimidas com a leitura da Exposição
de Motivos n" 66, de 12 de março de 1991, e do projeto
de lei a ela anexado.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR: PASCOAL NOVAIS (PTR - RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St" e Srs. Deputados,
Rondônia cresce como produtor de cereais, de café, de cacau,
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de gado de leite e de corte, disseminando agroindústrias no
interior do Estado, com o desenvolvimento prejudicado ape
nas pela faIta de transporte e pela recente campanha negativa
do narcotráfico, que ocorre em todas as fronteiras terrestres
e marítimas do País.

Mas o desenvolvimento do Estado depende, em grande
parte, da exploração de minérios, principalmente a cassiterita
que lhe garante uma das maiores províncias estaníferas do
mUl}do, além do ouro de aluvião, largamente buscado em
vários pontos do seu território.

Dentre os depósitos desses minérios, avulta o garimpo
Bom Futuro, em Ariquemes, onde o garimpeiro se manifesta,
sobretudo, um incansável trabalhador, por piores que sejam
as condições de vida da sua faina.

Ninguém provará, jamàis, o seu envolvimento com o nar
cotráfico, pois a cassiteria é mais rendosa e abundante que
a coca, aparecendo a intriga como reflexo do interesse das
multinacionais na maior reserva de cassiterita do Brasil, que
pretendem absorver, para gáudio do capitalismo apátrida, em
detrimento do nosso País.

Além disso, somente a agricultura de subsistência não
garante o desenvolvimento da região, carente de transportes,
atendimento sanitário, educação e comercialização.

Acresce a circunstância de que o Governo Federal não
incentiva a agricultura rondoniense, dependendo Rondônia,
mais crescentemente, da ampliação e do aproveitamento mais
rentável da cassiterità.

Sr. Presidente, sr'S e Srs. Deputados, no Estado de Ron
dônia grassa a fome. A cada dia que passa fica mais difícil
se viver. Por isso, em nome de todos os rondonienses, peço
ao Ministro da Agricultura Antônio Cabrera e ao Exm~ Sr.
Presidente da República Fernando Collor de Mello que dêem
mais recursos para a agricultura do nosso Estado.

O incentivo à agricultura é muito importante pois além
de matar a fome do povo gera divisa~. para o Estado. Precisa
mos unir forças e colocarmos a agricultura como prioridade
econômica e social.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Deputados.

o SR. PEDRO TASSIS (PMDB - MG. Pronuncia o
seguinte dixurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados,
assomo à tribuna desta Casa para encaminhar a V. Ex', Depu
tado Ibsen Pinheiro, digno Presidente, documento constante
do Manifesto dos Prefeitos da Associação dos Municípios da
microrregião do Médio Rio Doce - Ardoce, apontando as
grandes dificuldades dos Municípios brasileiros e, em especial
da sofrida região do Medio Rio Doce.

Como V. Ex' muito bem sabe e os nobres colegas Depu
tados não desconhecem, as últimas Constituições brasileiras
têm feito murchar o vigor dos nossos Municípios.

A chamada Operação IOF provocou violenta queda no
Fundo de Participação dos Municípios, que antes já tinha
sofrido grande revés em função da Operação "Desmonte",
no Governo passado.

Como é sabido por todos, o Município é a mola impusio
nadora do desenvolvimento e do progresso. Os Governos Es
taduais, especialmente o de Minas Gerais, têm assoberbado
os Prefeitos com grandes responsabilidades, ônus e deveres,
sem dar o necessário apoio financeiro, acarretando graves
prejuízos aos Municípios.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, por causa do retrocesso
político, social e econômico que vêm passando os Municípios

brasileiros, congratulo-me com os prefeitos do meu País, espe
cialmente os da minha região, o Médio Rio Doce por esse
movimento. Hipoteco toda minha solidariedade c apoio ao
Manifesto, prc;>duto do movimento dos mandatários maiores
dos Municípios, invocando uma urgente solução, até mesmo
como parcela do entendimento nacional.

Por derradeiro, esta Casa, neste momento difícil da Na
ção, deve se manifestar urgentemente sobre a prorrogação
dos mandatos nas prefeituras. Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

MANIFESTO DO~ PREFEITOS DA ASSOqAÇÃO
DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO

DO MÉDIO RIO DOCE - ARDOCE

O Estado brasileiro tem sua origem nos movimentos nati
vistas, dos Municípios coloniais, onde nasceram os primeiros
- sentimentos pátrios, de cuja evolução resultaram o movi
mento da independência e o sentimento da nacionalidade bra
sileira.

Revelando ingratidão à sua origem, o Estado brasileiro
nas Constituições do Império e da República reduziu progres
sivamente as competências municipais a níveis relativamente
inferiores aos do período colonial, disciplinados nas dispo
sições das Ordenações - Marvelinas e Filipinas.

A Constituição de 1946 melhorou a situação do Muni
cípio, mas no período autoritário, na Constituição de 1967,
e na Emenda de 1969, apesar de alguns avanços no seu texto,
a realidade foi de uma política de centralização progressiva
da receita no Governo Federal e descentralização da despesa,
prioritariamente, nos Municípios. Apesar de reforma tribu
tária ter transferido teoricamente 44% da receita da União
aos Estados e Municípios, eles não sentem a concretização
- prática disso, e lembram que diversas transferências têm
valor tão reduzido que são inferiores ao custo de seu proces
samento.

Durante todo o período autoritário, vereadores, prefeitos
e municipalistas de todo o País lutaram pela reforma tributária,
que aprovada na Constituição de 1988 sofreu pesado revés
na chamada "Operação Desmonte", realizada pelo Governo
Sarney.

Esse estado de coisas foi agravado por uma política de
onerosas exigências feitas à maioria dos Municípios, que para
terem órgãos estaduais e federais funcionando em suas cidades
precisam fornecer imóveis, recursos humanos e materiais ou
suas populações, e às vezes toda uma região, ficam sem aqueles
serviços, geralmente indispensáveis. "Como se fosse pouco,
os Municípios receberam novo golpe profundo, no atual Go
verno, através da chamada "Operação IOF", cujo resultado
real, foi violenta queda no FPM, fonte pe receita fundamental
da grande maioria deles. Portanto, os prefeitos estranham
muito a proposta de se reduzir ainda mais os seus poucos
recursos, quando é indispensável aumentá-los.

Os Prefeitos da Microrregião do Médio Rio Doce exter
nam a convicção de que empobrecer os municípios é um dos
maiores equívocos decorrentes das políticas econômicas im
plantadas no País nas últimas décadas. Privilegiar o mercado
externo, as grandes indústrias as metrópoles que apesar de
importantes são políticas que não podem - ser atendidas
à custa da miserabilização de milhares de Municípios que
não podendo oferecer condições de vida à suas populações,
exportam-nas para os pólos de poder político e ecolílômico,
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anulando assim todo o progresso que neles acontece, através
das favelas, do aumento da criminalidade, etc.

Acreditam que a política de atendimento prioritário às
demandas dos pequenos municípios, das Micro-empresas e
dos pequenos produtores, exige menos recursos per capita,
distribui renda e provoca efeitos salutares nas cidades maiores,
nas grandes empresas e nas grandes propriedades agrícolas,
além de resultar em largas economias de escala, no cresci
mento do mercado interno e no "desinchamento" das metró
poles, a médio e longo prazo.

Os prefeitos lembram que a cada dia que passa sofrem
uma pressão crescente das populações de seus Municípios,
que reclamam toda espécie de demanda a que eles, nem de
longe, podem atender.

Os Municípios são os tijolos da grande construção que
constitui a Nação e não é possível edificar uma construção
sólida com tijolos fracos.

O Brasil é um país de raras e isoladas ilhas de prospe
ridade cercadas de pobreza e miséria por todos os lados. Para
fazer face a este estado de coisas os prefeitos propõem a
democratização do desenvolvimento através da sua interiori
zação e regionalização, e acima de tudo, a sua extenção aos
pequenos Municípios. Lembram que os projetos quando exe
cutados pelos Municípios são bem mais baratos que os execu
tados pelos Estados e pela União, o que resulta em largo
efeito multiplicador dos investimentos num País tão carente
de recurso.

O cidadão nasce, cresce, vive, estuda, produz, vota, paga
impostos e morre no Município, que é a célula mater da Nação,
razão por que acreditam os prefeitos que ele, através de suas
instituições legítimas, deve ser um dos interlocutores na grande
negociação, para enfrentar a crise por que passa o País, pois
sem dúvida, ele e sua população são as maiores vítimas desse
grande processo.

Finalizando, os prefeitos agradecem à imprensa, que vem
cumprindo seu importante pepel na Democracia que, progres
sivamente, se implanta neste País. Externam a convicção de
que o Governo e as classes políticas, sociais e empresariais
saberão entender a seriedade deste movimento, que não visa
hostilizar ou fazer oposição política ao Governo, mas sim,
encontrar caminhos para uma situação que não tem meios
de enfrentar e cujas conseqüências desastrosas não podem
avaliar, pois não vêem como cumprir a lei em diversos casos.

Que Deus ilumine a todos. Brasília, 12 de Setembro de
1991. - Entram asssinaturas.

o SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, registro,
neste terceiro dia de luto pela morte súbita do Deputado
Christóvam Chiaradia, o pesar por esse fato ocorrido no plená
rio da Câmara dos Deputados. Também quero mencionar
a grande popularidade e o prestígio político de S. Ex'., o
que ontem pude atestar pessoalmente na comunidade do Cór
rego do Bom Jesus, em Minas Gerais, onde estive, integrando
a comitiva designada pelo Presidente desta Casa, Ibsen Pinhei
ro, para acompanhar o sepultamento do Deputado Christó
vam Chiaradia.

Fiz questão de comparecer ao enterro de S. Ex', pelo
fato de o Deputado Christóvam Chiaradia ter morrido literal
mente no exercício do mandato, dentro do plenário da Câma
ra. Isto se deu no momento em que o Congresso Nacional
vive uma situação especial, e é comum, em várias partes do
mundo, a visão crítica e extremamente vigilante do Parla-

mento por parte da opinião pública. Ainda que existam exage
ros, sou dos que entendem que esta é a função da opinião
pública, e ao Congresso Nacional cabe não dar motivo para
que haja uma correspondência negativa entre a opinião públi
ca e aquilo que se pratica aqui dentro.

A morte do Deputado Christóvam Chiaradia, nas condi
ções em que ocorreu, revela que neste Congresso existem
Parlamentares como S. Ex', que pertencia a um partido conser
vador, foi adversário político no meu Estado, e além disso
era um homem trabalhador, um homem de grande impor
tância para sua comunidade, para sua região e para meu Esta
do, Minas Gerais. Para mim, isso é um sinal muito claro
de que existem, no Congresso Nacional, Parlamentares com
a preocupação, a seriedade e a capacidade de trabalho do
Deputado Christóvam Chiaradia, que já estava no seu quarto
mandato nesta Casa, como Deputado Federal pelo meu Esta
do, após ter exercido três mandatos como Deputado Federal.

Sr. Presidente, este Congresso Nacional, com todos os
problemas que possa ter, com todas as dificuldades que enfren
ta, por ter influência política num País de tradição centralizada
no Poder Executivo, tem a possibilidade de fornecer alterna
tivas para o Brasil, desde que tenhamos vontade política e
capacidade de, independentemente de partido político, modi
ficar a realidade brasileira. Precisamos fazer o Executivo e
o Judiciário entenderem que, em muitos casos, o poder mais
legitimamente popular é o derivado da vontade do povo, per
manentemente renovada por meio de eleições que trazem
para cá os Deputados brasileiros.

É o que gostaria de registrar. Agradeço a V. EJe a oportu
nidade de pronunciar este discurso.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PMDB - AL. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, cum
pri ontem, profundamente consternado, o doloroso mister
de acompanhar o sepultamento do inesquecível colega Chris
tóvam Chiaradia em sua cidade natal, Córrego do Bom Jesus.

Fomos companheiros no PDS e no PFL e vizinhos de
apartamento desde o dia em que cheguei a Brasília para cum
prir o meu primeiro mandato. A sua postura íntegra, o conví
vio fraterno de Antonia, sua mulher, as suas maneiras afáveis
aproximaram nossas famílias e estreitaram nossa amizade.

Era um Parlamentar incansável! Daqueles que, mais que
tudo, batalhavam pelos legítimos interesses de seus eleitores
e da região do sul de Minas, que representava com dignidade
e amor. ;

Duas horas antes;de sua morte, ainda trocamos palavras
brincalhonas, vez quç Christóvam era bem dotado de um
tipo peculiar de humor mineiro, sábio no seu silêncio, elo
qüente nas meias-frases. Q.ual não foi meu choque e minha
terrível surpresa ao ser colhido pela informação de seu passa
mento ainda nas dependências desta Casa. Tive mais uma
dolorosa experiência pessoal da fragilidade da vida. Morreu
Christóvam logo após saudar a figura inesquecível de Tan
credo Neves, Deputado José Santana de Vasconcellos, quando
se preparava par ir resolver o problema da transferência de
um funcionário dos Correios e Telegráfos.

Assim era Christóvam: a mesma dedicação às grandes
figuras da nacionalidade brasileira, irmanando-se com dedica
ção ilimitada ao seu eleitor, à sua cidade, às prefeituras de
sua região eleitoral.

A amizade de nossas famílias era tão grande, que me
senti compelido a ir até a sua derradeira morada, a conhecer
o seu Córrego do Bom Jesus, do qual ele falava com tanto
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carinho, e a cidade gêmea, Cambuí, que tantas vezes proje
tamos visitar em circunstâncias outras bem mais felizes.

O berço natal de Christóvam Chiaradia é uma cidade
pequena, que se tornou menor para abrigar a multidão que
se irmanou para prestar as últimas homenagens ao seu filho
mais ilustres. A casa da família, a praça central, estava tudo
repleto de amigos políticos vindos de todos as cercanias do
sul de Minas e de velhos amigos de regiões bastantes distantes
de Córrego do Bom Jesus. Revi companheiros nossos como
Vicente Guabiroba, Antonio Dias, o ex-Governador Frace
lino Pereira e tantos outros que tiveram brilhantes passagens
nesta Casa. Também àquela cidade acorreram S. Ex' o Gover
nador Hélio Garcia, dezenas de Deputados Estaduais, Prefei
tos e Vereadores às centenas.

Mas o que eu destacaria aqui não era a presença destes
ilustres senhores, mas sim o do povo humilde do Córrego
do Bom Jesus que circunrodava o caixão exposto primeiro
na residência, depois na igreja local. E o que mais me chamou
a atenção é que havia muita dor, uma dor mineira, calada,
sofrida, e uma ampla difusão de sentimento de orfandade.

Eram pessoas que iam dizer ao seu amigo, ao seu irmão,
ao seu deputado, ao seu líder político que alí estavam para
tributar as últimas homenagens e que os faziam perplexos,
sem saber ao certo como se conduzir no futuro sem a palavra
meiga, o sorriso gentil e a ação efetiva de Christóvam.

Quero aqui me juntar a essa multidão de anônimos e
dizer também que estou hoje empobrecido pela perda de um
amigo, mas que, se no futuro me fosse dado pela Providência
Divina o direito de escolher minha morte, queriá morrer como
morreu Christóvam, no seu trabalho, na Câmara dos Depu
tados, cumprindo o seu mandato, preparando-se para uma
vez mais defender os interesse de sua gente. A D. Antonia
a solidariedade que não é minha, nem de Lúcia, minha mulher,
mas que é de todos aqueles que conviveram com o extinto,
aprederam a estimá-lo muito e que guardarão, na memória,
para sempre, a lembrança viva de Christóvam Chiaradia.

o SR. NOBEL MOURA (PTB-RO. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, o Governo
Federal necessita tomar urgentes providências no sentido de
criar alternativas econômicas para o Estado de Rondônia,
uma vez que as atividades agrícolas estão beirando a falência,
devido ao fracasso da lavoura cacaueira e cafeeira.

A cultura de cacau é deficitária graças a doenças como
a vassoura de bruxa, que não consegue ser debelada pelos
métodos preconizados pela Ceplac, e a cotação baixa do cacau
em relação aos preços do Estado da Bahia.

A aventura do cacau do estado de Rondônia levou milha
res de agricultores a uma situação falimentar culpa exclusiva
do órgão federal como a Ceplac, que incentivou e avalizou
esses agricultores, levando-os ao insucesso.

Srs. Deputados, o Governo Federal deveria indenizar
os agricultores desses prejuízos pelos quais ele mesmo foi
responsável.

Porém, ao invés disso, o que existe, hoje, é o cerceamento
da atividade econômica no estado de Rondônia pela falta
de financiamento agrícola, comercial e industrial, sendo que
o Ibama funciona como um dos maiores mecanismo inibidores
dessa mesma atividade econômica, pela sua excessiva burocra
cia, pelas multas e taxas exorbitantes impostas aos agricul
tores.

Outro mecanismo coator da atividade econômica é a per
seguição aos garimpeiros do Estado, como os recentes episó-

dias do fechamento dos garimpos de ouro em Porto Velho
e de cassiterita em Ariquemes.

Srs. Deputados, dessa maneira, o Estado fica privado
de qualquer opção econômica e hoje se encontra numa situa
ção de grande estagnação, o que ~em acarretado um desem
prego nunca visto, com a conseqüente degradação da quali
dade de vida do povo rodoniense.

Por tudo isso, expresso meu veemente protesto contra
o fechamento do garimpo Bom Futuro em Ariquemes e do
garimpo do ouro no rio Madeira, em Porto Velho. - Era
o que tinha a dizer. Obrigado.

O SR. JABES RABELO (PTB - RO. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, tenho
refletido, nos últimos dias, sobre a questão dos benefícios
dos nossos aposentados, cujo reajuste quase sempre é motivo
de grande polêmica. Apesar da lei salarial e de salário mínimo
já ter sido aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada
com votos pelo Presidente Fernando Collor, o Governo ainda
não decidiu o que fazer com o abono dos aposentados, e
persiste, até o momento, uma grande confusão na área técnica.

Antes, porém, de entrar no mérito dos reajustes e abonos,
quero fazer algumas considerações em favor desses homens
e mul,heres, nossos pais e educadores.

E fato notório no Brasil o descaso, e é evidente o precon
ceito com relação àqueles que ultrapassaram a faixa dos 60
anos de idade. Os anos de luta dedicados à construção de
vidas melhores, a juventude gasta em trabalhos árduos e pesa
dos, os cabelos brancos surgidos quase que imperceptivel
mente são a marca maior de uma vida de sacrifícios.

Vivemos hoje num Brasil repleto de conflitos e problmas,
mas ao mesmo tempo não podemos negar que usufruímos
com grande vantagem a herança cultural, profissional e social
deixada por esses vitoriosos. Vitoriosos, sim, na batalha da
vida. Com garra perseverança chegaram aos cabelos brancos
orgulhosos de um passado altivo. A grande maioria dos idosos
deste País não teve direito sequer de concluir um curso primá
rio, quanto mais um curso de nível superior; também não
teve grandes orientações psicológicas e sociais e viveu num
tempo de tabus e preconceitos, quase sem chances de sonhar
por um futuro ideal. Mas a força e a certeza de influenciar
positivamente várias gerações, fizeram com que eles conti
nuassem firmes na esperança de ver o resultado do seu sacri
fício valorizado e reconhecido.

É por isso que admiro esses homens e mulheres que deram
tudo de suas vidas para que nós pudéssemos viver condig
namente.

É abominável e ridículo como essa classe é esculachada
e diminuída por uma sociedade preconceituosa e insensível,
que esquece que amanhã também vai exigir e cobrar reconhe
cimento pelos anos dedicados ao País.

Hoje um idoso não tem direito praticamente a nada.
É relagado a último plano, pois dificilmente chegará na frente,
já que compete com jovens fortes e dinâmicos. As palavras
sábias e profundas, lapidadas pela ~xperiência dos anos, rara
mente são ouvidas e consideradas. E lamentável ver os aposen
tados tendo que lutar sozinhos para conseguir seus direitos.

A implantação do cartão magnético para saque automá
tico em qualquer banco das aposentadorias e pensões é uma
grande evolução nesse sentido, mas até agora não é uma reali
dade. O uso do cartão magnético vai evitar incidentes como
o que ocorreu em Fortaleza, esta semana, quando um aposen
tado teve um enfarto em plena fila do banco. Isso é absurdo
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e inconcebível! E todos sabemos que esse não foi o primeim
caso. A imprensa noticia constantemente casos parecidos em
vários Estados da Federação. A implantação do cartão magné
tico também deve diminuir bastante as fraudes no Inamps,
outra afronta aos direitos do aposentado.

É triste constatar que ainda é muito pequena a movimen
tação política e econômica para melhorar a vida desses heróis.
E agora, quando lemos nos jornais que os aposentados têm
direito a um reajuste de 172% este mês, incll!indo a incorpo
ração do abono e o aumento do salário mínimo, determinado
no ,art. 146 da Lei de benefícios, vemos também uma polêmica
no assunto, e até agora nada foi decidido. Tudo começou,
quando o presidente Fernando Collor vetou o art. 18 da lei
salarial e de salário mínimo apnwada pelo Congresso. O artigo
mandava estender aos benefícios previdenciários as anteci
pações bimestrais, mas, ao mesmo tempo mandava descontar
o abono de agosto, de 54,60%, no próximo mês. Caso o
Governo resolva não incorporar aos proventos dos aposen
tados e pensionistas esse abono por portaria ou medida provi
sória, a decisão poderá ser contestada na Justiça. e, enquanto
a decisão não se concretiza, ficam os aposentados à mercê
da dúvida, da insegurança e sujeitos a poucas mudanças nos
seus proventos.

Faço aqui um apelo à equipe técnica' do Governo aos
Srs Parlamentares e à Justiça para que facilitem a 'solução
urgente de reajuste, evitando o desgaste ea expectativa dos
nossos aposentados. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado ..

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa-se ao

v - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Rivaldo Medeiros

O SR. RIVALDO MEDEIROS (Bloco - PB. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, o desen
volvimento de uma sociedade, a afirmação da cidadania, a
verdadeira promoção do homem só são possíveis quando é
assegurado o acesso a uma educação de qualidade, que trans
mita os valores da dignidade humana e atenda às necessidades
do educando.

É lamentável observar como este imenso País ainda se
encontra distante de oferecer reais oportunidades educativas
a seus cidadãos. Mais de 4 milhões de crianças não têm acesso
à educação fundamental. Mais de 12 milhões de jovens de
15 a 19 anos déixam de freqüentar a escola secundária. O
ensino superior continua a ser privilégio do qual se vê alijado
expressivo contigente dos que concluem o ciclo médio de estu
dos.

A rede física escolar, especialmente a pública, em geral
apresenta precárias condições de manutenção, inclusive em
centros urbanos de grande porte. Os nív,eis de remuneração
do magistério, na maioria dos recantos do País, alcançam
níveis irrisórios. Em muitas localidades, os planos de carreiras
dos profissionais de educação ainda não estãO devidamente
implantados. A disponibilidade de materiais didáticos, essen
ciais para o êxito do processo escolar, é, via de regra, extrema
mente reduzida. A oferta de livros didáticos com freqüência
não se vincula à programação efetivamente praticada nas esco
las, e inúmeras vezes a sua distribuição se faz com grande
atraso em relação ao início das atividades letivas.

Estes são alguns dos grandes dramas que persistem em
marcar de forma indesejável o quadro geral da educação das

crianças e jovens brasileiros. Felizmente hoje existe uma cons
ciência nacional da necessidade de eliminar esta verdadeira
chaga da história educacional brasileira. Observam-se nas dife
rentes esferas e instâncias do Poder Público e em outros setores
da sociedade, significativos esforços no sentido de reverter
esta situação.

Esta consciência nacional se encontra, de forma indelével,
refletida no texto da Constituição de 1988 que, como nunca
antes ocorrera, fixou princípios absolutamente democráticos
sobre a educação. A Carta Magna estabelece, de modo inequí
voco, a educação como direito de todos e dever do Estado
e da família. Enumera seus objetivos maiores, quais sejam
o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exer
cício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Eis,
portanto, a educação acertadamente colocada como elemento
de integração básica, responsávél pela formação do indivíduo,
que dela deve receber o adequado preparo para a vida e
para a sua contribuição à comunidade. Esta a idéia chave:
a integração.

O atingimento destes objetivos maiores só é de fato possí
vel quando se concede a todos, sem qualquer tipo de distinção,
efetiva igualdade de oportunidades não apenas de acesso à
escola, mas também e sobretudo de nela permanecer e receber
instrução e formação que permito o pleno desenvolvimento
das potencialidades.

Não se trata, pois, apenas de expandir o número de vagas
disponíveis, de construir escolas, distribuir livros ou mesmo
a merenda escolar. Estes, sem dúvida, são elementos funda
mentais para o sucesso da empreitada educativa. O desafio
da educação, contudo, vai além, muito mais além, abarcando
a definição dos processos pedagógicos~ a formação de profis
sionais competentes, abrindo o leque de opções e variedades
pedagógicas de modo a atender satisfatpriamente às diversi
dades individuais dos educandos, em respeito ao princípio
máximo do estado de Direito, que é a igualdade dos cidadãos.

A educação brasileira, pois, requer soluções estruturais
que a direcionem para satisfazr a este anseio de toda a socie
dade, tão bem consignado na Constituição Federal. Dentre
os diferentes dilemas que reclamam tais soluções necessárias,
é preciso ressaltar aquele que toca à educação especial.'

A preocupação com o adequado atendimento educacional
às crianças e aos jovens portadores de deficiências, infeliz
mente, é muito recente em nosso País. Embora o Poder Públi
co, desde pelo menos 1938, já estabelecesse como possíveis
beneficiárias de subvenções federais as instituições de educa
ção dos anormais, esta disposição, além de refletir um restrito
conceito acerca do atendimento especial, encontrava-se com
pletamente desvinculada de um entendimento compreensivo
das responsabilidades dosistema educacional para com a ques
tão e, .particularmente, do sistema mantido pelo Estado.

O primeir9 avanço se deu somente quando, após treze
anos de alentados debates no Congresso Nacional, foi apro
vada a Lei n9 4.024, de 20 de dezembro de 1961, denominada
a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Em seu art. 88, determinava este diploma legal que a educação·
de excepcionais deveria, no que fosse possível, enquadrar-se
no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na comu
nidade.

Emergia, assim, pela primeira vez explícita, a adequada
concepção de integração dos excepcionais à vida comunitária,
conferindo ao sistema de ensino a missão de dela se desincum
bir. Permanecia, porém, a modéstia da iniciativa, caracte
rizada pela expressão "no que for possível". Do mesmo modo,
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o conceito de excepcionais amda não abrangia toda a gama
de portadores de deficiências, eis que normalmente associado
a dificuldades ou disfunções de natureza mental. Não obstan
te, é de se registrar que se realizava importante progresso
no sentido de recuperar, no campo educacional, os direitos
de cidadania destes brasileiros.

O ano de 1971 passou à histólia pela profunda reforma
que a Lei n? 5.692, de Ii de agosto, determinou ao ensino
fundamental e médio, doravante denominado ensino de 19

e 29 graus. Novamente a educação dos portadores de deficiên
cias foi contemplada pelo legislador. Em seu art. 9", a lei
impunha que os alunos com deficiências físicas ou mentais,
os alunos em atraso considerável quanto à idade regular de
matrícula e os superdotados deveriam receber tratamento es
pecial, de acordo com as normas fixadas pelos competentes
Conselhos de Educação.

Não há dúvida de que se trata de menção ainda rápida.
Mas outros progressos aí estão consignados. Embora o con
ceito de educação especial não esteja claramente enunciado,
estabelece-se a necessidade de normas específicas ditadas pe
los órgãos normativos dos sistemas de ensino. Configurava-se.
pois, um importante passo para a instituticonalização da edu
cação especial.

Em 1978, o legislador brasileiro, correspondendo aos can
dentes reclamos de justiça e igualdade de direitos, consagrou.
na Emenda Constituicional n" 12, de 17 de outubro daquele
ano, importantes dispositivos que, de modo mais abrangente,
significaram o reconhecimento da necessidade de se eliminar
qualquer tipo de discriminação em relação aos menos dotados
física ou mentalmente. Tal emenda assegurou aos deficientes
a melhoria de sua condição social e econômica, especialmente
mediante educação especial gratuita, assistência, reabilitação
e reinserção na vida econômica: e social do Pars, não-discri
minação da admissão ao trabalho, ao serviço público e de
salários, acesso a edifícios e logradouros públicos.

A Lei Maior brasileira, de forma clara, passou a afirmar
a obrigação do Estado e de toda a sociedade de prover os
mecanismos necessários ao pleno exercício da cidadania para
todos os brasileiros. Dentre os meios listados, a educação
especial e gratuita desponta como o primeiro. Comprome
te-se, assim, o Poder Público a dela cuidar.

A evolução desta consciência nacional atingiu ponto cul
minante na Constituição de 1988. Nela se encontra estatuído
o dever do Estado para com o atendimento educacional espe
cializado aos portadores de deficiência preferencialmente na
rede regular de ensino. Não se fala mais de tratamento espe
cial, mas determina-se atendimento educacional especializa
do. Não se trata mais de enquadrar-se, nu que for possível,
no sistema geral de educação. O mandamento constitucional'
é claro: atendimento preferencial, realizado na rede regular
de ensino.

Sob a égide destes princípios constitucionais, cuida agora
o Poder Legislativo de elaborar a nova Lei de Diretrizes e
Bases da Educação. No projeto ora em exame. dedica-se não
apenas um artigo ou parágrafo à educação especial, mas desta
ca-se um capítulo para ela. Cuida o projeto de detalhá-la
conceitual e operacionalmente, determinando a sua oferta.
já desde a mais tenra idade, às crianças portadoras de necessi
dades especiais.

Busca-se assegurar currículos, métodos pedagógicos, ter
minalidade específica, professores especializados. educação
para o trabalho, todos os meios, enfim. que possibilitem o
adequado atendimento a este tipo de aluno. O consenso parece

estar plenamente atingido. Evidência deste fato é que foram
oferecidas a este capítulo somente onze emendas de plenário,
toda, elas no sentido de aperfeiçoamento, prevendo ainda
mais garantias e instrumentos do que aqueles constantes do
texto original.

O Poder Legislativo, como representante da sociedade
brasileira, revela, portanto, de modo claro, a consciência nela
existente a respeito do imperativo constituído pela adequada
oferta de educação especial a todos quantos dela necessitem.

Esta é, em rápidas palavras. a história da gradativa consa
gração, nos diplomas legais, da educação especial como direito
da cidadania e dever do Estado. Como se pode perceber,
ela é bastante recente, contando apenas cerca de trinta anos.
Este fato sem dúvida explica a grande precariedade deste
atendimento especializado nos sistemas de ensino. São apenas
pouco mais de 1.200 estabelecimentos, em sua grande maioria,
cerca de 80%, mantidos pela iniciativa privada. A clientela
se situa em torno de 88 mil estudantes, dos quais 47% na
pré-escola e 53% no 1~ grau. No nível secundário, são atendi
dos apenas 299 alunos.

O atendimento nas escolas regulares. sobre o qual não
. se dispõe de estatísticas globais e confiáveis, é sabidamente

apenas residual. São ainda modestas as condições pedagógicas
para a integração do educando. A estratégia de oferecimento
de ensino específico ainda se vincula à existência de estabele
cimentos especializados. A concepção de equipar as escolas
regulares para, dentro delas, oferecer o atendimento neces
sário às necessidades especiais dos estudantes ainda é pouco
praticada. Este é um desafio que importa perseguir, garantida
a existência de uma consciência pedagógica a este respeito.

A formação de profissionais especializados ainda perma
nece insuficiente. Dos quase 300 cursos superiores de peda
gogia existentes no País, menos de vinte oferecem habilitações
voltadas para a educação especial. Em termos de pós-gra
duação, é modestíssimo o número de cursos de especialização.
Em nível de mestrado, há somente dois ou três programas
na área, sendo o volume de pesquisas bastante reduzido.

Agrava este quadro saber que a maioria das possibilidades
de formação encontra-se largamente concentrada na Região
Sudeste. Ficam, pois, grandes contingentes da população bra
sileira sem condições de contar com profissionais especiali
zados, pela falta de instituições de ensino' que ofereçam o
indispensável preparo técnico-pedagógico.

Estes números demonstram grande esforço a ser feito
para que a educação brasileira contemple de maneira efetiva
os educandos portadores de necessidades especiais.

A implantação na realidade educacional dos mandamen
tos das leis e normas do ensino depende de decisiva contri
buição de todos os segmentos socÍéüs e, em especial, das dife
rentes instâncias do Poder Público.

Este candente problema nacional pode e deve encontrar
solução a partir das próprias comunidades. Contam-se algu
mas experiências que, bem-sucedidas, demonstram a possibi
lidade de, aliando a vontade política e o esforço comunitário,
oferecer um adequado atendimento educativo aos alunos espe
ciais.

Tenho orgulho de haver promovido iniciativa neste senti
do, que hoje se encontra coroada de pleno êxito. Movido
pelas preocupações que impunham a minha formação de médi
co e a consciência de que o Estado não se pode furtar a
se desincumbir desta missão, tive ocasião, quando Prefeito
de Patos, no Estado da Paraíba, de implantar, em 1987, exclu-
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sivamente com recursos municipais, um Centro de Educação
Especial para Deficientes Auditivos.

Ouço, com prazer. o nobre Deputado Clóvis Assis.

O Sr. Clóvis Am§is ~ Quero. nobre Deputado, congratu
lar-me com V. Ex" pelo seu belíssimo discurso e. de certa
maneira. posicionar-me ao lado de V. Ex' no que diz respeito
aos excepcionais e a sua educação. Sabemos que os excepcio
nais, crianças portadoras de deficiências físicas e mentais, ne
cessitam maior colaboração do Governo. Sei que algumas
entidades muito têm feito na educação dessas crianças. e lem
bro-me aqui de minha cidade. onde existe um centro de excep
cionais que ora necessita de ajuda para que aquelas crianças
tenham maior oportunidade de se integrar à sociedade. O
excepcional necessita não só de um professor, mas de uma
equipe de professores, médicos e paramédicos, para que possa
realmente ter acesso às condições de cidadania e, com isso,
se integrar à nossa sociedade. Lembro-me de que, há algum
tempo, os excepcionais da minha cidade tiveram dificuldade
porque necessitavam. como necessitam ainda, de uma piscina
térmica, pequena. para que os movimentos ondulatórios e
permanentes de braços e mãos possam fazer com que eles
tenham o manejo de seu sistema nervoso central. Até agora
não conseguimos. mas estamos lutando. Congratulo-me com
V. Ex" pela sua preocupação maior com os excepcionais, por
da ajuda desta Casa. de companheiros como V. Ex", que
tem dado tudo de si por estas crianças. Muito obrigado.

O SR. RIVALDO MEDEIROS - Agradeço o aparte ao
nobre Deputado Clóvis Assis, meu colega de profissão médica.
Agora, como legisladores, continuamos travando essa luta
em benefícios de todos os deficientes deste Brasil.

É preciso que o Congresso se conscientize de que é a
caixa de ressonânciados anseios do povo brasileiro, a fim de
que possamos formar uma legenda em benefício de todos
os deficientes brasileiros.

Como dizia, Sr. Presidente, no Centro de Educação Espe
cial para Deficientes Auditivos. por mim implantado. há cinco
salas de aula, hoje equipadas com profissionais aptos a desen
volver um processo adequado de ensino-aprendizagem para
surdo-mudos, beneficiando 55 alunos. O funcionamento do
centro tem alcançado os objetivos colimados, haja vista a
satisfação da comunidade de pais cujos filhos ali recebem
instrução e formação.

Trata-se, pois, de um eKemplo que evidencia a possibi
lidade de os municípios desenvolverem a educação especial
em seus sistemas de ensino. É de fato uma iniciativa pioneira
no Estado da Paraíba. visto que os outros dois centros similares
existentes. em João Pessoa e Campina Grande, são estabele
cimentos estaduais.

É. pois, a experiência desta realização, aliada à reper
cussão alcançada. que me permite defender vigorosamente
a necessidade e a possibilidade de que os sistemas de ensino
implantem escolas ou instalações destinadas à educação espe
cial. O anseio da sociedade brasileira. inscrito de forma primo
rosa nos mandamentos constitucionais, pode ser assim aten
dido.

Cabe, a este propósito, particular responsabilidade ao
legislador. como representante do povo, de cuidar, de imedia
to, de uma legislação ordinária que contemple os caminhos
pelos quais os sistemas de ensino deverão desincumbir-se desta
inafastável missão.

Por tal razão, estou apresentando à apreciação desta Casa
projeto de lei que determina que em todas as escolas públicas

de 19 e 2< graus seja destinada pelo menos uma sala para
atendimento a educandos com necessidades especiais, no âm
bito da deficiência auditiva. Trata-se de um começo. Para
os sistemas escolares que de alguma forma já desenvolvem
o atendimento aos alunos portadores de deficiência, a obriga
toriedade não constituirá nenhum ônus significativo. Para
aqueles sistemas onde tal atendimento é precário ou mesmo
inexistente, abre-se uma importante porta de entrada para
atuação neste setor, sem configurar, contudo. investimentos
de porte, que muitos municípios dificilmente teriam condições
de arcar.

Não é, com toda a certeza, o quadro completo. Este
seria dado pela oferta de todas as modalidades de educação
especial, abrangendo as diferentes deficiências físicas e men
tais. Mas, como afirmei, trata-se de uma iniciativa que visa
dar a partida, impondo uma obrigação que, uma vez cumprida,
demonstrará de forma inequívoca a possibilidade de expandir
o atendimento a todas as modalidades.

Este é o caminho pelo qual o Poder Público estará exer
cendo, na plenitude, o mandato social de que lhe confere
a Nação brasileira. O princípio constitucional de igualdade
dos cidadãos, vedada qualquer forma de discriminação, estará
sendo afinal cumprido. Ao oferecer efetiva igualdade de opor
tunidades educativas a todos os brasileiros. estará o Brasil
entrando na era da eqüidade social, construindo uma socie
dade mais justa e mais humana.

Não tenho dúvidas de que o projeto por mim apresentado
receberá irrestrito apoio de meus ilustres Pares. Esta certeza
me é dada pelo fato de que tal iniciativa está baseada em
razões cujas raízes se situam nos anseios maiores da sociedade
brasileira e no fundamento do próprio Estado de Direito deste
País.

Espero que, poucos anos adiante, possamos todos obser
var, com satisfação, os sistemas educacionais atendendo de
forma exemplar a todos os que neles buscam a adequada
formação para a vida e o preparo para o trabalho, através
do pleno desenvolvimento de suas potencialidades e capaci
dades.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Com a palavra
o ilustre Deputado Alberto Haddad, do PTB de São Paulo,
que disporá de 25 minutos para formalizar o seu pronun
ciamento.

O SR. ALBERTO HADDAD (PTB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SJ'!' e Srs. Deputados,
tenho acompanhado com bastante apreensão a obscura reali
dade política que ameaça envolver toda a Nação brasileira.

Neste contexto, perplexo, o Presidente Fernando Collor
de Mello clama ao Congresso que o apóie na busca de um
amplo entendimento nacional. Esse clamor legítimo tem o
coro de milhares de vozes de brasileiros, cujo destino depende
tão-somente da dignidade, competência, maturidade e vonta
de política daqueles que, revestidos de mandato eletivo, têm
sobre os ombros o dever cívico e moral de encontrarem as
respostas e soluções para as questões maiores da naciona
lidade, sob pena de serem julgados e condenados pelo solene
e imparcial tribunal da história.

O difícil caminho das transformações desejadas requer
sacrifícios, todos sabemos, da sociedade, bem como da ação
harmônica e conjugada dos Poderes da República.

Conforme o art. 2~ da Constituição Federal, "são Poderes
da União, interdependentes e harmônicos entre si, o Execu
tivo, o Legislativo e o Judiciário". Cremos não haver dúvidas
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quanto à independência com que funcionam as três institui
ções; a harmonia, porém, simplesmente não existe. Tem-se
a impressão de que os Poderes lutam entre si, como se cada
um quisesse se afirmar como único, ou o maior representativo,
componente da União. O confronto nos parece prejudicial
em todos os aspectos. Prova maior de que nossas elites ainda
estão por alcançar a plenitude da chamada idade da razão.
Prova maior da fragilidade da nossa organização democrática.
A prevalecer o conflito, estarão ameaçados não apenas os
Poderes, mas a própria normalidade institucional do País.

Nas grandes democracias do mundo ocidental, quaisquer
que sejam a forma e o sistema de governo, os Poderes Execu
tivo, Legislativo e Judiciário realmente trabalham em sintonia,
com·base na interdependência e no respeito mútuo. O Parla
mento que, deliberadamente, concorre para a ingovernabi
lidade do País sofre, de imediato, a mais enérgica reação
de toda a sociedade; ao Executivo, por sua vez, cabe observar
seus limites e reconhecer as atribuições e a competência do
Poder Legislativo e do Judiciário. Enfim, espera-se que se
pronuncie com absoluta isenção, garantidas a imunidade e
a independência fundamentais ao exercício da magistratura.
Assim gostaríamos que convivessem, no Brasil, o Presidente
da República, Deputados, Senadores e Juízes, investidos que
são da responsabilidade constitucional de conduzir os destinos
nacionais.

Todos somos testemunhas do grave e preocupante mo
mento por que passa o Brasil. As dificuldades econômica,
complexas e profundas, desenham uma crise política que se
apresenta cada vez mais perigosa. Ainda que haja setores
ou pessoas aparentemente interessados no agravamento da
situação, o processo, na verdade, não beneficiará ninguém.
Por muitas vezes, na acidentada história da República brasi
leira, sofremos duramente a lição da intolerância: caracte
rizado o confronto, esquecido o diálogo, decreta-se a falência
das instituições democráticas e convocam-se os eternos "tuto
res da pátria", permanentemente de plantão para cumprirem
o destino messiânico a que se julgam obrigados pelo impera
tivo do cumprimento de suas atribuições maiores. O resto
de longa e triste memória todos nós conhecemos: arbítrio,
mentira, tortura e morte. Passados os anos da violência e
do autoritarismo, outros tantos são necessários para que se
volte à plenitude democrática, desacostumados que ficamos
de viver em liberdade. A recuperação é, por sua vez, lenta
e penosa, dando-nos a amarga certeza de que, como pessoas,
perdemos tempo e, como Nação, nos atrasamos na história.

Alguns dos maÍores problemas enfrentados pelo Presi
dente Collor no relacionamento com os políticos se devem
à maneira com que apresentou à Nação os planos econômicos
do Governo. Medidas provisórias e decretos, apesar de inques
tionavelmente necessários, dada a gravidade da crise, que
exigia uma resposta imediata e austera, por outro lado não
permitiram à.sociedade o legítimo direito de ampla discussão
dos assuntos que tão de perto lhe dizem respeito, pelas altera
ções promovidas no dia-a-dia de cada cidadão. Essa linha
de ação do Poder Executivo, apesar de não objetivar nem
de longe agredir o Poder Legislativo, visando tão-somente
à saída da ingovernabilidade que ameaçava o Governo, gerou
sérias dificuldades na manutenção da própria base parlamen
tar do Presidente. Por diversas vezes, ele manifestou preocu
pação com o desacerto entre o Palácio do Planalto e o Con
gresso. "Quero ouvi-los", chegou a dizer a um grupo de Depu
tados. Cônscio de que tão pretendido acordo nacional pressu

.põe, naturalmente, uma grande e livre discussão em que pos-

sam manifestar-se todos os segmentos sociais e correntes que
formam a opinião nacional, o Presidente apresentou à Nação
o chamado Projeto de Reconstrução Nacional, não como fato
consumado,.mas como elenco de propostas oferecidas ao exa
me e ao amplo debate de toda sociedade.

Assim, declara-se o Presidente disposto a receber críticas
e sugestões que visem ao aperfeiçoamento de seu plano admi
nistrativo. Jovem de admirável inteligência e aguçada sensibi
lidade política, logo percebeu o imperativo de um esforço
sobre-humano para o entendimento nacional através da nego
ciação política como única e imprescindível forma capaz de
viabilizar a gigantesca tarefa de dirigir e administrar o Brasil.
Por negociação entenda-se, aqui, o diálogo honesto, o debate
franco, a colaboração desinteressada; jamais o fisiologismo
vergonhoso de concepções egoistas e mesquinhas.

Já na Mensagem enviada ao Congresso, no início da pre
sente legislatura, declara enfaticamente: "O Congresso Nacio-.
nal tem que ter participação decisiva na conquista de um
entendimento nacional: sobra-lhe competência e legitimidade
e creio que não lhe falta empenho".

A propósito da atuação parlamentar dos seus antepas
sados, insiste o Presidente na importância do diálogo: "Espero
que o mútuo respeito que nutrem Legislativo e Executivo
seja a base de um entendimento amplo, indispensável a essa
tarefa maior que, afinal, é de todos os brasileiros: a construção
de um Brasil mais justo e feliz ... ". "Sozinho, não consigo
governar", confessou humildemente o Presidente ao forma
lizar sua decisão de dividir o poder central com os partidos
e os governadores.

Não se pode, portanto, negar ao Presidente Collor o
extraordinário senso político e a humildade com que reviu
conceitos e corrigiu posições para a consecução de uma política
de negociação em busca do almejado entendimento com o
Congresso e as mais variadas associaçõels representativas da
sociedade civil.

Até mesmo integrantes de partidos de oposição já disse
ram, daqui mesmo, desta tribuna, que se sentem na obrigação
moral de reconhecer no Presidente da República a firme dispo
sição para a troca de idéias, visando ao objetivo maior da
prosperidade nacional. Afinal de contas, já disse o Deputado
Manoel Moreira que faz "oposição ao Governo, não ao Brasil,
cujos interesses se devem sobrepor às circunstâncias históricas
e às diferenças partidárias". A própria Direção Nacional do
PMDB, entendendo e acatando a sugestão do Presidente Co
llor, em nota divulgada na última terça-feira, declara-se favo
rável a um amplo acordo nacional, na busca urgente de solu
ções para a crise que ameaça o País.•tlum texto claro e direto:
"O entendimento nacional é o caminho que podemos trilhar.
Não há soluções fora do amplo diálogo interpartidário, em
consonância com os anseios de toda a sociedade. O PMDB
não renuncia ao papel que lhe cabe como partido de' oposição.
Detentor da maior bancada no Congresso Nacional, sem abrir
mão de sua independência, jamais negará ao País e ao Presi
dente as condições necessárias ao equilíbrio institucional e
à governabilidade".

Tenho a convicção pessoal de que chegou a hora de alcan
çarmos um verdadeiro entendimento nacional. Nem o mais
antagônico adversário do Governo poderá, neste momento,
negar boa vontade e espírito desarmado na posição oficial,
dada a gravidade do atual contexto.

O mais importante é que as soluções postas à mesa come
çam pela via política: o Parlamento brasileiro! A falta desse
diálogo suprapartidário foi a principal causa das dificuldades
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encontradas nos últimos tempos no encontro de soluções dura
douras e profundas dos sérios problemas nacionais. O entendi
mento deve partir de uma mudança de atitude: em vez de
se criarem expectativas de sucesso a curto prazo, deve-se prio
rizar a confiabilidade, ou seja. a redução das possibilidades
de fracasso ou retrocesso. Entendemos que a negociação pre
cisa ser acompanhada por intensas reflexões de caráter estraté
gico. As restrições impostas por sectarismos de natureza filosó
fica, ideológica ou partidária precisam ser relegadas ao desca
so, pois impedem avanços significativos e são extremamente
prejudiciais ao reencontro do País com seu verdadeiro destino.
Este, certamente, é um dos maiores obstáculos ao sucesso
da pretendida negociação. Se não for transposto, o resultado
de todas as tentativas de entendimento redundarão em ideal
inalcançável. Os partidos de esquerda começam a pregar o
entendimento nacional como forma de reaproximação com
a sociedade, e com isso melhorar a imagem do Congresso.
"Diante da constatação do isolamento do Parlamento. a es
querda concluiu que não adianta apenas marcar posição",
diz o Líder do PSB na Câmara Federal, Deputado Carlos
Sabóia.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Delcino Tavares.

O Sr. Delcino Tavares - Nobre Deputado Alberto Had
dad, ao me inserir no seu pronunciamento, gostaria de me
situar, uma vez que estou ficando um pouco confuso ao ve-Io
manifestar a imagem de um Governo, de um Presidente da
República que trabalha no entendimento, na conciliação, na
harmonia, e que. depois de assumir uma plataforma eleitoral
populista, de salvação nacional, de imediato confiscou algo
sagrado para o povo, que é a confiança no sistema da poupança
interna. Recentemente, tivemos oportunidade de ver, estarre
cidos, dentro de seu próprio Governo. os seus Ministros da
área militar contestando oficialmente decisão legítima. ema
nada desta Casa, com relação à medida provisória dos salários.
Este mesmo Governo democrático e conciliador. como V.
Ex" diz, teve, na pessoa do seu Ministro do Exército, uma
posição de confronto com o Congresso Nacional, que deter
minou pagamento aos servidores militares, que estão na penú
ria, com sua política salarial defasada, como, de resto, toda
a Nação brasileira. Este mesmo Presidente conciliador, do
diálogo, do entendimento. como diz V. Ex~. outro dia teve
um rompante nacionalista: protestou veementemente contra
a ingerência do Fundo Monetário Internacional em nosso País.
Logo em seguida, com esse rótulo. com essa roupagem do
entendimento, procede à violação da nossa Constituição, com
relação a este já batizado "Projeto do Emendão". Com a
roupa bonita do entendimento, da conciliação. e como V.
Ex" diz aqui, até com o aval e o apoio das Oposições. Ressalto
que sou do PMDB do Paraná e acho que a nossa Constituição
tem de ser respeitada. A tarefa de governar cabe ao Governo.
e não se deve jogar essa responsabilidade para nós, do Legisla
tivo. Minha impressão é a de que este Presidente, que teve
um rompante nacionalista, agora está fazendo exatamente
o jogo que o Fundo Monetário [nternacional pedia ao Brasil
que fizesse: violar, alterar a nossa Constituição. Não quero
ser irreverente e indelicado com V. Ex', mas confesso que
realmente não estou entendendo o seu pronunciamento. V.
Ex" está se referindo ao nosso Presidente da República e ao
seu relacionamento com o nosso Parlamento?

o SR. ALBERTO HADDAD - Nobre Deputado. sei
que V. Ex' é de um partido que faz oposição ao Governo,
mas nunca foi intenção do Presidente da República afrontar

este Congresso; muito pelo contrário, S. Ex' busca hoje o
entendimento nacional. Também nunca foi intenção de Collor
afrontar a Constituição brasileira.

V. Ex", certamente, tem uma posição diferente da minha
e da do Governo Federal, mas temos um Governo legitimado
pelo povo, com mais quatro anos para dirigir a Nação e precisa
mos da participação do Congresso. Não me furtarei jamais
a essa participação. Se esta não for a posição de V. Ex',
nobre colega, continuará sendo a minha. a da busca do enten
dimento nacional. Agradeço a V. Ex' o aparte. que faço ques
tão de incluir em meu pronunciamento.

As considerações sobre a realidade política do momento
entre lideranças do PSB, PT, PCB, PC do B e PMDB já
começam a produzir resultados positivos: todos reconhecem
que a gravidade da crise exige uma rápida mobilização. "Va
mos por exclusão." - publica o Jornal do Brasil, na edição
de domingo, dia 8 passado - "Não podemos repetir a fórmula
de 61 (a renúncia de Jânio Quadros), nem a de 54 (o suicídio
de Getúlio Vargas). setenciou o Deputado Ulysses Guima
rães".

A crise, Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados, tem contri
buído para desobstruir os canais de entendimento até mesmo
com as correntes de oposição mais sistemáticas e alguns setores
do PT. criando um clima favorável e alentador para o entendi
mento. Entretanto, toma-se oportuno destacar que, no que
diz respeito ao empenho e à habilidade de interlocutores do
Executivo na conquista do apoio e da colaboração do Legisla
tivo, existe - e é visível - um clima de desentendimento
entre esses porta-vozes, perseguidores do estrelismo, e os prin
cipais líderes do Governo no Congresso. Aplicado o recei
tuário recessivo mais ortodoxo, o País continua convivendo
com elevados níveis de inflação, que inviabilizam todo e qual
quer projeto de médio ou longo prazo. No campo político,
isso dificulta sobremaneinll as negociações entre o ministério
encarregado das gestões junto aos membros do Congresso.
Essa fórmula adotada pelo Presidente na tentativa de harmo
nizar as ações entre Executivo e Legislativo valendo-se de
interlocutores tem-se mostrado ineficaz para a reconquista
do apoio majoritário que o Governo precisa obter do Parla
mento. Todas essas dificuldades provocadas ou decorrentes
das negociações entre porta-vozes vedetes do Planalto e lide
ranças partidárias tem permitido que as posições torpedeiem
sistematicamente as propostas governamentais enviadas ao
Parlamento, obrigando o Presidente aos desgastantes vetos.

Ora, senhores, se interlocutores palacianos não conse
guem falar a mesma linguagem nem mesmo com as lideranças
do Governo no Congresso, como esperar resultados satisfa
tórios no relacionamento com as lideranças dos partidos de
oposição? A soma de todos esses fatores tem levado alguns
congressistas a falarem em ingClvernabilidade e a cobrarem
uma urgente recomposição ministerial.

A. gravidade da situação, com a inflação aproximando-se
da casa dos vinte por cento ao mes, mesmo depois da aplicação
de dois choques, fez com que o Presidente buscasse apoio
fora do pequeno círculo que o assessora desde a campanha
eleitoral. Assim, reconhecendo que precisa de forças para
enfrentar a profunda crise econômica, procura a contribuição
dos partidos políticos e dos representantés legítimos do povo,
que são os membros do Congresso Nacional.

O dinamismo do processo político apresenta a necessi
dade de reformas na equipe do primeiro escalão, somando-se
a urgência do estabelecimento de um canal direto de diálogo
el1tre o Presidente e os Parlamentares, uma luta corpo a corpo
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do Presidente com os Congressistas, onde exista uma expo
sição franca dos problemas que o mandatário da Nação enfren
ta, justificando a necessidade das medidas que precisa ver
aprovadas pelo Parlamento, e, seguramente, com a grandeza
de submetê-las ao questionamento, acatando a decisão majori
tária. É bem verdade que para que isso ocorra é importante
que o Presidente articule uma alteração ministerial, compondo
com todas as correntes de oposição e até mesmo hostis, com
partindo com estas a responsabilidade no processo decisório.
Sabemos das dificuldades que se apresentam para uma refor
ma ministerial de tal amplitude, pois, apesar de inadiável,
é complexa. Sobre a questão, declarou, recentemente, o Presi
dente da República: "Não tenho quadros para o Governo".
O encontro desses quadros, apesar de ser de competência
exclusiva do Presidente da República, deveria surgir da nego
ciação, passando pelo consenso das lideranças do Congresso
e envolvendo todas as correntes das mais variadas matizes
ideológicas. Tenho a certeza de que o Presidente contaria,
para isso, com a compreensão, a sensatez e o despreendimento
dos atuais Ministros de Estado para a pretendida reformu
lação. Seguramente, um passo nesse sentido facilitará sobre
maneira o processo, agilizando a aprovação das reformas do
texto constitucional, permitindo transpor obstáculos que cons
tituem a causa maior do impedimento da arrancada do País
para uma saída pacífica da crise. Mais do que isso: geraria,
enfim, condições políticas de governabilidade ao Brasil. Aliás,
aqui no Congresso Nacional a possibilidade de uma reestru
turação ministerial tem gerado reações altamente favoráveis.

Em recente pronunciamento, o Senador José Eduardo
Vieira declarou: "O Poder Executivo não tem mais mágicas
a apresentar à opinião pública para deter o processo corrosivo
da inflação, que, como um verme, acelera a decomposição
da economia. Epreciso que o Presidente da República promo
va uma urgente reforma ministerial". Em seguida, afirmou:
"A crise brasileira é, fundamentalmente, política".

"A verdadeira guerra pelo progresso e bem-estar social
se trava no campo da competência. Uma reforma ampla e
satisfatória daria a necessária representatividade ao novo Mi
nistério. A partir dessa reforma, o entendimento estaria mais
próximo e seria feito baseado em propostas concretas, discu
tidas dentro do Congresso. Estou preocupadíssimo! Precisa
mos discutir e estar preparados", afirmou o Presidente do
Congresso, Senador Mauro Benevides, referindo-se ao atual
momento.

A sinceridade dos seus atos e a elogiável capacidade de
comunicação do Presidente da República, através do canal
direto que ora propomos, através de reuniões periódicas com
grupos de parlamentares, independentemente de bancada ou
região, conduzirá ao entendimento tão sonhado. O próprio
Presidente está convicto de que este canal é necessário, tendo,
inúmeras vezes, manifestado sua vontade de estabelecer o
diálogo aberto e franco. A heterogeneidade do Congresso
- 19 bancadas partidárias, quase todas com divergências in- ,
ternas - facilita e propicia este canal direto de negociação
sugerido. Seria o caminho mais curto e salutar para o Governo
transformar o apoio potencial em efetivo. A situação requer
a urgente e inadiável iniciativa do Presidente Collor nesta
direção.

Torna-se oportuno enfatizar que recente pesquisa reali
zada pelo Líder do Governo no Senado aponta que, dos 45
Senadores que, no início do ano, apoiavam o Palácio do Pla
nalto e praticamente lhe garantiam a maioria, restam apenas
35. Já na Câmara, proliferam-se as demonstrações de irritação

e descontentamento entre os Deputados de partidos do Go
verno como PFL e PRN, que não estão dispostos a dar apoio
incondicional sem um diálogo prévio diretamente mantido
com o Presidente da República. Nos primeiros meses do ano,
o Governo perdeu a maioria nesta Casa. "Desfaz-se a aliança
de partidos políticos que, no dia 11 de abril de 1990, aprovou
a linha mestra °do Plano Brasil Novo", publica, em manchete,
o jornal O Estado de S. Paulo, ampliando o leque de dificul
dades na relação Executivo-Legislativo e agravando o con
texto de sérias dificuldades enfrentadas pelo Planalto e pela
própria Nação brasileira.

Esse quadro consolida nossa proposta, que tem seu alicer
ce fundamentado sobretudo, em razões de natureza prática
e histórica. Este é o caminho mais seguro e adequado para
o entendimento nacional e, por estas razões, tenho a inaba
lável certeza de que merecerá a profunda reflexão do Presi
dente Fernando Collor, à luz de sua maturidade política.

Para os Presidentes do PSDB e do PMDB, além do pro
cesso de negociação em torno do entendimento, existem duas
preliminares básicas para a concepção dos objetivos preten
didos, o que merece nossa concordância em gênero número
e grau. Primeiro, o encaminhamento das negociações pelo
próprio Presidente e, segundo, a moralização da administra
ção pública, esta já iniciada por uma série de medidas adotadas
há poucos dias pelo Palácio do Planalto.

Não resta dúvida de que o estabelecimento deste canal
direto de entendimento harmonizará as relações entre os Po
deres Executivo e Legislativo, fortalecendo as instituições de
mocráticas e colocando o Brasil no caminho da prosperidade,
paz e liberdade, permitindo a consecução dos ideais maiores
da nacionalidade. E bem verdade que certos grupos minori
tários resistem à idéia do entendimento nacional passando
pelo árduo caminho da negociação direta entre o Presidente
da República e os Parlamentares. Entretanto, esses grupos
serão assimilados pelo reagrupamento das forças políticas ma
joritárias. O certo é que todos os segmentos convocados a
discutir o entendimento terão que abrir mão de privilégios,
para o êxito das negociações em torno do objetivo perseguido,
que envolverá também os trabalhadores, empresários e entida
des representativas de toda sociedade civil dispostos a somar
esforços para a saída da crise.

Era o que tinha a dizer.

O Sr. Maurílio Ferreira Lima - Sr. Presidente, peço
a palavra pela Liderança do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Nobre Depu
tado Maurílio Ferreira Lima, na forma do Regimento, § 3g

do art. 66, concedemos a palavra a V. Ex§, pelo prazo de
9 minutos.

O SR. MAURÍLIO FERREIRA LIMA (PMDB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última reunião
da bancada do PMDB, ficou decidido que entraríamos na
Justiça em favor dos aposentados, porque votamos a Lei de
Benefícios e Custeio da Previdência Social, a qual determinou
que o reajuste dos proventos e das pensões deve ser feito
de acordo com a variação do INPC e não de acordo com
a variação da cesta básica. Esta semana o Governo anunciou
reajuste de apenas 54,65% para os llposentados, de acordo
com a variação da cesta básica de março a agosto. Isto é
ilegal, porque contraria a Lei de Benefícios e Custeio da Previ
dência e vai de encontro à determinação do partido de garan
tir, em termos reais, o poder de compra dos aposentados
edos pensionistas. Já estávamos dispostos, inclusive, acontra-
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tar um advogado para entrar na Justiça, quando 2démarches[
feitas junto ao INSS e ao Ministério do Trabalho levaram
a êxito os nossos esforços.

O Governo anunciou, ontem a anulação do aumento de
54,65% e disse que ainda hoje ou o mais tardar nesse fim-de
semana vai anunciar o índice definitivo de reajuste de todos
os aposentados os proventos e pensões que excedam a um
salário mínimo. Esperamos que esse reajuste a ser anunciado
pelo Governo seja de acordo com a lei que vQtamos, isto
é, de acordo com o INPC integral de março a agosto. Lamen
tamos que o representante dos aposentados no Conselho Na
cional da Previdência Social esteja mudo, porque esse repre
sentante deveria ser o Presidente da Confederação Brasileira
de Aposentados e Pensionistas, Osyaldo Lourenço, que parti
cipou, no Congresso Nacional, de todas as negociações. O
seu nome foi vetado pelo Palácio do Planalto e foi o Sr.
Luiz Antônio Medeiros, em nome da Força Sindical, que
designou o representante dos aposentados. Não estamos ou
vindo um pio desse representante dos aposentados em defesa
da categoria, porque o Conselho Nacional da Previdência So
cial tem a prerrogativa de examinar o reajuste para verificar
se está de acordo com a lei, ou seja, se preserva o poder
aquisitivo real dos proventos e das pensões.

Portanto, o PMDB, através da sua Liderança, aguarda
o anúncio do novo índice e espera que ele seja de acordo
com o que manda a lei, senão iremos bater às portas dos
tribunais para defender o direito da categoria.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Continuando
o Grande Expediente, concedo a palavra ao nobre e ilustre
Deputado Nicias Ribeiro, do PMDB do Pará," que disporá
de 25 minutos para formalizar seu pronunciamento.

O SR. NICIAS RIBEIRO (PMDB - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presiçiente, Srs. Deputados, ainda há pouco
ouvíamos o pronunciamento do Deputado Alberto Haddad,
em que S. Ex~ defendia o entendimento nacional e dizia, em
certa passagem do seu discurso, que era uma maneira de
o Congresso Nacional restaurar a sua imagem diante da comu
nidade.

Acho que um entendimento nacional é obviamente possí
vel. Entretanto o Governo que aí está instalado, a meu ver,
não tem metas, não tem programa.

Quis Deus que fosse eu sorteado em maio para falar
no mês de junho, no Grande Expediente, entretanto, devido
ao volume da pauta, ficasse para falar no mês de setembro.
E quis Deus que falasse nesta sexta-feira, 13 de setembro,
às llh30min.

Ontem, 12 de setembro, se vivo fosse, Juscelino Kubits
chek de Oliveira teria completado 89 anos. É importante,
nesta oportunidade. que o grande Arquiteto do Universo me
permitia falar no Grande Expediente, nesta Casa, no dia se
guinte ao do aniversário de nascimento do saudoso Presidente
Juscelino Kubitschek de Oliveira. E depois de ouvir o discurso
do Deputado Alberto Haddad, lembrei-me de uma música,
de um sambinha gravado no Brasil, chamado "Café Nice",
em que o compositor, inteligentememte, no seu refrão coloca
"ai que saudade me dá".

Ai que saudade me dá, Sr. Presidente, ai que saudade
me dá, Srs. Deputados, do Presidente Juscelino Kubitschek;
ai que saudade me dá do seu plano de trinta metas, objetiva
mente discutidas e colocadas para o povo brasileiro; ai que·
saudade me dá do Presidente Juscelino Kubitschek, que, no
comício em Jataí, Goiás, em 1960, prometeu ao povo que

cumpriria integralmente a Constituição de 1946. Um homem
do povo perguntou-lhe se era verdade que cumpriria integral
mente a Constituição, especialmente o artigo que determinava
a transferência da Capital da República do Brasil para o pla
nalto goiano, e Juscelino não perdeu li caminhada, disse que
cumpriria integralmente a Constituição, inclusive, aquele arti
go que mandava transferir a Capital do País para Brasília.

Juscelino provou que o homem público, quando tem dig
nidade e respeito pelo povo, consegue cumprir aquilo que
de fato promete numa campanha eleitoral.

Ai que saudade me dá de um plano de metas de energia
como o de JK, que propunha elevação de potência instalada
de 3 milhões de kw para 5 milhões de kw, em 1960, e ataque
de obras de infra-estrutura para 8 milhões de kw, em 1965;
instalação de uma central atômica pioneira de 10 mil kw;
aumento da produção anual de carvão de 2 milhões de tonela
das, em 1955, para 3 milhões de toneladas, em 1960; aumento
da produção de petróleo de 6 mil e 800 barris/dia, em fins
de 1955, para 100 mil barris/dia, em fins de 1960; aumento
da capacidade de refinação de 130 mil barris diários, em 1955,
para 330 mil barris diários em fins de 1960.

Gostaria de perguntar ao Governo da República, na pes
soa do Presidente, qual a meta do atual Governo em relação
à energia. objetivamente. Até porque, pelo que se sabe, o
sistema Eletrobrás está falido, e náo temos visto, este Depu
tado não viu até hoje, qualquer solução verdadeira e eficaz
para se tirar do buraco a Eletronorte, enfim, todo o sistema
Eletrobrás.

Vamos aos transportes. No Plano de Metas de Juscelino
havia a proposta do reaparelhamento das ferrovias, com aqui
sição de 11 mil vagões, 900 carros de passageiros, 420 locomo
tivas e 850 mil toneladas de trilhos novos. Construção de
2.100 quilômetros de novas ferrovias e 280 quilômetros de
variantes. Pavimentação asfáltica de "5 mil quilômetros de ro
dovias, aumentando assim para5.920, em 1960, a rede asfáltica
federal, que era de 920 quilômetros em 1956. Construção
de 12 mil quilômetros de novas rodovias, aumentando para
22 mil quilômetros, em 1960, a rede federal, que era de apenas
10 mil quilômetros em 1956; ampliação da frota de cabotagem
e de longo curso, que era de 800 mil toneladas em 1956,
para 1 milhão e 100 mil toneladas em fins de 1960; aumento
da frota de petroleiros de 205 mil toneladas para 585 mil
toneladas em 1960; construção e reaparelhamento de aero
portos e estações de passageiros. Eram estas as metas no
setor de transporte.

Sr. Presidente, quanto à ampli~ção da frota de cabotagem
e de longo curso, que era de 800 mil toneladas em 1956,
passando para 1 milhão e 100 mil no final de 1960, pergunto
ao atual Governo quais as suas metas para nesse setor especí
fico, principalmente quando se lê em revistas nacionais e inter
nacionais que o LLoyd Brasileiro está falido, que os seus
navios foram presos nos Estados Unidos, porque estavam
devendo determinadas obrigações aos portos estrangeiros. O
BNDES encontrou obstáculos para arrumar dinheiro, a fim
de tirar das dificuldades financeiras o LLoyd Brasileiro.

No setor de transportes, pavimentação asfática de 5 mil
quilômetros de rodovias e a construção de 12 mil quilômetros
de novas rodovias federais. Eu, que sou da Amazônia, lá
do Pará, fiquei em outras oportunidades de reclamar do aban
dono, do esquecimento da Transamazônica, de quase 3 mil
quilômetros, construída com o dinheiro sofrido do povo brasi
leiro, com o suor da nossa gente. Para lá, os Governos militares
levaram uma multidão, dizendo que iam levar para a Ama-
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zônia os homens sem-terra para ocupar as terras sem homens.
E lá se fez um grande projeto de colonização, onde estão
plantados, e, hoje, já produzindo em torno de 10 milhões
de pés de café do tipo "robusta", bem como cerca de 30
milhões de pés de cacau, mais de 100 milhões de pés de pimen
ta-do-reino, enfim, todo tipo de cultura da terra, como milho,
arroz, feijão. Lá existe também um rebanho de gado bovino
de cerca de um milhão de cabeças. Lamentavelmente, este
Governo que aí está deixou abandonada essa importante rodo
via de integração nacional, cuja manutenção hoje é irreversível
apesar de algu~as comunidades que ali vivem contribuírem
com seu próprio suor na preservação daquela rodovia.

Sr. Presidente, é triste, ao relembrar Juscelino Kubits
chek e as suas metas para as rodovias nacionais, dizer que
encontramos a Rodovia Santarém - Cuibá, que liga Mato
Grosso ao Pará, à margem direita do rio Amazonas, total
mente abandonada. Naquela rodovia também há imensa pro
dução de cereais, de café, de cacau, que se perde a cada
ano. O pior é que essa rodovia foi concebida para uso e
exploração do porto de Santarém, que fica na calha do rio
Amazonas. Não é segredo para ninguém, basta olhar o mapa,
que o Pará lá em cima está mais perto dos Estados Unidos
e da Europa. Portanto, seria muito mais barato o transporte
de cabotagem a longo curso, mas o porto de Santarém, total-·
mente equipado, está sem uso, porque a rodovia não dá trafe
gabilidade. Assim, a produção de grãos do Brasil Central
e do sudoeste do Pará, que deveria ter em Santarém o porto
de escoamento, lamentavelmente é obrigada a percorrer 4
mil quilômetros, descendo para o Sul do Brasil, para ser expor
tada pelos portos de Santos e de Paranaguá, lá no poderoso
Estado do Paraná.

Sr. Presidente, durante a campanha eleitoral falou-se que
o nosso Governo iria implantar um Brasil novo. Mas, que
Brasil novo é este, meu Deus! O Governo nem tem metas
objetivamente claras, para que o povo brasileiro possa enten
dê-las, compreendê-Ias e nelas acreditar.

Hoje, 13 de setembro, um dia após o aniversário de JK,
relembramos o poderoso e grande brasileiro Juscelino Kubits
chek de Oliveira. Foi por isso que me vali do sambinha "Café
Nice" para dizer: aí que saudade me dá o Presidente JK.

Mas ainda no Plano de Metas de Juscelino havia uma
meta para o setor alimentação. Juscelino propunha o aumento
da produção de trigo de 600 mil toneladas para um milhão
e 200 mil. Juscelino Kubitschek conseguiu ultrapassar todas
as metas a que seu Governo se propunha, fazendo o Brasil
caminhar 50 anos em 5 anos. Era o que gostaríamos que
acontecesse agora, Sr. Presidente.

No tempo de JK foram implantadas as indústrias automo
bilística, naval, química e petroquímica. Enfim, o Brasil, atra
vés de JK, conseguiu encontrar novas esperanças. Nosso povo
acreditava no Governo que tinha, no entusiasmo do seu Presi
dente, porque se construía aqui, no cerrado, uma nova Capi
tal, que se se chamou "Capital da Esperança", de onde deveria
sair exatamente todo um trabalho para o desenvolvimento
do País. E quando vejo alguns Deputados preocupados em
defender o Governo que aí está, ponho-me a refletir: meu
Deus do Céu, ai que saudade me dá o Presidente JK.

O Brasil de hoje, com o Governo que aí está, sem planos,
sem metas, não sabe em que porto deve aportar para resolver
os grandes problemas nacionais.

Dizia eu ainda há pouco, numa entrevista, que é neces
sário se buscar uma solução para o País e para esse estado

de coisas. O povo brasileiro não pode mais aceitar, conviver
com tanto desânimo, com tanta descrença. O povo brasileiro
não pode mais continuar vivendo com a desesperança que
se instalou neste País. O povo brasileiro precisa de alguma
forma ser alavançado para que volte a sonhar com um novo
tempo, com novos dias, em que seus problemas possam ser
de fato solucionados.

Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, a situação brasileira
- é óbvio - está dificílima para todos nós. Mas as dificuldades
econômicas deste País não são tamanhas que não se possa
dar as devidas soluções aos problemas. Não é possível disfaçar
os problemas e a impopularidade desse programa de estabili
zação econômica. A nosso ver, não se pode, sob o pretexto
de conter a inflação, comprometer o crescimento deste País.
Nenhum país sairá de dificuldades econômicas se não houver
aumento de produção, aumento de produtividade. Não é pre
ciso ser economista para saber disso - e eu não o sou. É
importante respeitar, no mínimo, a inteligência do povo brasi
leiro e fazer com que este País volte a crescer, para que nossa
juventude volte a acreditar no futuro da Pátria.

Eu já estou com os meus 41 anos de idade. E quando
era garoto, ainda adolescente, mas já fazendo política secunda
rista, eu já ouvia falar que o futuro do Brasil estava nas mãos
da sua infância, da sua juventude. Eu já estou caminhando
para a velhice e esse futuro não chegou. Só se vive em dificul
dades permanentes, principalmente porque não .há esperança
para o povo brasileiro.

Quais as metas do Governo Collor? É por isso que ouso
dizer: ai que saudade, me dá, ai que saudade nos dá do saudoso
JK.

Eu sou do Pará, e sei que com ele nasceu a rodovia
Belém - Brasília, de 2.200 quilômetros, construídos em três
anos. Pela sua vontade e determinação foi construída a rodovia
Brasília - Acre, de 1.050 quilômetros em três meses e meio.
Eu que venho do Pará sou obrigado a me lembrar com sauda
des do Presidente JK, que instalou na minha cidade de Belém,
na minha cidade morena, na minha cidade das mangueiras,
a Universidade Federal do Pará. Como homem pobre, pude
me formar, estudando numa universidade com o ensino gratui
to. Ai que saudade me dá do Presidente JK.

Quando me lembro da Universidade Federal do Pará,
com o ensino gratuito, e encontro um Governo que tem como
meta acabar com o ensino superior gratuito neste País, ai
que saudade me dá do Presidente JK. Quando eu tenho um
Governo que quer acabar com a estabilidade no emprego
do funcionalismo público federal, ai que saudade me dá o
Presidente JK. Quando encontro o Governo que aí está, que
acha como solução acabar com a aposentadoria por tempo
de serviço para o funcionalismo público federal, ai que sauda
de me dá do Presidente JK, que cumpriu integralmente a
Constituição de 1946. Mais tarde, Jânio Quadros renunciaria
porque achava impossível governar o País com o Congresso
e a Constituição que tinha. E a história se repete, o Presidente
que aí está diz que não pode governar esta Nação com o
atual Congresso e Constituição. Juscelino governou cem a
Constituição e o Congresso. Respeitou a C.iiistituição e em
momento alguns propôs emendas a ela, porque respeitava
o Poder Legislativo, o Congresso Nacional.

Sr. Presidente, S~S e Srs. Deputados Federais do meu
País, é importante, a meu ver, que esta Casa busque não
o entendimento nacional, mas que pare para refletir sobre
a elaboração de um grande projeto de desenvolvimento nacio·
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nal. Não pode este País se curvar a cada arreganho das grandes
nações.

E eu volto a ter saudade. Ai que saudade do Presidente
JK, que teve a coragem, de, patriótica e responsavelmente,.
romper com o Fundo Monetário Internacional. Quando vejo
um governo que cede às pressões deste mosmo Fundo Mone
tário Internacional e atende às suas exigências e propõe, atra
vés do "Emendão", uma grande proposta de emenda à Consti
tuição do nosso País, ai que saudade, Sr. Presidente, ai, que
saudade. Ai que saudade - como diz a música - "do bate
papo, do disse-me-disse lá do Café Nice". Ai que saudades
do bate-papo, do disse-me-disse, quando o povo brasileiro'
não acreditava que Juscelino cumpriria as suas trinta metas
e a meta-síntese, que era Brasília. O povo discutia lá no
café, nos bares, se Brasília era verdade ou mentira, porque
até a antiga e poderosíssima UDN, fazendo forte oposição,
procurava mostrar que a Brasília que todo mundo queria que
existisse não era tão verdadeira. E, por isso, havia o bate-papo,
o disse-me-disse, não o do "Café Nice", mas em todos os
bares e cafés deste País, onde todo mundo discutia, conver
sava, com respeito à liberdade de cada· homem e da cada
mulher.

Juscelino caminhou não apenas para cumprir suas tÍ"inta
metas de governo, mas para concluir a sua meta-síntese, que
é esta lindíssima cidade de Brasília, esta Brasília que é uma
aula de arte, de cultura, de arquitetura, não só para os brasi-
leiros; mas para todo o planeta Terra. '

E necessário, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que relem
bremos O Governo de Juscelino Kibitschek de Oliveira, daque
le mineiro de Diamantina, daquele rádiotelegrafista de Dia
mantina, que depois foi médico da Polícia Militar do Estado
de Minas Gerais, que chegou a ser Prefeito de Belo Horizonte,
Deputado Federal, Constituinte, Presidente da República e,
mais tarde, Senador, e que foi cassado por um único pecado,
porque tinha prestígio político neste País e certamente volta
ria, em 1965, nos braços do povo, para presidir a Nação,
desta feita fazer o Brasil caminhar 50 anos em 5, não na
área industrial, mas na agrícola.

Temos saudade de Juscelino Kubitschek. Que seu Go
verno sirva de orientação para o que aí está. Que seu Governo, ,
tão ousado na campanha presidencial passada, sirva de espelho
para que o atual Presidente, em vez de dizer que o País está
ingovernável, que está em crise, busque ali:a orientação para
sacudir, alavancar e fazer com que este País caminhe rumo
as desenvolvimento.

Juscelino enfrentou crises até militares para assumir o '
'Governo; e, no Governo, crise para cair do Governo. Rompeu
com o FMI e fez com que seu Plano de Metas se tornasse
realidàde.

Meu ilustre Presidente, Srs. Deputados, agradeço pela
atençao dispensada a este pronunciamento, no qual busco
a lembrança de Juscelino para que nós, Parlamentares, através
dele, possamos de fato caminhar com segurança, através do
desenvolvimento, para a solução dos grandes problemas desta
Nação.

. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) -,Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Paes Landim, parauina comunicação
de Liderança, pelo Bloco, de acordo com o§ 39 do art. 66.

OBR. PAES LANDIM (Bloco - PI.) - SI. Presidente,
o jornal O Globo de ontem trouxe importante análise, em
magnífico editorial, sobre a política brasileira do café, mos-

trando com muita inteligência os prejuízos que o outrora mais
importante produto da pauta de exportações do Brasil vem
sofrendo, sobretudo a partir do rompimento nosso com o
Acordo Internacional do Café. . .

Sr. Presidente, a Organização Internacional do Café atua
a exemplo de outras organizações dirigidas ou coordenadas
pelas Nações Unidas, que têm por objetivo, no caso da Unicef,
disciplinar os problemas relativos à criança no mundo; no
caso da Organização Mundial de Saúde, disciplinar, propagar
e divulgar melhores condições de saúde, de saneamento, de
bem-estar às populações do mundo inteiro; a Organização
daViação Civil, sediada no Canadá, tem por obrigação regula
mentar todo o fluxo internacional da aviação comercial, para
segurança do tráfego internacional; a Unesco se preocupa
com a divulgação da cultura e a preservação do patrimônio
histórico de todos os povos. Quer dizer, não se trata de interfe
rência. São ajustes internacionais que os povos aceitam através
de seus representantes legitimados, a fim de coordenar políti
cas públicas que interessam a todas as comunidades interna
cionais.

. No caso do café, a OIC vinha fazendo, e sempre fez,
esse trabalho. Tanto é assim que O Globo mostra muito bem
que, a partir do "rompimento com o Acordo Internacional
do Café, o Brasil começou a perder na pauta de exportação.
Se não, vejamos: a suspensão das cláusulas do convênio inter
nacional foi realizada em junho de 1989. A partir dessa data,
a média de preços do café brasileiro decresceu na ordem de
116,34 'centavos de dólar por libra-peso, sendo que' esse per-

. centual corresponde a uma queda, nos dois últimos anos,
de cerca de 32,5% do valor da nossa rubiácea. Sr. PresideiJ.te~

o último ano em que o Brasil participou do r~gime de cotas
foi de junho de 1988 a junho de 1989. Na OlC, o Acordo
Internacional do C;afé - composto por todos os países produ
tores e 'consumidores - estabeleceu o sistema de cotas distri
buídas entre produtores e consumidores. No último ano do

, regime de cotas, o Brasil auferiu 2 bilhões e 127 milhões
de dólares em sua exportação de café. Já no ano seguinte,
ap6s o rompimento com o Acordo Internacional do Café,
as receitas caíram para l' bilhão e 306 milhões de dólares.
Significa que o prejuízo do Brasil foi de cerca de 1 bilhão'
e 500 milhões de dólares - o que o Brasil, neste momento,
está tentando conseguir através de um ajuste com organismos
internacionais.

Ora, Sr. Presidente, o acordo tem uma importância fun
damentaI. Não se trata de intervenção econômica da OIC
na política interna do Brasil e de nenhum país do mundo.
Se não houver um ajuste entre países produtores e consumi
dores, é evidente que haverá desorganização no mercado in
ternacional, desmantelamento de toda a estrutura econômica
do produto. Por isso é importante repensar a reinserção ,do
Brasil no Acordo Internacional do Café, sem embargo da
medida louvável que o Brasil e a Colômbia acabaram de to
mar, de ambos tentarem a retenção da 'produção no país,
a fim de forçar o aumento do preço do produto no mercado
internacional.

Sr. Presidente, fui Procurador do IBC e participei de
algumas tratativas de acordos internacionais do café, -e digo
que, sem esse acordo, dificilmente manteremos uma política
de café com preços adequados aos interesses da nossa balança'
comercial.

. Acho que, de modo geral, a política do café no Brasil
deve ser toda ela repensada. Até porque, a partir de 1930,
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quando se iniciou a intervenção governamental na política
econômica do café, os preços e a produção se deterioraram,
a qualidade também piorou, o que mostra que precisamos,
urgentemente, de uma reflexão sobre essa política. Infeliz
mente, a questão não vem tendo, por parte do Governo e
do Congresso Nacional, talvez, a devida atenção. Acho que
não podem ficar tão-somente ã mercê do Ministério da Econo
mia, da Sr~ Dotothéa Werneck, as decisões ligadas ao proble
ma do café. Também deve ser ouvido o Ministro da Agricul
tura, a quem diz respeito o setor de produção. O Brasil talvez
seja o único País do mundo onde na política de commodities
- no caso do café - produção está afeta a um Ministério
e exportação a outro, criando uma confusão, uma desordem
nas políticas públicas pertinentes ao assunto. Deve-se pensar
seriamente em quem é quem na política do café. Acho até
que o Ministério da Agricultura deveria funcionar como acon
tece nos Estados Unidos, por exemplo, onde os produtos
primários e aqueles incluídos na pauta de exportação de produ
tos industrializados também ficam subordinados ao Departa
mento da Agricultura. Por isso eles têm uma política coerente
e sistemática, atendendo também aos interesses do setor pri
vado.

A Colômbia, que dentro em breve poderá ser o maior
produtor mundial de café, vem há mais de três décadas com
a sua política de café dirigida por uma instituição de caráter
privado, "La Federacion Nacional de Cafeteros", que foi pre
sidida durante 20 anos pelo Sr. Jaramillo, e, já há 10 anos,
pelo Sr. Cardenas, que era Secretário-Geral na administração
do Sr. Jaramillo - o que mostra consistência, coerência e
continuidade de política no setor de café.

Acho que devemos aqui no Brasil, cada vez mais, em
decisões dessa natureza, procurar ouvir todos os setores da
sociedade ligados ao problema, tais como agricultura, expor
tação - a Federação de Exportadores de Café do Brasil,
recentemente criada, deveria ter o mesmo papel da Federacion
Nacional de Cafeteros da Colômbia - analistas, como a Gaze
ta Mercantil,as econômicas de jornais etc.

O País precisa urgentemente tomar medidas eficazes. O
Congresso Nacional poderia - e deve, principalmente - ser
o palco de uma grande discussão sobre o que se fazer com
a política do café, a fim de que ele volte efetivamente a desem
penhar o papel prepoderante que sempre teve no desenvol
vimento social e econômico do nosso País. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Vadão Gomes, do PRN, de São Paulo.

O SR. VADÃO GOMES (PRN-SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr-' e Srs. Deputados: todo ho
mem tem direito ã prosperidade. Na sua origem, o povo brasi
leiro está intimamente ligado ao sentimento da prosperidade.
É a essa origem que devemos retornar se quisermos atravessar
os caminhos difícieis que agora se apresentam. .

. O Brasil É um País que possui muitas riquezas naturais,
terras férteis em abundância, capital e recursos disponíveis
para garantir um desenvolvimento amplo e sustentado. Resta
nos apenas encontrar o caminho de um projeto político que
conte com o apoio e a confiança da sociedade.

E para que o Brasil encontre os rumos desse projeto
Nacional, o primeiro passo deve ser o fortalecimento da agri
cultura. Ela é a base, a matriz que nutre o desenvolvimento
econômico. Uma .agricultura forte abre todos os caminhos;
uma agricultura fraca destrói qualquer espaço de crescimento
produtivo.

O comércio mundial tem crescido constantemente, é um
sinal dos novos tempos de internacionalização da economia
do Planeta. O Brasil deseja participar desse processo de inte
gração, mas pára ser internacional, para dialogar com o mUJl,do
é preciso, antes, ser uma Nação.

O retrato da agricultura no mundo, e em especial nos
países mais desenvolvidos é aconfirmação viva dessa tese.
Os países que trilharam o caminho da properidade trataram
sempre, em primeiro lugar, de fortalecer sua economia interna
e a base agropecuária dessa economia. Dados da OCDE (Or
ganização que reúne os países mais ricos do mundo) informa
que entre esses países foram gastos, em 1990, 200 bilhões
de dólares em incentivos e subsídios à agricultura.

Em 1980, os Estados Unidos gastaram 2,7 bilhões de
dólares com subsídios agrícolas. Este ano, devem gastar 45
bilhões. A Comunidade Européia, que gastou 6,2 bilhões de
dólares em 1976, deve gastar este ano um valor próximo a
45 bilhões com incentivos e subsídios agrícolas. São números
que expressam uma prioridade insofismável.

Todo o esforço dos países ricos, todo o gasto suportado
por suas respectivas sociedades tem um objetivo claro: garantir
a auto-suficiência na produção agrícola. Eles pagam caro no
presente para ter a certeza de que não passarão fome no
futuro.

Tal objetivo justifica-se plenamente quanto estamos aten
tos às peculiaridades da agricultura. Trata-se de uma atividade
que deve Ser vista sempre a longo prazo. Uma estrutura produ
tiva que leva décadas para ser instalada pode desorganizar-se
rapidamente se for exposta a ciclos muito curtos a incertezas
muito grandes.

Se queremos aprender com o mundo, devemos estar aten
tos aos três grandes objetivos que norteiam a política agrícola
nos principais países: primeiro - minimizar os riscos inerentes
à atividade agrícola, pois caso contrário os investimentos priva
dos não se sustentam; - segundo reduzir as diferenças entre
o campo e a cidade e terceiro garantir auto-suficiência na
produção de alimentos.

Durante a campanha eleitoral que nos concedeu este man
dato, insistimos no tema da fixação do homem em suas origens.
É uma questão central no Brasil de hoje. Os grandes centros
urbanos estão cheios e, no entanto, as migrações continuam.
A situação é insustentável, todos nós reconhecemos isso. A
própria discussão sobre a proteção da Amazônia coloca no
centro do debate a forma em que será feita a ocupação do
espaço brasileiro. Os Padrões de ocupações atuais precisam
ser revistos.

E não há solução para esses problemas que não passe
pela agricultura. As distâncias são imensas no Brasil. A con
centração da riqueza e da produção também é muito grande.
Sem investimento na produção agrícola, não será possível
fixar o homem no campo e promover uma desconcentração
da ocupação especial.

Quando falamos em investimentos no campo não nos
referimos apenas ao crédito agrícola e à difusão de tecnologias,
mas também a estradas, eletrificação, irrigação, saúde, educa
ção e outros pontos de apoio.

Os investimentos fêitos na infra-estrutura dos grandes
centros urbanos é sempre insuficiente. Quanto mais o Estado
gasta em obras de alcance social, mais cresce a cidade. Mal
fecha-se um círculo e outro começa a ·se expandir imediata
mente a partir do ponto alcançado pelas ruas, pelas escolas,
pelas redes de água e esgoto.
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No campo é diferente. Pequenos investimentos estarão
criando condições para a fixação de grande número de pessoas,

, e, mais do que isso, para expansão da atividade produtiva.
Nos grandes centros, os investimentos sociais poucas vezes
têm retorno imediato, pois a capacidade produtiva, da popu
lação marginal é muito pequena. No campo, o investimento
traz retorno certo para a sociedade.

Quem conhece o Brasil sabe do que eu estou falando.
Quando as, condições são favoráveis a uma boa safra, toda
a região floresce junto com a colheita. O comércio, a indústria,
os serviços e a produção em geral se expandem, gerando
empregos e riqueza.

Temos uma grande preocupação com as desigualdades
no País. Conhecemos regiões prósperas e outras abandonadas.
Tivemos a oportunidade de propor à Câmara dos Deputados
alguns projetos cujo interesse maior são essas regiões esque
cidas. O Governo precisa criar incentivos para que a atividade
econômica se desenvolva nessas áreas, só assim o homem
permanecerá ligado a sua terra.

Acreditamos que um bom começo é estimular a formação
e o desenvolvimento de agoindústrias em pontos mais afasta
dos dos grandes centros urbanos. Não faz sentido pagar um
preço alto pelo transporte de matérias-primas, quando há al
ternativa econômica. Se os produtos forem processados nas
regiões produtivas, estaremos estimulando o desenvolvimento
e transportando produtos com valor agregado muito maior.

A agricultura brasileira cresceu muito nos últimos anos,
precisamos reconhecer o trabalho realizado. Isso nos fortalece
para seguirmos adiante, pois sabemos que o potencial existe,
que o campo brasileiro é viável. Na safra 78179 produzimos
41 milhões de toneladas de grãos. Na safra 88/89, dez anos
depois, conseguimos produzir 71 milhões de toneladas, foi
um crescimento considerável, vital para o País. Muito se avan
çou em termos de estrutura produtiva. Uma parte dos agricul
tores trabalha hoje com níveis de produtividade comparáveis
aos melhores do mundo. Mas temos que reconhecer também
que o desenvolvimento do campo deu-se de forma desigual.
Os avanços precisam generalizar-se para que o potencial pro
dutivo do País seja plenamente atingido. Estudos da Embrapa
mostram que, mesmo sem expansão da área cultivada, é poss
sível produzir 110 milhões de toneladas dos cinco principais'
cereais: arroz, feijão, milho, trigo e soja.

Existe ainda uma grande área de cerrados que pode ser
incorporada ao processo produtivo. Dos 110 milhões de hecta
res cultiváveis, apenas 40 milhões são aproveitados, sendo
que, destes, um terço é destinado a pastagens.

O Brasil tem grande potencial para expandir sua produção
agrícola. Existem fronteiras que podem ser conquistadas, e
também fronteiras internas, áreas localizadas em regiões que
já oferecem infra-estrutura para a produção, mas que estão
ociosas.

Os ganhos com produtividade podem ser muito significa
tivos. Vários mecanismos propiciaram avanços nessa direção:
utilização de sementes selecionadas; ampliação de áreas irriga
das; otimização no uso de fertilizantes e defensivos etc.

Mas para que tudo isso seja possível, para que a agricul
tura brasileira dê o salto que todos esperam, para que a auto
suficiência seja umá realidade, é preciso pe,nsar a longo prazo.
Antes de mais nada, precisamos definir prioridades, se aceita
mos a premissa de que a atividade agrícola merece destaque
entre as opções de que dispõe a sociedade, precisamos aceitar'
as regras do planejamento econômico.

Em primeiro lugar, precisamos dar estabilidade ao produ
,toro As oscilações napolítica econômica são particularmente
perversas para uma atividade cujo componente de risco já
é grande por natureza. Precisamos compreender que não se
trata de um privilégio, é um investimento que traz benefícios
para toda a sociedade.

A relação entre o produtor e o sistema financeiro precisa
ser estável. As condições oferecidas pelo sistema devem ser
as mesmas na hora do plantio e na hora da colheita.

Curiosamente, no Brasil, o clima foi superado, como fator
de risco, pelas oscilações da política econômica. A agricultura
precisa de crédito, mas crédito na hora certa, em condições
que possibilitem investimentos lucrativos. O crédito deve estar
atrelado às necessidades de plantio e não o contrário.

Um dos maiores problemas que afligem o produtor rural
'no Brasil são as taxas de juros. Se fizermos uma ponderação
a partir das diferentes opções de financiamento, conforme
a origem dos recursos, encontraremos uma taxa real média
não inferior a 20% ao ano. Em nenhum lugar do mundo
os juros para a agricultura são assim tão elevados. No,s países
ricos, encontramos taxas reais em torno de 3% ao ano. A
transferência de renda que é feita para o setor financeiro
é inaceitável e pode inviabilizar a agricultura no longo prazo.
Todos sabemos que não é possível comer papéis e títulos
de dívida. ,

As oscilações trazidas pela instabilidade econômica cria
ram condições adversas para os produtores. É preciso encon
trar uma fórmula capaz de equacionar as dívidas vencidas
ou a vencer. Do pagamento dessas dívidas depende, emparte,
a disponibilidade de crédito para as próximas safras. '

Como dissemos, as condições de financiamento não po
dem variar entre o plantio e a colheita. A chuva em excesso,
a seca, as pragas em geral já constituem risco grande demais.
Nesse sentido, deve ser aplicado o mesmo critério para corre
ção de dívidas e receitas. Preços mínimos adequados são prati
cados ém todo o mundo como forma de minimizar as incertezas
do produtor.

Recentemente lemos nos jornais a notícia de que o Go
verno estuda a indexação das tarifas de energia elétrica ao
dólar. Seria uma forma de dar garantias ao investidor estran
geiro. Mas por que garantias semelhantes não são dadas aos
investidores nacionais, principalmente numa atividade de alto
risco, como a agricultura? O critério usado para a correção
das dívidas dos produtores deve ser aplicado também aos
preços mínimos e aos VBCs (Valores Básicos de Custeio).

Os números da última safra deixaram apreensivos os pro
dutores. Se queremos atingir um novo patamar de produção,
devemos começar imediatamente a planejar o futuro. Nesse
sentido, gostaríamos de expressar'nossa solidariedade aos es
forços despendidos pelo Ministro da Agri,cultura, Dr. Antônio
Cabrera.

Dentre as medidas que foram recentemente propostas
pelo Governo ao setor rural e que merecem nosso apoio,
gostaríamos de destacar algumas: extensão do Proagro a todos
os agricultores; isen,ção de IPI na compra de máquinas agríco
las; extinção do Pinsodal na comercialização de produtos agrí
colas; retorno da Companhia Nacional de Abastecimento
(CONAB) ao Ministério da Agricultura; criação da comissão
de acompanhamento do crédito rural e da Secretaria Nacional
de Política Agrícola.

A tributação sol;Jre importação de produtos agrícolas é
uma medida muito importante. Através dela será possível
ao produtor ter certeza de que o subsídio usado pelos países
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exportadores não se traduza em concorrência desleal no mer
cado interno. Junto com a tributação de importações, a defini
ção de regras claras para intervenção do Governo nos merca
dos (importação, exportação, venda de estoques reguladores
etc) criará condições mínimas de planejamento para o pro
dutor.

Acreditamos que algumas medidas destinadas ao setor
rural indicam que o Governo percebe a prioridade que deve
ser dada à agricultura. São medidas básicas, que correspondem
em parte às expectativas dos produtores. A possibilidade de
que o País experimente uma perda acentuada de seus estoques
de alimentos, associada a um risco de queda no nível de produ
ção, mostraram à equipe econômica os problemas que traria
ao País um descuido do setor. Gostaríamos de alertar especial
mente o Presidente da República para a gravidade da situação
no campo.

Sr. Presidente, a situação é dramática, muito mais do
que indicam as aparências e as estatísticas. Para que o Brasil
realize suas potencialidades agrícolas é fundamental que haja
um crescimento sustentado de toda a economia. O fortaleci
mento da renda dos consumidores é fundamental para a agri
cultura.

Não existe país forte sem um mercado interno também
forte. A prosperidade está intimamente relacionada ao poder
de compra de trabalhadores e empresários. O achatamento
dos salários impede que os produtores recebam um preço
justo por sua produção. A recessão tem sido terrível com
a agricultura, pois acabou causando um acúmulo de dívidas,
em função do descompasso entre custos e receitas.

Em relação à questão salarial, nosso ponto de vista não
mudou. Os salários formam a base que sustenta toda a econo
mia. O crescimento se faz de baixo para cima. É preciso
ter pernas fortes para caminhar.

O salário mínimo precisa de um aumento de pelo menos
400%. Todo trabalhador tem direito a uma vida com digni
dade. Por isso somos contra a recessão; por isso somos contra
a especulação financeira. E por esses motivos lutamos por
mais recursos para a produção, em especial para a agricultura.
Só assim, com investimentos na produção, trabalhadores e
empresários crescerão juntos.

Temos assistido, nesses últimos anos, no Brasil, a uma
queda-de-braço entre a especulação financeira e a produção.
E nós, que acompanhamos de perto o dilema de trabalhadores
e empresários acuados pela inflação e pela recessão, não pode
mos deixar de apoiar os produtores. O sistema financeiro
tem sido excessivamente beneficiado. O caso do crédito agrí
cola e dos juros exorbitantes cobrados pelos bancos é apenas
um exemplo, mas é um exemplo contundente, pois fala de
uma situação que pode sufocar um setor localizado na base
da produção. Sem alimentos e sem matéria-prima o Brasil
não pode prosperar.

A sociedade brasileira talvez não tenha plena consciência
de quanto é vital a canalização de recursos para a agricultura.
O desenvolvimento acelerado da produção na última década
pode ter criado a impressão ilusória de que as sementes cres
cem sozinhas. Mas o risco de uma queda na produção e de
uma inflação provocada por escassez de alimentos é um alerta.
O campo precisa de investimentos e de crédito para financiar
a produção, precisa de tecnologia e assistência técnica, precisa
de eletrificação e de irrigação, precisa, acima de tudo, de
renda para que o homem trabalhe e prospere.

Os avanços conseguidos pela agricultura brasileira não
podem ser perdidos. Precisamos manter a estrutura produtiva

que existe e dar condIções para que o plantio seja viável.
Devemos incentivar os órgãos de pesquisa e os pesquisadores
que tantas contribuições têm dado ao setor rural. São essas
pesquisas que garantem o conhecimento e a preservação dos
solos. A terra, ignora a maioria das pessoas, também se des
gasta com o tempo e precisa ser corrigida.

A crise econômica fez com que o Brasil se sentisse amea
çado de perder a condição de ingressar no mundo desenvol
vido. O País voltou-se sobre seus problemas e questionou-se
sobre o modelo oferecido pelos países mais desenvolvidos.
E nessa busca de sua origens, o Brasil quer retornar aos cami
nhos da prosperidade que marcaram sua história.

Estamos convictos de que essa prosperidade só será alcan
çada com um amplo apoio à agricultura. O investimento no
campo trará retorno imediato, com benefícios a toda a socie
dade.

Os próprios países ricos nos mostram isso. Os elevados
gastos com incentivos e subsídios definem a agricultura como
um setor estratégico, do qual se espera estabilidade e segu
rança que estão acima de questões conjunturais.

Nas negociações internacionais sobre comércio, os países
ricos não chegam a um acordo sobre o fim de barreiras porque
não há possibilidade de se eliminar os subsídios agrícolas.
O setor rural é bem organizado e se defende; os riscos de
oscilações no mercado são muito grandes e por isso os subsí
dios permanecem.

Se o Brasil quer ser moderno e eficiente deve seguir
esse exemplo. Cobra-se do País uma política de liberação
econômica que só é praticada pelos centros produtores mun
diais nos setores menos importantes. Lá, como aqui, a agricul
tura é uma questão de segurança nacional. Assim deve ser
tratada. Os objetivos de longo prazo devem ser prioritários
em relação a metas imediatistas.

O fim da inflação é desejado por toda a sociedade. Mas
acima desse objetivo está a segurança da Nação. A agricultura
não pode ser descapitalizada para garantir redução nos índices
mensais de controle de preços. Se isso for feito, teremos menos
produção, menos alimento e muito mais inflação, teremos
uma inflação estrutural com custos altíssimos para toda a socie
dade.

O Brasil quer retomar o caminho da prosperidade. É
um direito legítimo de todos. Para que esse- direito se realize
precisamos investir na agricultura e garantir um mercado inter
no forte, bases do crescimento econômico sustentado.

Acreditamos no Brasil, porque acreditamos na agricul
tura brasileira.

Por último, gostaria também de frisar a necessidade de
se mudar o sistema de distribuição da merenda escolar. Cada
região tem suas particularidades, seus hábitos alimentares.
O Governo manda para todas as escolas o mesmo tipo de
alimento, comprado em grandes centros. Como os alunos não
têm o hábito de consumir essa alimentação, ela tem sido des
perdiçada, não é aproveitada.

Acho que o Govemo tem que descentralizar o processo
de distribuição de merendas. Ao invés de mandar alimentos,
devem ser mandados recursos para que a alimentação seja
comprada regionalmente, in loco.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Clóvis Assis - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nilson Gibson) - Tem
V. Ex~ a palavra pela ordem, nobre Deputado Clóvis Assis.
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O SR. CLÓVIS ASSIS (PDT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero só tecer um comentário Data Dia Hora Nome
a respeito do depoimento da ex-Ministra Zélia Cardoso de
Mello, ao jornal O Estado de S. Paulo, ontem, quando dizia
que os empresários pagariam, para ela falar durante uma hora, 17 3.B-feira 18:10 B. Sá
dez mil dólares. Isso é um escândalo, porque nenhum empre-

18:35 Benedita da Silvasário nacional, qualquer que seja, vai pagar por uma palestra
que não lhe proporcione lucro. Se alguém paga dez mil dólares
por uma palestra é porque muitos órgãos estão nessa jogada. 18 4.B-feira 18:10 José Dutra

Sr. Presidente, mais ainda, quando essa s~nhora diz que 18:35 Aluizio Alves
na casa dela não se come caviar, apenas bife, arroz e feijão,
esquece-se de que, no sertão do Nordeste, nunca mais se
comeu nem bife, nem arroz, nem feijão. Come-se farinha 19 5.B-feira 18:10 Joaquim Sucena
de mandioca com água quente, porque S. S, tirou o dinheiro 18:35 Beraldo Boaventura
e o emprego de pais de crianças~ que iriam alimentá-las.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, quando estamos na ex-
pectativa de que S. S' apresente denúncias a esta Casa, o 20 6.s-feira 1O:0Q João Mendesjornal fala que houve uma "maracutaia" de 85 milhões de
dólares e que a ex-Ministra recebeu 20 milhões. Sr. Presidente, 10:25 Junot Abi-Ramia
devemos imediatamente pesquisar com seriedade se isso é 10:50 Maria Laura
verdade e, se for verdade o que o jornal está falando, esta

11:15 Eraldo TinocoCasa deve pedir a instauração imediata de um processo judi-
cial, para que S. S" que diz que nunca fez nada de mais, 11:40 José Reinaldo
devolva o dinheiro que tomou de todos os brasileiros. 12:05 Ivandro Cunha Lima

Sr. Presidente, para complementar e concluir esta -breve
12:30 Adão Prettocomunicação, eu diria que nós, do PDT, não aceita-mos -

nunca, jamais - a filiação dessa senhora em nosso partido. 12:55 Sérgio Arouea

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Vai-se passar 13:20 Délio Braz
ao horário de

VI - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES 23 2.B-feira 15:00 José Fortunati
Não há oradores inscritos. 15:25 Luiz Moreira

VII - ENCERRAMENTO 15:50 Clóvis Assis
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Nada mais ha-

16:15 Edson Silvavendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Encerro a Ses- 16:40 Osvaldo Melo
são, convocando outra para a próxima segunda-feira. dia 16. 17:05 Edi Siliprandi
às 14 horas.

17:30 João Baptista Motta
RELAÇAO DOS DEPUTADOS INSCRITOS 17:55 Salatie1 Carvalho

NO GRANDE EXPEDmNTE
18:20 Sandra Starling

- SETEMBRO 1991 -

Oata Dia -Hora Nome 24 3.B-feira 18:10 Eduardo Moreira
18:35 Jaques Wagner

16 2.B-felra 15:00 Socorro Gomes 25 4.&-felra 18:10 Osvaldo Stecca

15:25 Ruben Bento 18:35 Armando Costa

15:50 Marnu Guimarlies 26 5.s-feira 18:10 Jesus Tajra
18:35 Beto Mansur

16:15 Haroldo Lima

16:40 Paulo Bernardo 27 6.s-feira 10:00 Fellpe Neri
10:25 Evaldo Gonçalves

17:05 José Luiz Clerot 10:50 Adylson Motta
11:15 Paulo Delgado

17:30 José Cicote 11:40 S610n Borges dos Reis

17:55 José Dirceu
12:05 André Benassi
12:30 Onaireves Moura

18:20 Sarney Filho 12:55 Paulo Rocha
13:20 Valdir G8m1er
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ATOS DO PRESIDENTE

(Encerra-se a sessão às 12 horas e 17 minutos.)

Obs.: (.) .- Inscrições transferidas para o mês de
setembro.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 1~, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder
exoneração, de acordo com o artigo 35, item 11, da Lei nQ

8.112, de 11 de dezembro de 1990, a JOSÉ ROBERTO NAS-

SER SILVA, Técnico Legislativo, Classe Especial, ponto n~

1361, do cargo de Secretário de Comissão Permanente, CD
DAS-101.2, do Quadro Permanente da Câmara dos Depu
tados, que exerce na Coordenação de Comissões Permanen
tes, do Departamento de Comissões.

Câmara dos Deputados, 12 de setembro de 1991. - De
putado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

. O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato
da Mesa nQ 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder
exoneração, de acordo com o artigo 35, item n, da Lei no
8.112, de 11 de dezembro de 1990, a ÂNGELO DE ALEN
CAR DIAS PINTO, do cargo de Assistente Técnico de Gabi
nete, CD-DAS-102.1, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro.

Câmara dos Deputados, 12 de setembro de 1991. - De
putado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.,

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato
da Mesa no 205, de 28 de junho dé 1990, resolve conceder
exoneração, de acordo com o artigo 35, item n, da Lei no
8.112, de 11 de dezembro de 1990, a ROBERVAL BAPTIS
TA DE JESUS, Técnico Legislativo, Classe Especial, ponto
no 358, do cargo de Chefe da Assessoria de Orçamento e
Fiscalização Financeira, CD-DAS-101.4, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 12 de setembro de 1991. - De
putado Ibsen Pinh~iro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo ]0, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n~ 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder
exoneração, de acordo com o artigo 35, item 11, da Lei no
8.112, de 11 de dezembro de 1990, a MARCO ANTÔNIO
MARTINS DE ARAÚJO FILHO, do cargo de Secretário
Particular, CD-DAS-102.1, do Quadro Permanente da Câma
ra dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido
Democrata Cristão.

Câmara dos Deputados, 12 de setembro de 1991. - De
putado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato
da Mesa no 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6o da
Lei No 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma do artigo 9°, item lI, da Lei no 8.112, citada, JOSÉ
ROBERTO NASSER SILVA, Técnico Legislativo, Classe
Especial, ponto no 1361, para exercer o cargo de Chefe da
Assessoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, CD
DAS-101.4, do Quadro Permanente da Câmara dos Depu
tados, transformado pelo artigo 50 da Resolução no 24, de
29 de junho de 1979.

Câmara dos Deputados, 12 de setembro de 1991. - De
putado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 1Q

, item I, alínea a, do Ato
da Mesa no 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6o da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, observado o disposto
no artigo 4o da Lei no 5.901, de 9 de julho de 1973, resolve
nomear, na forma do artigo 9°, item 11, da Lei. no 8.112, citada,

Hora NomeData Dia

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE REDAÇÃO

AVISO N9 34/91
Prazo para recebimento de emendas:
Início: 16-9-91
Término: 20-9-91
Local: Sala 1, Anexo II
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30min

A - Admissibilidade

1) PROJETO DE LEI W 1.431/91 - Do Sr. Valter Pe
reira - que "Dispõe sobre a interdição e a liberação de áreas
para plantio de plantas cítricas".

Relator: Deputado Rodrigues Palma.
2) PROJETO DE LEI N~ 1.590/91 - Do Poder Execu

tivo (Mensagem n° 419/91) - que "Autoriza a Companhia
Vale do Rio Doce - CVRD - a participar do Capital Social
da Silocaf do Brasil S.A.".

Relator: Deputado Jurandyr Paixão.

B - De admissibilidade e mérito

3) PROJETO DE LEI N" 1.265/91 - Do Sr. Valter Pe
reira- que "Dispõe sobre medidas de controle da produção,
comercialização e consumo de substâncias utilizadas na produ
ção de entorpecentes, define crime e dá outras providências".

Relator: Deputado Nelson Trad.
Obs: As emendas só serão aceitas em formulários pró

prios, à disposição na Secretaria da Comissão.

30 2.R-feira 15:00 Edmundo Galdino

15:25 Annfbal Teixeira

15:50 Efraim Morais

16:15 Pedro Novais

16:40 Alcides Modesto

17:05 Nan Souza

17:30 ~1arco Penaforte

17:55 Antônio dos Santos

18:20 Alacid Nunes
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MARIA CELESTE GUIMARÃES, para exercer, no Depar
tamento de Comissões, o cargo de Assessor Técnico, CD
DAS-102.3, do Quadro Permanente da Câmara dos Depu
tados, transformado pelo artigo 4" do Ato da Mesa n° 4, de
20 de fevereiro de 1991.

Câmara dos Deputados, 12 de setembro de 1991. - De
putado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

o Presii:lente da Câmara dos Deputados, no uso das at-ri
buições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato
da Mesa no 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da
Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, observado o disposto
no artigo 4o da Lei no 5.901, de 9 de julho de 1973, resolve
nomear, na forma do artigo 99, item lI, da Lei n98.112, citada,
RICARDO DELGADO NOBLAT, para exercer, nO' Gabi
nete do Presidente, o cargo de Assessor Técnico, CD
DAS-102.3, do Quadro Permanente da Câmara dos Depu
tados, transformado pelo artigo 19 da Resolução n9 43, de
30 de junho de 1973.

Câmara dos Deputados, 12 de setembro de 1991. - De
putado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

ATOS DA PRESIDÊNCIA

PORTARIAS

PORTARIA N928/91

o Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados de acor
do com o art. 259 do Regimento Interno, combinado com
o inciso II do art. 10 do Ato da Mesa no 119, de 1989, resolve:

Credenciar o Senhor Marcos Borges de Castro como re
presentante da Confederação Nacional das Instituições Finan
ceiras- CNF.

Câmara dos Deputados, 3 de setembro de 1991. - Depu
tado Inocêncio Oliveira, - Primeiro secretário.

PORTARIA No 30/91

O Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados, de
acordo com o art. 259 do Regimento Interno, combinado
com o inciso II do art. 1o do Ato da Mesa n° 119, de 1989,
resolve:

Credenciar o Senhor Prof. Francisco da Conceição Menna
Barreto Reis como Representante da Associação Brasileira
das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança - Abecip.

Câmara dos Deputados, 3 de setembro de 1991. - Depu
tado Inocêncio Oliveira, Primeiro Secretário.

PORTARIA N931/91

O Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados de acor
do com o art. 259 do Regimento Interno, combinado com
o inciso II do art. 1° do Ato - da Mesa no 119, de 1989,
resolve:

Credenciar o Senhor DI. Murilo Aragão como Repre
sentante da Associação Nacional de Editores de Revistas -
ANER .

Câmara dos Deputados, 3 de setembro de 1991. - Depu
tado Inocêncio Oliveira, Primeiro Secretário.

ARQUIVAMENTO
Arquivem-se, nos termos do art. 54. § 2o do R.L, as

seguintes proposições, que nos dias 15 a 21-8-91, constaram
da publicação do aviso da Ordem do Dia (Art. 54, § 1° do
R.L, prazo para recurso).

Projetos de Lei:
N0 16/91- (Raquel Cândido) - Cria a Junta de Conci

liação e Julgamento de Pimenta Bueno, no Estado de Ron
dônia.

N° 89/91 - (Carlos Cardinal) - Acrescenta parágrafo
único ao art. 222 da Consolidação das Leis do Trabalho.

N9 4.722/90 - (Geraldo Alckmin Filho) - Dispõe sobre
a criação de Junta de Conciliação e Julgamento na cidade
de Lorena, Estado de São Paulo.

No 4.828/90 - (Rita Camata) - Dispõe sobre concessão
de anistia às mães de família condenadas a até cinco anos
de prisão e dá outras providências.

N0 5.373/90 - (Senado Federal) - Dispõe sobre a emis
são de uma série especial de selos postais comemorativa do
centenário de fundação do Instituto Granbery, de Juiz de
Fora.

N0 5.409/90 - (João de Deus Antunes) - Dispõe sobre
a transferência de imóveis financiados pelo Sistema Financeiro
da Habitação, nas condições que especifica.

N0 5.917/90 - (Paulo Paim) - Revoga o art. 482 do
Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943, que aprova
a Consolidação das Leis do Trabalho e dá outras providências.

N° 2.678/89 - (José Costa) - Dispõe sobre serviços
de telecomunicações e dá outras providências.

N° 3.831/89 - (Geraldo Alckmin Filho)- Altera a reda
ção do Art. 34 da Lei n9 6.538, de 22 de junho de 1978,
que Dispõe sobre os Serviços Postais".

No 1.393/88 - (Carlos Cardinal) - Considera penosas
as atividades dos operadores de telex e teletipo, e dá outras
providências.

No 1.438/88 - (Sólon Borges Reis) - Dispõe sobre certi
dões de nascimento e óbito.

N0 6.556/85 - (Senado Federal) - Dá nova redação
ao art. 116 da Lei no 1.711, de 28 de outubro de 1952, que
Ddispõe sobre a licença especial de funcionário público fede
ra!".

N0 7.510/86 - (Senado Federal) - Dispõe sobre privilé
gios assegurados às empresas de auditoria de capital nacional
e dá outras providências.

Brasília, 3 de setembro de 1991-Deputado Ibsen Pinbei·
ro, Presidente.

Arquivem-se, nos termos do artigo 164, § 4odo Regimento
Interno, as seguintes proposições:

Projetos de Lei:
No 8.323/86 - (Senado Federal) - Assegura aos passa

geiros de aeronave ressarcimento integral dos danos decor
rentes de acidentes quando causados por culpa grave do trans
portador.

No 8.324/86 - (Senado Federal) - Acrescenta dispositivo
à Lei no 5.107, de 12 de setembro de 1966, que "Institui
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço".

No 3.104/89 - (Rose de Freitas) - Altera a Lei no 7.769,
deZ de maio de 1989, dispondo sobre o problema de estabili
dade econômica.
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Brasília, 3 de setembro de 1991. Deputado Ibsen Pinheiro,
Presidente.

Arquivem-se, nos termos do art. 133 do Regimento Inter
no, as seguintes proposições:

Projetos de Lei:
N91.341188 - (Carlos Cardinal) - Determina a obrigato

riedade de exame pré-nupcional para habilitação ao casamen
to.

N° 1.989/89 - (Eraldo Trindade) - Dispõe sobre a re
contagem da população dos municípios recém-criados.

No 4.880190 -(Senado Federal) - Acrescenta parágrafo
único ao artigo 18 da Lei no 6.368, de 21 de outubro de 1976. '

No 1.582/89 - (Carlos Cardinal) - Dispõe sobre o des
tino da arrecadação de taxas fiscais.

No 1.918/89 - (Senado Federal) - Acrescenta disposi
tivos à Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, com vistas
ao estabelecimento de mais restrições ao desarmamento.

Brasília, 3 de setembro de 1991. - Deputado Ibsen Pio
nheiro, Presidente.

Arquive-se, nos termos do artigo 163, inciso I, do Regi
mento Interno, em face da aprovação do PL no 4.064/89, as
seguintes proposições:

Projetos de Lei:
N9 3.341/89 - (Nelson Friedrich) - Institui a forma de

denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal
de Contas da União.

N9 3.584/89 - (Uldurico Pinto) - Dispõe sobre denún
cias de irregularidades perante o Tribunal de Contas da União.

No 3.597/89~ (Nelson Friedrich) - Dá nova redação
ao art. 53 do Decreto-Lei no 199, de 25 de fevereiro de 1967,
que "Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas
da União" e determina outras providências.

No 3.608/89 - (Felipe Mendes) - Dispõe sobre as denún
cias de irregularidades ou ilegalidades, previstas no artigo
74, § 2°, da Constituição Federal.

Brasília, 3 de setembro de 1991. - Deputado Ibsen Pio
nheiro, Presidente.

Arquivem-se nos termos do art. 163, inciso I, do Regi
mento Interno, em face da aprovação do PL no 4.064/89, as
seguintes proposições:

Projetos de Lei:
No 1.492/89 - (Adhemar de Barros Filho) - Regula

menta as disposições do art. 74, § 2°, da Constituição Federal.
No 2.118/89 ---= (Nilson Gibson) - Altera a redação do

art. 53 do Decreto-Lei no 199, de 25 de fevereiro de 1967,
que "Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas
da União".

No 5.232/90 - (Sen. Pompeu de Sousa) - Dispõe sobre
denúncia de irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal
de Contas da União.

No 6.059190 - (Haroldo Sabóia) - Institui a forma de
denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal
de Contas da União (art. 74, § 2°, da Constituição Federal).

No 6.064/90 - (Haroldo Sabóia) - Dá nova redação ao
art. 53 do Decreto-Lei no 199, de 25 de fevereiro de 1967,
que "Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas
da União", e determina outras providências.

Brasília, 7 de agosto de 1991. - Deputado Ibsen Pinheiro,
Presidente.

COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

Destinada à apuração da reforma administrativa
do Banco do Brasil e do fechamento de agências e postos
de serviços daquela instituição.

Termo de Reunião
Aos onze dias do mês de setembro de mil novecentos

e noventa e um, verifü:ando-se a ausência de quorum regimen
tal, por determinação do Senhor Presidente, Deputado Odacir
Klein, foi cancelada a reunião da Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada à apuração da reforma administrativa do
Banco do Brasil e do fechamento de agências e postos de
serviços daquela instituição, para tratar de assuntos internos.
Compareceram os Senhores Deputados: Odacir Klein, Presi
dente; Leomar Quintanilha, Relator; Férnando Carrion e Pau
lo Bernardo, membros efetivos. Para constar, eu, Francisco
da Silva Lopes Filho, Secretário, lavrei o presente termo,
que irá à publicação.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

Destinada a examinar as causas da fome e a imi
nente ameaça à segurança alimentar.

Termo de Reunião
Aos doze dias do mês de setembro de mil novecentos

e noventa e um, por determinação do Senhor Presidente,
Deputado Armando Costa, com base no que estabelece o
parágrafo primeiro do art. 46 do Regimento Interno, foi cance
lada a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito desti
nada a examinar as causas da fome e a iminente ameaça à
segurança alimentar, para tomada do depoimento do Doutor
Adolfo Schüller Netto, ex-Presidente da Fundação de Assis
tência ao Estudante, tendo em vista a convocação de sessão
extraordinária do Congresso Nacional, a realizar-se no mesmo
horário. E, para constar, eu, Carmem Guimarães Amaral,
lavrei o presente termo que irá à publicação no Diário do
Congresso Nacional.

DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
COMISSÃO DE CIENCIÂ E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

O Deputado ANTÓNIO BRITTO, Presidente da Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação eInformática,
fez a seguinte

Distribuição no 17/91

Em 17-9-91

Ao Senhor Deputado NELSON PROENÇA:
Emendas do Senado ao Projeto de Lei no 5.804-C/90,

que "Altera o inciso V do art. 80 da Lei 7.232, de 29 de
outubro de 1984, revoga o Decreto Lei no 2.203 de 27 de
dezembro de 1984, e dá outras providências".

Brasília, 11 de setembro de '1991. - Maria Ivone do
Espírito Santo, Secretária.
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COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Distribuição n° 6

Efetuada pelo Senhor Presidente, Deputado MAURÍ
CIO CAMPOS:
Em 29-5-91

Ao Senhor Deputado ANTONIO DE JESUS:
PL N° 7/91- "Fixa o efetivo da Polícia Militar do Distrito

Federal e dá outras providências".
Autor: Poder Executivo (Mensagem no 42/91)
Marci Bernardes Ferreira, Secretária.

Distribuição no 7

Efetuada pelo Senhor Presidente, Deputado MAURÍ
CIO CAMPOS.
Em 18-6-91:

Ao Senhor Deputado ROBERTO FRANCA:
PLC no 181-D/89 - Emendas do Senado ao Projeto de

Lei Complementar no 181-C, de 1989, que "Dispõe sobre
as normas gerais pa.ra a organização, o preparo e o emprego
das Forças Armadas". .

Autor: Poder Executivo (Mensagem no 695/89)
Marci Bernardes Ferreira, Secretária.

Distribuição no 8

Efetuada pelo Senhor Presidente, Deputado MAURí
CIO CAMPOS.
Em 26-6-91

Ao Senhor Deputado HEITOR FRANCO:
Projeto de Lei no 1.262/91 - "Dispõe sobre a expro

priação de glebas nas quais forem localizadas culturas ilegais
de plantas psicotrópicas, e dá outras providências".

Autor: Poder Executivo (Mensagem no 295/91)
Apenso: PL n° 1.329/91 - do Sr. Wilson Müller - que

"Altera a Lei no 6.368, de 21 de outubro de 1976, que dispõe
sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e
uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem
dependência física ou psíquica".

Marci Bernardes Ferreira, Secretárh.

. Distribuição no 9

Efetuada pelo Senhor Presidente, Deputado MAURÍ
CIO CAMPOS.
Em 14~8-91

Ao Senhor Deputado JOÃO FAGUNDES:
PL n° 160/91 - "Dá nova redação a dispositivos da Lei

no 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, que dispõe sobre o Tribunal
Marítimo, alterada pelas Leis noS 3.543, de 11 de fevereiro
de 1959, e 5.056, de 29 de junho de 1966, e pelo Decreto-Lei
no 25, de 10 de novembro de 1966".

Autor: Poder Executivo (Mensagem no 83/91)
Marci Bernardes Ferreira, Secretária.

Distribuição no 10

Efetuada pelo Senhor Presidente, Deputado MAUIÜ
CIO CAMPOS.
Em 22-8-91

Ao Senhor Deputado ROBERTO MAGALHÃES.
. Emenda do Senado ao Projetd de Lei no 159-B, de 1991

- que "Altera disposições do Código de Processo Penal Mili
tar e da Lei da Organização Judiciária Militar".

Autor: Poder Executivo (Mensagem no 82/91)
Marci Bernardes Ferreira, Secretária.

Distribuição n° 11

Efetuada pelo Senhor Presidente, Deputado MAURí
CIO CAMPOS.
Em 22-8-91

Ao Senhor Deputado ALACID NUNES:
Proposta de Ficalização e Controle no 17, de 1991 

"Solicita que a Comissão de Defesa Nacional realize inspeção
fiscalizatória junto aos órgãos do Governo Federal que rece
bem recursos do Orçamento Geral da União para gastos consi
derados "secretos ou reservados", em especial os Ministérios
Militares, o gabinete pessoal do Presidente da República e
a Secretaria de Assuntos Estratégicos".

Autor: José Dirceu.
Marci Bernardes Ferreira, Secretária.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

O Deputado BENITO GAMA, Presidente da Comissão
de Finanças e Tributação, fez a seguinte

Distribuição nQ 25/91

Em 12-9-91
Ao Deputado ÉLIO DALLA-VECCHIA:
Projeto de Lei no 79-A, de 1991- do Poder Executivo

(MSG n° 71/91) - que "Modifica o valor da pensão especial
de que trata o artigo 1· da Lei n° 7.099, de 13 de junho
de 1983, e dá outras providências".

Ao Deputado FÉLIX MENDONÇA:
Projeto de Lei Complementar n·193, de 1989 -do Sena

do Federal (PLS n· 166/89) - que "Exclui da incidência do
Imposto sobre serviços de Qualquer Natureza, a exportação
para o exterior dos serviços que menciona, nos termos do
inciso 11 do § 4· do art. 156 da Constituição Federal".

Ao Deputado FLÁVIO PALMIER DA VEIGA:
Projeto de Lei no 3.494, de 1984 - do Sr. Victor Faccioni

- que "Isenta do imposto sobre operações financeiras as
relativas ao crédito educativo".

Ao Deputado FRANCISCO DIÓGENES:
Projeto de Lei no 6.579, de 1985 - do Poder Executivo

(MSG no 498/85) - que "Altera dispositivos da Lei no 5.809,
de 10 de outubro de 1972, que dispõe sobre a retribuição
e direitos do pessoal civil e militar em serviço da união no
exterior, e dá outras providências".

Ao Deputado GERMANO RIGOTTO:
Projeto de Lei no 4.584-A, de 1990 - do Senado Federal

(PLS no 357/89) - que "Dispõe sobre a criação de Zona
de Processamento de Exportação no Município de Rio Gran
de, no Estado do Rio Grande do Sul".

Ao Deputado JACKSON PEREIRA:
Projeto de Lei no 4.875-A, de 1990 - do Sr. Paulo Paim

- que "Permite que os débitos decorrentes de contratos de
financiamento da casa própria, celebrados no âmbito do Siste
ma Financeiro de Habitação, possam ser incorpoiados ao res
pectivo saldo devedor do mutuário".

Ao Deputado JOSÉ LOURENÇO:
Projeto de Lei no 6.348, de 1985 - do Senado Federal

(PLS n. 99/79) - que "Estabelece a obrigatoriedade de corre
ção monetária dos preços mínimos dos produtos agropecuários
e das atividades extrativas".

Projeto de Lei no 5.542-A, de 1990 - do Sr. José Serra
- que "Amplia as possibilidades de movimentação da conta
vinculada do FGTS para os trabalhadores de baixa renda e
dá outras providências".
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Ao Deputado JOSÉ MARIA EYMAEL:
Projeto de Lei nt' 6.664, de 1985 - do Senado Federal

(PLS n9 4/83) - que "Introduz modificações na Consolidação
das Leis do Trabalho, na parte que disciplina a jornada de
trabalho" .

Ao Deputado JOSÉ SERRA:
Projeto de Lei n9 4.558, de 1989 - do SI. Elias Murad

- que "Dispõe sobre a alteração da legislação do Imposto
de Renda e dá outras providências".

Ao Deputado LUIZ CARLOS HAULY:
Projeto de Lei n\' 1.637, de 1989 - do Senado Federal

- que "Dispõe sobre o financiamento das atividades agrícolas
e dá outras providências".

Ao Deputado MANOEL CASTRO:
Projeto de Lei n9 2.901, de.19S9 - do. Senado, Federal

,(PLS n9 87/89) - que "Dá competência ao Senado Federal
para aprovação prévia da escolha dos titulares dos cargos
que especifica". , ,

Ao Deputado MARIO CHERMONT:
Projeto de Lei Complementar n9 72, de 1989 - do SI.

Cunha Bueno - que "Estende o benefício do ICMS sobre
a exportação de manufaturado's ao comércio em geral".

Projeto de Lei n9 2.970, de 1989 - do SI. PauIó Mourão
- que "Estende' o praio limite do Decreto-Lei n9 1.825, de
22 de dezembro de 1980, que isenta do Imposto de 'Renda
empreendimentos integrantes do Programa Grande Carajás".

Projeto de Lei n9 3.801, de 1989 - do Senado Federal
(PLS n9 81/89) - que "Dispõe sobre a aplicação de recursos
do Fundo de Investimentos da Amazônia - FINAM, e dá
outras providências".

Ao Deputado PAULO HARTUNG:
Projeto de Lei Complementar n9 245, de 1990 ---' do Sr.

Geraldo Alckmin,Filho - .que '~Dá nova. redação ao item:
79 da Lista de Serviçosane'xa à Lei Complementar n9 56,
de 15 de dezembro de 1987".

Projeto de Lei n\' 5.414-A, de 1990 - do Sr. Luiz Gushi
ken - que "Dispõe sobre o seguro contra acidente do traba
lho, a cargo do empregador, e dá outras providências". ' ,

Ao Deputado PAULO MANDARINO: '
Projeto de .Lei n9 7.445, de 1986 - do Poder Executivo

(MSG n9 91/86) - que "Extingue a Comissão Nacional de
Moral e Civismo e dá outras providências". . ,

Ao Deputado PEDRO NOVAIS: '
Projeto de Lei n9 8.097,de 1986 - do Tribunal Superior

do Trabalho - que "Concede gratificação pelo exercício de
atividades em determinadas zonas ou locais, no caso que espe
cifica, e dá outras providências".

Projeto de Lei n\' 172-A, de 1991-do Sr. Jamil Haddad
- que "Altera o Decreto-Lei n9 158, de 10 de fevereiro de
1967, que dispõe sobre aposentadoria do aeronauta".

Ao Deputado WALTER NORY:
Projeto de Lei n9 163-A, de 1991- do Sr. Maurici Maria

no - que "Inclui os portadores de Imunodeficiência Adqui
rida - AIDS, entre os beneficiários da Lei n9 8.036, de 11
de maio de 1990.

Ao Deputado WILSON CAMPOS:
Projeto de Lei n\' 7.128, de 1986 - do Poder Executivo

(MSG n9 8/86) - que "Cancela débitos para com a Superinten
dência do Desenvolvimento da Pesca - Sudepe, e dá outras
providências" .

Sala da Comissão, 12 de setembro de 1991. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Distribuição n9 4/91

O Senhor Presidente da Comissão de Minas e Energia,
Deputado SÉRGIO BRITO, em 12-9-91, fez a seguinte Distri-
buição: '

--:- Ao Senhor Deputado RUBERVAL PILOTTO:
Projeto de Lei n9 2.671, de 1989 - do Senado Federal

- que "Dispõe sobre o exercício das atividades de 'Posto
Revendedor de derivados do petróleo e álcool etílico hidra
tado combustível - AEHC, e dá outras providências.

Sàla da Comis~ão, 12 de setembro de 1991. - Maria
Euniç~ Torres Vilas Bôas, Secretária.

COMISSÃO ESPECIAL - SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL

Distribuição de Projeto

O Senhor Deputado LUIS EDUARDO, Presidente da
Comissão Especial constituída nos termos do art. 34, 'inciso
lI, do Regimento Interno, incumbida de apreciar e dar parece~
a todas as matérias, em trâmite na Casa, relativas à regula
mentação do art. 192 da Constituição ---' Sistema Financeiro
Nacional, fez, em 11 de setembro de 1991, a distribuição
do seguinte Projeto de Lei Complemeiltarao Senhor Relator,
Deputado CÉSAR MAIA: : ' '

Projeto de Lei Complementar n9 47/91 - (Do Senhor
Francisco Dornelles) - que dispõe sobre o Sistema Financeiro
NaCional, apensos os seguintes Projetos de Lei Complementar
nOS 121/89, 142/89, 154/89, 200/89, 205/89, 4.020/89, 272/90,
6.121/89, 38/91, 43/91,44/91,45/91. '

REDISTRIBUIÇÃO DE'PROJETOS

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

O Deputado BENITO GAMA, Presidente da Comissão
de Finanças e Tributação, fez a seguinte

Redistribuição n9 4/91

Em 12·9~91

Ao Deputado JACKSON PEREIRA:
Projeto de Lei n9 1.052, de 1983 - do Sr. Victor Faccioni

- que "Dispõe sobre a distribuição de leite aos trabalha
dores".

Sala da Comissão, 12 de setembro de 1991. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.
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