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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N~ 56, DE 1990

Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Vale do Vasa-Barris Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Jeremoabo, Estado da Babia.

Art. 19 É aprovado o ato que outorga concessão à Rádio Vale do Vasa-Barris Ltda., para explorar
por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Jeremoabo, Estado da Bahia.

Art. 29 Este decr~to legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal,. 13 de dezembro de 1990. - Senador Nelson Carneiro, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N~ 57, DE 1990

Aprova o ate). que outorga concessão à Rede Nordeste de Comunicação Ltda., para
explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão), na cidade de Caruaru, Estado de Pernambuco.

Art. 19 É aprovado o ato que outorga concessão à Rede Nordeste de Comunicação Ltda., para
explorar, pelo prazo de quinze· anos, sem direito de exclusividade, serviço de ~adiodifus.ão de sons e imagens
(televisão), na cidade de Caruaru, Estado de Pernambuco, objetá do Decreto n9 98.949, de 15 de fevereiro
de 1990.

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigo! na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1990. - Senador Nelson Carneiro, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo 9 seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N~ 58, DE 1990

Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Vitória de Batalha Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora, na cidade de Batalha, Estado do Piauí.

Art. 19 É aprovada a outorga da concessão à Rádio Vitória de Batalha Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, na cidade de Batalha, Estado do Piauí, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora, em onda média, a que se refere o Decreto n9 98.141, de 14 de setembro de
1989.

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1990. - Senador Nelson Carneiro, Presidente.

SUMÁRIO

1 - ATA DA 155' SESSÃO EX
TRAORDINÁRIA MATUTINA DA 4'
SESSÃO LEGISLATIVA DA 48' LEGIS
LATURA EM 14 DE DEZEMBRO DE
1990

I - Abertura da Sessão

11 - Leitura e assinatura da ata da ses
são anterior

III - Leitura do Expediente

REQUERIMENTO

Da Senhora Deputada MÁRCIA KU
BITSCHEK, Presidente da Comissão de
Relações Exteriores, comunicando a
aprovação do Requerimento n'
CRE-1O/90, que solicita o encaminha
mento de votos de congratulações ao Pre
sidente da União das Repúblicas Socia
listas Soviéticas pela outor-ga do Prêmio
Nobel da Paz de 1990.

COMUNICAÇÕES

Do Senhor Deputado MIRO TEIXEI
RA, Vice-Líder no exercício da Liderança
do PDT, indicando o Deputado CESAR
MAIA para a Vice-Liderança do PDT na
sessão de 14-12-90.

Do Senhor Deputado GUMERCIN
DO MILHOMEM, Líder do PT, indican
do o Deputado JOSÉ GENOÍNO para
a Vice-Liderança ç10 PT na sessão de
14-12-90.

IV - Pequeno Expediente

DEL BOSCO AMARAL - Necessi
da1:le de fortalecimento.cto Congresso Na
cional.

GERALDO ALCKMIN FILHO
Aprovaçi!0, pela Câmara dos Deputa90s,
do projeto de lei relativo ao Sistema Uni
co de Saúde.

SÓLON BORGES DOS REIS - Des
caso do Governo Federal com relação a
cumprimento de dispositivo constitucio
nal sobre erradicação do analfabetismo.

NOSSER ALMEIDA - Programa de
governo do Governador eleito do Estado
do Acre, Edmundo Pinto.

HAROLDO SANFORD - Anúncio
de apresentação, pelo orador, de projeto
de lei sobre equiparação dos soldos dos
militares da ativa e da reserva. Transcurso
de 25' aniversário de fundação da Socie
dade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil
-BEMFAM.

ITURIVAL NASCIMENTO - Con
fiança na administração dos governadores
eleitos do Distrito Federal, Joaquim Ro
riz, do Estado de Goiás, Iris Rezende e
do Estado do Tocantins, Moisés Avelino.
Conveniência de continuidade das obras
da Ferrovia Norte-Sul.

JOSÉ GENOÍNO - Necessidade de
fortalecimento do Congresso Nacional.

VALMIR CAMPELO - Despedida
do orador da Câmara dos Deputados.

COSTA FERREIRA - Conveniência
de implantação da reforma agrária.

Importância da definição de uma polí
tica agrícola para o País.

ANTÕNIO DE JESUS - Postura do
orador em defesa da integridade da famí
lia e do menor abandonado.

MAURÍCIO FRUET - Omissão, pe
lo Governo Federal, do pagamento de
royalties a estados e municípios com áreas
inundadas em face da construção de usi
nas hidrelétricas.

MAURÍLIO FERREIRA LIMA
Regozijo com a libertação de reféns pelo
governo iraquiano. Necessidade de reali
zação de conferência multilateral entre
palestinos, judeus, árabes, americanos e
russos, em favor da busca de soluções para
os conflitos do Oriente Médio.

MOZARILDO CAVALCANTI 
Atuação política do orador. Despedida
da Câmara dos Deputados. Alerta à ban
cada federal de Roraima quanto aos movi
mentos contrários ao desenvolvimento da
Ama..zônia. Recomendações aos parla-

mentares com vistas à revisão c6nstitu
cional.

RALPH BIASI - Despedida da Câ
mara dos Deputados.

LÉLIO SOUZA - Transcurso do cen
tenário de nascimento do jurista Victor
Russomano.

FRANCISCO ROLIM - Homenagem
ao Padre Inácio de Sousa Rolim, de Caja
zeiras, Estado da Paraíba. Despedida da
Câmara dos Deputados.

BENEDITA DA SILVA - Necessi
dade de regulamentação de dispositivos
da Constituição Federal. Posicionamento
do PT contrário à política econômica do
Governo Collor de Mello. Atuação da
oradora com relação ao impedimento da
regulamentação da prática de esteriliza
ção feminina.

ASDRUBAL BENTES - Despedida
da Câmara dos Deputados. Reflexões so
bre a arte da política.

PAES LANDIM - Realização de pes
quisa arqueológica em Boqueirão de Pe
dra Furada, São Raimundo Nonato, Esta-'
do do Piauí. Publicação, na revista fran
cesa L'Express, de matéria' sob o título
"Les Grands Anciens du Nouveau Mon
de".

LUIZ SOYER - Elevação do preço
da arroba do boi.

MATHEUS IENSEN - Saudação ao
Deputado Daso Coimbra na oportunida
de de seu afastamento desta Casa.

PEDRO CANEDO - Despedida do
orador da Câmara dos Deputados.

ANT6NIO CARLOS MENDES
TH4ME - Necessidade de reformulação
da política agrícola.

PRISCO VIANA - Considerações
acerca da atual legislatura. Crise na eco
nomia nacional. Relevância da participa
ção do Poder Legislativo nas negociações
do entendimento nacional. Necessidade
da modernização do Congresso Nacional.
Conviência da prática de novos métodos
de ação administrativa e de liderança pol,í-
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tica da Câmara dos Deputados. Impor
tância da reformulação do Regimento In
terno da Casa.

RUBEM MEDINA - Necessidade de
urgente revisão salarial dos vencimentos
dos militares.

V - Grande Expediente

JOSÉ DUTRA - Atuação do orador
na presente legislatura.

BRANDÃO MONTEIRO - Neces
sidade de mudanças na legislação eleitoral
e no funcionamento do Congresso Nacio
nal.

BONIFÁCIO DE ANDRADA (Pela
ordem) - Anúncio de encaminhamento,
para publicação, de parecer do orador so
bre o Projeto de Lei n" 4.764, de 1990,
que dispõe sobre vencimento de delega
dos de polícia.

DASO COIMBRA - Atuação do par
lamentar na Câmara dos Deputados e na
Assembléia Nacional Constituinte. Fun
dação, pelo orador, do Grupo Parlamen
tar Cristão. Defesa do pluripartidarismo.
Apreço pelos servidores do Poder Legis
lativo.

PRESIDENTE (Antônio de Jesus) 
Cumprimentos da Mesa pela atuação par
lamentar do orador.

JOÃO HERRMANN NETO - Estag
nação do País quanto ao progresso econô
mico e social. Ausência de perseverança
na busca da modernidade e da competi
tividade da economia nacional. Importân
cia da participação do Congresso Nacio
nal nas negociações do pacto sociar. Des
pedida da Câmara dos Deputados.

JOSÉ LINS - Falecimento do Depu
tado Estadual Francisco Figueiredo e do
Sr. Valdemar de Alcântara, genitor do
Deputado Lúcio Alcântara, Estado do
Ceará. Cumprimentos aos membros da
Mesa, por sua atuação na presente legisla
tura. Desempenho do orador na Câmara
dos Deputados e na Assembléia-Nacional
Constituinte. Considerações acerca da
Constituição vigente. Solicitação de apoio
a projeto de lei do orador sobre adoção
de política hídrica na região Nordeste.
Despedida da Câmara dos Deputados.

PRESIDENTE (Antônio de Jesus)
Solidariedade da Mesa às homenag'ens
prestadas ao orador.

FERNANDO SANTANA - Conside
rações sobre os vetos do Presidente da
República ao projeto de lei relativo ao
Regime Jurídico Único para os funcio
nários públicos.

MÁRIO LIMA (Pela ordem) - Dis- 
cordância do orador quanto aos vetos ao
Regime Jurídico Único para os servidores
públicos.

PAULO MOURÃO - Dificuldades
dos produtores rurais.

ANTÔNIO CÂMARA - Despedida
da Câmara dos Deputados. Necessidade
de reformulação, pelo Congresso Nacio
nal, da política salarial vigente. Elogios
ao funcionalismo da Casa.

FREIRE JÚNIOR - Papel do Movi
mento de Salvação do Tocantins no recen
te processo eleitoral tocantinense. Consi
derações acerca do desenvolvimento do
Estado.

VI - Ordem do Dia

Apresentação de proposições: HA
ROLDO SABÓIA E DOMINGOS
LEONELLI, HAROLDO SANFORD,
JOSÉ LINS E OUTROS, DARCY DEI
TOS, ARY VALADÃO, JORGE ME
DAUAR E OUTROS, LUIZ GUSHI
KEN, BETH AZIZE E NELTON FRIE
DRICH, LURDINHA SAVIGNON e
EDUARDO JORGE, JOSÉ LOUREN
ÇO E OUTROS, JOSÉ GENOÍNO, FÁ
BIO FELDMANN, FLORESTAN FER
NANDES E LYSÂNEAS MACIEL,
EDUARDO JORGE E RAIMUNDO
BEZERRA, LYSÂNEAS MACIEL.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Leitura, pela Presidência, de comunica
ções, respectivamente, dos Deputados
Aloysio Teixeira, Anníbal Barcellos, Ot
tomar Pinto, renunciando ao mandato
parlamentar.

-Requerimento das Lideranças para tra
mitação urgente urgentíssima do Projeto
de Lei Complementãr n' 170-A, de 1989;
dos Projetos de Lei n" 1.854-A, de 1989;
1.407-B, de 1988; 3.733-A, de 1989;
5.997, de 1990, 5.973, de 1990; Projetos
de Decreto LegislativÇl n" 323 e 324, de
1990; Projetos de Lei n" 2.145-B, de 1989;
3.654, de 1989; 3.081, de 1989; 5.289, de
1990. Aprovado.

Requerimento das Lideranças para que
a pauta da sessão de hoje seja apreciada
na seguinte ordem: Projeto de -Lei n'
5.976, de 1990; Projetos de Lei Comple
mentarn'S 170-Ae69-B, de 1989, Projetos
de Lei n'S 1.854-A, de 1989; 1.606-A, de
1989; 3.657-A, de 1989; 1.407-B, de 1989;
5.375, de 1990; 3.733-A, de 1989;
4.796-A, de 1990;5.997, de 1990; Projetos
de Decreto Legislativo n" 323 e 324, de
1990; Projetos de Lei n"' 5.973, de 1990;

3.654, de 1989; 3.081, de 1989; 5.289, de
1990; 2.145-B, de 1989. Aprovado.

DiscusSõio, em turno único, do Projeto
de Lei n" 5.976, de 1990.

PAES LANDIM, fõRGE ARBÁGE
E SAULO QUEIROZ - Pareceres, em
substituição, respectivamente, às Comis
·sões de Constituição e Justiça e de Reda
ção; de Viação e Transporte, Desenvol
vimento Urbano, Interior; e de Finanças
e Tributação.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Conclusão, pelo relator designado pela

Mesa, em substituição à Comissão de Fi~
nanças e Tributação, por um substitutivo.
Votação do substitutivo. Aprovado, con
tra voto do PT, prejudicados projeto e
destaque apreseniados-iw mesmo. Apro
vada redação final.

Discussão, turno único, do Projeto de
Lei Complementar n9 170, de 1989. Vota
ção do substitutivo da Comissão de Finan
ças e Tributação, ressalvados os Desta
ques n" 1- e 2. Aprovado, prejudicados
o Projeto e os Projetos de Lei Comple
mentar n"' 45,62,93, 103 e 136, de 1989,
a ele apensados. Votação dos Destaques
n"S 1 e 2 e da redação final. Aprovados.

Votação, em turno único, do Projeto
- de Lei Complementar n" 69-B. de 1989.

RÉNATÕVIANNA:GENEBALDO
CORRÊIA e FRANCISCO -DORNE
LLES - Pareceres em substituição, res
pectivamente, as Comissões de Constitui
ção e Justiça e de Redação; Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias;
e de Finanças e Tributação.

PRESIDENTE-(l:nocêuclo-Olivêira)
Votação das subemendas às Emendas n"S
2,3,4,5, 13, 17,24,25,26,32, de Plená
rio. Aprovadas. Prejudicadas, respectiva
mente, as Emendas n"S 2, 3, 4, 5, 13, 17,
24, 25, 26 e 32.

Aprovadas Emendas n"" 1, 33 e 49, de
plenário, ressalvada as subemendas.
Aprovadas as subemendas as Emendas n"
1,33 e 49, de plenário.

Aprovadas subemendas às Emendas n"'
C,~,%,~,~,~,~,~,~,m,~,

63, 65 e 44, de Plenário. Prejudicadas,
respectivamente, as Emendas n'S 43, 45,
46,47,50,53,55,56,57,60,62,63,65,
e 44.

Aprovadas demais emendas com pare
cer favorável inclusive as emendas da Co- 
missão de Constituição e Justiça e de Re
dação.

Re]eitádas emendas com parecer pela
rejeição.

Aprovados projeto e redação final.
Discussão, em turno único, do Projeto

de Lei n" 1.854, de 1989.
Aprovado substitutivo da Comissão de

Finanças e Tributação. Prejudicados pro
jeto e substitutivo do autor, ressalvadas
as emendas de plenário.

Aprovada Emenda n" 1, de Plenário.
Aprovada Emenda n' 2, de Plenário,

contra voto do PT.

Ãprovadas Emendas n"-3, 4, e 5, de
Plenário.

Rejeitadas Emendas n"" 6 e 7, de Ple
nário.

Rejeitadas Emendas n'S 8, 9 e 10, de
Plenário, com o voto favorável do PT.

Rejeitada Emenda n' 11, de Plenário,
com voto favorável do PT.
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Aprovada redação final.
LUIZ EDUARDO GREENHALGH

(Pela ordem) - Registro de aprovação
do PT a todas as emendas rejeitadas.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Resposta ao Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh.

Discussão. em turno único. do Projeto
de Lei n° 1.606. de 1989. Rejeitado Desta
que n° L com voto favorável do PT. Vota
ção do Destaque n'! 2.

Requerimento sobre preferência para
votação das emendas de autoria do Depu
tado Luis Roberto Ponte. Aprovado. con
tra voto do PT.

Aprovada Emenda n'! L de Plenário.
contra voto do PT.

Aprovadas Emendas n'" 2. 3, 4 e 5 de
Plenário. Prejudicadas Emendas n'" 6 e
7. de Plenário.

Rejeitada Emenda n" 8, de Plenário.
Prejudicadas Emendas n'" 9 e 10.
Aprovada Emenda n" L de Plenário.

contra os votos do PT e PDT.
Aprovado Substitutivo da Comissão de

Agricultura e Política Rural.
Aprovada a redação final, contra voto

doPT.
Votação. em turno único. do Projeto

de Lei n" 3.657. de 1989.
JORGE VIANNA (Pela ordem) - Pe

dido de adiamento da votação da matéria
e conseqüente publicação das oito emen
das sobre~. projeto.

PAULO DELGADO (Pela ordem)
Contradita ao Deputado Jorge Vianna.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Indeferimento do pedido de adiamento
de votação da matéria do Deputado Jorge
Vianna.

JORGE VIANNA (Pela ordem) - Pe
dido de verificação de quorum.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Resposta ao Deputado Jorge Vianna.

GERALDO ALCKMIN FILHO E
ADYLSON MOTTA: Pareceres. às
emendas de Plenário, em substituição.
respectivamente. às Comissões de Seguri
dade Social e Família e Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

MORAZILDO CAVALCANTE.
ROBERTO JEFFERSON E EDUAR
DO JORGE - Encaminhamento de vo
tação.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Votação da Emenda n" 8. com parecer
favorável. Aprovada. contra voto da De
putada Sandra Cavalcanti.

Rejeitadas Emendas de n'" 1 a 7. com
parecer contrário. Aprovados o projeto.
contra voto do PTB e da Deputada Sandra
Cavalcanti. e a redação final.

Votação. em turno único. do Projeto
de Lei n" 1.407-B. de 1988.

Aprovado substitutivo da Comissão de
Educação. Cultura e Desporto. ressalva
das as emendas.

Votação da emenda de Plenário ao
substitutivo. Rejeitada. Votação da reda
ção final. Aprovada.

Discussão, em turno único. do Projeto
de Lei n" 5.375. de 1990.

IBRAHIM ABI-ACKEL. LUÍS RO
BERTO PONTE E GENEBALDO
CORREIA - Pareceres em substituição.
respectivamente. às Comissões de Cqnstl
tuição e Justiça e de Redação; de Finanças
e Tributação; e do Trabalho. Adminis
tração e Serviço Público.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Votação da emenda da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.
Aprovada. contra voto do PT.

Aprovado substitutivo do autor. Preju
dicado o projeto. Aprovada redação final.

Discussão. em turno único. do Projeto
de Lein"3.733-A. de 1989.

Aprovadas emenda da Comissão de Fi
nanças e Tributação e emenda do autor.
adotada pela Comissão de Constituição
e Justiça e de RedaçãO. Aprovado o pro
jeto, ressalvados os destaques. contra vo
to do PT.

Rejeitados Destaques n'" 1 e 2. com
voto favorável do PT. Aprovada redação
final.

Votação. em turno único. do Projeto
de Lei no 4.796, de 1990.

J6RGE ARBAGE, FRANCISCO
AMARAL E RAQUEL CAPIBERIBE
- Pareceres às emendas de Plenário, em
substituição, respectivamente, às Comis
sões de Constituição e Justiça e de Reda
ção; Trabalho, Administração e Serviço
Público e de Economia, Indústria e Co
mércio.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Votação das emendas, com parecer con
trário. Rejeitadas. contra voto favorável
da Deputada Sandra Cavalcanti.

Aprovados projeto c redação final.
contra voto da Deputada Sandra Caval
canti.

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n' 5.997. de 1990.

JORGE ARBAGE. GENEBALDO
CORREIA E JOSÉ LUIZ MAIA - Pa
receres. em substituição. respectivamen
te. às Comissões de Constituição e Justiça
e de Redação; de Economia. Indústria
e Comércio; e de Viação e Transportes.
Desenvolvimento Urbano e Interior.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Votação do substitutivo da Comissão de
Viação e Transportes. Desenvolvimento
Urbano e Interior. Aprovado o substitu
tivo. contra voto do PT. e a redação final.

Discussão. em turno único. do Projeto
de Lei n" 5.973, de 1990.

GENEBALDO CORREIA E FRAN
CISCO DORNELLES - Pareceres em

substituição. respectival1!~nte. às Comis
sões de Constituíção e Justiça e de Reda
ção; e de Finanças e Tributação.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Votação do projeto e da redação final.
Aprovados, contra voto do PT. Discus
são, em turno único, do Projeto de Decre
to Legislativo nl' 324. de 1990.

MANOEL CASTRO - Parecer. em
substituição à Comissão de Finanças e Tri
butação.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Votação das Emendas n'" 2 e 3. Apro
vadas.

Rejeitada Emendas n'" I de Plenário.
com parecer contrário e Emenda da Co
missão de Finanças e Tributação.

Aprovados projeto e redação final.
Discussão. em turno único, do Projeto

de Lei n" 3.654. de 1989. Aprovados pro
jeto e redação final.

Discussão. em turno único. do Projeto
de Lei n" 2.145. de 1989. Adiamento da
discussão e da votação do projeto.

Disçussão, em turno único, do Projeto
de Lei n° 3.081, de 1989. Aprovado substi
tutivo da Comissão de Economia, Indús
tria e Comércio. ressalvadas as subemen
das da Comissão de Finanças e Tributa
ção.

Aprovadas as Subemendas n"s I. 2. e
3, da Comissão de Finanças e Tributação.
Prejudicados projeto. substitutivo do au
tor e todos os apensados.

Aprovada redação final.
Discussão. em turno único. do Projcto

de Lei n' 2.145. de 1989.
PAES LANDIM E GENEBALDO

CORREIA - Pareceres às emendas de
Plenário, cm substituição. respectivamen
te. às Comissões de Defesa Nacional e
de Constituição e Justiça e de Redação.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Votação da Subemenda à Emenda n" 5;
das Emendas n"s 1, 2. 3, 4, 6 e 7 com
pareceres favoráveis; e. da Emenda da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação. Aprovadas. Prejudicada a
Emenda n" 5.

Aprovados projeto e redação final.
Votação, em turno único. do Projeto

de Lei n" 5.289. de 1990.
MESSIAS GÓIS - Parecer às emen

das de Plenário. em substituição à Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Votação das Emendas n'E 1 e 2; com pare
cer favorável. Aprovadas.

Aprovados projeto e redação final.
Discussão. em turno único, do Parecer

n" 20, de 1990. da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação. Encerrada
a discussão. Aprovado o parecer. contra
voto do PT. Discussão. em turno único.
do Projeto de Decreto Legislativo n': 323.
de 1990.
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HUMBERTO SOUTO (Pela ordem)
- Pedido de suspensão da sessão.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Adiamento da votação do Projeto de De
creto Legislativo n' 323, de 1990. Convo
cada sessão extraordinária para às 17 ho
ras.

VII - Encerramento
Discurso pronunciado pelo Deputado

José Costa no Pequeno Expediente da
sessão do dia 16-10-1990: Fraude eleitoral
no Estado de Alagoas. Proposta para mo
dificações da legislação eleitoral.

Discurso pronunciado pelo Deputado
Antônio Carlos Mendes Thame no Pe
queno Expediente da sessão do aia
6-12-1990: Portaria do Ministério da Eco
nomia, Fazenda e Planejamento sobre
compra de veículos adaptados para defi
cientes físicos, com desconto de IPI.

Discurso proferido pela Deputada Abi
gail Feitosa no Pequeno Expediente da
sessão de 11-12-1990: denúncias sobre
existência, no País, de esquadrões de ex

'termínio de adolescentes e de tráfico de
crianças recém-nascidas.

Discurso pronunciado pelo Deputado
Fernando Gasparian no Pequeno Expe
diente da sessão do dia 13-12-1990: neces
sidade de votação do projeto de lei rela
tivo ao crime de usura.

Discurso pronunciado pejo Deputado
Fernando Gasparian no Grande Expe
diente da sessão do dia 13-12-1990: consi
derações sobre as crises moral, econômica
e institucional vividas pelo País.

2- ATADA 156-SESSÃOEXTRAOR
DINÁRIA VERPERTINA DA 4' SESSÃO
LEGISLATIVA DA 48- LEGISLATURA
EM 14 DE DEZEMBRO DE 1990.

I - Abertura da Sessão

11 - Leitura e assinatura da ata da ses
são anterior

m - Leitura do Expediente

IV - Ordem do Dia

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Votação, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n' 174-A, de 1990.
Aprovado substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, res
salvados os destag!!t<s._
- Aprovâdo requerimento de destaque

dos Líderes do PMDB e PFL.
Rejeitado o destaque.
Aprovado requerimento de destaque

do Deputado Paes Landim. Aprovada a
matéria destacada. Prejudicado o proje
to, bem como o de n' 139, de 1989, a
ele apensado. Aprovada a redação final.

Discussão, em turno único, do Projeto
dfl-Decre!9_Legislativo n' 323, de 1990.

MANOEL CASTRO - Parecer, em
substituição à Comissão de Finanças e Tri
butação.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Votação da subemenda às emendas de
Plenário, da Comissão de Finanças e Tri
butação. Aprovada. Prejudicados projeto
e emendas de Plenário. Aprovada reda
ção final.

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n' 2.482, de 1989.

Aprovadas emendas da Comissão de
Finanças e Tributação.

Rejeitadas emendas da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação e
emendas apresentadas pela Deputada
Cristina Tavares, autora.

Aprovados projeto e redação final.
MIRO TEIXEIRA (Pela ordem) 

Pedido de inclusão, na pauta da Ordem
do Dia, de projeto do Executivo, já apro
vado na Comissão de Finanças e Tributa
ção, sobre a não-incidência do Imposto
de Renda sobre lucros ou dividendos dis
tribuídos a residentes ou domiciliados no
exterior, doados a instituições brasileiras
sem fins lucrativos.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Acolhimento do pedido. Discussão, em
turno úniCó, do Projeto de Lei Comple
mentar n' 202, de 1989.

BONIFÁCIO DE ANDRADA E
FRANCISCO DORNELLES - Parece
res, em substituição, respectivamente, às
Comissões de Constituição e Justiça e de
Redª-ção e d.e. Finª-J!Çªs e.TribIItação.

JOSÉ GENOÍNO, LYSÂNEAS MA
CIEL, VÍRGILlO GUIMARÂES,
HUMBERTO SOUTO, AMARAL
NETTO, ROBERTO JEFFERSON 
Discussão do projeto.

FERNANDO SANTANA (Pela Or
dem) - Declaração de voto favorável do
PCB.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Adiamento da votação da matéria.

JOSÉ GENOÍNO (Pela ordem) - Rei
teração do pedido para votação do pro
jeto.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Resposta ao Deputado José Genoíno.

GERSON PERES (Pela ordem) 
Apoiamento à decisão da Presidência.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Convocação de sessão da Câmara dos De
putados, dia 17 às 10 horas.

V - Encerramento

3 - ATOS DA MESA
a) Nomeação - RITA DE CÁSSIA

SILVEIRA E SILVA;

b) Designações - ARI CHAVES
FRANCO, LÚCIO JOSÉ CARLOS BA
TISTA, LUIZ FERNANDO MIYAMO
TO E JULIANA DE LACERDA MES
SERE ROMANCINI, MÓNICA CRIS
TINA CALLAI E EDLA CALHEIROS
BISPO;

c) Apostila - DlNAH DE FREITAS
TORRES ROCHA.

4 - REQUERIMENTOS DE INFOR.
MAÇÃO

N·' 712/90 a 733/90

5- ERRATA

Comissão de Agricultura e Política Ru
ral - 2' reunião ordinária, em 9-5-90.

6 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS CONGRESSISTAS - IPC

Ata da 19' reunião ordinária, em
14-11-90, Resoluções nOS 28/90, 18/90,
16/90.

7 - ARQUIVAMENTO

Presidência, em 14-12-90

8 - COMISSÕES

8.1) ATAS DAS COMISSÕES

ã) Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - Termo de
Reunião, em 12-12-90;

b) Comissão de Economia,-Indústria e
Comércio - 2' reunião extraordinárIa,
em 29-3-90, 3' reunião extraordinária, em
19-4-90, 4' reunião extraordinária, em
25-4-90, 5' reunião ordinária, em 9-5-90,
6' reunião extraordinária, em 10-5-90, 7'
reunião extraordinária, em 16-5-90, 8'
reunião extraordinária, em 17-5-90, 9'
reunião extraordinária, em 23-5-90, 10'
reunião extraordinária, em 24-5-90, 11'
reunião ordinária, em 30-5-90, 12' reunião
ordinária, em 6-6-90, 13' reunião extraor
dinária, em 7-6-90, 14' reunião ordinária
em 27-6-90, 15' reunião extraordinária,
em 28-6-90, 16' reunião ordinária, em
22-8-90, 17' i'eunião extraordinária, em
17-10-90, 18' reunião ordinária, em
24-10-90, 19' reunião ordinária, em
31-10-90, 20' reunião extraordinária, em
14-11-90, 21' reunião ordinária, em
5-12-90, 22' reunião extraordinária, em
6-12-90, 23' reunião extraordinária, em
6-12-90, 24' reunião ordinária, em
12-12-90 e 25' reunião extraordinária, em
13-12-90; Teimo de reunião em 4-4, 10-4,
18-4,26-4,3-5,22-5,13-6,20-6,8-8,7-11
e 8-11.

c) Comissão de Finanças e Tributação
-17' reunião ordinária, em 12-12-90.

8.2) DISTRIBUIÇÕES DE PROJE
TOS

a) Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - em 3-12-90, 4-12-90,
6-12-90, 10-12-90.

8.3) REDISTRmUIçÕES
a) Comissão de Constituição e Justiça

e de Redação - em 4-12-90 e 13-12-90.
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Ata da 155~ Sessão Extraordinária Matutina,
em 14 de dezembro de 1990

Dezembro de 1990

Presidência dos Srs.: Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente;
Valmir Campelo, Antonio de Jesus, § 2q do art. 18 do Regimento Interno

ÀS 9 HORAS COMPARECEM OS SE-
NHORES:

Paes de Andrade
Inocêncio Oliveira
Luiz Henrique
Edme Tavares
Carlos Cotta
Ruberval Pilotto.

Acre

Francisco Diógenes - PDS; Geraldo Fle
ming - PMDB; Maria Lúcia - PMDB; Nar
'ciso Mendes - PFL; Nosser Almeida 
PDS; Osmir Lima - PMDB; Rubem Bran
quinho-PL.

Amazonas

Beth Azize - PDT; Carrel Benevides 
PTB; Ézio Ferreira - PFL; José Dutra 
PMDB; Sadie Hauache - PFL.

Rondônia

Arnaldo Martins - PSDB; Assis Canuto
- PTR; Francisco Sales - PRN; José Gue
des - PSDB; José Viana - PL;Rita Furtado
-PFL.

Pará

Ademir Andrade - PSB; Aloysio Chaves
- PFL; Arnaldo Moraes - PMDB; Asdru
bal Bentes - PMDB; Benedicto Monteiro
- PTB; Carlos Vinagre - PMDB; Domin
gos Juvenil - PMDB; Eliel Rodrigues 
PMDB; Fernando Velasco - PMDB; Ger
son Peres - PDS; Jorge Arbage - PDS;
Manoel Ribeiro - .l?MDB.

Tocantins

Ary Valadão - PDS; Edmundo Galdino
- PSDB; Freire Júnior - PRN; Leomar
Quintanilha - PDC; Moisés Avelino 
PMDB; Paulo Mourão - PDC; Paulo Sidnei
-PMDB.

Maranhão

Albérico Filho - PDC; Cid Carvalho 
PMDB; Costa Ferreira.,...... PFL; Eliézer Mo
reira - PFL; Enoc Vieira - PFL; Francisco
Coelho - PDC; Haroldo Sabóia - PDT;
Jayme Santana - PSDB; Joaquim Haickel
- PTB; José Carlos Sabóia - PSB; José
Teixeira - PFL; Onofre Correa - PMDB;
Victor Trovão - PFL; Vieira da Silva 
PDC; Wagner Lago - PDT.

Pianí

Átila Lira - PFL; Felipe Mendes - PDS;
Jesus Tajra - PFL; José Luiz Maia - PDS;

M:muel Domingos - PC do B; Myriam Por
tella - PSDB; Paes Landim - PFL.

Ceará

Aécio de Borba - PDS; Bezerra de Melo
- PMDB; Carlos Virgílio - PDS; César
Cals Neto - PSD; Etevaldo Nogueira 
PFL; Firmo de Castro -PSDB; Flávio Mar
cílio - PDS; Gidel Dantas - PDC; Haroldo
Sanford - PMDB; José Lins - PFL; Lúcio
Alcântara - PDT; Mauro Sampaio 
PSDB; Moema São Thiago - PSDB; Moysés
Pimentel - PDT; Orlando Bezerra - PFL;
Raimundo Bezerra -..,- PMDB; Ubiratan
Aguiar - PMDB.

Rio Grande do Norte

Antônio Câmara - PRN; Henrique
Eduardo Alves-PMDB; Ismael Wanderley
- PTR; Marcos Formiga - PST.

Paraíba

Adauto Pereira - PDS; Agassiz Almeida
- PMDB; Aluízio Campos - PMDB; Anto
nio Mariz - PMDB; Edivaldo Motta 
PMDB; Evaldo Gonçalves - PFL; Francisco
Rolim - PSC; João Agripino - PRN.

Pernambuco

Egídio Ferreira Lima - PSDB; Fernando
Bezerra Coelho - PMDB; Gilson Machado
- PFL; Harlan Gadelha - PMDB; Horácio
Ferraz - PFL; José Carlos Vasconcellos 
PRN; José Jorge - PFL; José Mendonça
Bezerra - PFL; José Moura - PFL; José
Tinoco - PFL; Marcos' Queiroz - PMDB;
Paulo Marques - PFL; Ricardo Fiuza 
PFL; Roberto Freire - PCB; Salatiel Carva
lho-PFL.

Sergipe

Cleonâncio Fonseca - PRN; Djenal Gon
çalves - PMDB; João Machado Rollemberg
- PFL; Messias Góis - PFL.

Bahia

Abigail Feitosa - PSB; Ângelo Magalhães
- PFL; Benito Gama- PFL; Carlos Sant'A
nna - PMDB; Celso Dourado - PSDB'
Domingos Leonelli - PSB; Eraldo Tinoc~
- PFL; Fernando Santana - PCB; Gene
baldo Correia - PMDB; Haroldo Lima 
PC do B; Jairo Azi - PDC; Jairo Carneiro
- PFL; Joaci Góes - PSDB; João Alves
-PFL; João éarlosBaceJar-PMDB; Joni-
val Lucas - PDC; Jorge Hage - PDT; Jorge
Medauar-PMDB; Jorge Vianna - PMDB;
José Lourenço - PDS; Jutahy Júnior -

PSDB; Leur Lomanto - PFL; Lídice da Ma
ta - PC do B; Luiz Eduardo - PFL; Manoel
Castro - PFL; Mário Lima - PMDB; Mil
ton Barbosa - PFL; Murilo Leite - PMDB;
Nestor Duarte - PMDB; Prisco Viana 
PMDB; Sérgio Brito - PDC; Virgildásio de
Senna - PSDB Waldeck Ornélas - PFL.

Espírito Santo

Hélio Manhães - PMDB; Lezio Sathler
- PSDB; Lurdinha Savignon - PT; Nyder
Barbosa - PMDB; Pedro Ceolin - PFL;
Rita Camata - PMDB; Rose de Freitas
PSDB; St~lio Dias - PFL.

Rio de Janeiro

Adolfo Oliveira - PFL; Aloysio Teixeira
- PMDB; Amaral Netto -PDS; Anna Ma
ria Rattes - PSDB; Arolde de Oliveira 
PFL; Artur da Távola - PSDB; Benedita
da Silva - PT; Brandão Monteiro - PDT;
Carlos Alberto Caó - PDT; César Maia 
PDT; Daso Coimbra - PRN; Ernani Bol
drim - PMDB; Fábio Raunheitti - PTB;
Flávio Palmier da Veiga' - PRN; Francisco
Dornelles - PFL; Jayme Campos - PRN;
José Maurício - PDT; Luiz Salomão 
PDT; Lysâneas Maciel- PDT; Messias Soa
res - PFL; Miro Teixeira - PDT; Nelson
Sabrá- PRN; Osmar Leitão - PFL; Oswal
do Almeida - PL; Paulo Ramos - PDT;
Roberto Augusto - PTB; Roberto D'Avila
- PDT; Roberto Jefferson - PTB; Ronaldo
Cezar Coelho - PSDB; Rubem Medina
PRN; Sandra Cavalcanti - PFL; Simão Ses
sim - PFL; Vladimir Palmeira - PT.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Aluísio Vascon
celos - PMDB; Álvaro Antônio - PRS;
Alysson Paulinelli - PFL; Bonifácio de An
drada - PDS; Célio de Castro - PSB; Chico
Humberto - PST; Christóvam Chiaradia 
PFL; Dálton Canabrava - PMDB; Genésio
Bernardino - PMDB; Gil Cesar - PMDB;
Hélio Costa - PRN; Humberto Souto 
PFL; Ibrahim Abi-Ackel - PDS; Israel Pi
nheiro - PRS; João Paulo - PT; José da
Conceição - PRS; José Geraldo - PL; José
Santana de Vasconcellos - PFL; José Ulísses
de Oliveira - PRS; Lael Varella - PFL;
Leopoldo Bessone - PMDB; Luiz Alberto
Rodrigues - PMDB; Luiz Leal- PMDB;
Marcos Lima - PMDB; Mário Assad 
PFL; Mário de Oliveira - PRN; Maurício
Campos - PL; Mauro Campos - PSDB;
Melo Freire - PMDB; Mello Reis - PRS:
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Milton Lima - PMDB; Milton Reis - PTB;
Octávio Elísio - PSDB; Oscar· Corrêa 
PFL; Paulo Delgado - PT; Raimundo Re
zende - PMDB; Roberto Brant - PRS; Ro
naro Corrêa - PFL; Rosa Prata - PRS;
Saulo Coelho - PSDB; Sérgio Naya 
PMDB; Sérgio Werneck - PL; Sílvio Abreu
- PDT; Virgl1io Guimarães - PT; Ziza Va
ladares - PSDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP; Afif
Domingos - PL; Antonio Carlos Mendes
Thame - PSDB;'Antônio Salim Curiati
PDS; Aristides Cunha - PDC; Cardoso Al
ves - PTB; Cunha Bueno - PDS; Del Bosco
Amaral - PMDB; Eduardo Jorge - PT;
Fábio Feldmann -PSDB; Fernando Gaspa
rian - PMDB; Florestan Fernandes - PT;
Francisco Amaral- PMDB; Gastone Righi
- PTB; Geraldo Alckmin Filho - PSDB;
Gumercindo Milhomem - PT; Hélio Rosas
- PMDB; Irma Passoni - PT; João Rezek
- PMDB; José Genoíno - PT; José Maria
Eymael- PDC; José Serra - PSDB; Koyu
Iha - PSDB; Leonel Júlio - PT do B; Luiz
Eduardo Greenhalgh - PT; Maluly Neto 
PFL; Mendes Botelho - PTB; Nelson Seixas
- PSDB; Ralph Biasi - PMDB; Ricardo
Izar - PL; Roberto Rollemberg - PMDB;
Samir Achôa - PMDB; Sólon Borges dos
Reis - PTB; Theodoro Mendes - PMDB;
Tidei de Lima - PMDB; Ulysses Guimarães
-PMDB.

Goiás

Antonio de Jesus - PMDB; Fernando Cu
nha-PMDB; Jalles Fontoura-PFL; João
Natal- PMDB; José Gomes - PRN; Lúcia
Vânia - PMDB Luiz Soyer - PMDB;
Naphtali Alves de Souza - PMDB; Pedro
Canedo - PRN; Roberto Balestra - PDC;
Tarzan de Castro - PDT.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PCB; Geraldo Cam
pos - PSDB; Jofran f'rejat - PFL; Márcia
Kubitschek - PRN; Maria de Lourdes Aba
dia - PSDB; Sigmaringa Seixas - PSDB;
Valmir Campelo - PTB.

Mato Grosso

Antero de Barros - PT; Jonas Pinheiro
- PFL; Júlio Campos - PFL Osvaldo Sobri
nho - PTB; Rodrigues Palma - PTB; Ubi
ratan Spinelli - PDS.

Mato Grosso do Sul

Ivo Cersósimo - PMDB; José Elias 
PTB; Levy Dias - PST; Plínio Martins 
PSDB; Rosário Congro Neto - PSDB; Saulo
Queiroz - PSDB; Valter Pereira - PMDB.

Paraná

Alarico Abib - PMDB; Antônio Ueno
- PFL; Basilio Villani - PRN; Euclides
Scalco - PSDB; Nilso Sguarezi - PMDB;
Renato Bernardi - PMDB; Sergio Spada
-PMDB.

Santa Catarina

Alexandre Puzyna - PMDB; Antônio
Carlos Konder Reis - PDS; Ivo Vanderlinde
-PMDB; Renato Vianna-PMDB; Victor
Fontana - PFL.

Rio Grande do Sul

Carlos Cardinal - PDT;' Ibsen Pinheiro
- PMDB; João de Deus Antunes - PDS;
Lélio Souza - PMDB; Luís Roberto Ponte
- PMDB; Osvaldo Bender - PDS; Paulo
Paim - PT; Tarso Genro - PT.

Roraima

Mozarildo Cavalcanti - PL.

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A lista de presença registra o compare
cimento de 321 Senhores Deputados.

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

Povo Brasileiro, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata

da sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. NOSSER ALMEIDA, servindo co
mo 2° Secretário, procede à leitura da ata
da sessão antecedente, a qual é, sem observa
ções, aprovada.

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

O SR. ANTONIO DE JESUS, servindo co
mo 19 Secretário, procede à leitura do se
guinte

m - EXPEDIENTE
REQUERIMENTO

Da SI" Deputada Márcia Kubitschek, Presi
dente da Comissão de Relações Exteriores,
nos seguintes termos:
Of. n9CRE/P - 320/90

Brasília, 5 de dezembro de 1990.

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

Senhor Presidente,
Tenho a grata satisfação de comunicar a

V. Ex' que a Comissão de Relações Exterio
res, em reunião realizada hoje, aprovou, por
unanimidade, o Requerimento n 9

CRE-1O/90, de autoria do Deputado Sarney
Filho, no sentido de que sejam enviados votos
de congratulaçõt's da Câmara dos Deputados
ao Exmo. Sr. Presidente Mikhail Gorbatchev
- Presidente da União das Repúblicas Socia
listas Soviéticas, pela outorga do Prêmio No
bel da Paz de 1990.

Estiveram presentes à reunião os Senhores
Deputados: Márcia Kubitschek - Presiden
te; Daso Coimbra e Enoc Vieira - Vice-Pre
sidentes; Jesus Tajra, Maria de Lourdes Aba
dia, Aloysio Chaves, Francisco Benjamim,
João de Deus Antunes, Egídio Ferreira Li
ma, Aluizio Campos, Virgildásio de Senna,
Jones Santos Neves, Bernardo Carbral,

Adylson Motta, Percival Muniz, Sólon Bor
ges dos Reis, Matheus Iensen, Maun1io Fer

íreiraLiina, Moema São Thiago, Virgílio Gui
marães e Domingos Leonelli.

Assim sendo, anexo ao presente cópia do
Requerimento aprovado, solieitando o enca
minhamento dos votos de congratulações ao
Presidente Mikhail Gorbatchev, nos termos
do § 49, do art. 117, do Regimento Interno.

Na oportunidade, renovo a V. Ex' a expres
são do meu elevado apreço e distinta conside
ração. - Deputada Márcia Kubitschek, Pre
sidente.

Brasília, 19 de out.ubro de 1990

REQUERIMENTO N9 CRE -10/90

Exmif. Sr'
Deputada Máreia Kubitschek
Presidente da Comissão de Relações Exte
riores
da Câmara dos Deputados
70160
Brasília - DF

Senhora Presidente, nos termós do § 4. do
Artigo 117 do Regimento Interno, requeiro
que sejam enviados votos 'de congratulações
da Câmara dos Deputados ao Excelentíssimo
Senhor Presidente Mikhail Gorbatchev 
Presidente da União das Repúblicas Socia
listas Soviéticas - pela outorga do Prêmio
Nobel da Paz de 1990. -Sarney Filho, Depu-
tado Federal. '

Justificação

É público e notório a participação funda
mentaI do Presidente Gorbatchev no fim da
Guerra Fria e na abertura democrática do
Leste Europeu.

Através de sua ação firme e obstinada o
laureado inaugurou uma nova fase na relação
entre os povos, possibilitando o reordena
mento dos países desenvolvidos; criando as
sim perspectivas para os países em desenvol
vimento. -Sarney Filho, Deputado Federal.

COMUNICAçÕES

Do Sr. Deputado Miro Teixeira, Vice-Líder
no exercício da Liderança do PDT, nos seguin
tes termos:

Brasília, 14 de dezembro de 1990

Senhor Presidente
Tenho a honra de indicar a Vossa Exce

lência o Senhor Deputado CESAR MAIA
para exercer a Vice-Liderança do PDT, na
Sessão de hoje, em substituição à Senhora
Deputada CRISTINA TAVARES.

Na oportunidade, renovo a Vossa Exce
lência protestos de consideração e apreço.
- Deputado Miro Teixeira, Vice-Líder no
exercício da Liderança do PDT.

O SR. Deputado Gumercindo Milhomem,
Líder do PT, nos seguintes termos:

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais indico o Deputado

JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) para exercer a Vi
ce-Liderança do Partido dos Trabalhadores
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na sessão de hoje, em substituição à deputada
Benedita da Silva (PT/RJ)

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1990.
- Gumercindo Milhomem, Líder do PT.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Finda a leitura do expediente. passa-se
ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência pede aos Srs. Deputados
que restrinjam sua participação a cinco minu
tos. pois pretendemos encerrar o Pequeno
Expediente às 9h 30min, e passar para o
Grande Expediente e, às l1h 20 min no máxi
mo. iniciar o processo de votação. uma vez
que há 67 proposições a serem votadas nesta
sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Com a palavra o nobre Deputado Del Bos
co Amaral.

O SR. DEL BOSCO AMARAL (PMDB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente. Srs. Deputados. a trihuna parlamen
tar. com a qual convivi nestes últimos 28 anos.
desde a Câmara Municipal de Santos até in
gressar no Congresso Nacional. muitas vezes
não é encarada por antigos militantes do Par
lamento, e principalmente pelos novos. como
verdadeira trincheira.

Na verdade. fiz até questão de não ocupar
a tribuna. e sim o microfone normalmente
usado para apartes, para tecer considerações
sobre o que é a tribuna parlamentar. desde
a da Câmara Municipal de um estado paupér
rimo. de uma cidade paupérrima. sem qual
tluer radiofonia. sem microfones. até a mais
aparelhada. Todas elas têm como condão 
e só o tolo percebe isso tardiamento - refletir
as esperanças e angústias de um povo. Costu
mam dizer que. muitas vezes. ela é mal ocu
pada por alguém que diz impropérios. Mas
este alguém também foi eleito pelo povo.
Muitas vezes .. é ocupada por quem defende
uma causa injusta. Faz parte do contraditório
da democracia. A tribuna parlamentar está
sempre certa. Quem pode estar errado é seu
eventual ocupante.

Tenho a impresão. como democrata que
continuará na política. na militância da cida
dania. de que o melhor que se pode pedir
para um país é que respeite o seu Parlamento.
Não é atacando os erros eventuais de inte
grantes do Congresso que se constrói um Par
lamento melhor. Mas é importante que aque
les que ocuparem as vagas existen'tes nesta
Casa façam da tribuna a grande trincheira.

Costumam dizer que alguns Deputados a
freqüentam demais e outros. de menos. Mas.
muitas vezes, ocupando a tribuna uma vez
em quatro anos. um Deputado ou Senador
constrói muito mais do que aqueles Parla
mentares que a ocupam todos os dias.

Dessa forma. peço a todos os que aqui per
manecem e aos que aqui chegam que fortale
çam este Parlamento.

Gostaria ainda de dizer a esta Presidência
que o que ?stá em jogo não é o Deputado

Del Bosco Amaral. não é esta Presidência.
não são os eventuais integrantes dos Parla
mentos nacional, estadual ou municipal. Da
qui para a frente. o que estará em jogo,
como sempre esteve. será a sobrevivência da
democracia. E democracia com Parlamento
fraco não é democracia.

Sr. Presidente; estarei torcendo. lutando
nas ruas, colaborando para que esta Casa

seja cada vez mais forte. apesar dos costu
meiros e freqüentes inimigos.

Muito obrigado.

O SR. GERALDO ALCKMIN FILHO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados. quere
mos registrar com satisfação o fato de a Câ
mara dos Deputados ter aprovado ontem o
projeto de lei de autoria do Poder Executivo.
concluindo a regulamenta~ão e disciplinando
matéria sobre o Sistema Unico de Saúde.
?amentavelmente, das quairo-proposições
que caminhavam juntas - a da seguridade
social. a Lei de Benefícios e de Custeio da
Previdência Social, a Lei Orgânica da Assis
tência Social e a Lei Orgânica da Saúde 
três foram vetadas integralmente. Mas, final
mente. a Lei Orgânica da Saúde foi completa
mente regulamentada e hoje será transfor
mada em lei.

Fazemos votos de que o Senado. ainda
antes do recesso. possa também aprovar este
projeto. para que seja submetido à sanção
presidencial. Com isso. fica garantido aos es
tados e municípios o repasse automático. di
reto. de verbas. em duodécimo regular, sem
necessidade de convênio. por critério popula
cional e técnico. ou seja. o dinheiro da saúde
vai para onde há mais gente e mais necessi
dade. Ao mesmo tempo. poderá haver o con
trole da sociedade sobre o estado através de
Conselhos de Saúde municipais ou federais.
Com a criação desses conselhos, os us.uários
do sistema, os trabalhadores e empresários,
serão paritários em relação à outra aprte. for
mada por prestadores de serviço. por profis,
sionais da área e pelo próprio Governo. E
um passo muito importante.

Temos hoje no País um quadro de saúde
muito difícil. Há um verdadeiro caos na área
da saúde. Tal contribuição é muito impor
tante para melhorar o gerenciamento dos re
cursos na área da saúde, que são poucos e
devem ser bem aproveitados.

Muito obrigado.

O SR. SÓLON BORGES DOS REIS (PTB
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente. Sr"' e Srs. Deputados. o que se espe
rava aconteceu: chegamos ao fim do ano de
1990, considerado pela ONU como o Ano
Internacional da Alfabetização, houve mui
tas comemorações. discursos. pronunciamen
tos. entrevistas, promoções e até planos. mas
não há notícia de que algo de prático ou fora
.da rotina tenha sido feito neste País para
eliminar a taxa de analfabetismo existente
no Brasil. que. Como em tantas outras nações
do Terceiro Mundo. ~ muito alta.

E não seria necessário o Ano Internacional
do Analfabetismo para atacarmos de frente
esse problema. A Constituição que promul
gamos no dia 5 de outubro de 1988 fixou
o prazo de dois mandatos de Governo Fede
ral - dez anos para a erradicação do analfa
betismo no Brasil. No entanto. decorridos
dois anos, nada há de novo na área. É que
falamos muito e fazemos pouco. No Execu
tivo, planeja-se muito, debate-se muito e se
faz pouco. O Brasil tem muito planejador,
muito debatedor - e precisa deles - mas
necessita urgentemente de fazedores.

Quanto ao Legislativo, tem feito o que é
possível. Ainda há pouco. aprovamos nas Co
missões o Projeto de Lei de Diretrizes e Bases
da Educação. Isso não foi notícia porque
não é notícia nada de positivo que sai do
Congresso Nacional. Promulgamos. ao longo
desses dois anos, uma soma muito grande
de leis. algumas delas muito importantes. en
tre asquais o Código de Defesa do Consu
midor. Mas quem credita ao Poder Legis
lativo esse trabalho? Na mídia, quando se
louva o Código de Defesa do Consumidor.
quando se enaltece o lado positivo do Código
de Defesa do Menor, sempre se atribui, dire
ta ou indiretamente. o mérito ao Governo;
ao Poder Executivo. porque o Poder Legisla
tivo. desarmado. não consegue fazer chegar
à opinião pública o seu trabalho. Chegam
somente notícias de sua omissão e de suas
falhas. As notícias do constante trabalho que
empreende na permanente vigilância dos in
teresses do povo não têm chegado, infeliz
mente, à população.

Sr. Presidente, registro'a falta de um rela
tório do Governo sobre o que se fez este
ano, ou melhor, o que tem sido feitô ·nesses
dois anos para cumprir a Constituição e dar
conta dos compromissos assumidos pelo Bra
sil na ONU em relação ao analfabetismo.Ve
nho a esta tribuna. que é do povo, peáir ao
Poder Executivo que diga realmente o que
se fez neste Ano Internacional da Alfabe
tização para dar igualdade e oportunidade
de educação a todos os brasileiros.

O SR. NOSSER ALMEIDA (PDS - AC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente. Sr" e Srs. Deputados. o pequeno Esta
do do Acre. cujo povo tenho a honra de re
presentar nesta Casa. acaba de dar uma Iíção
de democracia aos seus irmãos brasileiros.

Com todos os problemas inerentes à nossa
condição de estado pobre e distante dos cen
tros mais adiantados. passamos galharda
mente pela prova das urnas. com a eleição
de Edmundo Pinto para Governador. Foi
uma eleição limpa. em que a vontade popular
se manifestou da forma mais inequívoca pelo
candidato do meu partido - o Partido Demo
crático Soçial.

.Advogado formado pela Universidade Fe
deral do Acre. Edmundo Pinto já foi Verea
dor e Deputado Estadual. O jovem Gover
nador saído das urnas conhece como poucos
a realidade acreana e vai fazer Uma adminis
tração séria. comp·etente. como está a exigir
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o momento que atravessamos, com tantas di
ficuldades para a Nação como um todo.

Sr. Presidente, melhor que as minhas pala
vras, o programa de governo a ser implantado
a partir de 1991 nos fala do trabalho fecundo
que se vai realizar no próximo quadriênio,
ao traçar prioridade em dez áreas básicas para
o desenvolvimento estadual.

Passo à leitura dos itens que compõem esse
programa, na certeza de que ele representa
um compromisso com a modernização, nas
relações do Governo Etadual com a estrura
social e econômica do Estado do Acre, objeti
vando a satisfação dos anseios e das necessi
dades do povo acreano.

Agricultura - Pretende-se dar apoio inte
gral ao homem do campo no incentivo à pro
dução, garantindo a oferta de insumos bási
cos, assistência técnica, condições de armaze
namento e escoamento da produção.

O novo Governo vai ainda promover a di
versificação econômica, com intrução de no
vas culturas permanentes e criações de pe
quenos animais, já testados e aprovadas pelas
pesquisas da Embrapa, lnpa e outras institui-
ções afins. .

A pequena produção será incentivada co
mo base econômica do estado, oferecendo-se
condições de crédito e apoio institucional.
Valorizar-se-á a produção extrativista, espe
cialmente borracha e castanha, incentivando
as técnicas de preservação, manejo florestal
e apoio à produção nas reservas extrativistas.
Será criado um programa de fixação do ho
mem à terra, com oferta de serviços essenciais
nas áreas produtoras.

O Governo estadual vai ainda estimular
a pesquisa e a busca de alternativas econô
micas para os colonos e criadores, apoiar as
agroindústrias e incentivar a formação de
agentes de saúde para zona rural.

Indústria e Comércio - Objetiva-se criar
uma linha de financiamento para micro e pe
quenas empresas na capital e no interior, que
possa gerar empregos e produção. O financia
mento poderá ser pago em produção, incor
porada às ações sociais do Governo. Haverá
apoio gerencial às pequenas empresas.

Será determinada a obrigatoriedade de de
finição de quotas mínimas em todos os pro
cessos possíveis de compra e licitação do esta
do para micro e pequenas empresas locais.
A nova administração estadual pretende in
centivar a interiorização da indústria, através
de incentivos fiscais e implantação de distritos
industriais em cidades-pólos.

Estradas - Pretende-se viabilizar o asfal
tamento da BR-364 até Rio Branco e seu
prosseguimento até o Município de Cruzeiro
do Sul. Ao mesmo tempo, as negociações
serão intensificadas no âmbito do Governo
Federal e de organismos internacionais para
a interligação rodoviária com o Peru.

Está previsto um plano de abertura e con
servação de estradas vicinais que, com o
apoio e a infra-estrutura do Governo do Esta
do, sendo a execução das prefeituras e asso
ciações de produtores rurais; permita o escoa
mento da safra agrícola e a ligação perma
nente com os centros de produção. Ao mes-

mo tempo, vai ser incentivada a produção
ao longo dos eixos das estradas federais, esta
duais e vicinais.

Educação - Pretende-se zerar o déficit de
ofertas de vagas no 19 grau em todo o estado,
especialmente na zona rural; capacitar a ju
ventude em áreas técnicas e administrativas
através da criação de escolas e de cursos pro
fissionalizantes e técnicos em todos os muni
cípios; viabilizar a extensão de cursos da Uni
versidade Federal do Acre para Tarauacará
e Feijó; e incentivar a expansão dos cursos
em Cruzeiro do Sul, como embriões da futura
Universidade do Vale do Juruá.

Vai promover a criação do Instituto de
Educação Rural, unindo esforços da Emater
e da Secretaria de Educação e Saúde para
levar ao produtor rural e sua família ensina
mentos e técnicas necessárias ao aprimora
mento de sua produção, noções básicas de
administração rural, educação informal, ca
pacidade profissional, saúde e educação.

Saúde - O Governo do Estado vai incen
tivar as ações básicas de saúde a nível comuni
tário, com a melhoria do atendimento nos
centros e postos de saúde, ao mesmo tempo
em que vai privilegiar a prevenção de doenças
através de campanhas de saúde pública e me
lhoria dos serviços básicos oferecidos à popu
lação. Também vai prover a presença de mé
dicos e dentistas em todos os municípios e
na zona rural do estado, em especialidades
fundamentais para atender às necessidades
da população.

Participação comunitária - Será incenti
vada nos atos de governo, com a criação de
conselhos setoriais de participação paritária
entre o estado e as entidades representativas
da sociedade civil. Está prevista a criação de
uma assessoria comunitária, cujo titular de
verá ser indicado pelas entidades, através de
processo democrático e autônomo. Será in
centivado o associativismo e cooperativismo
rural e urbano, o processo de mutirão e os
organismos de ação comunitária.

Cultura, esporte, lazer - Está prevista a
intetiorização da cultura e do esporte, através
da instalação de espaços culturais e centros
poliesportivos nos municípios, promovendo
o intercâmbio permanente com a capital e
outros centros. Pretende-se universalizar o
acesso à cultura, utilizando os espaços já exis
tentes na capital e criando novos pólos cultu
rais nos bairros e nas comunidades rurais,
com o resgate das tradições da cultura popu
lar. Estimular-se-á a participação da inicia
tiva privada para viabilizar a construção de
um estádio de futebol em Rio Branco, velha
e justa aspiração dos esportistas acreanos.
O esporte amador nas escolas será estimu
lado, com promoções a nível estadual, visan
do ao intercâmbio de técnicas, idéias e vivên
cias.

Funcionalismo público - O novo Governo
vai determinar a implantação do plano de
carreira do funcionalismo e do Plano de Car
gos e Salários a ser debatido com todos os
servidores. Os servidores do estado serão

contratados por concursos públicos, nos ter
mos da Constituição Estadual. Será reestru
turado o quadro de DAS e DAI, determi
nando-se sua contratação por critérios técni
cos e transparentes. O aprimoramento do
corpo funcional será incentivado através de
um processo de treinamento sistemático e de
planos de ascensão funcional.

Meio ambiente - Será implantado o pro
grama de zoneamento agroecológico realiza
do pela Funtac, após ampla discussão com
a sociedade. Esse plano vai direcionar todas
as atividades do Governo em investimentos,
de acordo com as características de cada re
gião.

O Governo Edmundo Pinto vai efetuar o
Conselho de Meio Ambiente do Acre, com
representação de todos os segmentos da so
ciedade acreana e de entidades afins de traba
lhadores e ambientalistas. Também vai incen
tivar as ações da Funtac na busca de alterna
tivas econômicas não agressivas ao meio am
biente e de manejo florestal racional, além
de apoiar a implantação e desenvolvimento
das reservas extrativistas com ações na área
de saúde, educação, assistência técnica e ad
ministração.

Segurança pública - Está prevista a im
plantação do policiamento ostensivo perma
nente na capital e no interior, através da ação
conjunta das Polícias Civil e Militar. Será va
litizado o trabalho da Academia de Polícia
na formação dos policiais civis. Haverá priori
dade para dotar as Polícias Civil e Militar
de condições efetivas de garantir o bem-estar
da população, através de equipamentos, via
turas e instalações modernas a serem dissemi
nadas por todo o estado.

O programa de governo planeja criar o
Conselho Estadual de Segurança Pública,
com a participação de setores da comunidade
e do Governo para definição de linhas de
ação e prioridades. Pretende-se valorizar o
policial com condições de trabalho e salariais
dignas, eliminando, assim, os vícios gerados
pela má remuneração.

Finalmente, o novo Governo objetiva me
lhorar o sistema penitenciário na capital e
no interior, introduzindo a terapia do traba
lho do preso como forma de evitar que a
sociedade pague todo o ônus de sua reclusão.
Pretende, ainda, reestruturar a Delegacia Es
pecializada de Mulheres em Rio Branco e
promover sua implantação no interior, para
que tenha poder de atuar com presteza e efi
ciência.

o SR. HAROLDO SANFORD (PMDB 
CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, nesses últimos
quinze anos, injustificadamente, tem sido
imensa a defasagem entre os vencimentos dos
militares da ativa e os proventos do inativo.
Tomei a liberdade de apresentar projeto de
lei não permitindo que o militar, ao ser trans
ferido para a reserva, tenha seus proventos
inferiores ao de posto imediatamente inferior
na ativa.

Para se ter uma idéia da defasagem hoje
existente, quando passei à inatividade no
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Exército, como coronel, em março de 1966,
os meus proventos eram iguais aos dos coro
néis da ativa. Decorridos mais de quinze
anos, é com humildade que afirmo que os
proventos de um coronel da reserva estão
compreendidos entre os vencimentos de um
primeiro-tenente e de um capitão.

Vejam, Sr. Presidente, Srs. Deputados, co
mo é injustificada essa proporção: exatamen
te por falta de um dispositivo como o cons
tante do projeto que apresentei, a Lei nO
5.787, de 1972, que dispõe sobre a remune
ração dos militares, permitiu que no decurso
·desses últimos dezoito anos ocorresse profun
da, injusta e inexplicável defasagem entre os
vencimentos dos militares da ativa e os pro
ventos dos que passam à inatividade.

Com efeito, um mero exemplo ilustra com
bastante eloqüência as afirmações retrorre
feridas: hoje, um capitão do serviço ativo,
além das vantagens relativas a moradia, ali
mentação, transporte, serviços reembolsá
veis, lavanderias, creches, clubes de serviços,
hotéis de trânsito, colégios militares gratuitos
etc., percebe vencimentos superiores aos pro
ventos de um coronel na inatividade. Tal fato,
a nosso ver e no da maioria esmagadora dos
militares da inatividade, constitui desrespeito
e menosprezo àqueles que, depois de trinta
anos de dedicação às Forças Armadas, vêem
se relegados a uma situação de penúria para
si e seus familiares.

Entendemos que tal defasagem tem ocor
rido porque os proventos de inatividade não
têm sido revistos nas datas e condições em
que se modificam os vencimentos do pessoal
da ativa e, principalmente, por não virem
estendendo àqueles as vantagens e benefícios

, posteriormente concedidos a estes. Com o
advento da nova Constituição Federal, entre
tanto, tais procedimentos foram proibidos,
através dos §§ 4· e 50 do art. 40 e do § 10
do art. 42. Com base, pois, nesses dispositivos
mandamentais, tanto servidores civis quanto
militares na inatividade passaram a ter direito
ao mesmo tratamento dispensado aos da ati
vidade, inclusive com relação aos benefícios
decorrentes da transformação ou reclassifi
cação do cargo ou função em que se deu a
aposentadoria ou a passagem para a inati
vidade.

Considerando-se que, não obstante os alu
didos preceitos constitucionais, o EMFA,
que possui atribuições com relação aos venci
mentos dos militares, não adotou qualquer
medida tendente a adequar a legislação ordi
nária ao novo texto da Carta Magna, anima
'mo-nos a elaborar o presente projeto de lei,
que, temos certeza, contará com a compreen
~ão e o apoio de nossos ilustres pares.

Sr. Presidente, S1"" e Srs. Deputados, em
26 de novembro passado, a Sociedade Civil
Bem-Estar Familiar no Brasil, BENFAM,
comemorou o 25· aniversário de sua funda
ção. Vinte e cinco anos de trabalho voltados
à promoção do planejamento familiar, procu
rl!Jldo facilitar o acesso da camada mais pobre
da população brasileira à informação e aos

... meios de como planejar sua família.

Procurando sempre integrar o planejamen
to familiar aos demais fatores de saúde e pro
moção social, a Benfam executa suàs ativi
dades mtS áreas de informação e educação,
pesquisas sociais, capacitação de recursos hu
manos e prestação de serviços. Relevantes
têm sido seus esforços no sentido de integrar
o planejamento familiar às ações de saúde
matemo-infantil, assim atuando no Nordes
te, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Suas
atividades caracterizam-se pelo respeito aos
valores comunitários e ao direito da livre de
cisão do casal, de cada pessoa.

A maior parte de suas atividades é desen
volvida em convênio com governos estaduais
e municipais, associações comunitárias, sindi
catos e outros órgãos. Através de 2.500 pos
tos, promove assistência integral à saúde da
mulher, incluindo educação sobre reprodu
ção humana e planejamento familiar, com
orientação e atendimento em anticoncepção:
consultas e exames ginecológicos, atendi
mento pré-natal e exames diversos de labora
tório. Possui dois laboratórios de citopato
logia para detecção do câncer ginecológico.
Além disso, pormove profilaxia contra doen
ças sexualmente transmissíveis, incluindo a
Aids. Executa exames para diagnóstico da
infertilidade conjugal, encaminhando os ca
sais ao tratamento adequado. Promove pales
tras, seminários e congressos e edita material
informativo-educativo, como folhetos, carti
lhas, cat1:azes, revistas e jornais.

Trabalha como assessora do Grupo de Par
lamentares para Estudos de População e De
senvolvimento (GPEPD), fundado em 1981.
O total apoio da Benfam é que permite a
esse grupo de parlamentares o êxito de suas
ações, inclusive junto ao Grupo de Parlamen
tares Interamericano (GPI).

Na Assembléia Constituinte, por exemplo,
o GPEPD teve destacada atuação, visando
a incluir o planejamento familiar na nova
Constituição, conforme art. 226, § 7·, que
preceitua: /

"Fundado nos princípios da dignidade
da pessoa humana e da paternidade res
ponsável, o planejamento familiar é livre
decisão do casal, c<;>mpetindo ao Estado
propiciar recursos educacionais e cientí
ficos para o seu exercício, vedada qual
quer forma coercitiva por parte de insti
tuições oficiais ou privadas."

A variedade e qualidade de suas ações fa
zem·da Benfam a principal instituição de pla
nejamento familiar no Brasil. E esta posição
ela sustenta exercendo um papel inovador,
que estimula a participação da comunidade
em todas as fases de seu trabalho. Um bom
exemplo é sua atuação na prevenção da Aids,
promovendo palestras para grupos que man
têm comportamento de risco, como homosse
xuais, prostitutas e detentos, além de campa
nhas que incluem palestras e distribuição de
material educativo e camisinhas. Com esse
trabalho, essa valorosa instituição atinge mais
de 950 mil pessoas, anualmente.

O planejamento familiar busca a plenitude
da vida humana. Fundamentada neste princí
pio, a Benfam ratifica seu compromisso com
o social e se integra na luta pela participação
das comunidades na busca de melhores condi
ções de vida. Isto, sem dúvida, realça seu
caráter de principal instituição de planeja-o
mento familiar no Brasil e a liderança que
exerce nesta área.

Desejamos, portanto, congratular-nos com
todos os que trabalham na Benfam, na certe
za de expressar o pensamento de milhares
de casais que se beneficiaram e se beneficiam
de suas atividades. A todos os que ajudaram
aquela instituição, nestes vinte e cinco anos,
nossos sinceros parabéns pelo meritório tra
balho que realizaram.

MA TÉRIA A QUE SE REFERE O
ORADOR:

PROJETO DE-LEI N9 , DE 1990
(Deputado Haroldo Sanford)

Acrescenta parágrafo único ao art. 113
da Lei n9 5.787, de 27 de junho de 1972,
para estabelecer equiparação entre os
proventos de inatividade e os vencimentos
dos militares.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1· É acrescentado o seguinte dispo

sitivo ao art. 113 da Lei n95.787, de 27 de
junho de 1972:

"Art. 113 .

Parágrafo único. Em nenhuma hipó
tese os proventos do militar na inativi
dade serão de valor inferior ao dos venci
mentos mensais do militar do serviço ati
vo de posto ou graduação imediatamente
inferior."

Art. 20 A despesa com a execução desta
lei será atendida com os recursos orçamen
tários dos respectivos ministérios militares.

Art. 39 Esta lei entrará·em vigor na data
de sua publicação.

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

"MILITARES ESPERAM
100% DE REPOSIÇÃO

Às vésp.erasde o Governo iniciar uma
negociação com os servidores públicos,
visando fixar um índice de reajuste sala
rial a ser concedido em sua data-base
no mês de janeiro, militares da ativa,
do EMFA, não vêem com simpatia a
possibilidade desse aumento ser inferior
a 100% - não computados os 30% da
dos em outubro - como está sendo de
fendido pela equipe econômica do Go
verno.

A expectativa sobre a concessão desse
índice decorre do fato de, também no
Estado-Maior das Forças Armadas, os
militares responsáveis pelos cálculos das
perdas mensais dos soldos terem encon
trado números equivalentes àqueles di
vulgados pelo Sindicato dos Servidores
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Públicos (SINDSEP). Ou seja, 314,98%
da perda acumulada no mês de outubro
e um prognóstico de 420% para dezem
bro.

Tomando por base a orientação gover
namental, segundo a qual as taxas infla
cionárias de março de abril não devem
ser contadas nos cálculos das perdas sala
riais, já que atingiram, respectivamente,
níveis de 84,32% e 44,80%, o EMFA
ainda considera que a perda nos soldos
militares, desde a última data-base, foi
de aproximadamente 200%. Assim, den
tro deste ra«iocínio, os militares justifi
cam a expectativa de um reajuste de pelo
menos 100%, ou seja, o dobro do que
ganham hoje os quase 350 mil militares
da ativa do Exército, Marinha e Aero
náutica e cerca de 200 mil da reserva.

Sem a reserva

E é com essa munição e com esse espí
rito de luta que o EMFA pode participar
da mesa de negociações que a Secretaria
de Administração promove a partir da
próxima semana. Convidado, juntamen
te Com os Ministérios do Trabalho, da
Justiça e da Economia, o EMFA, no en
tanto, só concorda em ingressar nesse
clube de negociadores se dele for alijada
a Associação dos Servidores Militares da
Reserva (ASMIR), que ao lado do Sind
sep· vem participando dos movimentos
reivindicatórios em tomo de um reajuste
de 420% ..

Paradoxalmente, no entanto, o EM
FA não questiona a participação dos ser
vidores civis do Sindsep na mesa-redon
da de negociações, onde Governo e fun
cionários, pela primeira vez, procurarão
encontrar juntos um índice de reajuste
salarial.

No caso dos militares da reserva, além
da questão referente à hierarquia - o
presidente da associação é um tenente
e o representante do EMFA é um gene
ral - pesa na decisão dos militares o.
fato de verem as pressões do pessoal da
reserva como um elemento desestabili
zador do processo, apesar de o pessoal
da ativa não se encontrar, ostensivamen
te, envolvido no processo reivindicató
rio.

O Presidente Fernando Collor não
desconhece o clima reinante nos quar
téis, decorrente da aproximação da data
base e da compensação para suas perdas
salariais durante o ano. Mensalmente,
o chefe do EMFA, general Jonas Cor
rêa, encaminha os estudos sobre perda
salarial encontrada no meio militar. No
próximo dia 18 de dezembro, quando
acontecer seu último despacho do ano,
o general já deverá ter notícias sobre
o índice encontrado pelo Governo.

Os militares temem, no entanto, a pro
posta do Ministério da Economia, já q~e
a informação que lhes foi levada, extra
oficialmente, referé-se à aplicação de
reajustes cóffi base no FRS (Fllndo de

. Recomposição Salarial), o quê equiva-

Veja OI nlJriOl atuaia

leria a um valor aproximado de 63%,
proposta de reajuste considerada ridícu
la no meio militar."

"Constituição
prevê isonomia

Os militares têm seus salários mensais
calculados cbm base num soldo fixo, ge
ralmente correspondente à terça ou
quarta parte da remuneração final. Esse
soldo, que obedece a um escalonamento
vertical, de acordo com a patente e den
tro de uma hierarquia rigorosa, é engros
sado com meia dúzia de gratificações e
indenizações alusivas a cursos, tempo de
serviço, representação, localidade onde
serve (fronteira e gabinetes ministeriais
são melhores remunerados) e, dentre
outros, compensação pelo desgaste físico
sofrido em ação (pára-quedismo, subma
rinismo etc.). .

Tão antiga quanto sua existência, a
reivindicação por aumento dos soldos
dos militares encontra agora um discu
tível respaldo na Constituição, no capí
tulo referente à isonomia salarial entre
servidores do Executivo, Legislativo e
Judiciário. Com base no fato de que os
ministros do Superior Tribunal Militar
ganham salários três vezes 'maiores que
um general de quatro estrelas, militares
da ativa e reserva querem, a todo custo,
garantir essa equiparação salarial com
o Judiciário."

Patente SaHrfo bruto

General-de-Bx6rcito, almirante-de-esquadra ou tenente·brigadeiro Cr$ 386 mil 700,00
General-dc-divisão, vice-almirallte ou major·brigadeiro Cr$ 362 mil 352,00
General-de-brigada, contra-almirante ou brlgadeiro-do-ar Cr$ 346 mil 700,00
Coronel do Ex6rcito e Aeronáutica e capitio-de·mar-e-guerra......... Cr$ 305 mil 300,00
Teneilte-coroneI (ExErcito e.Aeronáutica) e capitão-de·fragata Cr$ 240 mil 900,00
~a~ (ExErci~o e Aeronáutica) e capitão-de-corveta Cr$ 216 mil 600,00
eapltllo e capltllo-tenente........................................................................... Cr$ 161 mil
Primeiro-tenente :....................................................................................... Cr$ 129 mil 300,00
Segundo-tenente Cr$ 116 mil 50000
Suboficial........................................................................................................ Cr$ 113 mil 900'00
Prlmelro-sargento Cr$ 9S mil '
Segu~.do-ll8rgento ~............................... Cr$ 81 mil 700,00
Terce~rgento Cr$ 64 mil 900,00
Cabo................................................................................................................. Cr$ S5 mil
Taifeiro (1) : Cr$ 55 mil 600 00
Soldado Especlal :................................. Cr$ 28 mil 300:00
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Durante o discurso do Sr. Haroldo
Sanford, o Sr. Inocêncio Oliveira, lo Vi
ce-Presidente, deixa a cadeira da Presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Paes de
Andrade, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade)
- Concedo a palavra ao Sr. Iturival Nasci
mento.

O SR. ITURIVAL NASCIMENTO (PMDB
- GO. Pronuncia o seguinte discurso.) 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, tendo sua
candidatura sido vitoriosa no primeiro turno
e facilmente ultrapassado a maioria absoluta
no Distrito Federal, o Governador Joaquim
Roriz, talhado para as grandes realizações
como administrador, não teve, em instante
algum, o seu claro triunfo contestado, mos
trando que o povo não vota cegamente com
a oposição, mas sabe escolher os condutores
dos seus destinos.

Deve-se assinalar que, no pleito anterior,
foi possível uma aliança de todas as esquerdas
contra a candidatura Collor, de quem Roriz
foi o primeiro Ministro da Agricultura, de
pois de Governador nomeado de Brasília.
Mas, anunciado o seu nome, os adversários
perceberam que os "pés-descalços" e "desca
misados" não se deixariam mais iludir pela
demagogia salvacionista, mas sufragariam
aquele que conheciam, aquele cujo trabalho
pertinaz havia acompanhado, aquele com
quem estavam habituados a conviver e que
tinha atenção para com todas as cidades saté
lites, fl).velas' e assc;ntamentos e aprendera,
com o .exemplo de Iris Rezende, a eficiência
do mutirão, uma das mais belas manifesta
ções de solidariedade da pobreza coletiva.

A eficiência do administrador se mede pela
sua obra e se confere pela sua capacidade
de trabalho, que o povo admira e reclama.

Daí por que se sucederam batalhas judi
ciais, sustentando a inelegibilidade de Joa
quim Roriz, com a resposta definitiva do Su
premo, quando o candidato já contava com
a maioria absoluta, revelada nas pesquisas
de intenção de votos de todos os institutos,
sem qualquer discrepância.

Assim, a primeira eleição direta do Gover
nador do Distrito Federal traduziu-se em ver
dadeira consagração, enchendo de orgulho
também o povo goiano, por presentear Brasí
lia, também nutriz do progresso de Goiás e
de todo o Centro-Oeste, com um grande esta
dista.

Ainda queremos congratúlar-nos com o
povo goiano pela eleição, no primeiro turno,
de um dos homens público.s mais notáveis
da nossà história política. Tendo sido afas
tado da Prefeitura de Goiânia, onde exercia
brilhante administração, por ter seu mandato
cassado, por intriga política de adversários
poderosos - pois ninguém jamais provaria
qualquer deslize em sua vida pública, muito
menos ligações com grupos, correntes ou
ideologias extremistas -, beneficiou-se da
anistia proclamada pelo Presidente Figuei
redo e.candidatou-se ao Governo de Goiás,
obtendo consagradora eleição e realizando
um dos mais operosos governos da nossa his-

t6ria administrativa. Ficaram famosos, em to
do o País, os mutirões com que demonstrou
ser possível a Cdsa própria para a população
de baixa renda.

Participou ativamente da campanha das
"diretas-já", em apoio a Tancredo Neves,
assim como do Governo ·do Presidente José
Sarney, que vai continuar no Senado sua bri
lhante trajet6ria política.

O "governador dos mutirões" transfor
mou-se no promotor das supersafras, contri
buindo para tornar menos tormentosa para
o povo a inflação crescente.

Assim, em um quadriênio, elevou a produ
ção nacional de grãos para cinqüenta milhões
de toneladas, número que voltará a atingir
quando comandar a constituição do Comér
cio Comum do Centro-Oeste, incrementando
a agricultura, a agroindústria e a pecuária
no Brasil Central, pela integração, através
de um plano conjunto, dos Estados de Goiás,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins
e do Distrito Federal, cuja produção agrope
cuária já atende quase à metade da demanda
local.

Nessa conjunção desejável - diríamos
mesmo inadiável- deve estar presente outro
goiano, Moisés Avelino, que, depois de cons
tante e eficiente atuação nesta Casa, lançou
se candidato ao Governo do recém-criado Es
tado de Tocantins, onde venceu o candidato
do PDC, partido que anteriormente dera a
vit6ria ao ex-Governador Siqueira Campos,
que apoiara a candidatura Collor à Presidên
cia da República.

Quandõ esses três governadores unirem
seus esforços aos de Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul, mostraremos que está no Cen
tro-Oeste o maior celeiro do Brasil, capaz
de reverter a crise de exportação de produtos
primários, produzindo soja, trigo, arroz, fei
jão, milho, frutas, açúcar e álcool, dentro
da maior e última fronteira agrícola que nos
resta, se pretendermos a preservação ecol6
gica da mata amazônica e das matas ciliares
dessa região, também rica em minérios e cor
retivos do solo.

Essa união regional poderá orientar a dis
tribuição dos oitenta milhões de d6lares que
o Japão nos oferece, sob a orientação da Ja
pan lnternational Cooperation Agency, des
tinados ao sul do Maranhão e ao Estado do
Tocantins, sendo 60% desses recursos custea
dos pelo Brasil e 40% pelo Japão.

Se esse plano prevê uma divi~ão igualitária
de tal suprimento financeiro entre aqueles
dois estados, paralelamente devem ser aplica
dos oitenta milhões de dólares, remanescen
tes do Prodecer 11, principalmente na agroin
dústria de todo o (.entro-Oeste, porque pre
cisamos deixar de exportar a soja in natura,
agregando mais mão-de-obra nacional ao
produto, pelo beneficiamento dos grãos.

Paralelamente, esses estados poderão rea
lizar convênios com o Ministério da Agri
cultura para a instalação de frigoríficos e ou
tros equipamentos agroindustriais, quando
nos transformaremos num dos grandes pro
dutores de proteína do mundo.

Nesse contexto, cumpre lembrar a impor
tância da continuidade das obras da Ferrovia
Norte-Sul, ligando o cerrado ao porto de Ita
qui, no Maranhão, que economiza, no trans
bordo dos nossos produtos para a Europa
e os Estados Unidos, cerca de quatro mil
quilômetros na via atlântica.

A conclusão dessa importante ferrovia não
descarta a continuidade da ampliação da ma
lha ferroviária nos cinco estados, inclusive
o Maranhão, nem dispensa a modernização
dos portos e retificação dos cursos da bacia
do Tocantins-Araguaia, que representam
milhares de quilômetros de aquavias.

O conflito do Golfo Pérsico demonstrou
que, mesmo produzindo metade do petr6ieo
que consumimos, somente o aumento inten
sivo da produção alcooleira nos conduzirá à
auto-suficiência de combustíveis.

Com o petróleo a trinta e cinco dólares
o barril e o crescimento da demanda interna,
precisamos não somente intensificar as pros
pecções no litoral, mas triplicar, num qüin
qüênio, a produção de álcool-motor.

Nenhuma região propicia, como o Centro
Sul, tamanhas reservas de áreas agricultáveis
para atender a esse objetivo de redimensio
namento da produção sucro-alcooleira, que,
juntamente com a colheita crescente de grãos
e o desempenho da agropecuária, oferecerá
superávits na balança comercial capazes de
garantir-nos aquelas importações que assegu
rem a recuperação do nosso parque fabril,
parcialmente sucateado nos últimos vinte
anos.

Talo desafio lançado ao Governo Federal
e aos Governadores de Tocantins, de Goiás,
de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul e
do Maranhão, que vão enfrentar a aposta
de um dos qüinqüêniOS mais decisivos da nos
sa hist6ria.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados.

Durante o discurso do Sr. Iturival Nas
cimento, o Sr. Paes de Andrade, Presi
dente, deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira,
19 Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavr!i ao Sr. José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobre
Deputado Inocêncio Oliveira, Sr" e Srs. De
putados, o País está caminhando para uma
situação particular. O processo de decisões
legislativas está marcado e definido pela lógi
ca do veto e da medida provisória.

Hoje, no Congresso Nacional, trabalha
mos basicamente com o ritmo e a dinâmica
da medida provisória, que impõe a pauta e
os prazos. As vezes, votamos medidas provi
sórias e projetos de conversão corretos, como
aconteceu ontem na Câmara, e as autorida
des econômicas do Governo vão à televisão,
como foi hoje o Secretário Antônio Kandir,
falar sobre os vetos que o Governo fará, neste
caso ao projeto de conversão. ontem apro-
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vado. Depois, o veto vem para cá e tentamos_
derrubá-lo.
. 'Portanto, temos hoje uII).a situação esdrú
.xula, em que'a pauta de medidas provisórias
e vetos no Congresso é maior do que o pro
cesso legislativo originário, que deveria co
1lleçar com projetos de lei ordinários e com
plementares, reg~lament8ndoou não a Cons-
tituição. .

Inverteram-se, assim, a dinâmica e a inicia
tiva do Legislativo, que hoje estão na mão
do Executivo. É pior do que na época da
ditadura militar, quando pelo menos baixa
vam o AI-S e outros atos institucionais, di
ziam como seria legislada essa.-ou aquela
questão e usavam o decreto-lei.

Agora, temos uma Constituição rasgada a
todo momento. Felizmente, ontem, derruba
mos a medida provisória que trata do Código
de Processo Penal Militar. Está sendo anun
ciada a edição de nova medida provisória pa
ra os salários dentro de um prazo que não
precise convocar o Congresso Nacional ex
traordinariamente.

Ora, estamos diante de uma situação extre
mamente grave. Esse jogo de empurra vai
quebrar-se em algum momento. A crise social
que o País atravessa é. muito grande. Estão
aí a situação das periferias das grandes cida
des, o alto nível de desagregação, o desespero
social produ;ddo pela exploração selvagem
e violenta do, capitalismo e a falta de espe
rança do povo.

No ~oniento em que o Congresso Nacional
deveria ser prestigiado e fortalecido, o Poder
Executivo faz tudo para tutelá-lo, e de ma
neira muito mais sutil do que na época da
ditadura. A tutela agora é feita através de
processo legislativo, cuja iniciativa fica nas
mãos do Poder Executivo, ·com dinâmica e
lógica próprias. Temos de inverter essa situa
ção. Faremos de tudo para, nesta sessão da
Câmara dos Deputados, votar o projeto de
lei complementar disciplinando o uso de me
didas provisórias.

Sr. Presidente, esta questão é crucial. O
Congresso Nacional não pode ficar aprecian
do pautas definidas pelo Poder Executivo,
pelos vetos, pelo impulso da equipe econô
mica, pelas suas infantilidades e contradi
ções, impondo a esta Casa um ritmo inacei
tável.

Vamos, portanto, batalhar nas ruas para
derrubar o veto que o Governo diz imporá
ao projeto de conversão. As lideranças do
Governo, ontym, praticaram a maior farsa
no Congresso Nacional, porque votaram
"sim" a um projeto de lei de conversão, sa
bendo que o Governo o vetaria. Esse tipo
de farsa desagrega e desmoraliza o Congresso
Nacional.

Quando os descamisados, que antes confia
vam no "salvador da pátria", sentem-se de
samparados; culpa-se o povo pelo índice de
violência, de criminalidade. Esta situação
precisa de alternativas. São necessárias refor

.mas urgentes para enfrent~r a miséria, o de
sespero, a degradação da' população brasi
1eira. Se o Governo não álterar essa postura,
se não fizer revisões profundas no seu progra-

ma, se não der autonomia às suas Lideranças
para fazer negociações no Congresso Nacio
nal, teremos duas situações apenas: as Lide
ranças do Governo ou serão hipócritas, por
que assumem compromissos que o Governo
não cumpre, ou serão fantoches, porque assu
mem compromissos que o Governo não sus
tenta.

Vejam o que aconteceu: o Secretário da
.(\dmiI).istração, João Santana, negociou com
as Lideranças a aprovação qo projeto que
tratava do Regime Jurídico Unico. Deu sua
palavra, O projeto aqui aprovado"é ,vetado
pelo Governo. O Sr.Presidente da Repú1Jlica
pede desculpas às Lideranças, mas viii à tele'
visão defendêr o veto.

Esta briIJ,Fàdeira não existe em democf8cia
séria. O cargo de Secretário da Admim~tra

ção Federal é equivalente ao de Ministro.
O seu titular acerta um acordo com as Lide
ranças do'Governo e da Oposição, e, depois,
o Presidente o veta. Não temos' mais como
confiar nas Lideranças do Governo em maté
ria de acordo. Ou o Governo não tem líderes
no Congresso Nacional, ou, entãO'; estas lide
ranças enganam quando fazem algum acordo
com a Oposição.

Esta situação tem de ser alterada. Caso
contrário, o Congresso Nacional desce.de rol
dão para o ralo do desgaste, da desagregação,
do desprestígio, situação a que a população
responde muito bem com o voto nulo e em
brando, a exemplo do que ocorreu na eleição
de 1990.

o SR. VALMIR CAMPELO (PTB -DF.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente'; Srs. Deputados, é com muita emoção
e antecipado sentimento de saudade que ocu
po hoje a tribuna deste Parlamento para apre
sentar minhas despedidas aos trabalhos desta
honrada Casa legislati'\!a.

Há quatro anos tenho participado das ativi
dades da Câmara dos Deputados, procuran
do exercer com dignidade a função que me
foi confiada pelo laborioso povo do Distrito
Federal.

Procurei defender honestamente os inte
resses do povo desta cidade-estado, que per
tence a todos os brasileiros.

Durante meu mandato parlamentar, o pri
meiro de minha vida pública de mais de vinte
anos, tive a raríssima felicidade de participar
dos trabalhos de elaboração da nossa Carta
Constitucional, fato que, com toda a certeza,
marcou definitivamente minha carreira polí-
tica. .

Ter trabalhado na elaboração da Consti
tuição de meu País enriqueceu meu curricu-,
lum de homem público, mostrou-me a real
dimensão do Poder Legislativo no processo
de afirmação da democracia e deu-me a clara
visão de que s6 a discussão voltada para o
entendimento pode conduzir o Brasil ao de
senvolvimento e ao bem-estar social, que to
dos ansiamos.

Sinto-me feliz e. orgulhoso de ter integrado
a Assemb.léia Nacional Constituinte. Sei que
a Constituíção que legamos ao País trouxe
inúmeras conquistas para o nosso povo, res-

gatando prerrogativas indispensáveis à edifi
cação do verdadeiro estado de direito, corri
gindo injustiças hist6ricas e recolocando o
Brasil no inequívoco caminho das democra
cias modernas.

Sei, também, que esta Carta não é perfeita,
porquanto foi escrita por homens, e estes não
são perfeitos. Há um longo caminho de ajus
tes e revisões a ser percorrido.

A experiência adquirida neste trabalho, Sr.
Presidente, Srs. J;>"c,putados, representou. o
mais valioso apn;srJIzado de minha existên
cia.

lia. ~âmara dos Deputados, minha ação
I:"t. p'ermanentemente voltada para os in
~sses das élasses menos favorecidas da so
ciedade brasileira. As proposições, os pro
nunciamentos e os projetos que apresentei
são evidências de minha preocupação com
o homem simples do povo, cuja situação de
abandono sempre me angustiou profunda
mente.

Esta foi a forma que encontrei para tentar
diminuir as discrepâncias entre a realidade
de um povo que clama por pão, saúde, educa
ção e justiça e um mega-estado, construído
à custa da traição e do sacrifício desse mesmo
povo humjlde, crédulo e de índole quase in
fantil.

Tenho hoje a consciência de que os obstá
culos a serem vencidos, nesta luta que não
pode ser interrompida, exigirão de cada bra
sileiro espírito de colaboração e extrema de
dicação ao ofício de construir - construir
sempre, porque acredito intransigentemente
ser esta a única força capaz de suplantar a
miséria e garantir o bem-estar do nosso povo,

Despeço-me da Câmara dos Deputados pa·
ra assumir as funções de Senador da Repú
blica, visto que a generosidade do meu povo
concedeu-me mais esta honra e mais esta mis
são, que pretendo exercer com dignidade e
renovada disposição. Despeço-me enrique
cido com os ensinamentos que absorvi nesta
autêntica escola de democracia.

As lições aprendidas na Câmara dos Depu
tados serão, doravante, o meu norte e baliza
rão minhas ações como Senador da República
ou em qualquer outra função em que puder
ser útil ao meu País.

Ao me despedir dos trabalhos desta Casa,
tenho muito que agradecer, pelo que aprendi,
pelo muito que cresci, convivendo e traba
lhando com os nobres representantes do meu
sofrido e amado povo brasileiro.

Por isso mesmo, não poderia deixar de
transmitir aos homens que fazem a Câmara
dos Deputados o meu mais profundo respeito
e minha gratidão.

Quero agradecer, de forma muito especial,
ao corpo de funcionários da Casa, cuja dedi
cação, disponibilidade e atenção tornaram
.possível o exercício de minha função de De
putado. Sem a ajuda desses funcionários,
qualquer um de nós pouco pocleria fazer de
nossas obrigações.

Agradeço, comovido, aos servidores de
meu gabinete parlamentar, meus anjos da
guarda e autênticos escudeiros, cuja dedica
ção'e apoio excederam as relações meramen-
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PL
RR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, ao finalizar
a presente Legislatura, a 48', encerro meu
segundo mandato como Deputado Federal
por Roraima. Não concorri à reeleição, pois
postulei uma cadeira no Senado da Repú
blica, não tendo vencido a eleição.

Nessas duas Legislaturas o Brasil passou
por profundas transformações no campo polí
tico, no administrativo e no institucional. Ro
raima, com mais intensidade, passou por tais
mutações evoluindo da condição de território
federal para a de estado membro da Federa
ção. Desde o início do meu primeiro mandato
levantei a bandeira da tranformação dos Ter
ritórios Federais de Roraima e Amapá em
estados,como único instrumento capaz de ga
rantir o desenvolvimento efetivo e real'da-_.

pelo Iraque no caminho da sanidade precisa
ser acompanhado de um gesto semelhante
por parte dos Estados Unidos e de Israel.

A solução dos conflitos do Oriente Médio
passa por U1~a conferência multilateral que
coloque, em uma mesma mesa, palestinos,
judeus, árabes, as antigas potências coloniais
européias, principais causadoras de todQs os
problemas da região, e as duas superpotêli-,
cias. Os árabes, palestinos e judeus têm direi
tos históricos e religiosos sobre a Palestina.
Inglaterra e França precisam corrigir seus er:
ros, cometidos ao final da I Guerra Mundial,
quando dividiram os espólios do Império
Otomano, e ao final~tla 11 Guerra Mundial,
momento em que tentaram preservar seus
interesses coloniais i:edesenhando o mapa do
Oriente Médio em fronteiras que não corres
pondiam às realidades das nações emergen
tes. Estados Unidos e União Soviética, par
sua vez, fizeram dessa área o palco das desa
venças da guerra fria, armando uma bomba
de díficil desarme.

Por tudo isso, não se solucionar4 o conflito
árabe-judeu sem a participação de todas as

, forças que influíram na região.
O SR. MAURÍCIO FRUET (PSDB~PR. Para isso, é preciso que as nações ociden-

Pronuncia o seguinte discurso.) - SI. Presi- tais dispam-se de seus preconceitos e vistam
dente, Sr" e Srs. Deputados, volto a insistir a capa bordada pela lógica e pela justiça.
na imperiosa necessidade do PoderExecutivo Israel não pode ser o representante mesqui-
efetuar imediatamente o pagamento da com- nho dos interesses do Ocidente no Oriente
pensação aos estados e municípios que tive- Médio. Tem de assumir o papel de condô-
ram áreas inundadas em função da constru- mino e parceiro dos povos árabes, inclusive
ção de usinas hidroelétricas. dos palestinos. Não é assumindo um caráter

Esse dinheiro é devido desde a promul- semelhante ao do Terceiro Reich de Adolph
gação da Constituição. A partir de 16 de mar- Hitler que os judeus conseguirão a preva-
ço deste ano, com a publicação Diário Oficial lência de seus interesses históricos à Terra
da Lei n" 8.001, os critérios da distribuição Prometida. Hoje, a intifada reveste a resis-
da verba foram definidos. tência palestina do manto respeitável ~ inven-

Apelamos mais uma vez para o chefe do cível do martírio. Só com a aceitação dos
Poder Executivo no sentido de que cumpra direitos palestinos à autodeterminação é que
a lei. NãU"é"favor._Simplesminie, jústiçA... Israel se libertará de um destino ingrato; o

O SR. MAURÍLIO FERREIRA LIMA _de se transformar..em uma Africa do Sul.
(PMDB-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) Chegou a hora de calar os canhões e de
-Sr. Presidente, Sr"e Srs. Deputados, estou se empunharem os livros de Direito Interna-
aqui para condenar a atitude covarde de se cional. Essa frase vale para o Iraque, mas
usarem pessoas como escudos. É claro que ( também se aplica aos Estados Unidos, a Is
estou falando dos inúmeros reféns mantidos rael e às velhas potências colonialistas que
por organizações e Estados em todo o mun- 'transformaram o mundo em um lugar pior
do. A vida humana é um bem precioso demais para se viver.
para ser colocado em risco pela atitude irres
ponsável de ditadores e terroristas, mesmo
que a causa defendida seja nobre e correta.
Essa lição foi devidamente apreendida pela
Organização de Libertação da Palestina, que
resolveu abandonar tais táticas em prol da
iniciativa política, segundo os padrões aceitos
internacionalmente pela comunidade das na
ções.

Dentro dessa perspectiva, saúdo com ale
gria o Governo da República do Iraque pela
liberação de reféns estrangeiros. Trata-se de
uma inicativa benéfica sob todos os aspectos.
Retira os efeitos mais daninhos da invasão
do Kuwait e ameniza a face de uma expec
tativa de guerra iminente e respaldada pela
mais completa certeza de crueldade e de insa
nidade de sua implementação. Chegou o mo
mento de se tentar o adeus às armas e de
se acelerar a negociação. Mas o passo dado

O SR. ANTÓNIO DE JESUS (pMDB-GO.
Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presiden
te, Sr", e Srs. Deputados, no apagar das luzes
deste 1990, cabe-me respeitosamente infor
mar a este Plenário e ao Brasil que a nossa
conduta legislativa fundamentou-se na defesa
e valorização da família dentro de seus princí
pios éticos, morais e filosóficos.

O legislador de bem não pode nem deve,
sob qualquer pretexto, desprezar a ética mo
rai e os bons costumes para a sustentação
'e dignificação da família e desenvolvimento
da sociedade.

O número elevado de desquites e divórcios
no País pode ser a conseqüência do cresci
mento da marginalidade e da deliqüência in
fanto-juvenil.

Neste Natal de Cristo a consciência cristã
voltada para a proteção da família e para
a prevenção do menor deve ser fortalecidas
com o esforço de cada um.

Nesta oportunidade, quero oonvocar as au
toridades eclesiásticas civis e militares para
formarmos um coro nacional de defesa, pro
teção e valorização da criança e da família.

te profissionais, tomando-os hoje meus ami
gos fiéis e indispensáveis.

Agradeço aos meus pares, os nobres tribu
nos de todos os estados da Federação, que
me proporcionaram uma convivência cons
trutiva, amiga e com quem pude celebrar,
quase diariamente, o salutar exercício da de
mocracia.

Agradeço, especialmente, à Mesa Diretora
da Câmara dos Deputados, em particular à
sua Presidência, que soube conduzir, com ra
ra competência, a difícil missão de manter
a dignidade, a importância e a independência
deste Poder Legislativo.

Agradeço a Deus a oportunidade de ter
trabalhado pelo meu País e a felicidade de
ter aqui estado, convivido e falado a V. Ex"

Muito obrigado.

o SR. COSTA FERREIRA (PFL -'- MA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi-,
dente, Sr" e Srs. Deputados, os trabalhadores,
rurais do Brasil estão clamando por uma polí
tica específica para o setor, a fim de colocar
em prática as conquistas contidas na Consti-
tuição vigente. ,

Uma delas é a implantação da reforma
agrária, juntamente com as condições para
o seu sucesso total, que incluem a desapro
priação de terras que estão cercadas apenas
por arames farpados e nada produzem, não
cumprindo, portanto, suas funções sociais.
Tais terras estão, isto sim, servindo para o
enriquecimento de seus proprietários, que sa
botam os mais nobres propósitos da reforma
agrária. Além dessas providências, que de
vem ser tomadas urgentemente, outros títu-

I los devem ser distribuídos o mais rápido pos
sível, com as condições já previstas na Consti
tuição para a elaboração de uma política agrí
cola bem planejada e executada nos moldes
da lei que tratará do assunto. '

Deste evento terão de participar, na visão
do setor de produção, os produtores e traba
lhadores rurais, assim como deverá contar
também com o apoio dos setores de comercia
lização, de armazenamento e transportes,
considerando-se os instrumentos creditícios
e fiscais, os preços compatíveis com os custos
de produção e a garantia de comercialização;
o incentivo à pesquisa e à tecnologia; a assis
tência técnica e extensão rural; o seguro .agrí
cola, o cooperativismo, a eletrificação rural
e a irrigação e a habitação rural para o traba
lhador rural, não se excluindo do planeja
mento agrícola as atividades agroini:lustriais,
agropecuárias, pesqueiras e florestais. Den
tro da visão constitucional neste momento
enfoc"àda, será possível a c~mpatibilização da
política agrícola com a reforma agrária.

Por isso, Sr. Presidente, diante da análise
feita, não temos dúvidas de que os trabalha
dores rurais estão sequiosos pela implantação
de tais políticas, pois elas serão benéficas para
o desenvolvimento da agricultura e para dimi
nuir as questões fundiárias, tão comum em
todo o território brasileiro.

Era o que tinha a dizer.
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quelas unidades da Federação. Por isso, apre
sentei o Projeto de Lei Complementar n" 56,
de 1983. Desenvolvi intenso trabalho junto
ao Ministério do Interior, no qual estavam'
subordinados os territórios, para convencer
o Ministro e seus Assessores da necessidade
de se adotar aquela providência. O próprio
Presidente Figueiredo, à época, se havia com
prometido nesse sentido. Porém, a tecnocra
cia dominante impediu a realização desse so
nho do povo de Roraima.

Só com a Constituinte foi possível vencer
a luta, que exigiu muito esforço e dedicação.

Outras vitórias alcancei para o meu que
rido Roraima, como a criação da Universi
dade Federal de Roraima e a Escola Técnica
Federal.

Inúmeras outras propostas e bandeiras de
luta foram defendidas com muito destemor
durante os meus mandatos. Elas estão regis
tradas nos Anais da Câmara dos Deputados
e do Congresso Nacional e nos protocolos
dos órgãos públicos - Ministérios e autar
quias, embaixadas, entidades privadas e ou
tras. A História e o povo julgarão o meu
trabalho.

No encerramento, pois, dessa etapa da mi
nha lut!/-, que não acaba aqui, quero, muito'
mais do que uma despedida, deixar um apelo
aos membros do Congresso Nacional, espe
cialmente à'bancada do Estado de Roraima,
no sentido de que atentem para movimentos
que. se fazem contra a Amazônia como um
todo, mas que atingem em proporções nunca
vistas o nosso querido estado, que, nascendo
agora, necessita de todos os nossos esforços
e atenção para poder crescer, desenvolvel'-se
e fazer felizes todas aqueles que ali vivem
e trabalham.

Durante décadas a cobiça internacional
tem seus olbos voltados para a AmazÔnia,

-.. para suas D!l.uezas, sem nunca se preocupar
com a situação dos milhões de brasileiros que

. sobrevivem a duras penas naquela imensa re
gião do País. Inúmeras foram as tentativas
de entidades internacionais no sentido de in
ternacionalizá-Ia .

Agora, a estratégia usada é a questão do
meio ambiente e do índio, através da qual
essas forças internacionais, utilizando-se do
-sentimentalismo ou da submissão de alguns
brasileiros, conseguiram estagnar o progresso
da AmazÔnia, retardando a exploração de
suas imensas riquezas, que por si só garantí
riam o desenvolvimento e o progresso amplo
de todo o Brasil.

No campo políticõ~a estratégia para redu
zir a influência política dos estados que cons
tituem a região amazÔnica é li implantação

.do parlamentarismo, regime político do qual.
particularmente sou partidário mas cuja im
plantação, como amazônida, não posso acei
tar, por enquanto. A existência do Senado
Federal é a única garantia do equilíbrio fede
rativo num País da dimensão do nosso e com
tantas desigualdades regionais. .

É preciso, pois, que todos os deputados
federais e senadores eleitos este ano estejam
conscientes do desafio que terão na próxima
Legislatura, quando se dará a revisão consti-

tudonal - em 1993 - oportunidade em
que essas "forças alienígenas" tentarão fazer
vitoriosas as suas teses e situações, para trans
formar a Amazônia em quintal dos interesses
das grandes potências do mundo.

Com a consciência do dever cumprido, mas
com o desejo e o compromisso de continuar
na luta em defesa de Roraima, da Amazônia
e do Brasil, despeço-me da condição de De
putado Federal, não desta Casa ou da polí
tica, pois não foi nem será somente com o
mandato parlamentar que lutei e lutarei pelo
meu povo.

Até breve

o SR. RALPH BIASI (PMDB-SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
s,S e Srs. Deputados.

Com Grande prazer e satisfação, assomo
a esta tribuna para despedir-me da Casa, haja
vista o término do meu mandato legislativo
que se avizinha.

Como todos sabem, abdiquei de concorrer
à reeleição neste ano. Porém, parafrasendo
o ilustre Dr. Ulysses Guimarães, um dos
maiores parlamentares que este País já teve
em sua História, "Na política só existe a porta
de entrada". Mesmo sem o mandato, do qual
abdiquei, continuarei firme, atuando no par
tido do qual fui fundador, o PMDB.

Após passar pela Prefeitura de Americana,
ainda aos 25 anos de idade, adquiri grande
experiência, que trouxe para a Câmara e apli
quei nos meus três mandatos consecutivos,
outorgados pelo povo paulista.

Levo da Casa as melhores lembranças. Pos
so orgulhar-me de ter dela participado nos
momentos mais importantes da transição que
levou o País à plena democracia.

Espero que a minha passagem por duas
vezes pela Presidência da Comissão de Eco
nomia, Indústria e Comércio, bem como pela
Vice-Liderança do PMDB, tenha contribuído
sobremaneira para os trabalhos do legisla
tivo.

Comprimento os nobres Pares que comigo
legislaram nesses doze anos, pela altivez no
exercício dos seus mandatos e pela cordia
lidade daqueles que, mesmo discordando
ideologicamente das posições do nosso parti
do, firmaram com este deputado uma ami
zade duradoura e respeitada.

Aos funcionários da Casa deixo a minha
gratidão, pela presteza e atenção que sempre
dispensaram à minha pessoa, pois sem eles
o nosso trabaM:1o se tornaria inviável.

Desejo aos que aqui chegam todo o êxito
, no desempenho de seus mandatos, para que

o País e seu povo suportem, com o apoio
do Congresso, as crises que hão de advir da
árdua tarefa de estabilização da economia.

Ao ;J0vo que me conduziu. por três vezes
à Câmara, renovo a minha gratidão, espe
rando tê-lo representado com dignidade e
respeito aos seus ideais.

Sr. Presidente, nobres Colegas, levo comi
go a certeza do dever cumprido! Não abdi
carei jamais da política, única forma de con
duzir a Naçã.:J à prosperidade e de mantê-Ia

•soberana e livre.

Ao encerrar o meu mandato, reafirmo a
minha disposição de continuar ao lado do
povo na sua luta para tornar a Pátria uma
nação próspera, que possa dar aos seus filhos
as condições ideais para que vivam com a
dignidade a que têm direito.

Muito obrigado!

o SR. LÉLIO SOUZA (PMDB-RS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente
s,S e Srs. Deputados, já no ocaso desta legisla
tura, marcada pela turbulência sócio-econô
mica e singularizada pela Assembléia Nacio
nal Constituinte, assomo à tribuna para assi
nalar o transcurso do centenário de nasci
mento do Doutor Victor Russomano, pelo
tense ilustre, riograndense de escol e um dos
mais respeitáveis membros da segunda As
sembléia Nacional Constituinte e, na seqüên
cia dos trabalhos legislativos, da Câmara dos
Deputados.

Em pleno vôo ascensional de sua fulgu
rante trajetória política, foi abatido pela mão
pressaga do destino. Reservaram-lhe os fados
a glória de parecer na tribuna como almejava
outro insuperável riograndense, Gaspar Sil
veira Martins.

A desdita da morte abateu-se sobre o De
putado Victor Russomano quando se encon
trava em Caxias do Sul, em vigorosa ação
política, empenhado na "malograda campa
nha presidencial de 1937". O raio impiedoso
da morte fulminou-o enquanto discursava, fa
zendo apologia do seu candidato e dando cur
so ao seu notável magistério cívico.

Esse acontecimento fatal ocorreu a 20 de
setembro de 1937, exatamente no dia em que
o povo gaúcho celebratambém um dos mais
edificantes momentos históricos, a epopéia
farroupilha.

O súbito e irreparável desaparecimento do
Deputado Victor Russomano repercutiu imé
diatamente, provocando manifestações de
pesar em todo País, de modo especial nesta
Casa, onde dezenas de oradores exaltaram
as virtudes cívicas e intelectuais do grande
político gaúcho.

Com efeito, por iniciativa do então Depu
tado Renato Barbosa, que requerera a sus
pensão dcfs trabalhos em homenagem ao bra
vo político gaúcho falecido repentinamente,
sucederam-se manifestações de pesar, repas
sadas da mais profunda consternação, em que
a figura do historiador sociólogo e orador,
Deputado Victor Russomano, era retratada
com as cores fortes e autênticas que soinente
as grandes emoções são capazes de produzir.

O Deputado Victor Russomano era mé- .
dico e advogado - e nesse duplo magistério
profissional destacou-se entre seus pares -,....
percorrendo trajetória edificante, marco
exemplar para os pósterps da insuperável va
lia dos seus raros dotes de inteligência e de
cultura.

Embora alçado a essas culminâncias profis
sionais, guardou bem vivas as lições da vida,
apreendidas no berço de imigrantes'italianos,
para delas valer-se na oportunidade própria,
influindo decisivamente na Assembléia Na
cional Constituinte de 1934, onde presidiu
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comissões e imprimiu com vigor a marca pes
soal da sua inconformidade com as injustiças
sociais.

Aliás, pronunciando-se sobre o infortúnio
de sua morte, o então Deputado Alberto Su
rek, lamentando o prematuro desapareci
mento do Deputado Victor Russomano, teve
a oportunidade de afirmar.

Victor Russomano defendeu, na As
sembléia Nacional Constituinte, prin
cípios os mais avançados, que hoje se
encontram inscritos na ordem social
e econômica da nossa Constituição;
ressaltou, por mais de uma vez, da
tribuna da Câmara, a necessidade do
amparo ao trabalhador nacional, colo
cando-se sempre ao lado de suas rei
vindicações. "

Diversa não foi a manifestação de outro
colega seu, o então Deputado Daniel Carva
lho, que, dentre outras considerações, assim
se expressou, falando em nome da bancada
do Partido Republicano mineiro:

Embora de próxima ascendência es
trangeira, ele encarnava bem o Rio
Grande do Sul nas suas qualidades tra
dicionais de bravura e de generosida- .
de. Pelo seu temperamento, ele era
um exemplo das qualidades mais ex
pressivas do tipo rio-grandense e nele
se podia ver a eficácia do nosso meio
cósmico em observar e dar feitio pró
prio àqueles que vêm conosco traba
lhar não só na obra material, como
na obra intelectual da formação da na
cionalidade.

Nós o apreciamos aqui não só na
Constituinte, como, depois, nesta Câ
mara; era a bravura personificada, o·
destemor na defesa das idéias e prin
cípios.

Ninguém o excedia na combativi
dade, mas também ninguém o excedia
na generosidade. E é por isso que ele
deixa em cada um de nós um amigo,
e é por isso que a Câmara toda se
curva, reverente, diante de sua me
mória.

Agora mesmo, na sua morte, ele nos
lega um exemplo a nós, a todos os
políticos brasileiros: apesar da sua mo
léstia, não quis desertar do seu posto.
E onde o chamava o dever partidário
ele ali estava, e morre gloriosamente
no seu posto de combate."

A antevisão do Deputado Victor (Russo
mano, traduzida na sua preocupação social
e, inclusive, na integração da mulher na pleni
tude do exercício da cidadania, tema ainda
palpitante da mais viva atualidade; é retra
tada de maneira irretocável pela palavra da
nobre Deputada pelo Distrito .Federal, Ber-

tha Lutz, que se expressou em nome de sua
bancada:

Victor Russomano, meu colega de
Câmara dos Deputados na Legislatura
atual, foi defensor dos direitos da mu
lher na Assembléia Nacional Consti
tuinte quando eu era apenas suplente.
Era elemento de destaque na bancada
do Rio Grande do Sul. Todos nós, que
acompanhamos com simpatia genuína
as atitudes nítidas dessa bancada, quer

,de um partido, quer de outro, sabemos
que é composta de homens corajosos
e francos, que cultuam sinceramente
a democracia e a liberdade. Não po
díamos, pois, deixar de ter no mais
alto apreço uma personalidade que se
destacara mesmo em plêiade tão bri
lhante; que se norteara pelo conselho
contido na célebre frase de Péricles,
tão antiga quanto a civilização helê
nica e tão oportuna, nos dias que cor
rem - não esqueçais, ateniences, que
a base da liberdade é a coragem".

Victor Russomano compreendia
com simpatia peregrina os problemas
da população do Distrito e, com intui
ção rara em critura do sexo masculino,
as aspirações da opinião feminina."

o então Deputado Carlos Luz, ao homena
gear o ilustre colega vitimado pela emboscada
do destino, lembrou sua trajetória política,
começada em Pelotas, no plano da represen
tação municipal, e prosseguida na Assem
bléia Legislativa gaúcha, de onde saiu para
a Assembléia Nacional Constituinte de 1934,
integrando-a como deputado federal.

Cumprindo essa pedagógica escalada polí
tica, sua saliente pr-ese~atornõu-se-mais im
pressionante pelo usufruto dos reconhecidos
dotes oratórios, enriquecidos por profunda,
variada e extensa cultura, além de percucien
te conhecimento da natureza humana e dos
fenômenos sócio-econômicos da época.

Como deputado federal gaúcho, ex-inte
grante da recente Assembléia Nacional Cons
tituinte, politicamente originário de Pelotas,
onde me iniciei na vida pública como verea
dor e nela prossegui como deputado estadual,
cumpro honroso dever de justiça ao consignar
nos Anais desta Casa minha homenagem ao
centenário de nascimento de Victor Russo
mano, figura exemplar de cidadão, profis
sional e político.

Ao registrar esse evento, agrego estas ma
nifestações a outras tantas de igual teor que,
em Pelotas, na Câmara de Vereadores, por
iniciativa do nobre Vereador Mansur Macluf,
e, na Assembléia Legislativa do Estado, pela
palavra da nobre Deputada Hilda de Souza,
foram feitas para enaltecer a memória desse
ilustre patócio.

Honrando sua luta, fazendo jus ao patri
mônio moral e intelectual da sua participação
política, deram-lhe continuidade, na cátedra
universitária e na magistratura trabalhista,

seus ilustres filhos, Dr', Rosah Russomano,
constitucionalista renomada, e Dr. Mozart
Victor Russomano, ex-ministro do egrégio
Tribunal Superior do Trabalho, de fama in
ternacional na área do Direito do Trabalho.

Com estas considerações, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, assinalo o transcurso do cen
tenário do nascimento do Dr. Victor Russu
mano, Deputado Federal Constituinte, em
1934, ocorrido em 12 de outubro passado.

A memória de sua fecunda lição de vida,
abreviada pela mão trágica do destino no dia
20 de setembro de 1937, é irrecusável nestes
pobres e atribulados tempos em que fenecem
esperanças pela escassez de valores éticos.

o SR. FRANCISCO ROLIM (PSC-PB.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, ocupo pela ulti
ma vez a tribuna desta Casa primeiro, para
externar aos meus companheiros a minha sa
tisfação pelo convívio salutar que mantive
mos ao longo destes anos; segundo, para dei
xar registrado nos Anais desta Casa a grati
dão do povo paraibano, mais especificamen
te, o de Cajazeiras, à figura do Padre Inácio
de Souza Rolim, que, pelos idos de 1843,
com a criação de um colégio na fazenda de
seus pais, no sertão paraibano, lançou o em
brião que se transformou na cidade de Caja
zeiras.

Em sua estonteante singeleza, a vida de
Inácio Rolim antecipa e confirma a profecia
de Antônio Conselheiro, segundo a qual o
sertão iria virar mar e o mar, virar sertão.
O que se poderia esperar, o que sempre se
esperou - naqueles tempos longínquos como
ainda hoje - foi que os vetores do "pro
gresso" partissem do litoral, dos centros do
poder à beira-mar. E que, quando acaso indi
cassem os caminhos do interior, os passos
concretos nesse rumo fossem tímidos e vaga
rosos o suficiente para não raro perderem
o caminho sem que ninguém se desse conta...

Inácio Rolim se posta, ao longo do século
XIX, como um marco de inversão do que
seria o curso "natural" das coisas. Mas não
está aí o único nem o primeiro fato a causar
assombro na história de sua vida. Logo ao
tomarmos conhecimento das circunstâncias
de tempo e espaço em que viveu esse "An
chieta do Norte", nós nos espantamos com
a solitária grandeza de sua personalidade.

Haveremos de nos deter, seguidamente,
a indagar, onde foi aquela pequena e frágil
figura encontrar forças para transformar uma
fazenda num colégio e numa Igreja e, em
torno deles, fazer crescer uma cidade? É ver
dade que, como um patriarca dos tempos bí
blicos, o Padre Rolim foi premiado com uma
existência quase literalmente secular. Como
ao velho Salomão (1 Rs 4:29), dotou-o a pro
vidência de sabedoria e ciência múltiplas e
de uma larguesa de coração só .comparável
ao espraiar-se da vista sobre as areias do mar.
Permanece, no entanto, o mistério: como pô
de ele, com tão poucos anos de formação
regular, corresponder a multidão de talentos
que fora prodigado? E por que a teimosia
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em fazer vingar a sua obra no solo seco do
sertão. Quando tantas vezes teve o convite
para plantá-Ia em meios de mais aparente
fertilidade?

Na verdade, o Padre Rolim, com toda a
sua escondida humildade asceta, parece ter
nascido predestinado para navegar contra a
corrente

O século XIX, fiel à herança iluminista,
explodia por todo mundo com enormes trans
formações no plano político, movidas pelas
idéias de Governo, de direitos individuais,
da construção de uma sociedade de homens
livres, em que os súditos fossem afinal substi
tuídos pelos cidadãos. Revoluções se atea
'vam nos dois lados do Oceano, Proclamando
uma nova ordem de coisas, na esperança de
que os seus ideais logo se materializassem
em conforto e bem-estar material. O incre
mento do comércio e da indústria garantiria
a todos o ingresso no romântico otimismo
de uma nova realidade: O sonhado é perse
guido a duras penas desde o Renascimento,
o moderno estaria finalmente chegando ao
alcllnce do homem comum.

Esse conjunto de aspirações se compunha
a necessidade de instruir o homem para faze
le cidadão e de promover a investigação cien
tífica como meio de democratizar o progres
so.

Enquanto isso, o Brasil era ainda uma
enorme fazenda. A vaga revolucionária trou
xe-nos significantes abalos nos subterrâneos
da política, o que serviu para aumentarmos
o nosso já razoável catálogo de mártires da
cidadania. Mas, no solo das atividades econo
micas, o "País essencialmente agrícola" man
tinha inalterável o seu mapa de latifúndios
e terras devolutas. Isso para não falar nas
instituições científicas e culturais, cuja inexis
tência era um dos fatores de sustentação dos
nossos mandantes e comandantes. No come
ço do século, é verdade, a surpresa da chega
da da faml1ia Real Portuguesa ao Brasil veio
modificar de alguma forma o quadro genera
lizado de atraso em que vivíamos.

Na efervecência excepcional desse ambien
te, de onde se irradiaram os princípios liberais
da Revolução de 1817, forma-se o Padre Ro
lim. Ai ele esteve três curtos anos, logo se
fazendo professor e depois reitor do instituto
que o colhera como seminarista. Daí sairia
como uma espécie de sacerdote gauche, a
exercer atividades que se deslocam docentro
de embulição não apenas no sentido espacial,
geográfico, mas, sobretudo, no sentido histó
rico das idéias então em moda. E é paradoxal
mente, por esse desvio reacionário que se
erigia a estatura revolucionária de sua perso
nalidade.

Para começar, a sua própria opção por fa
zer-se padre, numa época que, de fato, não
primava pelo prestígio a figura do sacerdote.

No rincão sertanejo em que se refugiou,
o Padre Rolim viveu vida irrepreensíveI.

Os princípios descentralizadores da refor
ma constitucional de 1834, levaram o poder
central a transferir as assembléias provinciais
o encargo de regular a instrução primária e
secundária. Se em 67 anos de governo, a Mo-

narquia Imperial não fundou nenhuma esco
la, além do Colégio Pedro II (1837), através
de milhões de quilômetros quadrados do ter
ritório, brasileiro, imagine-se que interesse
teriam as províncias para levar a efeito o im
perativo legal! Veja-se o que revelam dados
oficiais em 1867: A população brasileira de
então andava perto dos nove milhões. Nesse
contingente havia um milhão e duzentos mil
indivíduos em idade escolar, dos quais apenas
10%, numa estimativa generosa, encontrava
escola para se instruir.

A escolinha que, feito sacerdote, o Padre
Rolim abriu na fazenda de seus pais, em Caja
zeiras, na Paraiba, e, depois, o colégio que
ele instalou (1843) foram iniciativas pioneiras
na cronologia dos estabelecimentos de ensino
na região.

O padre Mestre Inácio Rolim, foi, antes
de tudo, um educador, um praticante da edu
cação, mas, se não há prática sem teoria,
explicitada ou não, clara ou confusamente
traduzida na ação concreta, deveremos ex
trair da vida cotidiana do colégio Cajazei
rense a visão teórica do seu criador.

Com toda a naturalidade, o Padre Mestre
educava como foi educado: utilizando o mé
todo da repetição," ainda de inquestionável
vigor nas casas de formação religiosa. Ape
lando, assim, para a aplicação da inteligência,
ao mesmo tempo em que, ainda voltado ao
privilegiamento da memória, o educador ser·
tanejo, mais com intuição sábia do que com
discernimento de cientista de educação, com
punha o equilíbrio do velho e do novo ao
arltigo e ao moderno, harmonizando o que
de bom continha esses dois universos em ten
são.

Se é pelos frutos que se conhece a árvore,
é pelo alcance do seu empreendimento edu
cativo que o Padre Rolim se fez merecedor
do mais elevado apreço de quantas se dedi-.
cam ao estudo da educação Nacional. Poucos
estabelecimentos de ensino no Brasil do sécu
lo XIX terão tido a consagração que teve
o seu colégio, encravado nos recantos perdi
dos do sertão nordestino. Os seus alunos
acorriam de partes as mais distantes do Nor
deste, e, como se verá, bom número deles
deixou nome a ombrear-se na história como
o do Mestre. A matrícula no seu escondido
educandário corria paralela a do Liceu Parai
bano, na capital da Paraíba.

E, se tudo já está dito, lembre-se de que
foi pela ação do Padre Rolim, pela implan
tação do seu colégio e da igrejinha construída
por sua mãe para missas do filho sacerdote,
que nasceu e cresceu na cidade de Cajazeiras,
na Paraíba. Cajazeiras e Padre Rolim, hoje
se denominam, pela voz do povo, como sem
pre foram, juntos, Cajazeiras do Padre Rolim
numa simbiose rara entre o autor e a obra.

No resgate à memória do ilustre Mestre,
o Dr. Sebastião Moreira Duarte, em suas bus
cas incessantes, encontrou na bibliotéca da
cidade urbana, IIlinois, USA, um livro do
Padre Heliodoro Pires, publicado em Forta
leza, Ceará, entre 1916 e 1917, que conta
a história do Padre Mestre Inácio Rolim.

Levado pelo seu objetivo, o Dr. Sebastião
Moreira Duarte, fará publicar uma edição
segunda atualizada. sob orientação e super
visão cujas notas serviram para a elaboração
deste meu pronunciamento.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
"dente. Sr" e Srs. Deputados, chegamos ao
final de um período de trabalhos legislativos
e que coincide com o final da Legislatura.
Constatamos que, após dois anos de promul
gada a Constituição, pouco se avançou na
regulamentação das leis complementares. Pe
lo contrário, muita coisa ainda precisa ser
regulamentada.

O Congresso Nacional esteve envolvido
com a renovação de seus quadros e com as
sucessões estaduais. Aliado a este fator. en
quanto Poder Legislativo, o Congresso teve
suas prerrogativas desrespeitadas pelo Presi
dente da República, que o exclui de toda
e qualquer decisão tomada a nível de Go
verno que envolve os interesses da sociedade.
O que vimos, então, foi um Congresso omis
so, compactuando com as regras desse jogo.
apesar da reação da Oposição. O que imagi
namos é que as discussões dos problemas na
cionais devem ocorrer, prioritariamente.
dentro do Congresso Nacional, pois foÍ para
essa missão que o povo nos elegeu, e não
para sermos cúmplices de arrochos e reces
sões com as quais grande parte do Parlamento
não concorda e para as quais tem alternativa.

Para a sociedade como um todo, foi um
ano de dificuldades, decepções, frustrações
e incertezas que, ao que parece, continuarão
ainda por um período indeterminado.

A sociedade brasileira está envolvida ria
discussão da crise que atravessamos, cuja ten
dência é se agravar em proporções nunca vis
tas, em decorrência das medidas recessivas
adotadas.

Salários triturados, custo de vida elevado,
inflação e juros altos, empresas falindo 
esta é a receita da recessão. Este é o triste
balanço que fazemos neste final de ano da
dramática situação em que se encontra o Bra
sil, que aprofundou ainda mais sua crise após
nove meses de Plano Collor.

Passados esses meses todos, é cada vez
mais nítida li sensação de que não há mais
nada a esperar de um governo como o que
aí está, perdido e sem rumo. O povo já sentiu
no pr6prio bolso o fracasso das medidas de
combate à inflação, que agora retoma índices
assutadores, mas que o Presidente elegeu co
mo prioridade número um de seu Governo.
esquecendo-se de adotar outras medidas
igualmente emergenciais que viabilizem o de
senvolvimento na Nação sem o ônus de uma
brutal recessão, cujos efeitos se fazem sentir
principalmente entre os "descamisados", pa
ra quem o Presidente diz governar.

Mas nosso povo já esboça reação! Tanta
prepotência, desmandos e autoritarismo não
poderiam ficar sem resposta. Inicia-se, grada
tivamente, o despertar do sono embalado pe
las promessas fáceis e falsas de campanha
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Nesta hora, Sr. Presidente, estaremos ao
lado das manifestações populares e lutaremos
não apenas por reposição de perdas salariais,
mas também pelo resgate da dignidade de
nosso povo, ultrajada e massacrada por um
projeto de governo contrário a todos os inte
resses nacionais e ao qual o Partido dos Tra
balhadores reafirma sua oposição.

Sr. Presidente, neste ano que termina, uma
das muitas lutas que travei nesta Casa foi
para impedir a regulamentação da esterili
zação feminina no Brasil, pois tem sido utili
zada em grande escala como método de con
trole populacional. Questionamos, incasavel
mente; ·0 Projeto de Lei n" 1.167/88, e seu'
substitutivo, que "tornam lícita a esteriliza
ção voluntária". A oportunidade do debate
sobre esse projeto nos levou a outras discus
sões relativas à saúde da mulher e aos diver
sos métodos anticoncepciqnais entre nós utili
zados.

Hoje é senso coínum que um dos compon
tentes de grande importância que envolve a
política da reprodução humana é o fator ideo
lógico, uma vez que o objetivo - nem sempre
do conhecimento geral- é manter o controle
sobre o nascimento das populações pobres
negras e mestiças, mantendo o crescimento
destas populações em níveis aceitáveis para
suprir de mão-de-obra o sistema de explo
ração capitalista.

Afirmamos que milhares de mulheres po
bres servem de cobaias para experimentos
de medicamentos contracepticos, nem sem
pre recomendados para uso regular, como
é o caso, por exemplo, do Norplant. Esst<
medicamento, criação do conhecidO" médico
baiano Elsimar Coutinho, é utilizado indiscri
minadamente há vários anos em milhares de
mulheres pobres da periferia de Salvador, a
título de experimento, uma vez que sua utili
zação causa prejuízos à saúde da mulher, co
mo já ficou comprovado. Por isso, é estranho
o anúncio de que o uso do contraceptivo Nor
plant, causador de tantas seqüelas para a mu
lher brasileira, foi aprovado sem restrições
nos Estados Unidos.

A aplicação dess'e método no Brasil perma
nece restp.ta apenas a Salvador, confirmando
nossas suspeitas da utilização de mulher~spo
bres como cobaias e constatando que a não-u
tilização desse produto pela maioria das nos
sas mulheres confirma também que é preju

.dicial à saúde e, portanto, não recomendável.

, Sr. Presidente, fica, então, a suspeita: Por 
que um método contraceptico tão eficaz e
avançado, como os meios de comunicação
tentam vender o produto, aceito "até mes
mo" pelas mulheres norte-americanas sem
'restrição de uso, não é aceito pelas brasileiras
e, quando aqui utilizado, é praticamente na
base da experimentação?

Só posso acreditar que se trata de mais
uma estratégia publicitária com o objetivo
de convencer nossas mulheres dos benefícios
do Norplant, faz~ndo com que elas retomem
o uso interrompido do produto em nosso pró
prio País, o que daria ao medicamento e ao
seu criador maior credibilidade.

Espero que os órgãos de fiscalização do
Ministério da Saúde estejam atentos às de
núncias aqui formuladas e que atuem com
a máxima isenção na apuração da comercia
lização desse medicamento, que causa com
provados e perigosos efeitos colaterais à saú
de de nossas mulheres, especialmente às das
camadas mais carentes, que não possuem
acesso à informação e, por isso mesmo, são
facilmente manipuladas e iludidas com a pro
messa fácil e barata de se evitar o nascimento
de filhos indesejáveis.

Era o que tinha a dizer.

o SR. ASDRUBAL BENTES (PMDB 
PA:Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, não mais retor
narei ao convívio dos ilustrados pares que
constituem esta egrégia Câmara de Deputa
dos. A companhia de V. Ex" foi uma honra
para mim. Nunca em minha vida senti-me
tão valorizado como no convívio com V. Ex"

Esses quatro anos de legislatura foram uma
lição. Entre outras coisas, aprendi e senti na
pele que a política é ~ma tormenta de lutas,
aflições e injustiças, ónde pouco se colhe e
mais se doa.

Não devo ter sido irrepreensível. A cons
ciência, todavia, diz-me não haver praticado
politicalha. E aqui, convém lembrar Rui:

"Política e politicalha não se confun
dem, não se parecem, não se relacionam
uma com a outra. Antes se negam, se
excluem, se repulsam mutuamente. A
política é a arte de gerir o Estado, segun-·
do princípios definidos, regras morais,
leis escritas ou tradições respeitáveis. A
politicalha é a indústria de o explorar
em benefício de interesses pessoais.
Constitui a política uma função ou con
junto de funções do organismo conscien
te e senhora de si mesma. A politicalha,
pelo contrário, é o envenenamento crô
nico dos povos negligentes e viciosos pe
la contaminação de parasitas inexorá
veis. A política é a higiene dos países
moralmente sadios. A politicalha, a ma
lária dos povos de moralidade estraga
da."

Srs. Deputados, enquanto este País se re
touçar no berço ignóbil do analfab,etismo...

Enquanto a Nação permanecer nas trevas
da ignorância e do obscurantismo...

Enquanto essa gleba sem fim não tiver con
dições de erradicar a subnutrição de seus mi
lhões e milhões de crianças...

Enquanto os meios de comunicação conti
nuarem demolindo os princípios morais que
nos foram transmitidos por nossos ances
trais ...

Enquanto a nossa imprensa não se deter
minar a educar o nosso povo...

Enquanto os poderosos não cessarem de
tripudiar sobre1os mais fracos ...
Enquan~o o 'nosso povo não tomar cons

ciência de $e a; democracia é ainda a síntese
dos modelos políticos capazes de conduzi-lo
à justiça social...

Enquanto os nossos políticos não coloca
rem o bem comum acima de seus interesses
comezinhos e pessoais...

Enquanto a ganância pecuniária prevalecer
sobre o desprendimento...

Enquanto a nossa gente viver a reboque
da demagogia e da insanidade dos homens
públicos e imprudentes...

Enquanto a mentira predominar...
Enquanto os homens públicos não se deci

direm a educar-se ...
Manter-se-á o primado da politicalha.

Srs. Deputados, nunca pensei que a polí1
tica fosse a mais difícil, a mais tortuosa, a'
mais sacrificada das artes... Principalmente'
para aqueles que nela ingressaram pela cha
ma do ideal de servir, por vocação, ao invés
de se servir.

Otávio Mangabeira, de forma brilhante,
fez uma síntese da vida política:

"Tive, a fortuna ou a desgraça - eu
mesmo não sei ao certo, o que sei é que
não me lamento e quero crer que, se
voltasse atrás, não mudaria de rumo 
tive a fortuna ou a desgraça de, arremes
sado quando ainda era estudante no
campo do que se chama vida política ou,
se referirem, vida pública, passar, em
conseqüência, a pertencer, desde. aque
les tempos, a uma raça amaldiçoada: a
dos que fazem da atividade política ou
da vida pública um ofício, por ela renun
ciando a tudo o mais; por ela penando,
mas perseverando; e, quanto mais por
ela conduzidos às decepções e aos reve
zes, tanto mais resolutos no propósito,
não s6 de praticá-Ia, senão, de amá-Ia
e até venerá-Ia, na certeza de que para
muitos não passará de ilusão, de cândida
e infausta ilusão de que é ela, quando
honradamente confessada ou exercida
com sinceridade, uma forma entre as
mais altas - quem sabe a mais ~xpres

siva, porquanto a mais onerosa e a me
nos reconhecida - de amar e servir à
Pátria."

Ao citar essas palavras do grande tribuno
e autêntico homem público que foi Otávio
Mangabeira, vêm-me à lembrança minhas an
danças pelos ermos perdidos no sul do meu
Estado do Pará: as visitas aos correligionários
escondidos na selva; os palmeares de distân
cias imensuráveis por caminhos ínvios; os dias
insones e sem comer para estar presente a
uma comemoração nos longes de uma corm
tela, no meio da floresta ou à margem de
um rio.

Lembro-me, também da chusma de pes
soas que se diziam amigas fiéis que invadia
o meu gabinete parlamentar; da turbamulta
de vereadores, prefeitos, pequenos políticos
e grandes politiqueiros do interior que exi
giam imediatamente uma entrevista com mi
nistros, com altas autoridades da República
e até com o Presidente... E tudo para já.
As entrevistas eram marcadas, e lá ia eu em
procissão. Só não se cantava o "queremos
Deus" -.,- ao encontro do homem público de
sejado.
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Devo Dizer que, como atestam as milhares
de correspondências do meu arquivo, mais
de 60% dos pedidos, das reivindicações, dos
apelos feitos por meu intermédio foram aten
didos. Construção de escolas, quadras de es
portes, centros de saúde, estradas vicinais,
creches, demarcações de lotes, eletrificação
rural, apaziguamento Je conflitos, dezenas
de chamamentos a que, muitas vezes, até com
prejuízo das minhas obrigações parlamenta
res, eu tinha de atender, viajando aos confins
de um município cujo prefeito exigia a minha
presença.

Srs. Deputados, sei que muitos desses tra
balhos são comuns aos parlamentares, de um
modo geral. Todavia, a quantidade, a inci
dência diária não apenas de visitas de correli
gionários vindos das mais distantes paragens
do estado, mas de verdadeira multidão de
pessoas que procuraram o meu gabinete soli
citando internamento em hospitais, obriga
me a fazer esta referência. Na falta de aloja
mentos nas casas de saúde, o meu aparta
mento transformou-se em verdadeiro noso
cômio, onde se abrigavam muitas pessoas das
mais longínquas regiões do Pará.

Isso está a comprovar o que dissemos ser
a vida política difícil, tortuosa e sacrificada.

Não foi apenas Otávio Mangabeira quem
descreveu a abnegação da vida política. O
nosso Rui já a descrevera antes dele: "Como

, tal, o homem público, em seu modelo ideal:
concidadãos, o de quem eles esperam a ciên
cia e o conselho, a honestidade e a lisura,
o desinteresse e a lealdade. É o vigia da lei,
o amigo da justiça, o sacerdote do civismo.
Não pode ser o composto de uma tribuna
e uma alcova, de uma escola e um balcão,

r de uma pena e de uma gazua, de uma cons
ciência e de uma máscara. Só assim estará
na condição de inspirar fé aos seus conter
râneos e, se na fé consiste a crença, na fé

.a segurança, na fé a salvação, ninguém põe
a sua fé senão onde tenha a convicção de
se achar a verdade. Loga, senhores, se o ho
mem público há de viver da fé que inspira
aos seus concidadãos, o primeiro, o maior,
o mais inviolável dos deveres do homem pú
blico é o dever da verdade. Pois, senhores,
a política brasileira, em especial a política
baiana de hoje, inverteu esse princípio ele
mentar. Em lugar de verdade e mais verdade,
mentira, mentira e mais mentira. Mentira nas
instituições; na administração, mentira; na
tribuna e nÇ> telégrafo e nos jornais, mentira,
rementira e arquimentira".

Essas palavrãs de Rui, cito-as não para'jus
tificar a derrota que os eleitores me infligiram
nas urnas, mas para servir de lição ou, se
quiserem, de escarmento, em face dos nossos
possíveis erros.

Srs. Deputados, perdi as eleições, como
muitos, porque não confiei no poder do di
nheiro. Confiei mais na lealdade, confiei mais
nos amigos. Confiei mais no meu trabalho.
Não lamento. Lamentaria, isso sim, se tivesse
confiado mais no poder econômico. Na hora
de despejar dinheiro, não o tinha para fa
zê-lo.

E assim devo confessar a minha derrota
nas urnas, Srs. porque no esconso de minha
consciência, eu fui vencedor.

Disputei as eleições com lisura, com lealda
de, sem jamais fazer da tribuna uma alcova;
sem fazer uso de gazuas; sem jamais usar
máscaras. Entrei na política de peito aberto,
pobre, levando apenas muito idealismo e
muita fé nos amigos. Razão tem a bíblia quan
do diz: "Maldito o homem que acredita nou
tro homem". E aqui está a minha maldição.
Fui eleitoralmente maldito por acreditar nos
homens, nos "amigos".

Na derrota, porém, sinto-me abençoado,
porque não transigi com a mentira, com a
ingratidão, com a deslealdade.

Trabalhei diuturnamente os quatro anos
de meu mandato. Cumpri o meu dever. Dei
xo esta Casa da mesma forma que a ela che-'
guei: de cabeça erguida, com a consciência
tranq!iHa do dever cumprido.

o SR. PAES LANDIM (PFL-PI. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, em Sãó Raimundo No
nato, Piauí, terra dos meus ancestrais, a cem
quilômetros da minha cidade, São João do
Piauí, desenrola-se a mais importante pes
quisa arquiol6gica da América.

Quando o bomo sapiens colocou, pela pri
meira vez, os pés no solo da América? Esta
é a grande interrogação científica e, possivel
mente, a maior controvérsia na arqueologia
mundial para saber se o homem mais antigo
da América surgiu no México pré-colombia
no ou se nos lugares da miséria sem fim do
meu sofrido, abandonado e desprezado ser
tão piauiense.
. Uma mulher extraordinária, Niede Sui

don, tendo o apoio do Ministério das Rela
ções Exteriores de seu país, a França, com
uma pequena equipe de apaixonados pela

'pesquisa científica, adentra-se a partir de
1970, na brava caatinga dos ínvios sertões
e se banca ao desafio da descoberta.

Há dias assisti, I1.a Aliança Francesa, a uma
exposição de uma das colaboradoras de Nie
de Guidon, com a apresentação de sUdes.
É impressionante o valor científico das pes
quisas, mas, o mais extraordinário, é o sacer
dócio de europeus, sobretudo mulheres, na
vivência cotidiana com um quadro de miséria,
seca, fome, atraso, na busca incessante de
um ideal.

Ainda agora, L'Express, a principal revista
semanal da França, sob o título "Les Grands
Anciens du Nouveau Monde", traz excelente
reportagem sobre "a descoberta no Nordeste
brasileiro de um sítio arquiol6gico datando
de 48.000 anos"!

A reportangem deveria ser lida pelas auto
ridades culturais e pelas responsáveis pela po
lítica social no Brasil. O Sr. Secretário da
Cultura e a Ministra da Ação Social, entre
outros, não podem deixar de atentar para
o que L'Express, uma das mais importantes
publicações do pensamento mundial, descre-

. ve sobre aquela "paisagem desértica, quei
mada pelo sol; um dos lugares mais pobres

do planeta, onde, todos os' dias, os raios bri
lhantes lutam para sobreviver".

Nesses "confins do Brasil" o interesse da
ciência chega pelas mãos de Niéde Suidon.
No Boqueirão da Pedra Furada, em São Rai·
mundo Nonato, está a se deslindar o mistério
do povoado da América. "Uma hist6ria de
acaso e tenacidade, de paixão e coragem."
"Nessa região de miséria", como escreve
L'Express.

Uma polêmica internacional se desenrola,
pois o Museu Americano, que está sendo im
plantado em São Raimundo Nonato, com
pouca ajuda do Governo Federal, está a reve
lar que no Boqueirão de Pedra Furada se
reconhece. o berço do homem da América.

O SR. LUIZ SOYER (PMDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr" e Srs. Deputados, a elevação do preço
da arroba do boi para dois mil e quatrocentos
a dois mil e quinhentos cruzeiros levou o Go
verno a zerar a alíquota de importação para
todos os tipos de carne bovina, pretendendo,
com essa providência, levar o pecuarista a
se liberar dos estoques retidos.

A medida implica, evidentemente, o sacri
fício de custosos d6lares, duvidando-se, no
entanto, que os invernistas e confinadores
lib~rem seus rebanhos para o corte.

E preciso verificar por que ocorreu a alta.
Na verdade, a pecuária bovina é atualmen

te o setor mais capitalizado das atividades
primárias. Daí por que o pecuarista s6 vende
suas reses quando precisa de dinheiro para
o pr6prio custeio ou mais rendosa aplicação.
As diversas especulações financeiras estão
em maré baixa, assim como o boi no pasto,
principalmente quando as chuvas se anteci
pam e o capim começa a brotar.

Disso resulta a falta de càrne no mercado,
principalmente a de segunda, tabelada pela
Sunab, apesar de todas as prc<ssões para rea-
justamento do preço. - .

Pode vir carne da Europa oú do Cone Sul.
Se for suficiente para o consumo, os bois con
tinuarão engordando no pasto. Se não for,
a carne continuará subindo, em obediência
à lei da oferta e da procura.

De qualquer modo, essa intervenção é um
salto no escuro, tanto mais quando, dentro
em breve, o frango estará sobrando no Brasil,
sem condições de ser exportado para o Kwait
ou o Iraque.

Por outro lado, a produção global da lavou
ra caiu este ano em dezoito por cento, com
menos de sessenta milhões de toneladas,
quando foi, no ano passado, de cerca de se-

, tenta e dois milhões. Enquanto isso, a produ
ção de leite manteve-se igual à do ano passa
do, no mesmo período, principalmente em
conseqüência da liberação do preço.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados.

O SR. MATHEUS IENSEN (PMDB - PRo
Pronuncia o seguinte discufso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, quando assumi
o mandato de Deputado na Assembléia Na
cional Constituinte, o primeiro colega que
encontrei em Brasília foi o Deputado Daso I ,
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Coimbra, a quem conhecia há mais de trinta
e cinco anos, como radialista evangélico, pro
movendo programa radiofônicos, enquanto
S. Ex' me conhecia como cantor sacro.

Homem simples, com extraordinária expe
riência política e parlamentar, conhecido pela
presteza com que atendia às dúvidas e solici
tações dos colegas, assim como pela exemplar
neutralidade e competência éom que even
tualmente conduzia os trabalhos da Mesa,
tomou-se, na verdade, um autêntico líder dos
colegas evangélicos na Câmara dos Deputa
dos.

Jornalista, médico e professor, várias vezes
Deputados Estadual e Deputado Federal des
de 1963, nesses trinta e seis anos soube servir,
com dignidade e competência exemplar, ao
Estado do Rio de Janeiro, à instituição parla
mentar, à formação política do nosso povo,
sem nunca deixar de se dedicar à difusão do
Evangelho. Ao lado de profícua atuação par
lamentar, várias vezes representou-nos no ex
terior, recebeu as grandes condecorações na
cionais, com várias obras publicadas, como
a "Geografia Geral para o Curso Ginasial".
Tem-se destacadado nesta Casa pelo estudo
dos grandes temas nacionais, pela assiduida
de à tribuna e às Comissões e pelo seu largo
conhecimento das ciências sociais.

Diretor do Colégio Estadual de Niter6i,
fundador do Grupo Parlamentar Cristão e
seu Presidente, tendo exercido a Presidência
do Diretório fluminense da Arena, ingressou
no PMDB desde a sua fundação, prestan
do-lhe relevantes serviços.

Lamentamos profundamente esteja pres
tes a se afasta-se do mandato, cientes de que
fará falta na próxima legislatura, principal
mente a nós, seus liderados, amigos e compa
nheiros de fé, a quem deu exemplo perma
nente de brasilidade, civismo e dedicação à
Igreja e às causas nacionais.

Era o que tÚlhamos a dizer, Sr. Presidente.

o SR. PEDRO.CANEDO (PRN - GO.
Pr:onuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, sou um homem
público que pode olhar com orgulho para o
passado. O balanço do resultado de meus
quatro anos de trabalho parlamentar, mesmo
agora que deixo esta Casa, anima-me a conti
nuar na vida pública. Temos muito o que
fazer para o futuro do nosso País, dentro ou
fora do Congresso Nacional. O Brasil precisa
de todos nós, brasileíros. O desenvolvimento
exige verdadeiro esforço coletivo. Juntos, de
vemos trabalhar pela hist6rica tarefa de criar
as bases de uma naçág moderna.

Uma nação moderna, Sr" e Srs. Deputa-
. dos, exige firmes instituições democráticas,

crescimento econômico auto-sustentado e
ecologicamente saudável e um povo com saú
de, educação, alimentação, moradia. Nos
quatro anos que passei nesta Casa, minha
luta não foi outra que não esta. A verdadeira
modernidade s6 existe se a democracia for
acompanhada de justiça social, se o desenvol
vimento.favorecer o crescimento da cidada- .
nia forte e participativa. .

Agradeço aos eleitores a confiança que em
mim depositaram ao me elegerem Deputado
constituinte. Tenho certeza de que consegui
transformar esses votos de confiança em dedi
cação a Goiás e ao Brasil. Posso dizer com
segurança que, além de minha atuaçã'o no
Congresso Nacional, trabalhei diretamente
com o povo goiano. Guardo com honra mi
nha passagem pelo Congresso constituinte;
junto com meus colegas parlamentares, ajú
dei a consolidar a democracia brasileira.

O dia 5 de outubro de 1988 já é Hist6ria,
mas a Constituição que promulgamos perma
nece como sinal para o Brasil que queremos
e vamos construir. Sei que demos os primei
ros passos para a modernização do nosso
País. Sinto-me gratificado por ter participado
da elaboração e votação de leis progressistas
e eficientes, que contribuíram em muito para
mudar as relações políticas, econômicas e so
ciais do País.

Durante os trabalhos na Constituinte não
poupei esforços para ver assegurados os direi
tos fundamentais dos cidadãos. Participei efe
tivamente dos trabalhos, defendendo sempre
os ideais de liberdade. Na Comissão da Famí
lia, de Educação, Cultura, Esportes, Comu
nicação, Ciência e Tecnologia, apresentei vá
rias emendas que demonstraram minha preo
cupação com o bem-estar do meu povo.

Hoje, Sr" e Srs. Deputados, passados dois
anos, vivemos momento especial. Estamos
estabelecendo novas bases para a Nação. O
crescimento econômico não é exclusividade
do Governo ou dos políticos. É desejo de
toda a sociedade, que está cansada de convi
ver com as tristes estatísticas de pobreza e
miséria do Terceiro Mundo. Sou um homem
que tem fé no futuro e sei que contribuí para
renovar as esperanças dos brasileiros.

Minha ação parlamentar sempre foi nor
teada pelas enormes necessidades de mudan
ças de que tanto carece nosso País. Realizei
um trabalho sério, árduo, para garantir aos
goianos e aos brasileiros o que lhes é devido
por direito: uma nação soberana, livre, mo
derna e igualitária. Nunca me s~duzi pelo
que costumam chamar de "a ilha da fanta
sia". Não usei a procuração que o povo goia
no me deu em nome do cIientelismo. Usei-a,
sim, para ajudar a construir um Brasil moder
no, mais justo e comprometido com os inte
resses da maioria.

Nestes quatro anos em Brasília, a Legisla
tura não aumentou meu patrimônio em um
único centavo ou centímetro. Fiz questão de
manter minha clínica médica e continuar
acompanhando ainda de mais perto a reali
dade do meu estado e dos meus eleitores.
Trabalhava aqui e lá movido pelo ideal de
ser um homem público e poder contribuir
para o desenvolvimento do meu País. Gomo
médico, Sr" e Srs. Deputados, convivo quase
diariamente com a face mais negra do subde
senvolvimento: estou sempre ao lado. daque
les que passam fome, adoecem e'muitas v~zes'

morrem. Mas, como parlamentar, sempre me
esforcei para buscar a cura dessa doença cha
mada miséria.

Minha conduta na Câmara dos Deputados
e em toda a minha vida pública sempre foi
pautada pela independência. Nunca trilhei o
caminho mais fácil da ligação com grupos de
interesses. A recompensa por essa postura
náo pode ser dimensionada por qualquer tipo
de cálculo ou pesquisa. A recompensa são
os mais de 620 mil votos que recebi do povo
goiano nas últimas eleições,

Uma percentagem mínima de votos, menos
de 0,2% impediu-me de ser senador. Mas
não me sinto derrotado. Honestamente, não
uso de palavras de consolo. Com sinceridade,
sinto-me vitorioso. A luta foi grande, Muito
grande. Muito maior do que esse médico do
interior, jovem e alheio aos grandes grupos
econômicos, imaginava ter que enfrentar.
Mas assim foram as eleições. Assim foi o jogo
democrático. Com a altivez do bom comba
tente e a humildade do homem público diante
de seu povo, recebi o resultado das ürnas.

Retorno para minha clínica em Anápolis,
mas não saio da vida pública. Devo dizer
aos meus eleitores que, se seus votos não
foram suficientes para me levar ao Senado
Federal, foram suficientes para me investir
da credencial de fiscal do povo goiano. Conti
nuarei trabalhando em Brasaia, em Goiás e
em todo o País pelo crescimento da minha
terra.

Nestes quatro anos corri muitas vezes o
meu Goiás. Na última campanha', voltei a
cada região do estado esei perfeitamente do
que o meu povo precisa. Serei cobrador iJ;l
transigente, e até mesmo impertinente, dos
interesses públicos da minha gente. A luta
que empreendi nesta Casa, e agora mais re
centemente na campanha eleitoral, apenas
começou. Lutarei ainda com mais paixão e
determinação por uma sociedade livre', E
uma sociedade, livre, Sr" e Srs., é sinônimo
de uma população com.·saúde, educação,
transporte e moradia.

As leis mais perfeitas não garantem por
si só barrigas cheias, boas escolas, veículos
coletivos modernos e casas decentes. O de
senvolvimento econômico que não sacrifique
os mais pobres depende da combatividad~

de cada brasileiro. Vou continuar dedicando
minha vida a esta luta. O desafio que nos
aguarda deve ser vencido com toda a determi.
nação. Precisamos estar unidos em torno de
um único ideal: vencer a estagnaçãQo econô
mica e social.

Não digo adeus, porque não me despeço.
Mesmo sem cargo eletivo, estarei aqui usan
do do meu direito de cidadão, de homem
público, para defender o povo de Goiás. Con
tinuarei aqui, com o meu discurso, com a
mesma luta, com a mesma disposição de tra
balhar pelo meu País. Até já, meus colegas
parlamentares. Até já, meu povo goiano.

o SR. ANTÔNIO CARLOS MENDES
THAME (PSDB - SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr§' e Srs. Depu
tados, com a provável estagnação - ou até
mesmo redução - da safra 1990191- em rela
ção ao já fraco desempenho do corrente ano,
a agricultura brasileira encontra-se no limiar



Dezembro de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Sábado 15 14381

do que pode vir a ser um desastre histórico.
Suas causas encontram-se na axaustão finan
ceira do setor, acentuada nos últimos anos,
quando experimentou fortes reveses, associa
dos aos sucessivos planos de estabílízação
econômica e à mudança nas políticas fiscal
e de crédito rural.

A evidência dessa penúria financeira e de
seus inevitáveis reflexos sobre a saúde econô
mica do setor é facilmente encontrada em
qualquer análise do desempenho agrícola
pós-Plano Cruzado. Os Planos Cruzado
(1986), Verão (1988) e Brasil Novo (1990)
foram marcados por congelamentos de pre
ços e implantados às vésperas da comercia
lização das safras daqueles anos, atingindo
assim o período crítico de formação da renda
agrícola. Esse efeito depressor sobre preços
e renda foi aprovado pelo volume de produ
ção e estoques acumulados durante os primei
ros anos dessa série, além das perdas salariais
aceleradas pela crescente inflação. A partir
de 1987, acentuou-se a perda nos preços rece
bidos pelos agricultores.

O apoio financeiro à produção agropecuá
ria apresentou variações acentuadas durante
os anos 80, com tendência geral a forte declí
nio. A escassez de crédito acentuou-se ainda
mais em anos recentes, justamente quando
se tornavam mais graves as perdas de renda
do setor. Paralelamente, contata-se uma ele
vação dos custos financeiros, resultante da
crescente participação do crédito de taxas li
vres em relação ao de taxas favorecidas.
Além do mais, tais custos ainda foram am
pliados pela mudança das regras do Prona
gro, cujo adicional incidia em cerca de 15%
sobre o valor principal, nos últimos anos.

Além disso, a tributação sobre a agricul-,
tura tornou-se maior desde 1989, quando o
ICMS passou a incidir sobre os preços dos
insumos e suas alíquotas em geral forar revis
tas. A produção já onerada em seus custos
é assim adicionalmente taxada por valores
que atingem cerca de 25% de seu preço final.
O efeito destas medidas é a redução da de
manda e dos preços recebidos pelo produtor,
além do aumento de seus custos. Enquanto
sobre uma revista pornográfica não incide
ICMS (há imunidade tributária), comida pa
ga até 25% de tributos!

A política de garantia de preços mínimos
foi intensamente acionada a partir de 1985,
sobretudo no que tange às aquisições pelo
Governo (AGF), servindo de sustentação aos
preços até 1987. Desde então, tais operações
(inclusive as de EGF) foram drasticamente
reduzidas, atribuindo-se ao recém-lançado
preço de intervenção uma tarefa complemen
tar de sustentação dos preços. Mas, mesmo
este último instrumento, que havia sido intro
duzido com o apoio da classe produtora, foi
posteriormente alterado em suas regras, vi
sando a facilitar as verbas de estoques pelo
Governo.

Com tudo isso, vai-se consolidando grada
tivamente um processo de estrangulamento
financeiro, cujo desenlace tem sido adiado
por alívios efêmeros, como as anisti!,!s de dívi
das concedidas em 1987 e 1988. E possível

que esse conjunto de fatores desfavoráveis
tenha atingido seu ponto de ruptura na en
tressafra de 1989, refletindo-se em forte que-'
bra da safra 1989/90 e em possível estagnação
da safra 1990/91.

O que o presente plano de safra já apre
senta é sintomático. A previsão de recursos
para financiamento de custeio não correspon
deu à sua efetiva disponibilidade. Assim, um
montante que parecia adequado às necessi
dades do produtor não encontrou respaldo
na realidade. Desconhecendo a crise finan
ceira já aludida, cometeram-se dois erros su
cessivos: o primeiro, ao se insistir na cobrança
de correção monetária adicional sobre crédi
tos tomados na safra anterior; o segundo,
ao se contabílízarem nos Cr$ 310 bilhões a
serem aplicados em 1990, cerca de Cr$ 100
bilhões provenientes destes e de outros em
préstimos, que não tinham como ser pagos.
Além disto, por inexperiência, comprome
tem-se outros recursos que também não se
encontravam disponíveis, como é o caso das
exigibilidades que já haviam sido aplicadas
em meses anteriores, e os previstos na Lei
n' 8.023, por falta de tempo hábil para sua
arrecadação e aplicação. Em conseqüência,
o plano de safra perdeu sua eficácia, dando
lugar, quase de imediato, a medidas adicio
nais visando a mobílízar novos recursos. Aqui
se incluem o cancelamento da liberação de
recursos para investimento e comercialização
e o aumento das exigibilidades bancárias, o
que, no entanto, está longe de atingir o volu
me de recursos previsto nos prazos em que
estes se faziam necessários. Em fins de outu
bro apenas metade dos recursos previamente
anunciados para custeio da safra havia sido
efetivamente aplicado.

Por outro lado a política de preços mínimos
sofreu fortes limitações. O número de produ
tos abrangidos foi reduzido. O sistema de
compras diretas (AGF direto) foi restringido,
bem como o número de produtos sujeitos
a operações com opção de venda (EGF/
COV). Finalmente - e mais importante -,
os preços mínimos deixaram de ser uniformes
para todo o País, distinguindo-se, nos casos
de arroz sequeiro, milho e soja, diferenciais
de preços, por região, equivalentes aos custos
dos fretes até os centros de consumo. Embora
à primeira vista seja admissível a raciona
lidade econômica desta medida, esqueceu-se
totalmente do fato de ljue, com base na polí
tica anterior, enormes investimentos em ter
ras, capital fixo e equipamentos foram reali
zados na região Centro-Oeste. Agora, sem
qualquer dispositivo de ajustamento, as re
gras são mudadas, tornando inviável, na
maioria dos casos, a produção naquela re
gião, deixando ocioso um precioso contin
gente de capital e marginalizando recursos
humanos e mão-de-obra que se tinham trans
ferido, em larga escala, para a fronteira agrí
cola.

Há uma completa omissão com relação à
política de preços, que não a política de pre
ços mínimos. Referências esparsas .são feitas
a práticas não monopolistas, a mercados li
vres, a estoques estratégicos e à eventual in-

tervenção estatal. Mas, embora se possa de
duzir que venham a ser banidos os controles
desregradas de preços e quantidades, nada
há que defina os critérios gerais a se obedecer
para disposição dos estoques públicos e venda
de produtos importados, nem quanto à possi
bilidades de intervenção coercitiva nos mer
cados agrícolas.

Enfim, vemos uma agricultura comercial
exaurida financeiramente, e é óbvio que a
sua recuperação envolve uma revisão geral
de seus débitos, com reescalonamento dos
prazos e moderação dos custos.

Estas não são, certamente, medidas cabí
veis em um simples plano de safra, mas, sim,
em um programa de emergência envolvendo
uma negociação geral do déficit do Governo
no setor, que se desdobraria ao longo de vá
rios anos.

Em suma, em que pese as suas inegáveis
virtudes, sobretudo no tratamento dispensa
do às importações de insumos e suas maté
rias-primas e na redução da taxa de juros
do crédito favorecido, o novo plano de safra
assentou-se sobre uma política agrícola glo
bal, que mostra desconhecimento da reali
dade do setor, mormente da exaustão finan
ceira a que chegou ponderável parcela da
classe produtora.

Diante desses fatos, desvanecem as espe
ranças de que as necessidades de crédito pre
vistas para a safra 1990/91 fossem atendidas.
Pelas mesmas razões, fica lançada a dúvida
na mente dos produtores de que a comercia
lização da safra contará até mesmo com o
pequeno apoio prometido.

E fácil aquilatar os resultados de uma polí
tica agrícola calcada sobre bases irreais e teo
ria duvidosa. É indispensável que exista, da
parte do Governo, suficiente descortino para
reconhecer a necessidade de uma total revi
são dos postulados e dos princípios de que
partiu para a agricultura. Sem isto estará cer
tamente condenado a reincidir nos erros do
passado e infligir à sociedade maiores penas
no futuro.

o SR. PRISCO VIANA (PMDB - BA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr§s e Srs. Deputados, a legislatura
que hoje se encerra foi, sem dúvida, a mais
rica e fértil em alterações institucionais dos
últimos vinte e cinco anos. Dentre outras ini
ciativas, competiu-lhe elaborar e colocar em
execução a nova Constituição; na qual repou
sam fundadas esperanças do povo brasileiro
de que seja o instrumento legal garantidor
de uma democracia forte, estável, sólida, du
radoura e da construção de uma Nação eco
nomicamente próspera e socialmente justa.
Esta legislatura, cujos atos finais estamos pra
ticando hoje, foi contemporânea de um tem
po bastante excitante no campo das transfor
mações políticas e econômicas.

De fato, os últimos quatro anos foram mar
cados pelos altos e baixos da economia e por
intenso processo de organização da nossa so
ciedade, com o que se buscou alargar os cam
pos do exercício democrático, retomado com
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grande ímpeto após longos anos de limitações
às liberdades políticas.

Chegamos a este ponto podendo contabi
lizar avanços relevantes no campo institucio
nal e político, mas ainda estamos muito dis
tantes do ideal perseguido com pertinácia e
sofrimentos; a estabilidade econômica e so
cial.

As eleições presidenciais de 1980, livres
como nenhuma outra de toda a história eleI
toral brasileira, geraram esperanças, nem
sempre realizadas. Poucos meses decorridos
da primeira eleição direta para Presidente da
República, a insegurança e a incerteza voltam
a atormentar o povo brasileiro. Apesar dos
imensos sacrifícios exigidos de todos, o que
se prenuncia para os tempos que virão são,
ainda, "horizontes cinzentos". Na melhordas
hipóteses, tempos "suportáveis", certamente
para aqueles que ainda têm reservas para
mais sofrimento.

A legislatura que se seguirá a esta que se
está encerrando vai conviver, ainda, como
prevê a própria opinião oficial - do Gover
no, portanto - com um quadro de contur
bação econômica que tem reflexos inevitáveis
no ambiente social e político.

Isso quer dizer que a crise vai perdurar
e até agravar-se, sendo do nosso dever, da
obrigação desta Casa e do Congresso Nacio
nal, continuarmos vigilantes para que a solu
ção da crise seja encontrada dentro da norma
lidade institucional, através dos mecanismos
democráticos, pelo esforço coordenado e pe
lo entendimento de quantos, instituições e
pessoas, tenham deveres para com a susten
tação do processo democrático e da governa
bilidade.

Não devemos favorecer nem a sinistrose
alimentada por motivações estranhas ao inte
resse do País, nem o catastrofismo dos que
se orientam pela doutrina do "quanto pior
melhor". Nem por isso, entretanto, devemos
esconder a realidade de dificuldades e de ris
cos que nos aguarda. Mais do que nunca,
urge o entendimento que, antes de tudo,
pressupõe humildade e transigência daqueles
aos quais, por força das posições de comando
e liderança que exercem, cabem responsa
bilidades maiores na condução do processo
político e da administração do País.

Seja por que aspecto que se avalie o quadro
nacional, a próxima legislatura reveste-se de
importância transcendental. Ao Poder Legis
lativo caberá papel relevante na condução
do entendimento nacional, representando er
ro grave a sua exclusão desse. processo, seja
porque é através do Poder L.egislativo que
mais legitimamente se expressa a sociedade,
seja por que o entendimento passa por delibe
rações de competência privativa daqueles que
o povo elegeu para elaborar a base legal da
sua organização.

O entendimento não poderá restringir-se
às questões da conjuntura econômica, mesmo
que seja urgente a cura de seus males.

O entendimento terá de estar presente no
processo de revisão constitucional, para que
a correção de equívocos, assim como' a sus
tentação dos acertos do texto elaborado em .'

1988, e até a definição da época em que deve
mos a ela proceder a revisão, representem
a votande nacional e reflitam os interesses
dopovo, jamais a vitória de pessoas, de gru
pós ou de ideologias.

À próxima legislatura, portanto, reservam
se tarefas políticas e legislativas de magnitude
até maior do que aquelas que foram reser
vadas ao período antecedente. Na anterior,
fez-se a Constituição provisória, experimen
taI. Na próxima, far-se-á a Constituição defi
nitiva, já que o processo de revisão não tem
limitações. Será, a rigor, uma nova Cons
tituinte.

No campo da legislação complementar e
ordinária há uma ampla agenda a ser cum
prida.

A legislação partidária e eleitoral, por
exemplo, reclama alterações modemizadoras
e moralizadoras.

A democracia necessita dos partidos como
o corpo da circulação sanguínea, mas na dose
adequada. A pulverização pertidária, ao con
trário do que muitos imaginam, debilita o
organismo democrático porque conduz ao ar
tificialismo, à perda da representatividade
dos partidos e ao personalismo pernicioso na
atividade política.

O multipartidarismo anárquico em que vi
vemos corresponde ao enfraquçcimento e de
simportância dos partidos, a ponto de eles
se tornarem secundários na vida política e
no processo das eleições, como acabamos de
testemunhar.

As eleições, a propaganda eleitoral e todos
os demais aspectos que envolvem a escolha
popular dos governantes e dos legisladores
não podem mais conviver com a corrupção,
a fraude, o dinheiro utilizado na compra do
voto, com a substituição do debate das idéias
e dos programas pela agressão, a injúria e
a calúnia, e com o arcaísmo dos métodos e
mecanismos de captação e apuração da mani
festação do povo.

Tudo isso e mais a definição sobre a forma
de organização do Estado - se república ou
monarquia - e do sistema de governo, se
presidencialismo ou parlamentarismo, a se
rem objeto de cúnsulta popular em 1993 com
põe o elenco de obrigações da próxima legis
latura.

E sobre essa relevante e excitante pauta
que o Congresso a empossar-se em fevereiro
deverá refletir, tendo presente que, do ponto
de vista estrito da lnstituição, sobreleva a im
periosa necessidade da reabilitação do seu
prestígio, da sua importância e de sua afirma
ção como Poder. A Nação exige do Con
gresso uma nova atitude, a começar pela for
ma como devem orientar-se as suas lideranças
na escolha de seus dirigentes e, estes, no com
portamento que estarão obrigados a adotar
no desempenho das funções que lhes couber.

Sr. Presidente, S§' e Srs. Deputados, como
é natural do processo, ao aproximar-se o fim
da legislatura nomes começam a ser ventila
dos para sucessão na Mesa Diretora. Cada
um que se anuncia candidato traz uma visão
particular da natureza do cargo que pretende
ocupar. Para ser Presidente da Câmara dos

Deputados todas as pretensões são legítimas,
até porque basta preencher a condição de
deputado federal para ter o direito de candi
datar-se ao cargo, que envolve muito mais
responsabilidades do que honrarias.

Há quem queira ser presidente da Câmara
dos Deputados por ser íntimo do Go,verno.
Há quem o deseje por ser jurista conceituado
ou por ser economista de mérito. Ou, ainda,
por ser líder partidário ou ocupante da Mesa;'
por trazer a experiência de já havê-Ia dirigido
ou por nela já haver exercido outras funções
de relevo. São qualidades ou caracteríticas
que se somam ao nome pessoal de cada um,
conferindo ao postulante legitimidade peran
te si mesmo ou perante os seus companheiros.
Tudo isso é válido e, talvez, até mesmo im
portante.

É natural que, sendo o Presidente da Câ
mara dos Deputados o segundo na linha da
sucessão do Presidente da República, este
não possa ser indiferente à eleição da Mesa
desta Casa. O que não se deve aceitar, contu
do, é que se transforme a eleição do Presi
dente da Câmara num assunto de Governo,
permitindo-se a este apoiar ou vetar candi
datos. Ou que a eleição do Presidente da
Câmara dos Deputados seja instrumento de
esquemas políticos pessoais, partidários ou
base para a composição de situações regio
nais.

A eleição do Presidente da Câmara inte
ressa a toda a Nação. Mas é ela, pr4nordial
mente, uma relevante questão da instituição,
quedeve ser equacionada e resolvida segundo
os interesses desta e em seu âmbito. Não se
ria, portanto, de bom tom voltarmos a uma
prática que se tolerava apenas em face das
circunstâncias de excepcionalidade do am
biente político e institucional em que vivia
o País. Prática da época da submissão e do
rebaixamento da soberania do Poder Legisla
tivo, situação felizmente ultrapassada com a
reconquista da democracia e das liberdades
políticas. Não serve a esta Casa e desserve
à democracia que aceitemos este ou aquele
nome cuja credencial maior seja a vinculação.
~o Governo ou sua oposição ao Governo.

Também não se pode pretender mudar os
critérios para a constituição da Mesa, sob o
aspecto do direito dos partidos. Temos a
consciência de que são eles não somente uma
tradição saudável de nossa Casa, mas, princi
palmente, fruto de um dispositivo constitu
cional que, embora não claramente determi
nativo, assegura a representação proporcio
nal das agremiações partidárias ou dos blocos
parlamentares formalmente existentes na Câ-
mara. "

A nossa instituição vive, também, de algu
mas regras não escritas que são fundamentais
para o seu normal funcionamento.

No particular da eleição da Mesa é impor
tante que se respeitem esses critérios, sob
pena de favorecermos um processo de radica
lização entre as bancadas partidárias de todo
inconveniente, porque capaz de se refletir ne
gativamente no próprio desempenho da Ca
sa.
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Além disso, trata-se de critérios que re- Nós é que devemos, SI. Presidente, fazer
montam ao Império, respeitados até mesmo as reformas que o comportamento eleitoral
em períodos de limitações graves ao Poder dos cidadões sugeriu nas últimas eleições. E
Legislátivo, como as qpe prevaleceram até devemos começá-Ias aqui, dentro de nossa
recentemente. Casa, promovendo a eleição de um presiden-

Por esses critérios, a Presidência da Câma- te da Câmara que tenha consciência plena
ra cabe ao partido de maior bancada. de seu papel institucional.

Os partidos, cujos direitos em fase da Na hora em..que surgem os primeiros sinais
Constituição e da tradição cabe-nos preservar de que o Presidente da República começa
no interesse da própria Câmara, devem, en- a rever seu esquema político personalista e
trentanto, evitar, has escolhas que fizerem, isolacionista para buscar nos partidos e no
a prática das candidaturasde cúpula, assim melhor entendimento com seus representan-
entendidas aquelas decididas entre quatro pa- tes no Congresso Nacional a sua sustentação
redes e impostas às bancadas sob condições política, é preciso que a Câmara responda
que as privilegiem em relação a outras postu- à nova situação com uma demonstração de
lações. autonomia e de visão clara do nosso dever

Talvez para prevenir tais práticas, tão utili- de consolidar a democracia, defendendo-a
zadas entre nós, é que o novo Regimento contra os riscos a que tem sido exposta em
da Câmara assegura a cada deputado o direito situações que se renovam com freqüência pe-
de candidatar-se' a este ou àquele cargo da rigosa nos últimos tempos.
Mesa, que couberem à sua representação, É preciso restaurar o prestígio do Congres-
mediante comunicação por escrito ao Presi- so, porque é nele que está a garantia da resis-
dente da Câmara, sendo-lhe assegurado o tra-
tamento conferido aos demais candidatos" tência a quaisquer aventuras autoritárias e

antidemocráticas.(Regimento Interno, art. 8', § 4°).
É preciso tomar mais respeitável o Parla-

O que antes poderia ser visto como atitude mento brasileiro e cada vez mais reconhecida
de rebeldia, inconformismo, indisciplina ou a sua utilidade. Para isso, urge reestruturá-loinfidelidade, constitui-se, agora, numa facul-
dade regimental da qual se poderá utlizar e modenizá-Io. A Câmara, em particular,

precisa recuperar a sua eficiência para que
qualquer pretendente a um cargo na Mesa, possa responder com mais agilidade ao cum-
que, desse modo, dispõe de duas alternativas primento de suas competências constitucio-
legais para tentar a viabilização da sua preten- nal's e reassumu' a II'dera ça e m e Ihn qusepr eção: a bancada e depois o Plenário, ou direta- pertenceu na condução do processo legisla-
mente o Plenário. tivo e político.

Assim, cada candidatura que se apresente O bom desempenho da Câmara passa,
deve ser vista como uma contribuição do par- obrigatoriamente, pela sua direção. E dela
lamentar ao aperfeiçoamento das instituições a liderança da Casa.
democráticas e um exemplo à sociedade, já
tão decepcionada com o clima de,desedu- O Brasil se ressente, há anos, de uma ca-
cação política e de corrupção patenteado pe- rência aguda de lideranças novas. A Câmara
las eleições de 1990 em muitos estados. pode e deve ser o laboratório institucional

em que devam brotar lideranças políticas ca-
Além disso,. as eleições, no Brasil, não po- pazes de expressar, em melhores condições,

dem mais continuar sendo acontecimentos as idéias e os interesses comuns da Nação.
políticos estéreis. É preciso tirar delas lições O seu comando deve ser entregue a quem
políticas para o bem da democracia, que to- seja capaz de interpretar, em favor da Casa,
dos os brasileiros patriotas devem prezar. Os as legítimas aspirações e os legítimos ideais-
políticos dever' sentir-se obrigados a uma de cada um de nós, sem as distorções do per-
reavaliação d" posições a cada eleição, sejam sonalismo ou da sublü.issão a comandos ou
ou não bem-sucedidos. Precisam interpretá- interesses localizados fora do âmbito do Po-
las e dar-lhes a~ devidas con~eq~ênciâs, !"aze---cJei Legislativo.-----
r~m as correçoes .que ~Ias !~dlcareI?.' mclu- A nova legislatura e a presença nela de
slve .aquelas relativas a. p!atlca pohtlCa que contigente majoritário de deputados novos
precisa ser cada vez mais Impessoal. nos oferecem a oportunidade de um novo

O forte absenteísmo que caracterizou as ritmo, uma nova dinâmica dentro da Câmara,
eleições de 1990 deve ser interpretado com capazes de favorecer a reforma que se,impõe.
reflexo das distorções do comportamento da O tipo de gestão, que a Câmara tem, pre-
classe política,. porque o cidadão brasileiro, cisa ser mudado. Impõe-se novo estilo na for-
ao 16ngo da História, tem agido muito mais ma de conduzir a Casa. Impõem-se novos
em função das variáveis conjunturais da vida métodos de ação administrativa e de lide-
nacional do que de seus condicionamentos rança política.
históricos. A eficiência é a exigência que se coloca

Sabemos todos que a memória nacional é dian!e de nós, com? necessária à no~sa afir-
curta, o que não retira do brasileiro o direito m~çao como po.der livre e sob_e:~no e ~ recon-
a governos melhores e mais responsáveis. Só qUlsta do respeito e do prestigIO perdidos.
atingiremos a consciência histórica das na- Os longos anos pe restrições impostas ao
çóes desenvolvidas quando tivermos líderes Congresso correspondem, também, ao perío-
políticos e'governantes capazes de compreen- do em que o Poder Executivo predominante,
der verdadeiramente nossos males presentes, abrangente, absoluto, modernizou-se, atuali
aí incluída essa falta de consciência histórica. zou-se e aparelhou-se.

Nesse período, a Câmara e o Senadp pro
curaram compensar a sua diminuição' como
poder e a perda de suas prerrogativas com
a ampliação de sua base física. Cada presi
dente da Câmara e do Senado se·credenciava
pelo número de anexos e de prédios que cons
truía, os quais ganhavam destaque em seus
relatórios de final de sessão .legislativa. O re
sultado é que, como recentemente comen
tava Carlos Castello Branco, o conjunto ar
quitetônico do Congresso brasileiro compõe
o maior palácio do mundo. Mas, provavel
mente, aquele em que os serviços menos fun
cionam.

A Câmara - reconheçamos - continua
com métodos de trabalho deficientes, respon
dendo com lentidão às exigências das muta
ções complexas da sociedade brasileira. Seus
serviços estão a merecer reforma urgente a
ser confiada a especialistas em métodos e sis
temas administrativos modernos.

Quando os militares mandavam e o Con
gresso vivia em regime semi-aberto, repita
se, seus presidentes se preocuparam com sua
expansão material. Hoje, sendo outro o regi
me, sente-se a penúria desta Casa diante das
obrigações que lhe impõem os novos tempos,
disso resultando o não-exercício pleno de
suas atribuições como poder.

Aí está, diante de todos nós, a questão
do Orçamento como exemplo eloqüente do
desaparelhamento do Congresso para o exer
cício de suas prerrogativas constitucionais,
dos novos poderes que adquiriu na nova
Constituição. Somente hoje, na última hora
da legislatura, vai-se votar a lei de meios,
examinada de forma atabalhoada, sem que
os congressistas tenham, no seu conjunto, co
nhecimento, razoável qu~ seja, do seu con
teúdo.

Elaborar o Orçamento e apreciar pedidos
de crédito do Poder Executivo representam
as funções mais importantes do Legislativo.
É a sua funçao mais nobre porque é através
do Orçamento que os representantes do povo
podem. influir nas políticas de governo.

Não é exagero afirmar-se que o Congresso
tem descumprido essa função, não que não
queiram cumpri-la os congressistas, mas por
que lhes faltam condições de conhecimento
específico e informações sobre a matéria,
condições não supridas por assessoria compe
tente e em número de têcnicos suficientes
para o desempenho de trabalho dessa mag
nitude.

Diante dessa circunstância, não estranha
que a revisão do Orçamento de 1990 - um
outro Orçamento proposto pelo novo Go
verno - tenha sido aprovada sem a alteração
de uma vírgula e admitida uma única emenda,
cujo mérito foi acolher algumas dotações pa
ra um punhado de pequenas obras municipais
de sentido com~satório à aprovação do tex
to principal sem alterações.

Faz poucos dias foram aprovados créditos
suplementares que correspondiam a quase
10% do Orçamento global da União, com
pareceres dados em plenário. A matéria não
era do conhecimento da quase totali.dade dos
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deputados, que assistiram a sua aprovação
pelo voto simbólico, dos líderes.

Urge aparelhar a Comissão de Orçamento,
reforçar-lhe a assessoria e democratizar a sua
composição, ampliando as possibilidades de
participação dos deputados.

A verdade é que nem o Congresso - e,
em especial, a Câmara - tem condições de
se aprofundar nas questões que lhe são sub
metidas. O deputado tem, em suas mãos, a
prerrogativa da decisão política, mas falta-lhe
o respaldo técnico da Casa. Neste sentido,
compreende-se por que apenas os poucos es
pecialistas dentre os deputados têm conheci
mento da matéria orçamentária ou do Plano
Plurianual. Este representa um conjunto de
metas do Governo até 1994, mas foi aprovado
sem a discussão ampla que se exigia.

Inexiste, na Câmara, qualquer sistema de
controle interno do Orçamento, como do Pla
no Plurianual, para avaliação do cumprimen
to das metas nele contidas.

Hoje, como há dez anos, não chega a duas
dezenas o número de funcionários da Câmara
com competência técnica suficiente para o
assessoramento parlamentar, seja nas comis
sões, seja no plenário. São muitos os conta
dores, os jornalistas, os bancários, os profes
'Sores e os bacharéis em Direito. Poucos, os
administradores, os analistas, os redatores
técnicos, os tributaristas e os economistas de
alta especialização.

Não cabe aqui remexer o passado, em bus
ca das razões que levaram a esse quadro.
1mporta constatar a realidade do presente e
buscar a solução para essa grave deficiência.

Dou um exemplo da crônica falta de hori
zontes na área do assessoramento técnico dos
deputados. Recente concurso público para
assessor 1egislativo e assessor de orçamento
e fiscalização financeira, promovido pela Di
retoria-Geral, através da Coordenação de Se
leção e Treinamento, embora iniciado não
chegou à sua conclusão. Divergência quanto
aos ·critérios para a seleç:io desse pessoal tão
necessário determinou essa interrupção.

Na reforma regimental que se fizer há que
se reexaminar uma questão que está na base
do desprestígio da Câmara dos Deputados.
É a questão do voto de liderança.

No início do Governo passado, houve um.
movimento nesta Casa de caráter renovador,
mas, também, um tanto farisaico: a remoção
do entulho autoritário. Assim se definiam as
leis e dispositivos constitucionais que, elabo
rados durante o regime militar, se apresen
tavam como manchas na consciência cívica
dos parlamentares.

Ê bem verdade que havia muita coisa que
pedia mudança imediata, sem necessidade da
espera da nova Constituição. Eram, por
exemplo, o restabelecimento das eleições
presidenciais diretas, o voto para o analfa
beto, de conseqüências mais simbólicas do
que práticas, e a facilitação de meios para
a criação de novos partidos políticos, um pou
co exagerada, como se viu posteriormente.
Muitas matérias, porém, não podiam mudar
só porque ttnhám sido estabelecidas durante'
aquele período.

Pois bem, houve uma que tinha de ser mu
dada e sequer foi tocada: a do voto de lide
rança.

Este mecanismo foi criado pelo Ministro
da Justiça do Presidente' Costa e Silva, Sr.
Gama e Silva, com a finalidade de conter
no nascedouro o espírito de rebeldia natural
dos Srs. Depu,tados.

Embora continue sendo inconstitucional,
o voto de liderança continua a ser praticado,
inclusive com o beneplácito das minorias.

Na Constituição anterior, agredia o voto
de liderança o art. 33, § 2°, que dizia que
o pagamento da parte variável do subsiduo
"corresponderá ao comparecimento efetivo
do Congressista e à participação nas vota
ções". Se exigia a participação nas votações,
o líder não podia votar pelo deputado; na
Constituição atual, veda esse procedimento,
implicitamente, o art. 47: "Salvo diposição
em contrário, as deliberações de cada Casa
e de suas comissões serão tomadas por maio
ria de votos, presente a maioria absoluta de
seus membros". Se é necessária a presença
da maioria absoluta dos parlamentares onde
deve haver deliberação - e, até agora, é
o plenário esse lugar - não pode haver maio
ria de votos, no plural, senão cóm a soma
dos votos individuais. Isso é claro. Isso é evi
dente, mas se continua a praticar o voto de
liderança nesta Casa, com base em dispo
sitivo. regimental inconstitucional.

Depois querem os crítIcos, dentro. da socie
dade, anatematizar o absenteísmo parlamen
tar, não enxergando que este é sintoma, não
causa da desmoralização do Poder Legisla
tivo. Chegamos, inclusive, à triste situação
de ver um deputado gazeteiro, posteriormen
te cassado devido a essa condição, propondo
em represália à sua cassa.ção, entáo em curso,
que perdesse seu cargo o Presidente da Câ
mara dos Deputados que deixasse de presidir
à terça parte das sesSÕes.

O mau funcionamento da Câmara tem a
ver com aspectos negativos de seu Regimen
to. O Regimento precisa ser reformado, mas
precisa, também, ser respeitado, sem o que
a Câmara não funcionará bem. Na aplicação
do Regimento o Presidente não pode ser tole
rante, transigente ou concessivo, sob pena
de perder, ele próprio, o controle sobre as
discussões e deliberações e favorecer o tumul
to e a desorganização' que nas nossas reu
niões, sobretudo aquelas que envolvam deli
berações.

Está claro, Sr. Presidente, que o dever do
comparecimento atinge a todos, principal
mente a quem foi eleito por seus pares para
o cargo de Presidente da Câmara. Ouso afir
mar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que o
voto de lideranç!l. é uma das causas do des
prestígio da instituição parlamentar nos dias
de hoje. Obriga os representantes do povo
a subordinarem-se às cúpulas partidárias, que
se formam por interesses e manobras de toda
ordem, e não por ação seletiva dos eleitores.
Extirpe-se este mal e teremos de volta a moti
vação natural de quem participa do processo
político, sem necessidade de acessos perió
dicos de esforço concentrado de compare-

cimento às sessões, 'como se a vinda a Brasília
para desempenho do mandato fosse a exce
ção. Com isso não desejamos retirar da lei
a prerrogativa de o líder expressar, inclusive
nas votações, a posição de seus liderados.
Ocorre, entretanto, que essa manipulação
quase invariavelmente é feita sem a discussão
prévia com a bancada sobre as matérias obje
to de deliberações, tomadas em seu nome.
Essa situação tem-se agravado em face da
existênda, agora, de um colégio de líderes
erigido quase em um novo plenário, em cujas
reuniões elaboram-se as pautas, acertam-se
decisões, transformando-se o verdadeiro ple
nário em local de mera formalização do que
ali chega deliberado pelos líderes.

Reconhecemos como fundamental para o
funcionamento do plenário a ação dos líderes
na organização dos debates e das votações.
Ele deve, contudo, compatibilizar-se com o
desejo ê, mais do que isso, com a obrigação
de participação de cada deputado na votação
das matérias. Se a questão é o quorum, que
se examine' a sua adequação à realidade do
comparecimento ou que se estabeleçam ca
lendários de votação de antecipado conheci
mento de todos os deputados. A pauta das
sessões náo pode continuar sendo uma caixa
de surpresas elaborada no momento da vota
ção ou ao sabor da conveniência de uns pou
cos. E à Mesa da Câmara compete organizar
essa pauta.

A discussão e a votação das matérias não
devem fazer parte da última, mas da primeira
etapa da sessão. As votações devem ter prefe
rência sobre os pronunciamentos que não in
tegram as matérias da pauta. A Câmara efi
ciente que se deseja deve ser mais delibe
rativa do que discursiva, sem que perca sua
função de principal fórum para discussão das
questões nacionais.

Recentemente foi ressaltado pelo jornalis
ta e escritor Mauro Santayana o fato de que,
no regime presidencialista brasileiro, conti
nua sendo repetida a velha ojeriza dos monar
cas luso-brasileiros pelas Casas P1lrlamenta
res. Não cremos, porém, que apresenta mui
tas exceções, tem outra causa, Para mim, o
Congresso ainda não se estruturou como po
der, e tal fato tem sido agravado pelo exer
cício da Presidência da Casa sem a consciên
cia real dessa falha.

Já dissemõs intÍ.meras vezes, nesta tribuna
que freqüentamos há vinte anos, que não há
nenhum instrumento de reivindicação, em
nosso País, que possa sobrepor-se à atividade
do Poder Legislativo., com todos os seus de
feitos atuais e futuros. Por isso, não podemos
compreender como alguém, que se julga
identificado com os anseios populares, desde
nhe o mandato parlamentar e se esforçe em
denegrir a imagem do Congresso.

Preocupa-nos muito a freqüência das críti
cas ao Legislativo feitas até' sem o cuidado
com a preservação da convivência harmônica
entre os poderes da República.

Os parlamentares refletem a sociedade em
que se inserem; não sãr a causa de seus males,
mas uma das conseqüências deles, principal
mente quando não têm um desempenho à
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altura de suas responsabilidades institucio
nais.

Para que encontrem seu verdadeiro cami
nho, necessitam de que a figura de seu Presi
dente se situe no plano de consciência do
seu papel como chefe de um poder.

Se isso acontecer, a opinião pública saberá
colocar na perspectiva correta os males do
dia-a-dia de. seu Parlamento, sem os exageros
de ótica que hoje fazem parte da realidade
brasileira.

Não estou entre aqueles que negam justiça
ao atual e a ex-presidentes da Casa porque
as coisas não vão bem entre nós. Não contesto
direitos a ex-presidentes só pelo fato de já
terem dado sua contribuição. Defendo seus
projetos de retorno com a mesma consciência
democrática ~om que aplaudo os que a postu
lam em nome de novas idéias e novos ideais.
Muito menos apelo para argumentos discri
minatórios, como o de natureza cronológica
ou os da obediência cega a práticas eleitorais
não escritas. Não estou entre os .que identi
ficam os problemas atuais da Câmara como
resultantes, apenas, da atuação da Casa nos
anos de 1989 e 1990, re!iuzindo-os à categoria
única de problemas estruturais. Esta é uma
visão inadequada e simplista da realidade.
Afinal, &'resposta imediata da Câmara dos
Deputaqos ao~ estímulos da Constituição de
1988 foi o Regimento Interno, cuja redação
esteve a cargo de alguns deputados-juristas,
que hoje vêem tais problemas estruturais. Pa
rece que perderam a excelente oportunidade
de fazê-los desaparecer de nossa Casa. A
questão não é só fazer'llova reforma estru
tural diante da malograda redação e conteúdo
do atual Regimento Interno. É claro que este
deve ser mudado e logo; porém, de nada vale
rá um Regimento novo se esta Casa não se
conscientizar, na hora de escolher a nova Me
sa, de que o problema maior é o d;1s relações
entre os poderes, de que devemos, ser presi
didos por um parlamentar que saiba encarnar
a tradição 'de independência, de equilíbrio
participativo e de altivez que, há muitos anos
anda em falta na Câmara dos Deputado>.

O ano que se aproxima promete grandes
sacrifícios para todos os brasileiros, de-ordem
econômica, social, política e institucional. O
horizonte cinzento que ainda há.pouco previa
o Presidente da República para 1991 certa
mente esconde nuvens negras que tornarão
a vida do brasileiro muito mais difícil do que
é agora e a da Nação, triste e desalentadora.
Quando é o próprio Presidente da República
que acena com tais perspectivas, nosso dt:ver
se alça ao plano mais alto do fortalecimento
das instituições, d,e que a Câmara dos Depu
tados, como Casa do povo, tem de ser um
dos esteios.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, oxálá sir
~m as dificuldades de hoje de alavanca para
o reencontro da C~mara com seu destino de
Casa-líder de um dos poderes da União.

Muito obrigado!

o SR. RUBEM MEDINA (PRN - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te. Srs. Deputados, a situação dos salários

dos militares está ficando insustentável e a
exigir uma solução justa e urgente. Os oficiais
das Forças Armadas brasileiras perderam,
entre 1" de janeiro e 1" de novembro deste
ano, 70% de seu poder aquisitivo, mesmo

o levando em conta os reajustes de l' de março
e de l' de outubro. Mesmo assim, continuam
eles disciplinados, cumprindo suas obriga
ções com a Nação, apesar de uma compreen
sível e já não mais indisfarçável insatisfação
da tropa.

Esses militares têm uma formação muitas
vezes superior à das Polícias Militares - pois
além da Academia Militar de Agulhas Ne
gras, passam por difíceis cursos, como o de
Aperfeiçoamento de Oficiais e de Estado
Maior -, e os policiais militares, em muitos
estados, estão sendo hoje mais bem remune
rados que aqueles. Também os funcionários
da Polícia Federal, da Receita Federal e de
muitas estatais ganham salários 'muito supe
riores aos dos militares, de formação, no mÍ
nimo, equivalente.

Este fato tem levado os oficiais do Exér
cito, da Marinha e da Aeronáutica a situações
verdadeiramente constrangedoras. Para su
prir as necessidades da faml1ía, suas mulheres
são obrigadas a transformar suas casas em
btltiques clandestinas ou em minifábricas de
doces e salgados. Os oficias, que se dedica
ram a uma profissão que tem na base a ordem
e a hierarquia, sentem-se hoje frustrados e
injustiçados perante a Nação porque não ga
nham para seu sustento.

Além do mais, o salário irrisório dos milita
res desestimula os jovens a seguir a carreira.
Com isso, as nossas Forças Armadas 'perdem
excelentes valores que, no futuro, prestariam
certamente grandes serviços ao País. Qual
jovem competente vai hoje procurar a car
reira militar se sabe que será mal remunerado
e terá muitos maiores chances na vida civil?
O Brasil não tem direito de desperdiçar talen
tos.

Tão grave - ou mais grave ainda - que
a situação dos militares da ativa é a das pen
sionistas, viúvas de oficiais. A remuneração
dos militares é resultado da soma do soldo
e das gratificações complementares. Hoje, o
soldo representa apenas um terço da soma

'total, quando antes a situação era o inverso.
A pensão paga às viúvas é calculada apenas
sobre o soldo.

Com isso, jovens viúvas de oficiais mortos
prematuramente são obrig;das a aceitar em
pregos às vezes humilhantes para comple
mentarem sua pensão e poderem simples
mente sobreviver. E viúvas idosas sao força
das '- por não mais terem capacidade de
trabalho - a diminuir brutalmente seu pa
drão de vida, morando em pensões ou mesmo
de favor.

O Governo tem obrigação de corrigir esta
situação absolutamente anômala do sal.rrio
dos militares. Não que eles mereçam ganhar
mais que os outros, ser privilegiados. Mas
eles têm todo o direito .de receber o justo
valor pelo seu trabalho, por sua responsa
bilidade perante a Nação 'e pelos aplicados
estudos que fazem. A revisão do salário dos

militares é urgente. E preciso fazer justiça.
A sociedade civil não pode carregar sobre
os ombros a culpa dessa injustiça.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Passa-se ao

v- GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. José Dutra.

O SR. JOSÉ DUTRA (PMDB - AM. Sem
revisão do orador.) -·Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, esta é minha derradeira
participação nos trabalhos desta legislatura.
Desempenhei o mandato a mim confiado pe
lo povo amazonense com muito senso de res
ponsabilidade, com muita convicção das lutas
que empreendi desta tribuna e com a certeza
de que minha voz era a tradução fiel dos
reclamos, dos anseios e das aspirações da mi
nha gente. Procurei exercer o mandato polí
tico em nome do povo do Amazonas. Procu
rei. acima de tudo, interpretar com fidelidade
os anseios mais legítimos da minha região.

Assim foi também a minha luta durante
os trabalhos da Assembléia Nacional Consti
tuinte. Atento a todas as normas que estavam
sendo inseridas no novo texto constitucional,
procurei defender as teses que mais interes
savam aos conterrâneos do Norte.

Procurei apresentar proposições que refle
tissem os anseios, que traduzissem as aspira
ções da minha gente, mas que servissem, aci
ma de tud~, para diminuir o enorme abismo
econômico hoje existente entre as regiões de
senvo~idas~ a r~.íão amazônica.

Nas Comissões Técnicas, especialmente na
Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, da qual sou membro, procurei defen
der projetos de interesse do povo amazônico.

Neste plenário, Sr. Presidente, minha voz
sempre se fez ouvir, sempre presente para
falar a linguagem do caboclo do meu estadÕ,
para traduzir sua dor, sua amargura, sua de
sesperança; traduzir, acima de tudo, a certeza
de que, mesmo envolvido'pelo manto terrível
da dificuldade e da dor, o amazonense conti
nua caminhando na esperança de encontrar
estrada do progresso e do desenvolvimento.
O amazonense espera que o poder público
entenda que nossa região é um enorme ma
nancial de p.,rogresso nacional.

Sr. Presidente:Sr" e Srs. Deputados, desta
mesma tribuna tive oportunidade de discutir
os problemas que mais afligem o meu estado.
Questionei os problemas enfrentados pela
Ztlna Franca.de Manaus, que hoje ainda é
o mais importante mecanismo de desenvol
vimento do Amazonas. A Zona Franca, no
curso de toda a sua história, tem sido objeto
de retaliação, de tentativa de destruição, por
que, destruindo-a, se destruirá toda a expec
tativa de desenvolvimento do estado. Por isso
a nossa luta permanente, tenaz, dura, em de
fesa desse poderoso mecanismo de desenvol
vimento do Amazonas. A cada dia que vence
mos. uma barreira ou dificuldade, outra: se
desel,lha à frenta da Zona Franca de·Manaus.

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados vive
mos agora, na mais amarga das incertezas
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no que diz respeito à Zona Franca de Ma
naus. Isto porque, com a abertura da econo
mia para o exterior, a Zona Franca de Ma
naus, que era uma área de livre comércio,
de importações, de exportações e de incen
tivos fiscais, viu-se golpeada: toda a sua pro
dução - das 500 indústrias instaladas no Dis
trito Industrial de Manaus - poderá se facil
mente importada pelos grandes centros con
sumidores do País.

Com isso, o que ocorrerá? O desemprego,
a falta de produção e a falta de tributos para
os cofres estaduais. Portanto, estende-se so
bre o Amazonas e a Amazônia Ocidental um
enorme manto de incerteza e desesperança.

Desta tribuna, ainda, tive oportunidade de
discutir nossos recursqs minerais. Ninguém
desconhece de imenso as potencial riqueza
minerais que dorme no solo do Amazonas,
mais precisamente o ouro, a cassiterita e o
petr6leo. Essas riquezas poderiam ser um ins
trumento poderoso no processo de desenvol
vimento do nosso País. No entanto, enfren
tamos toda sorte de dificuldades para arran
cá-las das entranhas da nossa terra.
, Sr. -Presidente, daqui questionei também
os recursos florestais, nossa fauna e flora.
Infelizmente, nos últimos anos, temos en
frentado verdadeira guerra ecol6gica, que
parte menos das figuras abalizadas deste País
e muito mais de uma campanha vinda do exte
rior para cercear os passos da Amazônia no
rumo de seu desenvolvimento. Não quere
mos destruir a selva de forma alguma; não
queremos acabar com aquilo que é preciso
para n6s. Mas também, SI. Presidente, não
queremos que o nosso homem permaneça na
miséria, com fome, sofrendo em função da

. morte de crianças sem alimentação. Quere
mos que haja uma sintonia entre a preser
vação da Amazônia e o seu pr6prio desenvol
vimento. Por isso é necessária a participação
da representação política amazonense neste
Parlamento, sempre repetindo bem alto os
reclamos de sua gente, sempre pugnando com
firmeza por soluções que viabilizem o nosso
processo de desenvolvimento.

Ainda desta tribuna, Sr. Presidente, tive
oportunidade de discutir o potencial da nossa
pesca, a necessidade de o Governo Federal
olhá-la com interesse, com patriotismo, a fim
de que ela possa ser transformada num meca
nismo importante de progresso.

Com o progresso, talvez se possa eliminar
a amargura que domina os habitantes do pa
redão dos rios, dos paranás, dos igarapés,
dos lagos e dos roçados, os quais moléstias
que esmagam e destr6em suas vidas a dor
da{ome, do desemprego, da falta do salário;
a enorme desesperança (lar verem seu produ
to ser vendido por preço vil, por preço que
fere e humilha a condição de ser humano
- continuam carregando nos corações e na
alma a chama do patriostismo.

SI. Presidente, também foram objeto de
pronunciamento desta tribuna os recursos hí
dricos que possuímos. Ninguém desconhece
que a Amazônia é rica em função de suas
águas e tem, por isso, condições de produzir
energia elétrica para todo o País. Mas até

hoje s6 conseguimos construir, no nosso esta
do, duas hidrelétricas: uma estatal, a Hidre
létrica de Balbina, localizada no Município
de Presidente Figueiredo, e outra privada,
construída pelo Grupo Paranapanema. E es
ses recursos continuam não tendo o aprovei
tamento econômico necessário para que pos
sam ser transformados em riqueza para nossO
País.

Por fim, tive oportunidade de discutir, tles
ta tribuna, os problemas que enfrentamos no
setor primário da economia, na agricultura
e na pecuária. São problemas graves, difíceis,
sérios. No entanto, o poder público tem-se
mantido insensível diante de tanto sofrimen
to, de tanta falta de perspectiva para o desen
volvimento da agricultura e da pecuária. Re
centemente, para tristeza de todos n6s, o Go
verno baixou um pacote agrícola e excluiu
o Norte do País, ou seja, os Estados do Pará,
do Amapá, do Amazonas, de Rondônia, do
Acre e de Roraima, dos financiamentos para
o custeio agrícola.

Veja, SI. Presidente, que o meu povo, ho
je, não tem recursos para promover o custeio
de sua lavoura. Por outro lado, não podemos
promover a pesca e a caça dos animais. Estes
homens e mulheres, portanto, estão vivendo
na mais absoluta miséria, sem rumo, sem des
tino, sem condições de promoverem a manu
tenção de seus familiares. Este é o quadro
que experimentamos.

o Sr. Raimundo Bezerra - Concede-me
V. Ex' um aparte?

O SR. JOSÉ DUTRA - Concedo a V. Ex'
o aparte, com muita honra.

O Sr., Raimundo Bezerra- Nobre Depu
tado José Dutra. não poderia deixar de apar
teá-lo no momento em que V. Ex" faz. com
razões sobejas. denúndas de abandono e fal
ta de investimento na região amazônica. no
tadamente no seu Estado. o Amazonas. Esta
Casa conhece o trabalho de V. Ex' na defesa
do desenvolvimento do seu estado. é sabedor
da participação de V. Ex' durante a Assem

L



bléia Nacional Constituinte. quando, a duras
penas. conseguimos organizar, após a forma
ção de um bloco de defesa das regiões subde
senvolvidas. o Bloco Nordeste-Centro-Oes
te-Amazonas. Esta Casa e o Brasil sabem
do empenho de V. Ex' para que sua região
tivesse aquele mínimo de 0.6% do Fundo
Constitucional. Nobre Deputado, também
sou de uma região sofredora. Os investimen
tos no Nordeste, que reúne mais de um terço
da população do Brasil. representam apenas
'10% do montante do Orçamento da União.
Não podemos ter desenvolvimento sem in
vestimento. Nosso povo - nordestinos. nor
tistas. amazonenses - é tão capaz quanto
o do Sul e Sudeste. Infelizmente os poderes
públicos, até então. não tiveram a sensibi
lidade necessária para ouvir os justos recla
mos de V. Ex", como defensor de sua terra.
e carrear aquilo que é imprescindív.t:lpara
o desenvolvimento do Amazonas. para possi
bilitar uma vida digna a seu povo. Parabéns
a V. Ex' pela sua atuação nesta Casa em defe-

sa de sua terra. e que a sua 1uta sirv'a de
exemplo para outros Parlamentares de sua
Região.

O SR. JO'SÉ DUTRA- Nobre Deputado
ç Raimundo Bezerra. acolho o aparte de V.

Ex', muito importante para este pronuncia
mento. Oriundo da região Nordeste, mais
precisamente do Estado do Ceará. V. Ex'
conhece de perto o sofrimento do seu povo.
Daí a luta que desenvolveu neste Parlamento
nestes quatro anos. Lamento sinceramente.
Deputado Raimundo Bezerra, que V. Ex"
não esteja aqui na Próxima legislatura. Pelo
trabalho que desenvolvem nesta Casa no
exerdcio do seu mandato. jamais o povo cea
rense poderia tê-lo impedido de voltar ao
Congresso Nacional. Mas, com certeza. V.
Ex~ deixa registrada nesta Casa uma esteira
de bravura. de luta. de inteligência. de talen
to e de coragem. Todo esse trabalho haverá
de marcar historicamente seu empenho em
defesa do Nordeste. E a luta que V. Ex' em
preende em favor dos nordestinos é a mesma
que eu travo em defesa dos amazonenses.
Quando o Governo entender que essas duas
regiões podem ser a grande espinha dorsal
do desenvolvimento do nosso País. com cer
teza experimentaremos melhores dias para
o nosso povo. Muito obrigado a V. Ex' pelo
aparte.

Prossigo. SI. Presidente. dizendo que con
tinuamos a nossa luta, com dificuldades, é
verdade. Enfrentamos problemas os mais
graves, mas conseguimos algumas vit6rias.
como por exemplo. a criação da área de livre
comércio de Tabatinga. na fronteira do Brasil
com o Peru e a Colômbia, mecanismo impor
tante de desenvolvimento para uma região
cujo povo cantava o hino colombiano ou o
peruano. Hoje. quando começamos a ocupar
esse espaço. seQtimos que a gente do Alto
Solimões, no Amazonas. começa a ver o nos
so País como sua verdadeira Pátria. Para nós,
isto é muito importante. Conseguimos, na
luta neste plenário. a criação de uma Zona
de Processamento de Exportação em Itacoa
tiara, o maior município interiorano do Ama
zonas. Esta vit6ria nos gratifica e nos creden
cia a enfrentar outras batalhas.

Consegui escapar do temporal que se aba
teu sobre o meu estado e retorno na pr6xima
legislatura. para outras vezes ocupar esta tri
buna. a fim de transmitir à Nação e aos gover
nantes as aspirações do meu povo, as suas
reivindicações. e defender. no bom combate,
os interesses do povo.

Quero transmitir. nesta hora de ocaso da
presente sessão legislatiya, um abraço aos co
legas que não conseguirão voltar a este Parla
I]Jento na pr6xima legislatura e cuja maioria
teve desempenho notável nesta tribuna. neste
plenário e nas comissões técnicas. Quero de
sejar a S. Ex's muitas felicidades. Congra
tulo-me ainda com os companheiros que re
tornaram e com os que chegam pela primeira
vez a esta Casa.

Conclamo todos a que entendem a nossa
Amazônia como um pedaço deste País, a que
reconheçam o nosso povo como entes da Fe-
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deração brasileira que trabalham, lutam e
querem contribuir para o processo de desen
volvimento nacional. Esta é a minha súplica.

Nesta hora de dificuldade da vida nacional,
em que os problemas se agigantam e a incer
teza começa-a dominar a vida da população,
é preciso que os brasileiros entendam que,
se não vencet'mos essas dificuldades agora,
poderemos experimentar dias muito amargos
e tristes no futuro, pois já os vivemos no
passado e sabemos da sua violência. Por isso,
temos o dever patriótico de nos darmos as
mãos e sairmos cantando o hino da nossa
esperança, do desenvolvimento pleno do nos
so País. Esta é a hora do trabalho, para que
com ele possamos caminhar na estrada do
progresso, da justiça e da liberdade.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. José Dutra
o Sr. Inocêncio Oliveira, I" Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Valmir Campelo, §
2' no art. 18 do Regimento Interno.

o SR. PRESIDENTE(Valmir Campelo) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Bran
dão Monteiro.

o SR. BRANDÃO MONTEIRO(PDT 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs: Deputados, ao final desta
sessão legislativa, queremos saudar este pe
ríodo fértil da vida brasileira, quando tivemos
oportunidade de acompanhar, no Congresso
Nacional e nas ruas, a consolidação da. frágil
e tenha democracia do País, que, depois de
mais de trinta anos elegeu pelo voto direto
e popular o Presidente da República.

Passada a fase da transição, quando se afir
maram os postulados democráticos nas elei
ções de governadores, tivemos a Constituin
te, que restabeleceu a competência e sobre
tudo o papel da Câmara dos Deputados e
do Congresso Nacional, mas nem por isso
deixou povo brasileiro de passar por percal
ços muito duros. E no final desta sessão legis
lativa, com tristeza; verificamos muitas des
pedidas de bravos pares que, por força da
dinâmica da vida pública, não se reelegeram.

Mas, Sr. Presidente, neste pronunciamen
to, que será por certo o último do Grande
Expediente que faço nesta legislatura, gosta
ria de trazer algumas reflexões e uma contri
buição para o debate político que haveremos
de travar no País não apenas durante o reces
so,.pelos órgãos de comunicação nas oportu.
nidades que tivermos, como também na futu
ra sessão legislativa, em que estaremos pre
sentes.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, pen
so que esta é uma hora de reflexão. O venda
val que se espraiou pelo País nas últimas elei
ções deve trazer-nos lições muito importan
tes. Penso que o Parlamento brasileiro pre
cisa urgentemente começar a debater sua mo
dernidade, sua transformação,para afirmar
se como um dos Poderes da República, com

base no princípio constitucional de harmonia
e independência dos poderes.

Sr. Presidente, necessitamos de uma refor
ma radical visando ao funcionamento das
duas Casas do Congresso Nacional. Hoje,
quando cheguei a este plenário, o Deputado
José Dutra ocupava a tribuna com a presença
apenas de V. Ex' e do Deputado Inocêncio
Oliveira. Isto é natural, quando os costumes
já nos levam a não ter Ordem do Dia nas
sesões de sexta-feira. Mas o funcionamento
precário do Congresso Nacional, que não dá
respostas imediatas aos anseios do povo bra
sileiro, tem fragilizado o Poder Legislativo,
tornando-o vítima de campanhas sistemáticas
quer dos que sonham com a volta do Estado
autoritário, quer dos que não se conformam
com o não-atendimento de seus interesses ou
de suas vontades. Mas não podemos de forma
alguma pensar em democracia em nosso País
sem um Legislativo forte.

Vejo que despontam candidaturas à Presi
dência da Câmara dos Deputados. Voltarei
pela terceira vez a esta Casa e observ.o que
os postulantes ao cargo, quando se apresen
tam, sempre propõem projetos de moderni
dade e renovação. Devemos, em conjunto,
buscar fórmulas que modifiquem ostatus
quoem que vivemos.

Mas, Sr. Presidente, não podemos também
pensar em reformas ou em modernidade do
Poder Legislativo sem discutirmos uma refor
ma ampla e total da legislação eleitoral. A
Nação é testemunha do que ocorreu nas últi
mas eleições. No Rio de Janeiro e em São
Paulo houve denúncias de fraudes eleitorais.
Na Bahia verificaram-se falcatruas. Houve
necessidade da realização de eleições suple
mentares em Alagoas. Um grande escândalo
também marcou o pleito naquele estado, ter
ra de origem política, mas não de nascimento,
do Presidente Fernando Collor de Mello. Es
tes fatos têm enfraquecido o Poder Legis
lativo e a própria democracia e desmorali
zado o voto. Por isso, Sr. Presidente, as refor
mas de que necessitamos devem'passar pelo
entendimento de que não é possível viver
mais sob a égide de um Tribunal Superior
Eleitoral e de Tribunais Regionais Eleitorais
falidos como instituições destinadas a presidir
e desenvolver os trabalhos eleitorais. Bus
quemos uma ampla reforma eleitoral com ba
se na reformulação da existência e do funcio
namento dos partidos políticos. Não adianta
pensar em modernidade na Câmara dos De
putados e no Senado Federal, porque o pleito
anterior j~ vem comprometido pelos vícios
do processo eleitoral. Digo isto com a tran
qüilidade de quem não se despede ou critica
porque não se elegeu nas últimas eleições,
mas como testemunha do que tenho visto nes
ses anos de vida pública: ou modificamos fun
damentalmente a lei eleitoral. consolidamos
os partidos políticos -qué, no Brasil. infeliz
mente, têm sido um amontoado de pessoas
com interesses fisiológicos e não agremiações
consubstanciadas em princípios políticos
ideológicos - ou não avançaremos um milí
metro em direção ao desenvolvimento demo
crático do nosso País.

Vamos assistir domingo à eleição suple
mentar em Alagoas. onde ambos os candi
datos a governador se acusam de fraude, ape
sar de indicados para o pleito de forma a
que não houvesse divergências na base de
apoio do Presidente da República.

Mas, Sr. Presidente, mais do que isso, o
Legislativo tem obrigações fundamentais,
não só no que diz respeito à sua atividade
de órgão feitor de leis, mas sobretudo no
processo de fiscalização do Poder Executivo.
Devemos buscar, de forma concreta, a ocupa
ção dos espaços que a competência constitu
cional nos oferece. Infelizmente, não temos
observado as funções básicas do Poder Legis
lativo, elaborar as leis e fiscalizar o Poder
Executivo.

Ouço o nobre Deputado Adylson Motta.

O Sr. Adylson Motta- Nobre Deputado
Brandão Monteiro, desejo inicialmente con
gratular-me com V. Ex' pela referência que
faz à necessidade urgente de uma reforma
política. Terminadas as eleições, tive a opor
tunidade de fazer aqui um pronunciamento,
analisando o que pensava devesse ser feito
no Brasil para corrigir as distorções que leva
ram a este protesto manifestado através do
voto nulo e em branco. Parece-me que temos
realmente de partir para uma grande reforma
política, pois a constituinte se mostrou não
apenas conservadora em relação a este assun
to, mas retrógrada. Houve um retrocesso po
lítico. Afora esse aspecto a ser analisado, que
depende, evidentemente, de uma decisão na
cional sobre o sistema de governo, implica.n
do a adoção do voto distrital se adotado o
parlamentarismo - do contrário, seria me
lhor não adotá-lo - temos também que aqui
tratar urgentemente de restabelecer o insti
tuto da fidelidade partidária. Não que eu seja
a favor de colocar uma camisa-de-força nos
partidos, mas defendo o restabelecimento da
fidelidade partidária porque o que acontece
atualmente é uma vergonha. V Ex' testemu
nhou o que ocorreu nesta Casa em termos
de esvaziamento de partidos. Umm partido
que conquistou certa posição nas urnas de
repente é esvaziado através de cambalachos
e de oJltros feitos acertos em bastidores aqui
em Brasília, e agremiações que vieram na
segunda ou terceira colocação passam a ser
quinta ou sexta colocadas, perdendo aqui as
posições conquistadas nas urnas legitima
mente, porque não existe o instituto da fideli
dade partidária. Tem de haver respeito do
candidato à eleição com relação ao seu parti
do. É um compromisso. Aliás, quando al
guém filia-se a um partido, no verso da ficha
de filiação assina o compromisso de acatar
o estatuto e o programa do partido. Defendo
a reinstituição da fidelidade partidária. Apre
sentei esta proposta na Constituinte e fui der
rotado. Lutarei novamente pela reintrodução
do instituto da fidelidade partidária numa re
forma da lei eleitoral. Outro aspecto, nobre
Deputado, é que temos de exigir prazos lon
gos para a filiação partidária: a fim de se
evitar o escândalo das revoadas a estados po-
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bres do Nordeste, onde candidatos poderosos
vão comprar seus mandatos, como aconteceu
recentemente. Deve haver algumas mudan
ças nas duas Casas Legislativas e uma delas
é estabelecer-se um comando mais firme, pa
ra que se institua um regime. não colegial.
mas disciplinar, aqui dentro. É preciso haver
um regime racional. para que se saiba pelo
menos o que vai acontecer no Congresso.
agora estamos aqui e não sabemos o que vai
acontecer à tarde, amanhã ou segunda-feira.
Chega de improvisações. Temos de raciona
lizar o trabalho, para valorizar a instituição.
Congratulo-me com V. Ex' pelo seu discurso.
principalmente no que se refere à necessidade
urgente de uma reforma política. Na Consti
tuinte faltou apenas a vontade de fazer essas
mudanças. Perdemos o grande momento.

o SR. BRANDÃO MONTEIRO- Depu
tado Adylson Motta, quero agradecer a V.
Ex' o brilhante aparte. pedindo vênia para
que o mesmo seja inserido por inteiro no
meu discurso, porque nada tenho para diver
gir, nem a acrescentar.

Penso como V. Ex' no que diz respeito
à fidelidade partidária. Durante a Assem
bléia Nacional Constituinte também fui um
dos autores de emenda no sentido de que
fosse observada a fidelidade partidária. Se
raciocinarmos. veremos que mais de 60% dos
500 deputados desta Casa não estariam aqui
se dependessem exclusivamente dos seus vo
tos. não se somando o voto de legenda. do
partido. No entanto, o deputado, depois de
eleito, acha-se dono do mandato, sem qual
quer compromisso com o partido que o trou
xe a esta Casa e, inclusive, lhe deu a oportu
nidade de ingressar na vida pública.

É claro que a fidelidade partidária não tem
como pressuposto a obediência absoluta a pa
râmetros, chefes e donos de partidos, mas
o parlamentar deve observar os estatutos e
os princípios da agremiação em que ingressou
e com a qual se comprometeu. Sou absoluta
mente favorável à fidelidade partidária e. na
próxima legislatura, tal como V. Ex". buscarei
inseri-Ia novamente em nossa vida pública.

Sr" e Srs. Deputados, dizia que na nossa
função. enquanto parlamentar, existem pres
supostos básicos e competências definidas.
Uma delas, evidentemente, é o fato de ser
mos os responsáveis pela legislação deste
País. Somos responsáveis, como Poder Legis
lativo, pela fiscalização do Poder Executivo
e, infelizmente, não tanto do Poder Judiciá
rio. como gostaríamos e tentamos na Consti
tuinte, com a adoção do princípio do Conse
lho Nacional de Justiça, o que não foi pos
sível.

Temos. n(lste período, aberto mão de nos
sas prerrogativas. Gostaria de lembrar que,
durante o processo da Assembléia Nacional
Constituinte, discutiu-se muito a necessidade
do aumento das prerrogativas do Poder Le
gislativo. Uma das questões estava inserida
na quebra dessa competência em função do
uso, quase permanente, pelos governos auto
ritários, do instituto do decreto-lei.

Buscamos, então, na experiência italiana,
o instituto das medidas provisórias. objeti
vando modificar o decreto-lei, porque este
impedia. de qualquer forma, modificações no
seu texto, através de emendas. Era, como
se diz na linguagem constitucional, tudo ou
nada: ou se aprovava o decreto-lei ou se rejei
tava integralmente. Contudo, como partidos
ou agrupamentos políticos, pensamos que as
eleições presidenciais levariam este ou aquele
grupo ao poder. Por isso, descuramo-nos, so
bre tudo porque havia consenso na Casa so
bre aquilo que era fundamental: a regulamen
tação das medidas provisórias e a definição
das que eram urgentes e relevantes. Entre
tanto, não o fizemos. Os partidos que procu
raram obstaculizar a regulamentação não
chegaram a ocupar o Poder Executivo. Hoje,
vivemos o seguinte drama: o Governo não
tem interesse nesta regulamentação, porque
age de forma arbitrária nesta área. O Con
gresso Nacional, a Câmara dos Deputados
e o Senado Federal têm de observar imediata
mente os limites de sua competência. No
atual Governo do Presidente Collor de Mello
foram editadas 128 medidas provisórias. Em
vinte e seis semanas de sessão legislativa, que
é o período do seu Governo, tivemos 76 dias
de deliberação, o que quer dizer 1,7 medida
provisória por sessão de deliberação.

Ouço, com muito prazer, o nobre Depu
tado Bonifácio de Andrada.

O Sr. Bonifácio de Andrada- Nobre De
putado Brandão Monteiro, eu. como V. Ex"
considero que a medida provisória é uma pre
vidência legislativa estranha e que não se coa
duna, de fato, com o procedimento democrá
tico. Infelizmente somos os culpados por tê-la
colocado na Constituição - eu, não, porque
votei contra; na época, já percebia que isso
poderia redundar em excesso.como está
ocorrendo. Todavia, há um momento em que
esta Casa pode derrubar a medida provisória,
mas as lideranças não têm verificado isso.
A medida provisória vem para o Poder Legis
lativo e temos a primeira votação. quanto
à admissibilidade. Nessa fase, por maioria
simples, o Legislativo pode realmente anular
a medida provisória. Tenho verificado que
as lideranças não se preocupam com essa vo
tação preliminar. Todos se interessam pelo
processo de nomeação para as comissões, pe
los proletos de lei de conversão, mas, se qui
sessem. as lideranças poderiam. logo na ses
são preliminar de exame de admissibilidade
das medidas provisórias, derrubá-las, e com
maioria simples. Vivemos uma fase de muita
agitação e confusão. esquecendo-nos, às ve
zes, das formas fáceis de resolvermos certos
problemas graves, procurando até projetos
de lei para derrubar medidas provisórias, o
que me parece muito mais complicado do
que por intermédio de votação por maioria
simples. Era o que queria dizer a V. Ex"

O SR. BRANDÃO MONTEIRO- Nobre
Deputado Bonifácio de Andrada, agradeço
a V. Ex' o aparte e concordo inteiramente

com sua análise. Estava incluída na pauta
de ontem de~ta (asa m~dida Qrovisória que
objetiva a modificação do Código Penal Mili
tar. Um absurdo! E, se não fosse a movimen
tação de alguns deputados que, de alguma
forma, trabalham na área de Direito. ela teria
sido aprovada. pois foi considerada constitu
cional. E verificamos que o próprio Supremo
Tribunal Federal. há cerca de 4 meses, consi
derou inconstitucionais as medidas provisó
rias na área do Direito Econômico. Então,
nós, numa Casa onde se fazem as leis, nos
acomodamos e não examinamos com maior
rigor a constitucionalidade da medidas provi
sórias e mesmo a de leis as emanadas do Po
der Legislativo.

Estou fazendo estas colocações ao final do
ano legislativo porque vejo que se fala muito
em modernidade, em modificação do Legisla
tivo, mas todas as vezes em que temos uma
eleição para a presidência desta Casa não se
objetiva, com medidas claras, concretas, essa
modificação e modernização. E não adianta
pensar que a modernização se dará através
da compra de computadores, desoftware,ou
se fará com medidas paliativas como algumas
adotadas pelo Deputado Paes de Andrade,
meu particular amigo - tal como cortar o
cafezinho ou vender carros desta Casa.

Há algum tempo vi a liberação de alguns
bilhões de cruzados para o Sr:. Paulo Octávio
comprar seis mansões no lago. Há dois pesos
e duas medidas no Governo moralizador, en
tre aspas, do Sr. Collor de Mello.

Medidas paliativas que não são reais, não
são da raiz são absolutamente demagógicas,
não resolvem o problema do envelhecimento,
da esclerose do Poder Legislativo. E não se
pode pensar em tentar modificar o Poder Le
gislativo sem ampla reforma da lei eleitoral,
daquilo que é a base, que são os partidos
políticos que mandam os seus representantes
para cá.

Sr. Presidente, Sr§' e Srs. Deputados, ao
final do meu discurso queria relembrar o pe
ríodo que passamos nesta Casa, essa expe
riência admirável da volta das eleições dire
tas, do processo democrático das eleições pa
ra Presidente da República e do novo Parla
mento que tomará posse em 1" de fevereiro.

Relembro porque o povo brasileiro e, aliás,
todos nós, em sendo partícipes desta socie
dade. temos memória curta.

Há algum tempo. no Governo Sarney 
digo isto porque fui oposição ao Governo,
embora não oposição sistemática - tivemos
"cestas básicas" de escândalos, todos impu
nes: escândalo da mandioca, do arroz, da car
ne estragada. da Capemi. da Delfin, do
BNCC, da Central-Sul. do sistema financei
ro ... Escândalos em cima de escândalos.
Houve até a chamada CPI da Corrupção. O
atual Presidente da República, em campa
nha. prometia, inclusive. colocar o Presiden
te José Sarney na cadeia. Prometia sobretudo
medidas rigorosas de moralização. e o povo
brasileiro. sempre vítima do processo de cor
r,upção, votou no atual Presidente da Repú
blica, sobretudo aqueles mais humildes que
ficaram populares e pela expressão do Presi-
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dente da República, anteriormente usada pe
Jo General Peron, descamisados.

Pois bem, estamos a onze meses de Gover
no, fiz aqui há pouco, um relato do autorita
rismo deste Governo no uso de medidas pro
visórias, da situação em que o País se encon
tra e de que, em menos de doze meses de
Governo, temos uma avalanche de escânda
los de corrupção que não são apurados. Exis
te um personagem que, ainda na época da
campanha eleitoral, indo a Alagoas, tive o
desprazer de conhecer, sobre o qual trouxe
para o Rio de Janeiro um conjunto de infor
mações e algumas provas concretas; o miste
rioso PC, Paulo César Farias, que era empre
sário, dono da Tratoral, e há cerca de três
anos estava concordatário, respondenda a
processo do Banco Central, que o remeteu
à Procuradoria do Estado para que as impli
cações penais fossem apuradas, em função
de envolvimento no escândalo dos adubos.
Pois este senhor é um condestável da Repú
blica, anda misteriosamente por todos os ga
binetes, nomeia pessoas, transporta outras,
compra aviões, participou diretamente de al
guns escândalos como o processo da privati
zação da VASP e o empréstimo que o Banco
do Brasil concedeu a essa empresa - já então
privatizada - e que foi denunciado pelo ex
Presidente da Petrobrás, Motta Veiga. São
escândalos a proposta do dono da VASP à
Petrobrás e o empréstimo do Sistema Finan
ceiro da Habitação feito ao Dr. Eduardo Car
doso, um jovem de 40 anos, amigo do rei,
que obteve um financiamento de 480 milhões
de cruzeiros. Sua ficha cadastral não foi apro
vada pela Caixa Econômica Federal, e mes
mo assim o empréstimo foi determinado pe
onze meses de Governo, o mesmo período

, de denúncias de escândalos do Governo Sar
ney durante cinco anos. E o Poder Legisla
tivo, como sempre, ouve essas denúncias em
discursos no "pinga-fogo" e no Grande Expe
diente, mas não toma as providências que
deve tomar enquanto poder fiscalizador.

Vi, há pouco tempo, como relator de uma
CPI, como os bastidores se movimentam nes
ta Casa para desmoralizar o Estatuto Consti
tucional criado por nós mesmos.

Termino o meu pronunciamento esperan
do que na próxima sessão legislativa busque
mos trabalhar no sentido de promover uma
modificação fundamental no funcionamento'
do Poder Legislativo, alteração da Lei Eleito-'
ral e a dignificação da função legislativa, para
que possamos, na verdade, modernizar o Po
der Legislativo, mas modernizá-lo não com
a idéia de que a modernização se dá por força
de alguns instrumentos da tecnologia que fa
riam a Casa andar.

Durante muitos anos se tem dito no País
que um dos seus males é a corrupção. Entra
governo, sai governo. e os que ontem esta
vam no Governo acusam os que hoje estão.
os que estão são os que acusaram os que
estavam antes, mas não se toma qualquer
medida.

Concluo relembrando pensamento do Sr.
Ministro da Justiça. Dizia S. Ex§ que a cor
rupção começou com Adão, incrementou-se

com Eva e só terminará quando o último ho
mem sair da Terra tendo o cuidado de levar
a última mulher. A corrupção decorre do pró
prio processo colonizador. Elite sem gran
deza, que furta de todos os tempos e modos,
como dizia Vieira, na "Arte de Furtar".

Imprensa livre. sem monopólio ou cartel
de informação, Parlamento forte e respeita
do. participação popular, descentralização
administrativa, justiça ágil e com recurso,
condições para diminuir a corrupção. são
pensamentos não só nossos, como de todos
os homens de bem da sociedade brasileira.

Sr. Presidente, despeço-me desta sessão le
gislativa desejando a cada par muitas felicida
des, um Ano Novo repleto de alegrias e que
todos tenham um bom Natal. Deixo um abra
ço carinhoso a cada companheiro que não
voltará a esta Casa, alertando para o fato
de que o processo político é dinâmico e tem
profundas modificações. Muitos companhei
ros que não voltarão a esta Casa por certo
estarão na vida pública dentro de dois anos,
como prefeitos, dentro de quatro anos, como
governadores ou de volta à Câmara dos De
putados ou ao Senado Federal, tenho certeza,
independentemente de posições políticas ou
ideológicas,-pelo valor que demonstraram no
exercício do mandato legislativo.

Durante o discurso do Sr. Brandão
Monteiro; o Sr. Valmir Campelo, § 2'
do art. 18 do Regimento Intemo deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Antônio de Jesus, § 2" do art.
18 do Regimento Interno.

O Sr. Bonifácio de Andrada - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antônio de Jesus)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS
-MG. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, estou apresentando. para publicação,
um parecer meu ao projeto do nobre Depu
tado Adylson Motta sobre a isonomia nas
carreiras jurídicas.

É o seguinte:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N° 4.764/1990

Dispõe sobre vencimentos dos Delega
dos da Polícia, segundo o art. 241 da
Constituição.

Autor: Deputado Adylson Motta
Relator: Deputado Bonifácio de An

drada
O ilustre Deputado Adylson Motta

apresentou projeto assegurando aos De
legados de Polícia de carreira os níveis
de vencimentos das demais carreiras ju
rídicas, previstas no art. 135 da Consti
tuição Federal. considerando como pa
râmetro para tanto a remuneração dos
membros do Ministério Público.

Na sua justificação diz que o art. 241
da Constituição garante aos Delegados
de Polícia que se lhes aplique o princípio
do art. 39, § 1', corresponde às carreiras
indicadas no art. 135 da Carta Magna.
Em seguida, S. Ex' descreve fatos ligados
às atividades da Assembéia Nacional
Constituinte, indicando, finalmente, que
mais de oito estados da Federação aco
lheram esse princípio.

Este é o relatório.
A atual Constituição brasileira, mais

que todas as outras, dá ênfase aos direi
tos sociais. incluindo-os mesmo no cora
ção de seu texto, que é o conjunto de
dispositivos que se refere aos Direitos
e Garantias Fundamentais.

Há, portanto, que submeter o exame
da matéria a esta sistemática igualitária
que se espalha por toda a alma da Carta
Constitucional de 1988, assinalando-lhe
a fisionomia.

No exame do capítulo referente à ad
ministração pública, também esta preo
cupação está presente de uma forma im
perativa. bem mais enfática que nas
Constituições anteriores. embora a Car
ta de 1967 e a Emenda 'de 1969 conte
nham recomendação destacada sobre a
isonomia entre os cargos do Executivo,
Legislativo e Judiciário. o que esta re
pete.

Mas a Constituição em vigor, na seção
referente aos servidores público civis, fo
caliza, com ênfase, o princípio isonômi
co, em termos ostensivos e incontestá
veis. no § l' do art. 39, quando assegura'
aos servidores da administração direta
isonomia de vencimentos para cargos de
atribuições iguais ou assemelhados den
tro de cada poder ou entre os servidores
dos diversos poderes.

Temos. assim, o conceito isonômico
do serviço público de pessoal a aflorar
de forma indicativa e absoluta no texto
constitucional.

A Constituição, porém, quando trata,
no título IV, da Organização dos Pode
res, e, no Capítulo IV. das Funções Es
senciais da Justiça. menciona. de manei
ra clara. no art. 153, que "as carreiras
disciplinadas neste título", isto é, todas
aquelas'ligadas aos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, se submetem ao
princípio isonômico de vencimento, des
de que haja atividades e cargos asseme
lhados. levando-se em conta a sua natu
reza e o local onde se exerce a atividade.

Todavia, a Constituição Federal se re
fere. de maneira explícita, a algumas car
reiras e entre elas se destacam aquelas
que estão ligadas "às funções essenciais
da Justiça", que, na realidade, serão dos
magistrados, a do Ministério Público, as
da Advocacia Geral ou Procuradorias
Estaduais, a Defensoria Pública, a Pro
curadoria da Fazenda Pública.

A estas carreiras há que se juntar a
dos Delegados de.Polícia, mencionados
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no art. 241 da Constituição, garantindo
aos mesmos a aplicação do princípio le
gai inserido no ar!. 39, § 1". isto é, a
regra de isonomia e dos cargos asseme
lhados para efeito de vencimentos, o que
vem, articulado com o ar!. 135.

Na realidade. a Constituição conside
ra, desta forma, os Delegados de Policia
como função essencial ã administração
da Justiça. o que realmente o são. como
também focaliza as suas atividades, inse
ridas também no processo constitucional
de defesa do estado e das instituições
democráticas.

A Carta Magna tem que ser interpre
tada em condições tais que os esquemas
por ela criados sejam devidamente com
preendidos tendo em vista o que procura
ela alcançar.

Os Delegados de Polícia são partes do
mecanismo Judiciário e. mais do que is
to. são a linha de frente da luta contra
as infrações legais, sejam elas no nível
da segurança pública, sejam elas no nível
da defesa do estado, o que se afigura
como evidente.

Conclui-se. portanto, que o art. 241,
ao dizer que:

"Aos delegados de polícia de carreira
aplica-se o pdncípio do art. 39. § 1"', cor
respondente às carreiras disciplinadas no
art. 135 desta Constituição".

Quer remeter os Delegados de Polícia
para. o art. 135. que assevera que:

"As carreiras disciplinadas nestes títu
los aplicam-se o princípio do art. 37. XII,
e o art. 39, § I'!."

Através deste dispositivo, os Delega
dos de Polícia adquirem especificamente
as prerrogativas do § 1" do art. 39, que
são as seguintes, constantes no dispo
sitivo que reza:

"A lei assegurará, aos servidores da
administração direta, isonomia de venci
mentos para cargos de atribuições iguais
ou assemelhados do mesmo poder ou en
tre servidores os Poderes Executivo, Le
gislativo e Judiciário. ressalvadas as van
tagens de caráter individual e as relativas
à natureza ou local de trabalho".

Portanto, fica aos Delegados assegu
rada a conceituação de carreiras vincu
ladas às das funções essenciais da Justiça,
constante do título IV da Constituição.

Entendidos. portanto. esses aspectos
básicos a respeito das carreiras de inte
resse do processamento jurídico entre
nós, que reúnem. como foi dito acima.
além dos Magistrados, os membros do
Ministério Público,'os membros da Ad
vocacia-Geral da União ou da Procura
doria da Fazenda Nacional, além dos
Delegados de Polícia, cumpre colocar a
questão no seu& devidos lugares concei
tuais e constitucionais.

A isonomia de que trata o art. 39 da
Constituição abriga um princípio geral
que recai sobre todos os entes da Federa
ção, de forma imperativa. para cargos
de atribuições iguais ou assemelhadas no

mesmo poder ou entre servidores dos
outros poderes, ressalvadas as vantagens
individuais e as relativas ã natureza ou
local de trabalho.

Entre os servidores da administração,
que expressamente detêm as prerroga
tivas da isonomia, há que se destacar
aquelas carreiras essenciais à Justiça
mencionadas no art. 127, que. sendo as
semelhadas nas suas atividades, se si
tuam, de forma evidente, sob a proteção
de tal preceito.

Ao lado disso, há que lembrar que
a Constituição Federal deve ser, através
de lei ordinária, quando for o caso. com
plementada, para ser melhor definida a
respeito de certos e institutos jurídicos.

Aliãs, o § I? do art. 39 da Constituição
faz referência à lei que deve assegurar
a isonomia, norma legal esta que há de
ser inicialmente da legislação federativa
e, posteriormente, da União e dos esta
dos, que fará o respectivo OIdenamento
jurídico determinado pela Carta Magna.

A nosso ver, há necessidade de lei fe
deral de sentido federativo a respeito do
assunto que. embora não entrando logi
camente. na área da competência esta
dual. deve, contudo, definir cargos e car
reiras. de um ou de outro setor da admi
nistração, para permitir e facilitar a apli
cação do màndamento isonômico na ór
bita legal da União e dos estados fede
rados.

Dentro dessa linha de pensamento. o
projeto do Deputado Adylson Motta tra
duz. de um lado. uma tentativa louvável
para regular a matéria, fazendo-o. em
bora, de forma excessivamente setorial.
pois que menciona apenas duas carrei
ras. a de Delegados de Polícia e dos
membros do Ministério Público, c, de
outro lado. padece dos riscos de inconsti
tucionalidade quando deixa antever um
mandamento destinado a regulamentar
diretamente elementos que fazem parte
da competência do estado federado.

A norma legal há de ser constituída
para dirimir o problema, há de ter um
caráter de complementação constitucio
nal, no sentido de esclarecer a matéria
no tocante às carreiras jurídicas. mencio
nadas, aliás, pelo proL José Afonso da
Silva. no seu "Curso de Direito Constitu
cional Positivo" (pág. 501), quando. de
maneira clara, comenta, com pormeno
res, esse tema de tanta importância.

É curioso que essa questão já foi foca
lizada em termos gerais pelo saudoso e
eminente prof. Hely MeireIles.

Portanto, é de concluir que dentro do
espírito do projeto do Deputado Adyl
son Motta se impõe a elaboração de um
texto que defina o assunto. fixando, so
bretudo, a isonomia em face desta ques
tão de assinalado sentido na 'Constitui
ção da República.

Submisso a esta orientação jurídica é
que propomos o substitutivo que vai ane-

xo, o qual abrange os objetivos do proje
to do eminente Deputado Adylson Mot
ta e resguarda em termos evidentes os
direitos dos Delegados de Polícia e mem
bros do Ministério Público e de outros
setores das carreiras jurídicas.

Uma vez aprovado o substitutivo do
projeto, ficam. sanados os seus proble
mas constitucionais, merecendo plena
aceitação os seus objetivos, aliás sabia
mente almejados pelo eminente Depu
tado do Rio Grande do Sul.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
LEI

N" 4.764/90

O Congresso Nacional decreta:
Art. l° A lei assegurará aos servi

dores mencionados no título IV da Cons
tituição Federal os princípios contidos
nos seus arts. 37, item XII, e 39, § 1"
e § 135, e ainda no art. 241 do Ato das
Disposições Transitórias.

Art. 2" Ressalvada a natureza dos
cargos no tocante à situação funcional,
às peculiaridades inerentes à unidade fe
deral, às prerrogativas do seu ocupante
em relação aos direitos que a legislação
lhe garante, haverá, para efeito de remu
neração, isonomia entre as carreiras do
Magistrado. Membro do Ministério PÚ
blico, Delegado de Polícia. Defensor PÚ
blico, membro da Advocacia-Geral da
União e das Procuradorias Estaduais e
de Procurador da Fazenda Pública.

Art. 3" Revogadas as disposições
em contrário, esta lei entra em vigor na
data de sua publicação."

Era o que tinha dizer.

o SR. PRESIDENTE (Antônio de Jesus)
- concedo a palavra ao nobre Deputado Daso
Coimbra.

O SR. DASO COIMBRA (PRN - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, S!'" e Srs. Deputados. cheguei a esta Câ
mara dos Deputados no início do ano de 1963,
há 28 anos, Deputado Federal pelo povo do
antigo Estado do Rio de Janeiro, após ter
cumprido dois mandatos de Deputado Esta
dual. Vim com toda a familia. Meus três fi
lhos. à época. tinham de cinco a sete anos.
Vínhamos cheios de esperança e. tinha eu
o desejo de ser um parlamentar eficiente.
cumpridor de todos os deveres decorrentes
do mandato. assumindo os encargos que a
representação popular transfere aos que. por
absoluta vocação política, a buscam através
das urnas. Durante sete mandatos federais
consecutivos, residindo continuadamente em
Brasília. compa~eci diariamente à Câmara
dos Deputados, procurando ser um dos pri
meiros a chegar e ficando até o final dos tra
balhos.

Eleito e reeleito deputado por nove vezes
consecutivas. meus resultados eleitorais fo
ram sempre com votos em quantidades cres
centes e agora, por pouco mais quatrocentos
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votos, fiquei mi primeira suplência, vítima
também dos votos em branco que favorece
ram o partido majoritário no meu estado,
em cuja legenda foram eleitos Parlamentares
com votação menor do que a minha.

Vivenciei, portanto, como assistente privi
legiado e como protagonista, todos os mo
mentos do Parlamento brasileiro nestes últi
mos vinte e oito anos. Hoje, encerrando esta
etapa de trabalhos nesta Casa, o faço com
a cabeça erguida, com a consciência limpa,
com a mais nítida sensação de dever cumpri
do, com a certeza de que posso olhar o passa
do e dele não me envergonhar, nem eu, pes
soalmente, nem meus familiares, nem meus
amigos, nem os meus fiéis eleitores de muitos
pleitos.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Flá
vio Palmier da Veiga.

O Sr. Flávio Palmier da Veiga - Deputado
Daso Coimbra, é lamentável V. Ex' ser obri
gado - e o faz cOm uma ética parlamentar
de sublime elegâncià - a apresentar suas des
pedidas a esta Casa. Sou político antigo do
Estado do Rio de Janeiro, fui vereador em
1958, deputado estadual por vinte e quatro
anos e agora fui eleito deputado federal.
Acompanhando a vida pública do Estado do
Rio, pude testemunhar a coerência e o espí
rito público de V. Ex', a vontade de acertar,
a amizade e a maneira sempre afável, honesta
e leal com que tratou seus companheiros de
partido e também os de outras legendas. V.
Ex', no Estado do Rio, tem uma marca: a
marca do traballlo, da honestidade, da luta

.pelas causas justas em defesa dos municípios
fluminenses. V. Ex', lembro-me bem, iniciou
a defesa da exploração do petróleo na Bacia

, de Campos, que hoje dá aos municípios, atra
vés de royalties, garantia de mais saúde, edu
caçã<5, saneamento, melhor transporte e mais
energia. Disputei com V. Exa. uma vaga para
esta Casa. Por uma diferença pequena, o des
tino quis que viesse para cá. Nunca vi lealda
de, elegância tão fraterna, tão solidária, tão
altaneira, como em V. Ex' Qualóldo faltavam
três dias para o término das apurações do
Tribunal Regional Eleitoral, V. EX' dirigiu-

. sé à minha pessoa, dizendo: "Fiz todos os
cálculos" V. Ex' calcula bem! "E não adianta
ficar mais acompanhando os resultados ao
seu lado. Parabéns V. Ex' está eleito. Não
consigo ultrapassar o número de votos de V.
Ex' Haverá uma diferença de 200 a 600 vo
tos". V. Ex' estava correto. Abraçou-me e
disse que viria para Brasília, visto que este
era o seu último mandato e ficaria com sua
família. Disse-me que procurará ser útil ao
Brasil na Capital da República. Quero elogiar
tudo o que V. Ex' fez pelo meu estado, pelo
meu povo, pela minha gente. Deus saberá
abenç9ar seus caminhos, seus passos, porque
V. Ex' é um homem de bem, um orgulho
para todos os fluminenses.

O SR. DASO COIMBRA - Muito obriga
do, Deputado Flávio Palmier da Veiga.

Deixo este longo período parlamentar,
praticamente como quando comecei. De ago
ra ,em diante ficarei sustentado pelos proven-

tos da seguridade social, pois, além de subsí
dios que recebi neste trinta e seis anos na
atividade legislativa, nada mais acrescentei
aos meus bens. Deixei minhas atividades pro
fissionais de origem - o magistério e a medi
cina - e dediquei-me inteira e tão-somente
às responsabilidades políticas e parlamenta
res, o fazendo em regime de tempo integral,
sem fins de semana, sem férias longas, sem
descansos, sem descuidos que laborassem em
desfavor dos trabalhos da Câmara dos Depu
tados e do Congresso Nacional.

O Sr. Francisco Amaral- Permite V. Ex'
um aparte?

O SR. DASO COIMBRA -Concedo, com
muito prazer, o aparte a V. Ex'

O Sr. Francisco Amaral - Nobre Depu
tado Daso Coimbra, somos velhos amigos,
velhos irmãos. Quando cheguei aqui, em
1967, encontrei-o e travamos uma amizade,
um relacionamento de alto valor para mim
pela sua dignidade, pelo seu comportamento,
pela sua operosidade, pela sua reE!'esentati
vidade. Ganhei muito com a amizade que
construímos a partir de 1967. Sou um homem
avesso à tribuna, sei das minhas limitações
e por isso não uso a tribuna freqüentemente.
Mas na oportunidade em que V. Ex' se despe
de do Congresso Nacional em situação idên
tica à minha, pois também perdi as eleições
em São Paulo, quero deixar aqui o meu abra
ço, que é o abraço daquele que foi seu irmão
aqui e haverá de sê-lo fora daqui, porque
a questão do nosso relacionamento está aci
ma da figura do Congresso Nacional. Deixo
registrado, na minha palavra, o respeito de
São Paulo, da minha gente paulista, que re
presentei até agora nesta Casa, e, mais do
que isso, do Brasil a V. Ex' por tudo aquilo
que fez, pela sua atuação aqui e, fundamen
talmente, pela verticalidade de sua dignida
de, à qual presto a minha maior homenagem.
Portanto, receba meu abraço, meu afeto e
meu respeito.

O SR. DASO COIMBRA - Muito obriga
do, nobre Deputado. Partindo de V. Ex', o
Parlamentar que mais legislou nesta Casa em
termos de leis trabalhistas, que patrocinou
modificações para melhor na consolidação
das Leis do TrabaIlho - nós acompanhamos
isso - essas palavras me envaidecem bastan
te. V. Ex' foi sempre um cumpridor de seu
dever. Pos isso, seu depoimento me é muito
agradável.

Aqui chegando, como disse, em 1963, tive
dois anos após minha primeira experiência
eleitoral neste Plenãrio. Submeti o meu nome
à consideração de meus pares, concorrendo
à Mesa, como suplente, em 1965. Era novo
na Casa e vi reconhecida pelos meus colegas
a minha constante presença e meu trabalho,
elegendo-me para a Mesa com expressiva vo
tação.

Já naquela ocasião passei a presidir inúme
ras vezes às sessões ordinárias, cabendo-me,
quase sempre, abrir os trabalhos desta Casa.

Depois disto, voltei por quatro vezes à Me
sa da Câmara, percorrendo, ainda, diversas

Comissões técnicas, entre as quais a de Cons
tituição e Justiça, de Redação, de Educação
e Cultura, de Saúde e de Relações Exteriores,
nas quais, alternadamente, exerci presidên
cias e vice-presidencias, relatando nelas cen
tenas de projeto de lei e participando de dis
cussões que, necessárias, serviam para eluci
dar situações e orientar decisões importantes
no âmbito do Congresso Nacional.

Sempre me fiz presente a esta tribuna. Ja
mais dela me afastei. Época houve em que
discursava diariamente, no afã de dar a men
sagem que o povo precisava ouvir. Assim,
creio que a maioria dos temas de interesse
nacional e especialmente os voltados para o
meu estado foram por mim acordados, mui
tos de forma pioneira. Fui o primeiro depu
tado a reconhecer a existência de grandes
lençóis petrolíferos na bacia de Campos.
Quando este assunto era quase proibido em
nome de interesses multinacionais, lá por vol
ta de 1968, eu o abordava desta tribuna, le
vantando a consciência de políticos e do povo
para aquela realidade, hoje vivida por todos
nós. E quando o petróleo começou a jorrar
nos mares do norte fluminense, fui eu o pri
meiro deputado a reclamar para os municí
pios da região a indenização que atualmente
lhes é paga pela Petrobrás pela extração do
petróleo. Isto eu posso creditar à minha ativi
dade parlamentar, e o faço sem maiores cons
trangimentos, pois a mim me alegra o fato
de ter sido um dos autores de iniciativas legis
lativas que resultaram nos benefícios que o
norte fluminense hoje ostenta como grande
produtor de petróleo.

Vejo, hoje, no texto constitucional, a pro
teção ao consumidor. Resulta a matéria de
um pioneirismo igualmente por mim trazido
a este Plenário, através desta tribuna, por
volta de 1966. Não me conformava possuírem
a indústria e o comércio órgãos que, inseridos
na estrutura do poder, lhes protegiam os atos
e os interesses. Os consumidores eramreIega
dos a simples índices na estrutura econômica
do País, não merecendo o respeito, a prote
ção e os cuidados inerentes à condição de
principais artífices do processo de desenvol
vimento social e econômico do estado e de
seu povo. De meus esforços nasceu a primeira
Comissão de Defesa do Consumidor.

Foram muitos os projetos de lei que apre
sentei a esta Casa em defesa do consumidor.
Agora os vejo consolidados em leis codifica
das, dentro de aspectos realmente avançados,

.não sendo estranho que o assunto tenha al-
cançado status constitucional. Aliás, em fa
lando de Constituição, sinto-me enriquecido
quando verifico que todos os temas por mim
arrolados como "plataforma", na campanha
em direção à Assembléia Nacional Consti
tuinte, na Lei Maior foram inseridos, como
o direito das minorias, a liberdade religiosa,
a liberdade de expressão do pensamento, a
igualdade racial, o direito de propriedade,
a reforma agrária justa e cristã, a proteção
à família, salários, pensões e proventos jus
tos, e a ampla autonomia para os estados
e os municípios, a proteção e o incentivo à
pequena e à média empresas.
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Ouço, com prazer, o nobre Deputado Jor
ge Vianna.

O Sr. Jorge Vianna - Nobre Deputado
Daso Coimbra, não poderia deixar de apar
teá-Io exatamente no momento em que mos
tra o seu trabalho, relaciona as leis que aju
dou a fazer e apresenta as suas despedidas,
que, tenho certeza, são temporárias, pois esta
Casa não pode prescindir da sua presença.
V. Ex' aqui sempre foi lhano no trato, soube
fazer amizades, conquistou o coração dos
companheiros. V. Ex' conhecia tanto esta Ca
sa que previa O resultado das votações que
seriam feitas durante a Constituinte. Todos
nos recordamos deste fato. V. Ex' conhecia
tanto o coração e as ambições de cada um
de nós que era capaz de prever a formação
da Mesa da Câmara e as votações em plená
rio. V. Ex' era o "matemático" desta Casa,
que não tem como substituí-lo. Deputado
Daso Coimbra, V. Ex' terá de retornar. O
povo do Rio de Janeiro reconhecerá seu tra
balho e tenho certeza, o reconduzirá, na pró
xima legislatura, a esta Casa. Um abraço.

O SR. DASO COIMBRA - Muito obriga
do, Deputado Jorge Vianna, pelo seu depoi
mento.

Concedo a palavra ao nobre colega do
Piauí, Deputado Paes Landim.

O Sr. Paes Landim - Deputado Daso
Coimbra, realmente, foi uma dessas injus
tiças próprias dos regimes democráticos o
eleitorado do Rio de Janeiro deixar de recon
duzir o eminente colega a esta Casa. V. Ex'
não era um colega tão-somente, mas um con
selheiro, um amigo, um homem profunda
mente religioso, bom, na verdadeira acepção
da palavra, aquilo que os americanos cha
mam de very good mano Sua religiosidade,
simplicidade e capacidade de trabalho fize
ram-no destacar-se nesta Casa como um dos
seus homens mais sérios e mais probos. Inve
jo a sua .formação bíblica e tenho certeza de
que poucas pessoas nesta Casa têm a unani
midade do respeito que V. Ex' tem, exata
mente peIa sua postura religiosa, ética, de
homem bom, de grande batalhador e, defen
sor das causas humildes, sabendo sobretudo
ouvir, o que é difícil na vida pública.

Tenho certeza de que esses erros que o
eleitorado comete, próprios das disputas de
mocráticas - nós todos corremos esses riscos
- serão corrigidos em breve. E mais, tenho
certeza de que a vida pública nacional não
pode prescindir 'do seu concurso e, por isso,
este Parlamento e a Nação continuarão a con
tar - estou certo - com a luta de V. Ex'
na defesados interesses públicos.

O SR. DASO COIMBRA - Muito obriga
do, nobre Deputado Paes Landim.

Legislei, SI. Presidente, ao longo destes
sete mandatos federais, abordando a maioria
dos problemas sociais e morais do nosso po
vo, defendendo os trabalhadores, especial
mente os mais humildes, valendo recordar
que já em 1963 apresentei o Projeto nO 237,
que, dispondo sobre as condições de trabalho
e alojamento dos trabalhadores domésticos,

modificava o art. 171 da Consolidação das
Leis do Trabalho para dizer que "em todos
os estabelecimentos haverá local apropriado
para vestiário dotado de armários individuais
de um s6 compartimento, no caso de não
ser indústria insalubre, quando, então, serão
exigidos armários de compartimentos du
plos", acrescentando o projeto que "aos em
pregados, mesmo domésticos, que tiverem
de permacer nos locais de trabalho por mais
48 de horas serão fornecidos, gratuitamente,
pelos empregadores, alojamentos nos quais
se observem as condições mínimas de higie
ne, a critério das autoridades competentes".

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Bo
nifácio de Andrada.

O Sr. Bonifácio de Andrada - Nobre De
putado Daso Coimbra, somos daqueles que
se colocam como admiradores mais efetivos
da ação parlamentar de V. Ex', da sua perso
nalidade e, sobretudo, desse jeito muito hu
mano qlle tem de tratar todos os colegas e
todos quantos vêm a esta Casa em bUSCil de
solução para os problemas do país. V. Ex'
fala na atenção que tem para com os trabalha
dores não só da sua terra, o Estado do Rio
de Janeiro, como de todo o País. Sou teste
munha disso. Em vários momentos da vida
parlamentar, sobretudo ao tempo da Assem
bléia Nacional Constituinte, V. Ex' foi daque
les que, pacientemente, ouvia a todos com
sua característica própria. Aliás, V. Ex' sem
pre foi simpático e atuante na defesa daqueles
que o procuravam. Trago também o meu tes
temunho porque, na sua longa carreira parla
mentar, V. Ex' trabalhou, neste plenário, ao
lado inclusive de meu saudoso pai, Deputado
José Bonifácio, e de outras ilustres figuras,
como Pedro Aleixo, Milton Campos, Adauto
Lúcio Cardoso, Virgílio Távora, que há pou
cos anos se foi, enfim, de outros políticos
eminentes que passaram pelo legislativo. Fi
que certo nobre Deputado Daso Coimbra,
de que sua imagem e sua presença nesta Casa
serão perenes. V. Ex' é um patrimônio da
vida parlamentar brasileira. Por certo ficará
alguns anos fora do nosso convívio, mas logo
voltará para trazer como subsídio a esta Casa
o seu trabslho em favor da nossa legislação
e do nosso contato com o povo, contribuindo,
mais uma vez, para que esta instituição con
siga alcançar seus altos objetivos. Receba a
minha homenagem e a demonstração do meu
apreço, da minha amizade e, sobretudo, da
minha maior admiração.

O SR. DASO COIMBRA - Muito obri
gado pelo aparte, Deputado Bonifácio de
Andrada, descendente de um dos clãs que
mais contribuíram para a independência e o
progresso do nosso País.

Prossigo, Sr. Presidente. Vêm de longe,
pois, meus cuidados para com os trabalha
dores, como igualmente minhas atenções pa7
ra com a defesa da família e da sociedade.
Sempre me de.bati contra a descaracterização
da sociedade familiar, investindo eu em defe
sa da moralidade, dos bons costumes e contra
a defo~ação da comunicação social no que

ela imprime, em suas mensagens, de erotis
mo, de pornográfico, de iníquo e de perverso,
visando a transtornar os bons costumes e en
sejar manifestações de desrespeito à autori
dade dos pais, a liberdade configurada na
libertinagem e o sexo como expressão de li
berdade, todavia menos digna. A liberdade
de expressão eu a defendi, sem fugir do en
tendimento de que necessário se faz controlar
a programação de rádio e de televisão no
que concerne à classificação dos programas,
considerando o horário de suas apresentações
e a faixa etária a que se destinam. No mo
mento esta tese encontra respaldo nos mais
significativos segmentos da sociedade em ra
zão dos abusos recentemente cometidos pelos
veículos de comunicação. Tal fato seria ple
namente evitaao se meus pronunciamentos
obtivessem acolhimento no tempo oportuno,
pois desde 1978, há mais de doze anos, a
eles me dedico, obtendo até resultados par
ciais à época e insistindo eu neste tema, du
rante os trabalhos da Constituinte, através
de emenda infelizmente rejeitada por poucos
votos.

Outro tema que sempre se fez presente
em minhas manifestações foi o da liberdade
religiosa. Vejo avanços relevantes neste cam
po. Já não mais encontro resistências à iguaF
dade de tratamento aos que professam reli
giões diferentes. Há, hoje, plena liberdade,
de culto. Não era assim quando comecei mi
nha vida pública em 1954, quando pessoal
mente sentia o problema em razão de minha
fé religiosa, membro de Igreja Evangélica e
sempre comprometido com a comunidade
protestante no Brasil.

"Honra-me. nesta identificação evangélica,
de ter sido o hospedeiro, intérprete e uma
espécie de "guia turístico", aqui em Brasília,
de ilustres servos do Senhor'Jesus, nomes
nacionais e internacionais. Alguns deles tive
a oportunidade de introduzir no Gabinete do
Presidente da República das respectivas épo
cas, podendo citar, entre muitos, os evange
listas BiIly Graham e Rex Humbard e,o DI.
Haggai. Em cinco oportunidades diferentes
compareci a Washington para o chamado
"Café da Oração", anualmente '<Clebrado no
mês de janeiro, onde congressistas cristãos
e membros do Poder Executivo dos Estados
Unidos e de todo o mundo se reúnem, com
a presença do Presidente da República, para
um ato de Ação de Graças e de invocação
de bênçãos para os que respondem pelos des
tinos de seus povos.

Na Assembléia Nacional Constituinte me
mantive fiel à minha fé, postulando a liber
dade de culto e lutando, sobretudo, para que
fosse mantido no preâmbulo da Constituição
o nome santo de Deus, qlle teria sido retirado
se atentos não estívessemos, com outros com
panheiros, às discussões que sobre o assunto
se deram neste Plenário. Na Comissão de
Sistematização, fui eu quem encaminhou li
'votação vitoriosa desta matéria.

No âmbito do Congresso Nacional, fundei
o Grupo Parlamentar Cristáo, que se reúne
semanalmente, às quartas-feiras, para o estu-
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do da Bíblia e reflexão sobre os textos lidos.
Ao longo de mais de vinte e cinco anos temos
reunido o grupo, com experiências gratifi
cantes, renovadoras de energias espirituais
que ajudam o trabalho legislativo e comple
mentam o exercício da fé na comunidade cris
tã. Outros grupos de liderança cristã surgiram
como resultado da experiência dos parlamen
tares cristãos. Os três poderes, hoje, estão
contemplados com os seus grupos, que sema
nalmente se reúnem, dos quais sou, pelo re
conhecimento deles, igualmente fundador.

Presidir o Grupo Parlamentar Cristão foi
uma das grandes alegrias que experimentei
durante os meus sete mandatos de deputado
federal. Por vários anos assumi tal responsa
bilidade, alternando a presidência com outros
colegas que, espero, na minha ausência ve
nham a dar continuidade às suas reuniões.

Atualmente, Sr. Presidente, muito se fala
em ecologia. Aprecio a discussão deste tema.
Percebo muita preocupação com o assunto,
tornando-se o Brasil um dos pólos da atenção
mundial dos ecologistas, considerando a im
portância, sobretudo, da floresta amazônica.
Os pesquisadores que se qerem ao trabalho
de rebuscar nos Anais desta'Casa desde quan
to aqui se discute ecologia, hão de descobrir
em mim um dos pioneiros deste tema. Trouxe
eu a esta Câmara dos Deputados e, antes,
à Assembléia Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro os problemas que decorreriam,
como decorreram, da poluição do rio Paraíba
do Sul. Cuidei do desmatamento do Estado
do Rio de Janeiro, chamando a atenção das
autoridades competentes para o que vinha
ocorrendo em meu estado, isto ainda em
1964. Abordei a situação dos manguezais flu
minenses e não me omiti nas questões da
poluição ambiental, inclusive oferecendo aos
meus pares proposições sérias para a solução
dos males que se originam deste descompasso
existente entre o homem e o meio ambiente.

Empreendi, neste plenário, verdadeira
cruzada contra o tabagismo, contra o alcoo
lismo, contra o uso e o tráfico de tóxicos,
desde 1963. Permaneci na luta combatendo
a propaganda dos produtos nocivos à saúde;
como o fumo e o álcool. Brandi minha voz
contra os traficantes de tóxico, propondo leis
que punissem tais procedimentos sociais ma
léficos. Assim é que a primeira proposta vi
sando à expropriação dos bens de traficantes,
e também de contrabandistas, foi de minha
autoria, prevalecendo, quanto aos primeiros,
o dispositivo constitucional visto no art. 243
da Lei Maior, no qual ficou autorizada aquela
expropriação, em se tratando de terras, e a
apreensão dos demais bens.

O número de parlamentares hoje envol
vido com aquelas teses é bem significativo,
havendo uma consciência bem nítida contra
o tabagismo, cujo hábito é coibido até mesmo
neste plenário. Se comecei sozinho nesta luta,
agora outros nela pontificam, dando-me a
certeza de que a mesma terá contiilUidade
nas próximas legislaturas. Substantivando es
ta realidade, veio à comunidade parlamentar
o Grupo Pariament"r para a Prevenção do

Abuso de Drogas, do qual sou um dos funda
dores e, atualmente, vice-presidente.

Fala-se hoje muito em violência urbana,
em crise na educação, na "enfermidade dos
hospitais e de todo o sistema de assistência
médica do País". Fala-se na falência da previ
dência oficial e na desestabilização dos servi
dores públicos em razão de seus baixos salá
rios e das poucas oportunidades de aprimora
mento e aprendizado. Tudo isto tive o cuida
do de abordar, desde 1980, requerendo solu
ções que, infelizmente, em muitos casos não
vieram. Hoje nosso País vive expectativas
sombrias porque as palavras com que tradu
zimos o tom profético das mensagens aqui
proferidas não foram entendidas ou foram
esquecidas ao longo do tempo e da história.

Vivi neste Parlamento sua época de merior
prestígio como instituição naciQnal. Em ver
dade, o período histórico instalado a 'partir
de março de 1964 desativõu a' 'Poder Legis
lativo e apequenou o Poder Judiciário. Man
üve-me aqui como se estivesse em uma fron
teira de lutas, postulando a retomada das
prerrogativas do Poder Legislativo. Fiz com
'setiedade a sobriedade esta caminhada, sem
cOO;Iprometer-me com os banquetes palacia
nos, sem aviltar minha consciência sem ven
der minha dignidade. No que julgava correto,
apoiei medidas do Executivo. No erro, sus
tentei posição coerente com minha formação
moral, ética e religiosa. Assim, não usufrui
a intimidade dos poderosos, mas gozei do
respeito dos simples e dos humildes.

Sou dos poucos brasileiros - não mais de
nove pessoas - que participaram de todos
os processos eleitorais, mesmo os indiretos,
de escolha do Presidente da República. Se
isto não ilustra o mandato, serve de testemu
nho para a História. Assim, como meus pa
res, esperei as agruras dos tempos mais an
gustiantes, devolvendo ao Congresso suas
prerrogativas e ao povo o direito legítimo
de escolher, pelo voto, os seus mandatários,
votando favoravelmente às "diretas já".

Experimentei a fragilidade das instituições
partidárias. Defensor que sou do pluriparti
darismo e da alternância do poder, vejo, to
davia, que o fisiologismo e o ideologismo in
conseqüente dominam nossas instituições
partidárias, fato que de umas agremiações
expulsa quadros e, para outras, atrai figuras
preponderantes. Esta fragilidade, geradora
de instabilidade político-institucional, causa
espécie e embaraço ao pleno exercício da de
mocracia. E somente o tempo administrará
esta crise para que a mesma venha a ser supe
rada.

Faço tais considerações para poder expres
sar, alto e bom som, minha fé nas instituições
políticas, em especial no Poder Legislativo.
Nada me é mais atraente, na vida pública,
do que a atividade legislativa, parlamentar.
Neste somatório de idéias, de opiniões e de
contra-opiniões. Encontramos o substrato da
essência da vida do País e de seu povo. Os
que se negam a ouvir o Parlamento não escu
tam os sentimentos populares e não perce
bem as necessidades dos homens, das mulhe
res, dos jovens e das crianças. Os que se afas-

tam do Poder Legislativo se tornam ditado
res. Creio no Poder Legislativo e vejo nele
a convergência dos distantes e dos diferentes,
que, reunidos, podem entender os sentimen
tos mais ocultos e a vontade mais abrangente
de todas as camadas sociais.

O Legislativo é o poder desarmado. Isto
porque, não administrando o poder das ar
mas de guerra, nem o das armas de aplicação
da lei, apenas legisla, fazendo-se presa fácil
daqueles que se julgam capazes de assumir
posições contrárias à vontade da Nação e do
povo. Calar o Parlamento é calar o povo e
valer-se da força para constestá-Io sistemati
camente, é estar contrário aos sentimentos
populares e em desarmonia com a vontade
da maioria do povo.

Assim afirmo por experiência direta no
convívio parlamentar. E, sem querer ser pro
feta, antevejo dificuldades intransponíveis
para o futuro se desarmados não forem os
sentimentos de antagonismo atualmente rei
nantes entre segmentos dos pPoderes consti
tuídos.

Não venho a esta tribuna para uma despe
dida, nem ainda para uma prestação de con
tas. Esta eu a faço diretamente aos meus elei
tores, dentro de um sistema de correspon
dência sistemática que mantenho há mais de
trinta anos. Não me despeço porque sei estar
esta Casa intrinsecamente ligada às minhas
entranhas. Não posso negar que aqui tenho
um espaço gigantesco de minha vida, de mi
nhas horas longas de trabalho permanente.
O não ser deputado em nada interfere na
minha admiração pelo Poder Legislativo e
na fé que tenho nele. Daí a razão de minha
presença nesta tribuna: transmitir aos meus
pares uma palavra de fé e de confiança, a
certeza de que esta Câmara dos Deputados
há de ser sempre o laboratório de pesquisa
da vontade do povo, o templo das devoções
democráticas, o altar das realidades nacio
nais, a vitrine da dignidade nacional, o cená
rio aberto dos embates ideológicos e políti
cos, o palco das estrelas do saber e do conhe
cer, a universidade dos que estudam as reali
dades brasileiras na intereiza de suas exis
tências.

Não me despeço porque, em não sendo
deputado federal, sou povo. E esta Casa, an
tes de ser dos Srs. Deputados, 6 a Casa do
povo. Assim, o estar dignamente no plenário
não é menor, nem maior, do que o estar,
também dignamente, nas galerias.

Julgo oportuno expressar minha admiração
por todos os companheiros desta Casa: alguns
poucos que aqui já encontrei, quando de mi
nha chegada, há vinte e oito anos; muitos
que aqui estiveram e se foram na correnteza
da história; outros que chegaram depois e
que hão de permanecer. Todos merecem o
meu respeito e a minha admiração. sendo
eu grato a cada um pela fidalguia com que
sempre me distinguiram neste Plenário.

Registro com especial atenção, nos Anais
desta Casa, o meu maior apreço a todos os
servidores do Poder Legislativo. Na Câmara
dos Deputados fiz amigos em todos os setores
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de trabálho. Transito com igual desembaraço
pelos vários segmentos de atividades fins e
meios desta Casa, encontrando sempre apoio
para bem desempenhar o meu mandato. A
eficiência do exercício da política nesta Casa
se deve, em muito, aos servidores aqui lota
dos, desde os seguranças, que nos garantem
a tranqüilidade interna dos trabalhos, aos me
canógrãJos,-que imprimem nossas mensagens
.e pensamentos; desde os médicos, os enfer
meiros, os laborataristas, os atendentes, aos
servidores dos gabinetes, ao secretariado par
lamentar; desde os diretores - dedicados e
competentes - até os modestos encarrega
dos da limpeza e conservação das instalações
desta Casa. Nas comissões ressalte-se a efi-

- ciênciãdós-quáCIros que nos atendem; no
transporte, a gentileza e a segurança com que
nos conduzem; no plenário, a eficiência do
assessoramento e da assistência do registro
taquigráfico, que traduz nossos discursos.
Nem sempre os funcionários da Câmara dos
Deputados têm os seus méritos reconhecidos
e, não raro, são criticados por não poderem
ir além de suas próprias forças.

Por fim, que Deus, que sempre me aben
çoa, continue comigo, estando também com
os colegas e com esta Casa. São minhas pala
vras finais.

O SR. PRESIDENTE (Antônio de Jesus)
- Esta Presidência cumprimenta o nobre
Deputado Daso Coimbra pelo brilhante tra
balho prestado por S. Ex' a esta Casa, bem
como pelo exemplo que deixa às gerações
futuras.

O SR. PRESIDENTE (Antônio de Jesus)
- Concedo a palavra ao SI. João Herrmann
Neto.

O SR. JOÃO HERRMANN NETO (PSB
- SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - SI.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, somos de
uma geração que, neste Parlamento e na vida
pública nacional, identificou-se com os an
seios de nosso povo. De fato, nós, parlamen
tares chamados pela imprensa de "esquerda
independente", soubemos de que lado ficar
na luta contra o autoritarismo, nas campa
nhas das Diretas Já e de Tancredo Neves
e na elaboração da nova Constituição, segu
ramente a mais avançada da nossa História.
O novo clima do País está em sintonia com
a grande conquista política e ideológica do
século XX, que se projeta para o Terceiro
Milênio: a afirmação da democracia em esca
la planetária.

Temos a democracia, mas o Brasil não al
cançou o progresso econômico e sócial. Tal
vez este seja o grande débito do conjunto
da esquerda com a Nação: não formulamos
um projeto nacional factível para gerar rique
zas em abundância e justiça social para todos.

Em outras palavras: faltou-nos perseveran
ça na busca da modernidade e competitivi
dade da economia brasileira, condições indis
pensáveis para a cidadania plena e a igual
dade, pois a sociedade dos iguais não é fruto
da distribuição da miséria. Não se trata de

-primeiro fazer crescer o bolo para depois divi-

di-lo, mas de constatar que - como evidencia
a crise do "socialismo real" - quem perde
a batalha da produtividade e da competiti
vidade gera, no máximo, o "socialismo de
caserna" ou da indigência.

À ausência de um projeto nacional alterna
tivo vem sendo um obstáculo para a esquerda
ser uma opção moral, intelectual e política
e se erigir, pela via consensual e democrática,
em força hegemônica da sociedade. O realis
mo político, próprio de quem queira transfor
mar o mundo, indica o crescimento do con
servadorismo, em sua parte que absorveu ele
mentos de modernidade, com a vitória na
sucessão presidencial e de vários governado
res.

Ê ilusório ver tais avanços como aleatórios
ou fortuitos, como é temerário a esquerda
apostar apenas no fracasso inexorável do pro
jeto neoliberal em curso. O catastrofismo não
terá o dom de tornar a esquerda força hege
mônica. Isto só ocorrerá se ela perceber o
novo mundo deste final de século, alterar sua
estratégia e formular um projeto harmoni
zado com tais mudanças. A tradição, já dizia
Marx, é a força conservadora da história, co
mo o é o apego, de parte da esquerda, aos
velhos tabus e estratégias mumificadas.

O mundo é cada vez mais uno.
Sr'" e Srs. Deputados, quem, há dez anos,

cometesse a heresia de afirmar que o mundo
é cada vez mais uno, seria tão herético como
o foi Gali1eu Gali1ei, na Santa Inquisição,
ao ~radar que o mundo se movia. Assim co
mo o tempo deu razão a Galilei, os fatos
estão provando a unicidade do mundo, soter
rando as barreiras políticas e ideológicas que
o dividiram em dois blocos antagônicos e nos
colocaram diante da ameaça do holocausto
nuclear.

Desenha-se nova mentalidade e nova opi
nião pública mundial com pujança para impor
soluções negociadas; é cada vez menor o es
paço de quem aposta em soluções belicistas
para a crise do Oriente Médio, assim como
o é para ações ensandecidas, sejam de Hus
sein ou dos "carapintadas" argentinos. No
novo clima, positivamente, George Bush 
presidente de um país que até pouco tempo
era o sustentáculo de ditaduras sanguinárias
- é obrigado a afirmar que passou o tempo
das ditaduras.

O reordenamentó do planeta tem como
uma de suas grandes novidades o nascimento
de blocos supranacionl:(is: a Europa unida,
o bloco asiático, inclusive com seus tigres,
e o que se vai configurando em tomo dos
Estados Unidos da América, Canadá e Méxi
co. Eis o primeiro grande desafio: com quem
o Brasil irá integrar-se?

A esquerda não tem como fugir desse dile
ma. Certamente haveremos de reafirmar a
nossa vocação de buscar a integração com
nossos irmãos latino-americanos e, neste sen
tido, são positivos os passos dados pelo Brasil
e pela Argentina. Mas isto não nos basta,
porque não temos como meta a constituição
de um bloco de "deserdados", ou "terceiro
mundistas", que seja caudatário e perca o
último trem da história.

A integração soberana e competitiva dos
países latino-americanos com a economia
mundial nos leva a estudar a hipótese de cons
tituição de um mercado verdadeiramente uno
de toda a América, antecipando-se mesmo
à iniciativa dos Estados Unidos, para que a
formação de tal mercado se dê entre parceiros
iguais e não sob a hegemonia de um dinos
sauro cuja cauda, ao desabar, pode esma
gar-nos. O mercado uno americano, para ser
uma sociedade de iguais, requer a constitui
ção de um parlamento americano, eleito pelo
voto dos povos que o compõem, com poder
de normatizar e fiscalizar esse mercado.

Ê na Europa que o novo mais se acentua,
com evidência para a última Conferência so
bre Segurança e Cooperação da Europa. A
"Carta de Paris" consagrou princípios da
"Europa Unida e Democrática" do futuro
que, acreditamos, são universais. São eles:
a democracia como único sistema de governo,
o pluralismo político, a liberdade econômica,
a justiça social e responsabilidades ecológicas
como imprescindíveis para a prosperidade,
o desenvolvimento do mercado num clima
de liberdade, o reconhecimento do direito
dos individuos possuírem propriedades - so
zinhos ou associados. Encara ela, ainda, a
resolução da miséria do Hemisfério Sul como
condição prévia para uma Nova Ordem Inter
nacional, num reconhecimento de que a
ameaça à estabilidade mundial não é conflito
Leste-Oeste, mas sim as desigualdades entre
o Norte e o Sul.

Tais definições são bem-vindas~ e não sabe
mos ao certo como se chamará a sociedade
do futuro, mas certamente ela será democrá
tica, de mercado e de valor social. Eis três
elementos para a nova estratégia da esquer
da, pois a atrofia da democracia e a supressão
do mercado nos países socialistas geraram o
autoritarismo estatal e o atraso econômico.
Já não se pode mais confundir o necessário
cóntrole social da produção com a pura e
simples supressão do direito de os indivíduos
possuírem propriedades.

A reestruturação do planeta tem como ba-
se a revolução técnico-científica e a tendência
inexorável de internacionalização da econo
mia, fenômenos dos quais a esquerda brasi
leira também não pode fugir, pois são cada
vez mais diminutas as chances de se alcançar
a sociedade do bem-estar social pela via do
"desenvolvimento autárquico" e pelo despre- i

zo da técnica e da ciência.

O "socialismo real" pagou um preço caro
por ignorar esta verdade e o capitalismo, con
tratiando o catastrofismo da esquerda, conse
guiu, em seus países de ponta, desenvolver
a técnica e a ciência a níveis jamais imagina
dos, e o fez pela via neoliberal, na qual a
chamada sociedade da "maioria de dois ter
ços" gerou trinta milhões de desempregados
e aprofundou o fosso entre países ricos e po
bres.

O neoliberalismo europeu, contudo, galva
nizou a classe média e segmentos de trabalha
dores beneficiários da modernização tecnoló
gica, neutralizando, com uma forte rede de-
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proteção social, a rebeldia de um terço de
marginalizados. Perplexa, a esquerda euro
péia identificou-se com os setores caudatários
e ofereceu uma resistência inútil à moderni
zação, ao mercado comum e à unificação da
Europa, o que provocou refluxo do movi
.mento sindical e perda de sua substância elei
toral. Este risco paira sobre a esquerda brasi
leira se ela não assumir a vanguarda da incor
poração da revolução técnico-científica e a

.integração soberana e competitiva do País
com a economia internacional.

Foram precisos quase vinte anos para a
esquerda européia começar a se reciclar e
dar sinais de vida. Esperamos que a esquerda
brasileira não perca tanto tempo!

A inflexão não se dará por geração espon
tânea, mas pelo entendimento dos novos fe
nômenos, como: a quebra da bipolaridade,
o fortalecimento da comunidade internacio
nal, o fim dos pactos militares e o advento
de novas demandas sociais, como a defesa
da ecologia, a exploração racional do cosmo
e dos oceanos, a garantia da paz, as questões
da fome, de catástrofes, novas epidemias e
da dívida externa - temassupracionais e su
praclassistas que exigem a cooperação e ex
cluem soluções da ótica de "classe contra clas
se".

A robótica, a mecatrônica, a informática,
a química final, a engenharia genética e a
produção de novos materiais abrem possibi
lidades de acesso do homem a produtos sofis
ticados - uma das suas aspirações modernas
- e democratizar tal acesso passa a ser preo
cupação de uma esquerda com pretensões de
renovadora. Ao lado dos direitos básicos da
cidadania - que no nosso País são inexis
tentes - é fundamental complementá-los
com a sociedade do bem-estar e da abun
dância.

Também assumem dimensões imensurá
vei~ as aspirações individuais como condição
prévia para a liberdade de todos, e a demo
cracia se afirma como valor universal. Estes
valores entram em conflito com os grandes
conglomerados econômicos e poderes supra
nacionais, que tende!p. a fugir de qualquer
controle.

O homem moderno aspira à real democra
tização da sociedade, no seu setor público
e no privado, reivindicando o domínio do
que produz, da maneira como o faz e de qual
a destinação ~o excedente da produção de
novas' técnicas sem saber o impacto sobre a
natureza e sua vida.

As mutaçõ~s em curs~ exigem da nossa
esquerda a construçã<? de uma força com po
tência para pôr em movimento um processo
de agregação das correntes reformadoras da
nossa sociedade com base num programa de
renovação social e política que leve à redefi
nição da esquerda no limiar do terceiro milê
nio, dotando-a de um projeto nacional.

Ouço, com prazer, o nobre Deutado José
GenoÚlo.

o Sr. José GenoÚlo - Não poderia deixar
de apartear V. px', diante do brilhante dis
curso que faz. Em primeiro lugar, porque

estabelece uma concordânciá com os parâme
tros colocados na discussão sobre uma nova
política externa, pautada em valores e pressu
postos que a modernidade está a exigir da
esquerda. Uma série de pressupostos, que,
no passado, poderia enfrentar situações de
terminadas, hoje está superada pela moder
nidade, pelas grandes potências e blocos mili
tares. V. Ex' tem inteira razão. As relações
de multilateralidade exigirão mudanças de
conceitos, nos quais estarão embutidos valo
res mais abrangentes do que a questão de
classe e a idéia nacionalista. Temos de enri
quecer esses conceitos com valores que dizem
respeito à humanidade, Hue busca nova con
vivência internacional. E essa a visão moder
na. Observamos, como V. Ex', os condiciona
mentos impostos ao Brasil e a outros países
do Terceiro Mundo, em nome de uma dívida
externa inaceitável e ilegítima, através de
acordos lesivos a essa política de multilatera
Iidade. Não defendemos a volta do fecha
mento das fronteiras, a exemplo do queocor
reu na década de 50. Queremos relações mul
tilaterais e multifacetadas. Para isso é neces
sário quebrar esse condicionamento. Deixo
minha concordância com o seu discurso com
base no que observamos. Parabenizo V. Ex'
pela brilhante oração que faz, da qual parti
cipo. Lamento apenas que o plenário ainda
esteja vazio.

o SR. JOÃO HERMANN NETO - J.\,gra
deço ao nobre Deputado José Genoíno o
aparte.

O novo projeto da esquerda é o caminho
eficaz para ela se afirmar de forma compe
tente como oposição ao atual Governo e sua
política econômica, que perpetua o desem
prego, a inflação e a Iecessão e que busca
fazer uma modernização sem afetar estrutu
ralmente o controle que as atuais elites têm
sobre o conjunto da sociedade. Este projeto
visa a criar uma nova hegemonia e renovar
a vida nacional, deslocando, pela via do con
senso, as oligarquias e elites que desde a déca
da de 30 se substituem no poder através do
clientelismo e do fisiologismo, sem gerar um
Brasil moderno e com justiça social.

Discordamos do projeto neoliberal difusa
I11ente aplicado pelo Governo Collor porque
não temos como objetivo a perpetuação da
sociedade capitalista e sim a sua superação
por uma nova ordem socialista na qual deixe
de existir a apropriação individual do exce
dente socialmente produzido.

Mas. não apenas por isso. Nas condições
do Brasil é inviável o caminho da moder
nização com a "maioria dos dois terços" pelo
simples fato de que metade de nossa popu
lação é marginalizada do mercado e desas
sistida socialmente. Necessariamente, a com
petitividade e a produtividade de nossoa eco
nomia devem ter como conseqüência a incor
poração aO mercado, e a padrões do merca
do, de milhões de brasileiros. Para cumprir
essa missão, a esquerda há que se transformar
numa espécie de partido da cidadania.
. Nossa integração na economia internacio

nal não pode representar, como aparenta a

atual política do Governo, uma simples pauta
de importação semelhante à abertura dos
Portos de Dom João VI, cuja conseqüência
será o sucateamento do parque produtivo na
cional, em vez de modernizá-lo. Mais do que
modernizar o atual parque industrial, é neces
sário um novo patamar de acumulação no
qual o Brasil ingresse na indústria do futuro
e dispute, na economia internacional, o mer
cado de ponta.

Urge um~ nova política industrial e de in
vestimentos globais para alcançarmos o novo
patamar de acumulação e ingressarmos na
revolução técnico-científica. A Nova política
deve estar voltada para a informática, a meca
trônica, a robótica, a produção de novos ma
teriais, a química fina, a engenharia genética.
O excedente da produção, público ou priva
do, deve ser reorientado para essas áreas,
o que requer o aporte massivo em ciência
e tecnologiã.

Os ventos são propícios à iconoclastia, e
já não se sustentam os templos sacrossantos
da direita ou da esquerda. O santuário do
estatismo é hoje um anacronismo, pois o Es
tado brasileiro não terá o mesmo papel de
épocas passadas. A modernização do País
não se dará pela extensão - ou até mesmo
pela manutenção - da atual rede física de
empresas públicas, pois isto nos condenaria
à obsolescência tecnológica e à ineficiência
econômica.

A esquerda precisa de uma proposta de
reforma do Estado, para sair do defensivismo
diante da ofensiva da direita sobre a virtuose
do privatismo e da crítica - real - ao buro
cratismo estatal. Ela não pode mais identifi
car-se com o corporativismo, responsável pe
lo estranho casamento entre o movimento
sindical e a tecnocracia estatal, na defesa de
interesses subalternos.

A reciclagem 'do Estado implica o aban
dono de sua presença em áreasem que não
se justifica mais, orientar sua capacidade de
investimentos para os novos setores de ponta
- particularmente ciência e tecnologia - e
adotar políticas indutoras que orientem a ini
ciativa privada a fazer o mesmo, tendo ainda
a missão de gerar uma moderna rede de pro
teção social.

O objetivo não é a privatização do Estado
- até porque o nosso é o mais privatista
possível. O decisivo -é a democratização do
aparato estatal, com o seu controle pela socie
dade civil, inclusive com a adoção de formas
criativa~ de gerenciamento nas quais a inicia
tiva privada, o Estado e os trabalhadores se
jam sócios de empreendimentos hoje exclusi
vamente estatais. O controle democrático é
essencial para que a jitividade estatal seja efi
ciente e verdadeiramente pública, desativan
do-se, assim, os castelos de corporativismo
incrustados em sua estrutura.

A ineficiência, o obsoletismo e o corpora
tivismo não são monopólio da atividade esta
tal. Nossa iniciativa privada é eivada dos mes
mos vícios e exerce uma 'unção predatória
e parasitária. O templo sagrado da iniciativa
privada foge ao controle democrático da so-
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ciedade e transforma em tabus sua alta taxa
de lucro, sua baixa produtividade, sua polí
tica de investimentos e gerenciamento de pro
jetos, sendo mais hermética e autoritária do
que o aparato estatal.

Impõe-se o controle democrático da socie
dade também sobre o capitalismo privado,
dotando os trabalhadores dessa área do poder
de co-gestão no seu gerenciamento, na defini
ção da produção e no direcionamento do seu
excedente, o que não se reduz a uma partici
pação residual nos lucros e ganhos de produ
tividade.

É imprescindível também repensar o papel
do aporte internacional em nossa economia,
o que exige a superação de determinados ta
bus. É impensável o Brasil dominar os avan
ços da ciência e da tecnologia apenas com
as suas próprias forças. Há que se refletir
sobre as experiências dos países socialistas
que agora abrem suas economias para a pou
pança e tecnologia internacional, para mo
dernizar sua base econômica.

Submetidos ao controle nacional, o aporte
tecnológico e a poupança internacional serão
importantes para a moderização da economia
nacional se direcionados para áreas onde nos
faltam acúmulos ou competitividade e não
podemos dispensar o patamar de desenvol
vimento já conquistado pela humanidade.
Nessa ótica, as medidas protecionistas, ou
de reserva de mercado, perdem substância
e só se justificam em determinados casos es
pecíficos e limitadas Jlo tempo, não podendo
estar direcionadas para a formação de cartó
rios e piratarias.

É crucial o equacionamento, competente,
da dívida externa, não nos bastando a sua
condenação ética. É imperiosa a abertura de
canais que levem à sua superação, o que só
é possível com o entendimento de que a dívi
da externa é uma das questões supranacionais
que afetam toda a comunidade internacional
e cuja resolução exige um esforço conjunto
e exclui a lógica do confronto ou de bravata
de eficácias questionáveis.

A solução competente passa pelo fortaleci
mento da ONU como fórum privilegiado para
o enfrentamento da dívida e a apresentação,
por parte do Brasil, de propostas de negocia
ção condizentes com a nossa soberania e o
desenvolvimento do País.

O Deputado Roberto Freire, em seu recen
te discurso, conclamava a esquerda a resgatar
sua tradição de competência. No passado ti
vemos a sabedoria de apoiar e respaldar a
política externa brasileira nos seus aspectos
progressistas,'sem nos descaracterizar como
oposiçao à ditadura militar.

A fidelidade a essa competência exige hoje
uma posição clara e objetiva em face da pro
posta do Governo de negociação da dívida.
Esta atende, no essencial, aos interesses na
cionais, razão pelá qual não nos podemos
furtar a apoiá-Ia e respaldá-Ia até para que
não haja recuos diante das pressões interna
cionais e nacionais. Isto não nos diminui co
mo oposição e 'estamos dispostos a dialogar
abertamente com o negociador brasileiro pa
ra aprimorar e respaldar a proposta. A omis-

são é um reforço indireto a uma negociação
subalterna e humilhante.

O homem, como já dizia Marx, não cria
problemas que não possa um dia resolvê-los,
motivo pelo qual, mais cedo ou mais tarde,
ele dominará a produção do urânio limpo,
sem riscos para a humanidade. O Brasil, se
quiser o progresso, não pode fugir dessa bata
lha e há de optar também pelo átomo para
fins energéticos e pacíficos, pois nossos recur
sos hídricos um dia se esgotarão.

A opção nuclear requer o controle demo
crático da sociedade, do Congresso Nacional,
da comunidade científica, para garantir seus
fins pacíficos e dominar os impactos ambien
tais. São tranqüilizadoras a desativação da
serra do Cachimbo e o acordo Brasil-Argen
tina como garantias de que não utilizaremos
o átomo para fins bélicos.

Há, em escala planetária, uma nova cons
ciência ecológica, pois a natureza é cada vez
mais um bem escasso que pode ser dilapidada
por modelos de desenvolvimento predat6rios
como o nosso capitalismo selvagem. A devas
tação amazônica pode representar, neste fi
nal de século, o que é o apartheid para a
África do Sul: algo condenado por toda a
opinião pública mundial. Não podemos anali
sar essa opinião com a ótica de um naciona
lismo mesquinho. Garantida a nossa sobe
rania territorial e o gerenciamento dos proje
tos de recuperação ambiental, a ajuda inter
nacional é bem-vinda se orientada por senti
mentos humanistas.

A viabilidade de um novo projeto nacional
requer instituições fortes e representativas,
o que implica o fortalecimento do Congresso
Nacional e outros parlamentos onde se ex
presse, democraticamente, as contradições
da sociedade e sejam geradas soluções con
sensuais. Os partidos e o parlamento são o
oxigênio de uma democracia moderna, os no
vos príncipes da sociedade futura. Por esta
razão, urge dotar o nosso Congresso Nacional
de modernidade e eficácia, superando os ele
mentos negativos da cultura política nacional
que também se manifestam nesta Casa, como
o c1ientelismo, a ideologia são-franciscana e
a ineficiência. Sou otimista quanto a que o
Parlamento nacional resgatará e firmará sua
imagem na sociedade.

Um novo projeto nacional capitaneado pe-
la esquerda implica também a formulação de

, uma nova estratégia para o mundo sindical,
levando-o a superar os limites do corpora
tivismo e a interferir no processo de moder
nização da economia do País, para que esta
não se dê em benefício dos grupos privados.
O mundo do trabalho é chamado para intervir
na definição dos investimentos globais e na
destinação do excedente da produção.

No novo mundo a via democrática cada
vez mais se acentua, e impõe-se soluções pac
tuadas, o que não exclui os conflitos de classe
e embates. Os pactos e negociações são im
portantes instrumentos para que os trabalha
dores sejam sujeitos políticos.

Impõe-se assim a necessidade do entendi
mento nacional, com a participação do Con-

gresso Nacional, do Governo, de lideranças
políticas, partidos, do mundo sindical e em
presarial, para formular uma saída para a cri
se imediata e descortinar o país do futuro.
O entendimento formulado por setores do
mundo do trabalho e de empresários é um
passo nesse sentido e afirma uma tendência
positiva, embora nos preocupem determina
dos pontos que possam levar ao debilitamen
to do poder de investimento do setor público
e manifestações que não escondem seu corpo
rativismo.

Mas não se pode negar que essa iniciativa
representa um amadurecimento do movi
mento sindicial para formular propostas glo
bais e buscar soluções pactuadas. Isto é uma
importante contribuição para um novo proje
to nacional que leve o mundo do trabalho
e a esquerda a serem a força hegemônica
da sociedade.

Um novo Brasil, uma nova esquerda

A reestruturação das forças brasileiras
comprometidas com o ideário socialista é um
imperativo da nova realidade mundial e na
cional, onde não há mais espaço para as ve
lhas concepções e foram soterradas as mura
lhas que apartavam comunistas, socialistas e
social-democratas. A crise do "socialismo
real" colocou na ordem do dia a gestação
de uma nova concepção de socialismo como
alternativa à sociedade capitalista e com pu
jança para levar a humanidade a novo pata
mar histórico.

A pedra de toque do novo socialismo é
o seu caráter democrático e o seu compro
misso com a democracia como valor univer
sal, o que o torna incompatível com qualquer
forma de supressão dos direitos fundamen
tais, individuais ou coletivos. Rejeitando a
separação entre a democracia formal e a real,
o novo socialismo entende o pluralismo polí
tico, a rotatividade do poder, a realização
de eleições livres e instituições fortes e repre
sentativas como um legado da humanidade
a ser exercitado na própria sociedade socia
lista.

O socialismo do futuro é o de uma socie
dade civil forte o suficiente para eXercer o
controle do Estado. Nele, o controle\ social
da produção não estará confinado à carcaça
endurecida do burocratismo I:lstatal. Ao con
trário, conviverão a propriedade estatal, a
co-gestão e até mesmo formas privadas de
produção. Mas existirá a prevalência do so
cial tanto na economia como na política, pois
ele não se guiará pela ótica mesquinha do
lucro, mas sim pela lógica de gerar uma socie
dade de iguais e fraterna.

O novo não surgirá pela rejeição pura e
simples do velho. Há que se dar o balanço
da luta, já secular, pelo socialismo, na qual
a Revolução de 1917 é um marco e não pode
ser reduzida a um amontoado de erros na
construção do "socialismo real", sendo ine
gável sua contribuição histórica.

Também não serão menosprezadas as con
tribuições dos socialistas e até mesmo da so
cial-democracia, pois já não se justifica anáte
mas do passado. Em relação à social-demo-
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cracia, tomamos emprestadás as palavras'de .
Mikhail Gorbatchev, segundo as quais "é ne
cessário apreciar sua contribuição de um sé
culo para o desenvolvimento dos valores do
socialismo e a realização de reformas sociais
que ajudaram a elevar o bem-estar e a segu
rança social dos trabalhadores em muitos paí
ses do Ocidente".

A esquerda democrática e socialista deve
dar passos concretos no ~aminho da sua aglu
tinação com vistas à construção de um novo
pólo partidário contemporâneo ao novo muno.
do que se descortina neste final de século.
Não pretendemos extirpar o.pluralismo da
própria esquerda, até porque entendemos
que as transformações requeridas por nosso
País não serão produto de um único partido,
e o mundo moderno rejeita o partido deposi
tário da verdade absoluta. Mas pretendemos
abrir novas perspectivas.

O amadurecimento da esquerda já se mani
festou no palanque do segundo turno das elei
ções presidenciais, quando, tivemos a sabe
doria de ficar unidos na candidatura: de Lula;
avançou este ano, quando o Presidente nacio
nal do PT fez campanha em todo o País para
clllldidaturas que não eram exclusivas do seu
partido; e dá agora novos sinais de amadure
cimento com a conclamação feita pelo PDT
de Leonel Brizola e Waldir Pires para um
entendimento entre as esquerdas. Esta pers
pectiva se fortalece com a proposta de Jo~o

Amazonas, Presidente do PC do B, de, man
tido o nosso pluralismo, criarmos patamares
comuns e é reforçada pela iniciativa de Mário.
Covas de fortalecer a estrutura do PSDB no

, sentido de consolidá-lo como uma força de
oposição e situado no campo democrático e
progressista.

Constitui-se fato relevante o recente dis
curdo do Líder do PCB nesta Casa:; Deputado
Roberto Freire, no qual ele anuncia que "o
marxismo-leninismo, e com ele a ditadura do
proletariado, do monopólio do poder pelo
partido único, do centralismo democrático,
da predominância dos quadros sobre a parti
cipação das massas" exariu-se, reduzindo as
sim a distância entre comunistas e socialistas
e outras forças. Indo além da retórica, o Líder
do PCB anuncia que o IX Congresso do seu
partido pretende deflagrar um debate aberto
que pode desembocar na futura convocação
de uma espécie de constituinte da' esquerda,
onde possa surgir; ou não, um novo pólo par
tidário.

Não menos importante também foi o I En
contro Nacional de Dirigentes e Parlamen
tares dó meu partido, o Partido Socialista
Brasileiro, onde se express.f\fam diversas ma·
nifestações no sentido de buscarmos a agluti
nação das forças socialistas, como as dos nos
sos líderes, Senador Jamil Haddad, nosso
Presidente e Deputado Miguel Arraes. De
,fato, perderam siguificado os motivos que
apartavam comunistas e socialistas.

Temos a consciência de que a gestação de
uma nova esquerda democrática e socialista
não se esgota na aproximação dos soci~listas

com os comunistas, pois ela se manifesta tam
bém.no interior de outras opx2.~s~artidárias.

E também não visamos, nesse processo, ao
puro desmantelamento das atuais estruturas
partidárias ou à hegemonia de qualquer de
las.

Tendo como norte a unidade maior do
campo progressista e de esquerda, entende
mos como necessário deflagrar ações comuns
e constituir fóruns unitários da esquerda de
mocrática-socialista, avançando na constitui
ção de uma espécie de liga política-institu
cional desse campo que possa, inclusive, ter
uma estratégia comum para a revisãQ,.consti
tucional, para a eleição de 1992, I1ii1~sa
do parlamentarismo no plebiscito dê-~ e
nas eleições de 1994, e para amadure~mento
de sua aglutinação política e orgânica.

Sr" e Srs. Deputados, orgulho-me de por
oito anos ter participado desta Casa em mo
mentos tão importantes da história brasileira.
Momentaneamente despeço-me deste Parla
mento, com o compromisso de continuar, na
vida pública, propugnando os mesmos ideais
que nort~am a minha vida desde a juven
tude. Mas o faço com confiança no futuro.
As mudanças em curso no mundo nos dão
a,'certeza de que o homem poderá rapida
mente viver sem o risco do holocausto nuclear
e núma Nova Ordem interuacional justa. A
ciência e a técnica nos permitem hoje a con
quista da sociedade do conforto e do bem
estar social. E o socialismo, cuja crise é inegá
vel, há de encontrar os seus caminhos para
se afirmar como grande alternativa para a
humanidade. O Brasil é viável e é possível
criar aqui uma sociedade democrática, mo'
derna e com justiça social, contemporânea
ao próximo milênio. '

Sou otimista porque sei que o novo sempre
vence.

Até breve, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados.

o SR. PRESIDENTE (Antônio de Jesus)
- Concedo a palavra ao Deputado José Lins.

O SR. JOSÉ LINS (PFL -;- CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, gostaria de comunicar à Casa que
faleceu na segunda-feira passada o Dr. Val
demar de Alcântara, político de larga enver
gadura em meu estado. Foi deputado federal
por muitas legislaturas, governador do estado
e senador da' República. Era o pai do nosso
eminente colega Lúcio Alcântara. çertamen
te que Valdemar de Alcântara deixa um vá
cuo muito grande na politica do estado.

No mesmo dia faleceu também o Deputado
Estadual Francisco Figueiredo, meu colega,
meu parente, homem que lutou sobretudo
na área da agncultura. Foi secretário de esta
do e teve importante gestão na Pasta da Agri
cultura do Ceará. Deixa uma marca certa
mente notável na sua passagem pela política.l

Quero também, Sr. Presidente, aproveitar
este instante para congratular-me com o Dec
putado Paes de Andrade, que ontem, da tri
buna desta Casa, pronunciou importànte .dis
curso e foi largamente aparteado e elogiado.
Naquela ocasião, não pude também partici
par do seu pronunciamento, mas quero para-

benizar S. Ex' e a Casa pela gestão profícua
e competente.

Quero também congratular-me com,o Vi
ce-Presidente Inocêncio Oliveira e com os
demais membros da Mesa. '

Infelizmente- digo-o com bastante senti-
·mento - não integrarei esta Casa na próxima
legislatura, porque não fui reeleito. Mas gos
to desta Casa, tenho grande admiração por,
ela. Fui senador por oito anos e deputado
plSr uma legislatura. Procurei, durante este
tempo, desempenhar meu papel com a maior
seriedade e dedicação. Para mím é impor
tante esse trabalho que executamos em prol
do País. Mas é, de certo modo, irrelevante
que eu não tenha sido reeleito. Outros 
talvez mais brilhantes - virão substituir-me
e minha ausência não fará falta. Claro que
muitas matérias; muitos assuntos, muitos
projetos de lei deveríamos ainda analisar e
neles trabalhar no próximo ano, mas tenho
absoluta confiança de que o Legislativo está
em boas mãos.

Durante a Constituinte, Y. Ex" Sabem, de
diquei-me de corpo e alma à análise de todas
as propostas apresentadas para a nova Cons
tituição.

· Trabalhamos, durante vários meses, diu
turnamente, de manhã até altas horas da ma
drugada. Os capítulos referentes à liberdàde
humana, à educação, à saúde, aos deserda
dos, aos mais pobres, mereceram de minha
parte especial cuidado. Mas acredito que este
:País preci!la de mais liberdade do que aquelas
:consignadas na Constituição. Sou um libera
lista do ponto de vista do indivíduo, e, sob
·esse ângulo a Carta é bastante aberta. Infeliz
mente, não prevç os deveres que o cidadão
deveria ter para com o seu próximo e o País:
diante das respon~abilidades que assume co
mo cidadão. A Carta é libeJ;',a\ do ponto de
vista do indivíduo, mas, do social, nem sem
pre atinge os limites convenientes. Na área
econômica, a Carta não atende' plenamel1te
às exigências de um País moderno que quer
inserir-se no contexto da nova or.dem, mesmo
porque, se o objetivo fundamental é o social,
estou cOl)vencido de que só se conseguirá
atingi-lo por meio 40 desenvolvimento eco
nômico. A Opta deveria ser mais aberta no
sentido do desenvolvimento e 9a' ampliação
da economia. O País precisa de recursos, por
que s~m eles não irá, jamais realizar as glan
des obras de que precisa na área social.

.Dou o exemplo da Previdência, Sr. Presi
dente. Como V. Ex' sabe, o Brasil éiun País
pobre. Aqui, cada indivíduo que trabalha tem
que manter três desempregados. A Previdên
cia Social tem um pro.blema muito série, pois;
por meio .da contribuição de um indivíduo,
ampara três.

Nos países desenvolvidos, a relação não
é esta. No Primeiro Mundo, cada trabalhador
ativo tem obrigação para com um inativo.
Só que nesses países a pessoa que cuida de
um tem uma renda per capita em média de
viilte mil dólares e aqui esta pessoa que cuida
de três tem uma renqa per capita apenas de
três mil dólares. A disparidade é muito gran
de.
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Isto indica que uma reestruturação impor
tante precisa ser feita na área econômica para
que haja mais empregos, melhores salários
e para que, paulatinamente, essa relação se
modifique e possamos, realmente, cuidar
mais dos desamparados.

No mais, Sr. Presidente, gostaria de fazer
uma referência especial a um projeto que
apresentei há cerca de dois dias nesta Casa.
Pedi a vários colegas que o assinassem tam
bém porque tenho a convicção de que os pro
jetos apresentados nesta legislatura que não
tiverem andamento serão arquivados e só po
derão ser desarquivados por seus autores ou
co-autores.

Trata-se de um projeto que sistematiza a
ação do Governo federal no Nordeste no que
diz respeito ao problema das águas. Esta,
para mim, é uma questão fundamental. O
Nordeste tem uma ampla área semi-árida,
um povo pobre e uma tecnologia extrema
mente atrasada. Todavia, não temos um di
ploma que regulamente a ação do Governo
no que diz respeito à água no Nordeste. A
água é fundamental para o desenvolvimento
econômico e social daquela região, embora
não seja tudo.

O Sr. Fernando Santana - Se V. Ex" per
mitir, diria que o Nordeste tem todas as con
dições de ser o maior produtor de alimentos,
talvez, do mundo, porque tem três ingredien
tes essenciais, dependendo do aproveitamen
to: sol, terra e água. E quem tem sol, terra
e água tem Deus nas mãos, Deputado José
Lins.

O SR. JOSÉ LINS - É verdade. Que dizer
apenas que a água somente não resolve nada.
Mesmo porque Estados como o Amazonas,
demasiadamente rico em recursos hídricos,
não têm ainda uma posição de desenvolvi
mento econômico razoável. O que leva uma
região a se desenvolver é o trabalho do ho
mem, mas sem água é impossível construir-se
qualquer civilização. De modo que esse pro
blema é de suma importância.

Apresentei à Casa o projeto a que me referi
e espero que o Congresso possa apreciá-lo,
melhorá-lo, a fim de dar ao Brasil e especial
mente ao Nordeste um instrumento de orien
tação à sua política de águas. O grande fator
responsável pelo sofrimento do Nordeste ain
da é a seca. Já não se morre mais de fome,
mas fica-se marcando passo, e o Estado nada
pode fazer, porque a seca é sempre respon
sável por um retrocesso nos ganhos econô
micos que o Nordeste consegue a duras pe
nas.

Sr. Presidente, quero mais uma vez congra
tular-me com a Mesa e dizer a V. Ex' e aos
meus colegas que continuo trabalhando pelo
meu povo, pela minha terra e, sobretudo,
pelo Brasil.

Ouço, com prazer, o Deputado Fernando
Santana.

O Sr. Fernando Santana - Deputado José
Lins, quero dar-lhe um abraço fraterno. Ape
sar de ser V. Ex" um homem de direita, tem
um grande espírito público. A Casa perde

muito com a sua ausência. Mas V. Ex' conti
nuará prestando serviços ,m outros lugares,
porque não é só aqui que se presta serviços
ao Brasil.

O SR. JOSÉ LINS - Muito obrigado, meu
caro Deputado. V. Ex' diz que sou de direita.
Não sou bem de direita, sou um homem equi
librado, e o equilíbrio, para mim, é funda
mentaI. Veja V. Ex' que mesmo o que se
chama de esquerda, no Brasil, tem hoje de
passar por uma transformação muito grande.
Quero dizer a V. Ex' que a contribuição de
Marx para o entendimento do programa so
cial foi fundamental, mas ele não representa
tudo. A liberdade que os países socialistas
e comunistas não souberam dar ao homem
acabou levando-os a grandes dificuldades.

Concedo o aparte ao Deputado Flávio Pal
mier da Veiga.

O Sr. Flávio Palmier da Veiga - Deputado
José Lins, sou um admirador de V. Ex' pela
sua educação, seu espírito público, sua leal
dade, sinceridade e, acima de tudo, pelo de
ver cumprido em defesa, nesta Casa, dos seus
postulados em favor do seu povo, da sua gen
te, da população do seu estado. A Casa per
de, com a sua não-reeleição, um patrimônio
de honestidade, dedicação e serviços presta
dos às comissões, particularmente à Mista de
Orçamento, e ao desenvolvimento deste País.
Por isso, quero, em nome do PRN, da nossa
bancada, apresentar ao dileto amigo e depu
tado nossas felicitações pelo grande serviço
prestado ao Brasil. Tenho certeza de que con
tinuará fazendo muito, porque o seu ideal
não está ligado a um mandato popular, mas
a uma vida de serviços prestados ao Ceará
e ao Brasil.

O SR. JOSÉ LINS - Muito obrigado a
V. Ex'. Este pronunciamento despretensioso
fica bastante enriquecido com a sua coope
ração.

Sr. Presidente. quero. de qualquer modo.
despedir-me da Casa, pelo menos por en
quanto, e dizer que sou o mesmo amigo. o
mesmo homem público, sempre defendendo
aquelas idéias que julgo, realmente, impor
tantes para o nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Antônio de Jesus)
- Esta presidência também se associa às ho
menagens prestadas a V. Ex'. em reconhe
cimento ao seu trabalho tão digno. prestado
desde a Assembléia Nacional Constituinte
até o momento, debatendo os assuntos mais
polêmicos, participando das reuniões de lide
ranças. procurando dar respostas inteligen
tes. corretas, seguras, a fim de que pudés
semos ter a nossa Carta Magna promulgada.

O SR. JOSÉ LINS - Muito obrigado, Sr.
Presidente. V. Ex' muito me honra.

O SR. PRESIDENTE (Antônio de Jesus)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Fernando Santana. do PCB, Bahia.

O SR. FERNANDO SANTANA (PCB 
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, nunca. com to-

dos os anos de experiência parlamentar, assis
timos a um ato tão desprimoroso, tão falho
de ética e de respeito ao combinado. como
o dos vetos que o Governo após ao projeto
do Regime Jurídico Único.

Sabe a Cas.a que esta lei foi discutida artigo
por artigo, parágrafo por parágrafo, alínea
por alínea, item por item, com os represen
tantes do Governo. O Secretário de Adminis
tração, que tem status de ministro, o Sr. João
Santana - aliás, temos o mesmo sobrenome,
mas não temos nenhum parentesco, S. Ex'
é paulista e eu baiano - p'articipou das dis,
cussões, justamente com as lideranças do Go
verno na Casa, que a$ompanharam cuidado
samente todas as discússões na Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Públi
co. A Comissão tinha como Relator o Depu
tado Geraldo Campos, que sempre partici
pou das discussões, e contou com uma enor
me participação de entidades de funcionários
e de trabalhadores. Tudo foi acordado e acer
tado. Havia oportunidades, Sr. Presidente,
como a discussão em torno do art. 250, em
que o Sr. João Santana pedia prazo de qua
renta e oito horas para consultar os seus supe
riores, naturalmente a área econômica e o
próprio Presidente da República. Voltava de
pois das quarenta e oito horas com a sua
concordância, conseqüentemente com a do
Governo.

Ora, todos esperávamos, Sr. Presidente,
que o Regime Jurídico Único fosse sancio
nado tal e qual saiu do Congresso Nacional,
mas não, o compromisso não vale mais nada.
Esta Casa e as Lideranças dos diversos parti
dos não podem mais firmar acordo algum
com este Governo. pois mesmo registrado
em cartório - a Comissáo não deixa de ser
um cartório - e com a participação perma
nente de representantes do Governo, sobre
tudo do Sr. João Santana, que acompanhou,
como já disse, todas as etapas da elaboração
dessa lei, deparamos com este elenco de ve
tos

Chego até a dizer, Sr. presidente, que con
cordo com alguns vetos, mas o Governo não
poderia vetar nem o que é vetável. Por exem
plo, transformar a licença-prêmio em paga
mento, considero descabido, não deveria
constar da lei. mesmo esse veto aceitável,
diante dos compromissos assumidos com as
autoridades governamentais, moralmente
não teria condições de ser aposto, a não ser
que se aprovasse a lei e em seguida apresen
tassem projeto exdarecendo a questão. Até
concordamos com algumas das mudanças
pretendidas, mas os vetos não podem perma
necer. Deve ser elaborado um projeto de lei
para eliminar os erros que o projeto primitivo
possa conter.

Há, pelo menos, dois vetos aceitáveis em
terJTl()S do que se pretende mudar, outros são
inaceitáveis. Por exemplo, contar em dobro
a licença-prêmio não gozada para efeitos de
contagem de tempo para aposentadoria é um
hábito de mais de cinqüenta anos -lue já se
tornou direito adquirido. Há funcionários de
dicados que permanecem em serviço até o
limite do stress para servir à causa pública.
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É justo que esses possam contar em dobro
a licença-prêmio não gozada para fins de apo
sentadoria. Isto é possível e assim sempre
foi feito. .

Outro veto que também não podemos-acei
tar é o que proíbe o saque do FGTS. Para
onde vai o dinheiro desse fundo? Ele perten
ce aos funcionários celetistas que passaram
para o regime estatutário. Para onde vai? O
Governo apenas vetou o dispositivo que trata
da matéria, mas não disse, nem pode dizer,
qual será o destino do dinheiro do FGTS.
Será que o Governo vai avançar nesse pecú
lio, como se fosse dinheiro público? Pretende
tornar-se o dono dele? Mas o proprietário
do FGTS é o funcionário, aquele de cuj9
desconto dependeu a formação do fundo. E
de se perguntar quais as intenções do gover
no, que até agora não apresentou saída algu
ma. Não ter direito aos saque prejudica enor
memente aqueles funcionários que durante
anos a fio tiveram seus descontos para o
FGTS e que agora deixam de ter ligação com
a CLT porque passaram a ser estatutários.

Em suma, SI. Presidente, é necessário re
petir que não caiu muito bem nesta Casa 
nem cairá em qualquer lugar muito bem 
a atitude tomada pelo Governo. Mais ainda:
o próprio SI. João Santana concordou com
os vetos. No caso, se o Ministro da Adminis
tração tivesse personalidade, deveria demi
tir-se do cargo, porque os vetos apostos à
lei s6 poderiam ser considerados se S. Ex'
voltasse à Casa, discutisse com os Parlamen
tares, e estes aceitassem os vetos que são
naturalmente justificáveis. Mas não, SI. Pre
sidente, o secretário considera-se in,atingível
e considerou os vetos necessários. Por que
S. Ex' concordou com os dispositivos? Por
que, em nome do Governo, os aceitou? Tudo
isto foi discutido com o Líder do Gov~rno,

Deputado Humberto Souto, que participou
praticamente de todas as reuniões. Até o pró
prio Líder Humberto Souto ficou em posição
difícil, porque foi um acompanhante perma
nente da evolução e da elaboração do Regime
Jurídico Único.

Em face de tudo isto, quero registrar aqui
minha desesperança para com autoridades
que não respeitam compromisso algum, acor
do algum. Solicitam que se façam acordos,
mas depois passam por cima de todas as exi
gências éticas e morais e prejudicam o projeto
no que bem entendem. Em alguns casos, co
mo disse, considero até possíveis alguns ve
tos, mas há outros ·que atingem interesses
da classe dos funcionários que jamais ·pode
rjam ser vetados, por já constituírem um.di
reito adquirido há mais de cinqüenta anos.
Analisemos o caso de quem exerce função
de confiança há dez anos, por exemplo. An
tes, o funcionário nessa situ,ação, ao se apo
sentar, continuava percebendo o salário cor
respondente àquela função que exercia. Com
o veto aposto pelo SI. Presidente da Repú
blica, isto não mais ocorrerá. Este direito
também foi abolido, o servidor se aposentará
percebendo salário correspondente ao nível
que atingiu e não mais receberá os proventos

relativos ao cargo de confiança que vinha
exercendo há cinco ou dez anos. Esses vetos
foram deliberadamente apostos para massa
crar ainda mais o funcionalismo público brasi
leiro.

Ainda ontem, tive oportunidade de con
versar com uma alta fuincionária desta Casa,
cujo nome não citarei. Disse-me essa senhora
que entre os funcionários das repartições em
geral há um desencanto total e absoluta falta
de estímulo. Não reclamam mais dos mingua
dos salários que percebem. Parece que já se
conformaram com esta realidade. O que mais
os aflige é sentirem que estão sendo destruí
dos na sua vontade de trabalhar, de produzir,
ou seja, no que é mais sagrado no servidor,
o desejo de dedicar ao serviço público todo
o esforço que puder empreender no desem
penho de suas tarefas. Isto, SI. Presidente,
segundo o testemunho dessa funcionária com
quem conversei, está desaparecendo do ínti
mo do servidor público brasileiro, o que é
terrível. Teremos funcionários problemáticos
e desinteressados. E, o serviço público será,
naturalmente, insuportável e impossível de
ser realizado. O Governo está levando o fun
cionalismo público brasileiro ao desespero,
não apenas ao desespero econômico, mas ao
desespero moral e à falta total de dedicação.

Em suma, SI. Presidente, é necessário re
petir que não caiu muito bem nesta Casa 
nem cairá em qualquer lugar muito bem 
a atitude tomada pelo Governo. Mais ainda:
o próprio SI. João Santana concordou com
os vetos. No caso, se o Ministro da Adminis
tração tivesse personalidade, deveria demi
tir-se do cargo, porque os vetos apostos li
lei só poderiam.ser considerados se S. Ex'
voltasse à Casa, discutisse com os Parlamen
tares, e estes aceitassem os vetos que são
naturalmente justificáveis. Mas não, SI. Pre
sidente, o secretário considera-se inatingível
e considerou os vetos necessários. Por que
S. Ex' concordou com os disQositivos? Por
que, em nome do Governo, os aceitou? Tudo
isto foi discutido com o Líder do Governo,
Deputado Humberto Souto, que participou'
praticamente de todas as reuniões. Até o pró
prio Líder Humberto Souto ficou em posição
difícil, porque foi um acompanhante perma
nente da evolução e da elaboração do Regime
Jurídico Único.

Em face de tudo isto, quero registrar aqui
minha desesperança para com autoridades
que não respeitam compromisso algum, acor
do algum. Solicitam que se façam acordos,
mas depois passam por cima de todas as exi
gências éticas e morais e prejudicam o projeto
no que bem entendem. Em alguns casos, co
mo disse, considero até possíveis alguns ve
tos, mas há outros que atingem interesses
da classe dos funcionárips que jamais pode
riam ser vetados, por já constituírem um di
reito adquirido há mais de cinqüenta anos.
Analisemos o caso de quem exerce função
de confiança há dez anos, por exemplo. An
tes, o funcionário nessa situação, ao se apo
sentar, continuava percebendo o salário cor
respondente àquela função que exercia. Com

o veto aposto pelo Sr. Presidente da Repú
blica, isto não mais ocorrerá. Este direito
também foi abolido, o servidor se aposentará'
percebendo salário correspondente ao nível
que atingiu e não mais receberá os proventos
relativos ao cargo de confiança que vinha
exercendo há cinco ou dez anos. Esses vetos
foram deliberadamente apostos para massa
crar ainda mais o funcionalismo público brasi·-
leiro.

Ainda ontem, tive oportunidade de con
versar com uma alta fuincionária desta Casa,
cujo nome não citarei. Disse-me essa senhora
que entre os funcionários das rep~rtiçõ_es em
geral há um desencanto total e absoluta falta
de estímulo. Não reclamam mais dos mingua
dos salários que percebem: PareceC/üejá se
conformaram com estúea:Iidade. O-quemalS--
os aflige é sentirem que estão sendo destruí
dos na sua vontade de trabalhar, de produzir,
ou seja, no que é mais sagrado no servidor,
o desejo de dedicar ao serviço público todo
o esforço que puder empreender no desem
penho de suas tarefas. Isto, SI. Presidente..
segundo o testemunho dessa funcionária com
quem conversei, está desaparecendo do ínti
mo do servidor público brasileiro, o que é
terrível. Teremos funcionários problemáticos
e desinteressados. E, o serviço público será,
naturalmente, insuportável e impossível de
ser realizado. O Governo está levando o fun
cionalismo público brasileiro ao desespero,
não apenas ao desespero econômico, mas ao
desespero moral e à falta total de dedicação.

O Sr. Mário Lima - SI. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antônio de Jesus)
- Tem V. Ex' a palavra pela ordem.

O SR. MÁRIO LIMA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - SI. Presidente, quero
também registrar a minha discordância em
relação aos vetos do Governo. Sou membro
titular da Comissão de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público. Participei das nego
ciações e reuniões. Acompanhei o trabalho
abnegado e sério do Relator, Deputado Ge
raldo Campos. Todas as negociações foram
feitas de maneit;a clara com as Lideranças
e com os representantes do Governo. Este
projeto do Regime Único está cumprindo
uma determinação constitucional e parecia
ser a solução contra a injustiça e a margina
lização dessa categoria de abnegados funcio
nários públicos. Eu considerava o acordo
uma coisa líquida, certa e definitiva. Os re
presentantes do Governo muitas vezes pe
diam telJlPO para procederem ao entendi
mento. De forma que nos parecia que desta
vez se faria justiça aos funcionários públicos
deste País. Para nossa surpresa e desencanto,
o Presidente vetou de maneira indiscrimina
da. Há algumas disposições que, mesmo sen
do objeto de acordo, admitíamos fossem ve
tadas. Entretanto, não concordamos' com o
veto generalizado, a descaracterização de um
trabalho.

Como titular da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, parti
cipei com interesse e dedicação desses traba-
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O SR. PRESIDENTE (Antônio de Jesus)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Paulo Molirão.

lhos. Quero. inclusive. realçar o esforço do
Deputado Geraldo Campos. Parlamentar de
dicado. com quem tive oportunidade de tra
balhar durante a Constituinte. S. Ex' presidiu
a Subcomissão dos Direitos dos Trabalhado
res e Servidores. da qual tive a honra e a
responsabilidade de ser o Relator. Portanto.
posso dar um depoimento de quem conhece
de perto a eficiência e a dedicação do Depu
tado Geraldo Campos. Esperávamos que o
trabalho eficiente. sério e dedicado de S. Ex'
trouxesse para os servidores públicos o tão
esperado e sonhado Regime Unico. Lamen
tavelmente, hoje, nesta Casa só há decepção.
Mais uma vez foi adiada a adoção de uma
solução para o problema, e o trabalho de
representantes de entidades representativas
dos diversos setores do funcionalismo públi
co, que participaram com dedicação e esfor
ço, resultou em nada.

Desejamos que na próxima legislatura o
funcionário público tenha mais sorte e veja
estabelecido o seu direito constitucional, pois
a instituição do Regime Jurídico Único não
é um favor. mas um preceito explícito na
Constituição.

Esperamos que no próximo ano o funcio
n,alismo publico possa comemorar a sua J..ei
Aurea. a instituição do Regime Jurídico Uni
co. para libertar-se dessa insegurança e dessa
incerteza provocadas pelos diversos regimes
que o escravizam e não permitem que ele
se dedique ao seu serviço com mais afinco.
possa dar o melhor de si e ter a contrapartida
pelos serviços prestados à Nação.

Sr. Presiqente, é este o nosso registro: esta
mos ressentidos em constatar que o setor pro
dutivo rural está integralmente falido.

O SR. PRESIDENTE (Antônio de Jesus)
- Antes de passar a palavra ao último orador
inscrito. a Presidência avisa aos nobres depu
tados que. em seguida ao pronunciamento
do nobre Deputado Antônio Câmara, os tra
balhos serão suspensos até que se ultime a
pauta de votação.

O SR. PRESIDENTE (Antônio de Jesus)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Antônio Câmara.

O SR. ÂNTÔNIO CÂMARA (PRN - RN.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr'" e Srs. Deputados, ao dirigir-me
ao povo brasileiro e. especialmente, aos nor
te-rio-grandenses, ouso dizer que outra não
foi a minha preocupação senão zelar pelo
bem comum. Sonhei sim, sonhei com o po
der, não para oprimir. mas para servir às rei
vindicações mais legítimas do nosso povo.

Se não tive condições de realizar este ideá
rio. junto com tantos outros brasileiros, de
postergar a gerações futuras um Brasil mais
justo socialmente, igualitário e fraterno, pelo
menos ousei.

Após seis legislaturas, quatro mandatos de
deputado estadual e dois mandatos de depu
tado federal consecutivos, deixo o Legisla
tivo. Poder que. como nenhum outro. nos
dá a alegria da permanente proximidade com
o povo; não por desencanto. muito menos
pelas contundentes críticas que sempre re
caem sobre ele. quase sempre injustas, algll
mas não.

Outra não foi a minha preocupação senão
zelar pelo bem comum. Termino o mandato
com a consciência tranqüila do dever cum-

O SR. PAULO MOURÃO (PDC - TO. prido.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Por onde andei. acompanhado dos ideias
Sr" e Srs. Deputados. ocupamos várias vezes de sonhador do bem coletivo, plantei uma
esta tribuna para registrar a situação de afli- --.semente de que espero possam os jovens e
ção por que passa o setor produtivo rural. os puros colher um dia o fruto do progresso
Até agora nada foi feito por parte do Go- e do bem-estar social.
vemo para solucionar os problemas. princi- Foi. confesso. uma experiência inesquecí-
palmente no que concerne aos financiamen- vel.
tos para atender às necessidades básicas do Recebi nesta Casa as melhores lições de
setor produtivo rural. minha vida. Aprendi. na convivência de tan-

Há Uill total descompromisso do Banco do tos ilustres homens públicos. como é difícil
Brasil com os produtores rurais. mesmo com a arte de legislar. E com isenção, firmeza,
os micro e pequenos produtores. no que se determinação. empenhei-me para superar os
refere à sua obrigação de liberar recursos pa- obstáculos ao cumprimento da missão.
ra o plantio da safra 90191. Os médios e gran- Com humildade proclamo: encontrei em
des produtores jamais foram plenamente cada um dos meus pares um complemento
atendidos antes e agora não são atendidos indispensável ao entendimento da realidade
de forma alguma. Verificamos a falência do da vida nacional. E em nenhum momento
setor produtivo e a descaracterização do Ban- me faltou a solidariedade daqueles que comi
co do Brasil como órgão de financiamento go conviveram. Essa permanente lição de de
do setor rural. mocracia que se aprende nesta Casa é, sem

Vejo o Ministro da Agricultura. nosso ami- sombra de dúvida, a maior conquista de mi
go Antônio Cabrera. em uma situação difícil, nha existência.
pois é o representante do setor produtivo-e- Hoje, ao assomar a esta tribuna. para um
nada pode fazer para a classe. E necessário adeus ou um até breve, experimento a mesma
que o Presidente Collor coloque um econo- e profunda emoção que de mim se apoderou
mista no Ministério da Agricultura - não em uma tarde de 1967, quando pela primeira
um representante do setor - para que possa vez adentrei os umbrais do nosso modesto
adotar essa política de falência do setor pro- Palácio José Augusto. Casa Legislativa mais
dutivo e desqualificação do Banco do Brasil. alta do povo potiguar.

Apenas egresso da universidade. foi na
quela augusta Casa que recebi os primeiros
estímulos de minha vida pública, cimentando
a consciência cívica pelos muitos exemplos
de homens ilustres com quem convivi. tanto
lá quanto aqui.

Todos nós somos semeadores e muitos se
meiam para que outros colham.

O nosso destino de políticos é esse mesmo:
não permitir que nenhuma sementeira se per
ca. nem ficar indiferente à distribuição injus
ta. nem embriagár-se do vinho do poder. nem
jamais entregar-se ao absenteísmo.

Temos vivido dias difíceis, dias difíceis se
aproximam e não serão transpostos sem um
Parlamento forte e disposto.

A Câmara dos Deputados há de ser o fó
rum adequado para as grandes discussões na
cionais. Aqui, e com a participação de todos
os deputados. devem-se construir os alicerces
de uma sociedade moderna.

Caberá ao Congresso. em especial a esta
Casa, o maior peso no processo de conscien
tização das reformas sociais profundas, ur
gentes e imediatas, que passam. necessaria
mente. pela reformulação da política salarial
vigente. Não é mais possível que. em nome
da Nação, se imponham maiores sacrifícios
aos que menos podem e tudo têm dado ao
desenvolvimento do País.

Vivi algumas etapas da transição democrá
tica. lutando por ela sem esmorecimentos.
confiante do êxito daquela jornada. Homem
do povo - protagonista e destinatário daque
la conquista - vejo concretizada a aspiração
comum do estado de Direito, onde a demo
cracia se impõe como o maior e mais respei
tável estandarte.

A nossa Càmara. expressão objetiva do
Parlamento Nacional, é, como afirma o prof.
Paulo de Figueiredo. o espelho da Nação.

Confio firmemente em que nas agora fortes
comissões técnicas e no Plenário não faltarão
homens públicos dignos e honrados quc mos
trem a verdadeira realidade e a importância
da ação da Câmara dos Deputados.

Alimentamos a favorável expectativa do
fortalecimento do Poder Legislativo, ao mes
mo tempo que nos preocupa a moralização
dos costumes da instituição.

Neste momento, que é também de agrade
cimento, não poderia faltar uma palavra reco
nhecida ao funcionalismo da Casa. respon
sável pelo seu desempenho e que, com zelo
e dedicação, supera-se nas dificuldades e vi
cissitudes do dia-a-dia.

Adeus ou um até breve. estarei em outra
trincheira. igualmente nobre. torcendo pelo
êxito dos que aqui ficam e dos que chegarão.
Levo uma saudável saudade. E no meu espí
rito fica a lembrança da agradável passagem
por esta Casa.

Aos potiguarés a quem devo 24 anos de
mandato. minha palavra de reconhecimento
pela honra de tê-los representado, especial
mente como deputado federal nestes últimos
oito anos.

Obrigado, a todos; saio desta tribuna com
a sensação do dever cumprido, disposto. co-
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mo sempre, a servir ao meu Rio Grande do
Norte e ao Brasil.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Antônio de Jesus)
- Concedo a palavra ao Deputado Freire
Júnior.

O SR. FREIRE JÚNIOR (PRN~TO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr" e Srs. Deputados, tenho a honra de
ocupar a tribuna desta Casa no crepúsculo
desta legislatura histórica, quando a socie
dade brasileira reconquistou o seu direito de
escolher, pelo voto direto, democraticamen
te, o presidente da República.

Emocionados, lavamos a alma.
Na história da República, raras vezes pas

samos por um momento tão importante, a
restituição do direito sagrado de escolher o
presidente, e gratificante, a oportunidade de
eleger um político jovem e dinâmico para
conduzir os destinos deste grandioso País.
Como Presidente do Diretório Regional do
Partido da Reconstrução Nacional, o PRN,
teve a alegria de contribuir para que o Presi
'dente Fernando ColIor de Mello tivesse em
meu Estado, o recém-criado Tocantins, a
maior votação proporcional dessa eleição me
morável.

Um ano depois da experiência renovada
de eleger o presidente, tivemos, no Estado
do Tocantins, a segunda eleição para gover
nador e para a renovação da bancada nesta
Casa, na Assembléia Legislativa e a eleição
de um senador da República, outra vez a
emoção da disputa no julgamento preciso e
honesto do povo do meu estado.

Foi uma campanha bonita e exemplar, na
qual o povo, essa instituição soberana e im
pessoal, decidiu, numa impressionante lição
de grandeza, eleger exátamente o candidato
das oposições, representadas pelos cinco par
tidos que compõem o Movimento de Salva
ção do Tocantins, do qual orgulhosamente
faz parte o meu honrado PRN.

Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, para
ser bem compreendido por V. Ex" na comu
nicação deste episódio recente da História
do meu estado e mesmo da História do Brasil,
é preciso remontar às origens da luta de nossa
gente pela criação do Tocantins.

Desde o remoto ano de 1809, portanto há
quase dois séculos, a nossa região lutava na
busca ansiosa da sua identidade cultural, étni
ca e geográfica. Nomes ilustres como o de
Joaquim Teotônio Segurado, Felipe Santa
Cruz, Luiz Leite Ribeiro, Francisco Ayres
da Silva, José Pires do Rio, então Ministro
da Viação e Obras do governo Rodrigues Al
ves, e até o Padre Dominicano francês Regi
naldo Tournier figuram na lista dos que, his
toricamente, colocaram seu trabalho e suas
idéias a serviço da criação do nosso tão espe
rado Estado do Tocantins.

Com o passar dos anos, outras vozes vie
ram juntar-se a esses pioneiros lutadores. Foi
o caso de Lysias Augusto Rodrigues, Feli
ciano Machado Braga, Osvaldo Ayres da Sil
va, Fabricio César Freire e, mais recente-

mente, Rui Rodrigues da Silva, que foí Secre
tário da Educação do Governo Mauro Bor
ges, do atual Governador do Tocantins, Si
queira Campos e do SenadorJosé Maia Leite.
De 1970 até 1988, quando definitivamente
aprovada a criação do Estado do Tocantins
pela Assembléia Nacional Constituinte, mui
tos foram os heróis dessa batalha que resultou
na autonomia de um povo nobre e bom que
vive às margens de dois dos maiores e mais
belos rios deste Brasil: ó Tocantins e o Ara
guaia.

Com a criação do nosso estado, no dia 6
de outubro de 1988, o Tribunal Superior Elei
toral confirma as primeiras eleições gerais pa
ra escolha do primeiro governador do Tocan
ti~s, três senadores, oito deputados federais,
vmte e quatro estaduais e todos os prefeitos
e vereadores dos 78 municípios da nova uni
dade da Federação. Siqueira Campos foi elei
to e está ~xercendo um mandato de dois anos,
que termma agora, em 15 de março de 1991.

Se belíssima e cheia de atitudes corajosas,
heroícas mesmo, foi a luta pela criação do
Estado do Tocantins, o mesmo não podemos
dizer da sua re.centíssima História política e
administmtiva. Da mesma forma que foi in
cansável na defesa do Tocantins, Siqueira
Campos, como governador, foi insensível,
desesperado e incompetente, criando uma si
tuação de tal gravidade que ensejou a forma
ção de uma grande frente de oposições, deno
minada Movimento de Salvação do Tocan
tins.

Um grande movimento político só é possí
vel quando nasce das bases, da vontade legíti
ma do povo. As lideranças políticas existem
para, com sua sensibilidade, captar essa dis
posição popular de mudança, de construção
de um novo tempo. Esse fenômeno nunca
ocorre de cima para baixo. Nenhum líder po
lítico consegue segurar a força do desejo de
mudar a História de um País ou de um estado,
se o povo inteiro, unido pelo ideal, não ex
pressa nitidamente a sua insatisfação.

O Movimento de Salvação do Tocantins
nasceu assim. Da manifestação explícita da
maioria do povo tocantinense. E não há força
capaz de modificar essa disposição demons
trada pelo povo. Aqueles que imaginam que
o poder exercido artificialmente pode tirar
o povo do seu rumo estão a reboque na Histó
ria. Não conhecem a origem dos grandes mo
vimentos populares que vêm mudando a mar
cha da humanidade desde os tempos imemo
riais. O Império Romano não conseguiu im
pedir o avanço do Cristianismo. Os árabes
não conseguiram consolidar eternamente
suas conquistas na Europa Ocidental. O Mu
ro de Berlim não resistiu à passagem do sé
culo.

Nascido do consenso dos cinco partidos po
líticos que o compõem, o Movimento de Sal
vação do Tocantins conseguiu compor um
quadro eleitoral imbatível, tendo à frente,
como candidato a governador, o Deputado
Federal Moisés Avelino, um político sensível
e de raízes genuinamente tocantinenses. Lu
tando contra todas as adversidades e até mes-

mo contra a máquina do estado, colocada
a serviço do candidato situacionista, o Movi
mento de Salvação do Tocantins conseguiu
levar a sua mensagem de esperança, de reno
vação dos costumes políticos e de uma nova
prática da democracia a toda a população
do estado do Tocantins.

Através de uma campanha que teve mo
mentos de tensão e de desespero, por causa
do massacre nos meios de comunicação e da
diversidade de ações demolidoras dos adver
sários, o Movimento de Salvação do Tocan
tins, apesar de tudo, conseguiu superar os
obstáculos e chegar vitoriosos na apuração
do segundo turno das eleições em meu esta
do.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, desejo res
saltar aqui, nesta augusta Casa, onde se pra
tica a permanente discussão de idéias, a n,ego
ciação e a convivência dos contrãrios, verda
deiros fundamentos da democracia, que foi
altamente estimulante para mim e para os
meus companheiros de coligação participar
de uma campanha em que o nosso candidato
foi-se valorizando à medida que conseguía
mos levar os ideias e os propósitos do Movi
mento de Salvação do Tocantins a cada cida
de, vila ou povoado do nosso sofrido e ainda
incipiente estado.

Com a eleição de Moisés Avelino para Go
vernador, de Paulo Sidnei para Vice-Gover-

. nador e dos nossos pares na Assembléia Le
gislativa e nesta CâmaraFederal, tenho certe
za de que estamos no caminho certo para,
desta vez sim, construir o estado do Tocan
tins.

Separado do estado de Goiás, na sua parte
mais pobre, mais carente de infra-estrutura,
mas com um grande potencial, o estado do
Tocantins precisa percorrer ainda um longo
caminho até conseguir resolver os seus pro
blemas fundamentais, que, obviamente, es
tão nas áreas de saúde, de educação e da
construção de bons sistemas de transportes
e energia elétrica.

Mas, se de um lado o Tocantins carece
de quase tudo, de outro existe a força incrível
de seu povo, baseada na sua identidade cultu
ral e histórica. Uma força que ganhou contor
nos de invencibilidade e exatamente com a
emancipação territorial, há tanto tempo dese
jada e na qual tantos pioneiros colocaram
seu empenho, sua inteligência e sua capaci
dade de mobilização e articulação política.

Saindo de uma experiência desastrosa, com
o Governo Siqueira Campos, no qual os mais
comesinhos princípios de justiça e de respeito
pela cidadania foram desrespeitados sistema
ticamente, o povo do Tocantins encontrará,
neste futuro próximo, a prática cristalina da
democracia, o respeito aos seus direitos, a
solidariedade e as condições de organização
para participar ativamente de um Governo
que finalmente implantará novos costumes
políticos.

Ao trocar essa posição de povo humilhado
e enxovalhado pela imprensa nacional, por
causa dos desmandos de um governo medío
cre, por uma posição de altivez e de desejo
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de mudança, de vontade de construir rapida
mente o seu destino de independência, de
progresso e de desenvolvimento social e eco
nômico, o tocantínense começa a demonstrar
a sua verdadeira face aos demais estados des
te País.

A civilização que construiremos no coração
do Brasil será a civilização do terceiro milê
nio, onde nossas crianças receberão o afeto,
a atenção e os cuidados institucionais para
produzir uma cultura moderna, dentro de um
estado moderno para a plena realização dos
seus habitantes.

Assim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, fa
ço o registro desta nossa luta recente no mais
novo estado do País, para que o nosso exem
plo seja seguido por outros, como, por exem
plo, os habitantes do estado do Acre, hoje
colocado nas manchetes internacionais com
a triste imagem de crime hediondo que tinge
inexoravelmente de negro a imagem do Brasil
em todo o mundo.

O povo do Tocantins inaugura uma nova
e decisiva etapa de sua vida e de sua História.
Na medida em que consigamos vencer os pro
blemas, contando, inclusive, com os investi
mentos de empresários dos estados do Sul,
do Sudeste e do Nordeste, seremos um mo
delo da capacidade que o povo brasileiro,
como um todo, tem para atravessar as adver
sidades e seguir firme e forte para o futuro
que nos está reservado junto aos países do
Primeiro Mundo.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradeço
sensibilizado a aportunidade que me propor
cionaram de fazer este relato e aproveito o
momento para desejar a todos os meus pares
um Natal fraterno e que o novo ano seja
de justiça, de prosperidade e de união na
!,olidaridade e na demÇlcracia.

O SR. PRESIDENTE (Antônio de Jesus)
- Esta Presidência suspende a sessão por
30 minutos.

O Sr. Antônio de Jesus, § 2" do
art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Inocên
cio Oliveira, 1" Vice-Prf!.sidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Está reaberta a sessão.

VII - ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

Apresentação de Proposições
Os Senhores Deputados que tenham pro

posições a apresentar poderão fazê-lo.
APRESENTAM PROPOSIÇÓES OS SE

NHORES:
HAROLDO SABÓIA E DOMINGOS

LEONELLI - Projeto de resolução que es
tabelece eleição direta para os integrantes da
representação brasileira à Assembléia do
Parlamento Latino-americano e dá outras
providências.

- Projeto de lei que dispõe sobre a prote
ção do salário, trata da sua retenção dolosa
e dá outras providências.

HAROLDO SANFORD - Projeto deJei
9ue acrescenta parágrafo único ao artigo 113

da Lei n. 5.787, de 27 de junho de 1972,
para estabelecer equiparação entre os pro
ventos de inatividade e os vencimentos dos
militares da ativa.

JOSÉ LINS E OUTROS - Projeto de
lei que sistematiza as ações do Governo Fede
ral no Nordeste no que tange ao problema
das águas e dá outras providências.

DARCY DEITOS"':"" Requerimento de in
formações ao Banco Central sobre pagamen
to do Proagro.

ARY VALADÃO - Projeto de lei que
dispõe sobre a criação da Escola Agrotécnica
Federal de Tocantinópolis, Estado do Tocan
tins.

JORGE MEDAUAR E,OUTROS - Pro
posta de Emenda à Constituição que dispõe
sobre coincidência de eleições, exceto para
os cargos de presidente e vice-presidente da
República, e duração dos mandatos dos pre
feitos, vice-prefeitos e vereadores a serem
eleitos em 3 de outubro de 1992.

LUIZ GUSHIKEN - Projeto de lei que
dá nova redação ao artigo 142, do Decre
to-Lei n" 5.452, de 1" de maio de 1943 -
CLT. .

- Projeto de lei que altera a redação do
artigo 129 do Decreto-Lei n" 5.452, de 1" de
maio de 1943 - CLT.

BETH AZIZE E NELTON FRIEDRICH
- Projeto de lei que dispõe sobre o acesso
da mulher no mercado de trabalho e deter
mina outras providências.

LURDINHA SAVIGNON E EDUAR
DO JORGE - Projeto de lei que institui,
nos termos dos artigos 182 e 183 da Consti
tuição Federal, a política de desenvolvimento
urbano e dá outras providências.

- Projeto de lei que dispõe sobre a licença
gestante à empregada mulher e dá outras pro
vidências.

JOSÉ LOURENÇO E OUTROS - Pro
_posta de Emenda à Constituição que altera
dispositivos da Constituição Federal para
coincidência das eleições.

JOSÉ GENOÍNO - Requerimento de in
formações ao Ministro da Infra-Estrutura so
bre realização de auditoria na Empresa de
Correi~~.s;_Telégrafos (ECT) , para apurar ir
regularidades administrativas envolvendo a
direção da Empresa.

FÁBIO FELDMAN - Requerimento de
informações .ao Secretário de Meio Ambiente
da Presidência da República sobre atraso na
liberação de recursos do Banco Mundial para
o Programa Nacional do Meio Ambiente
PNMA.

FLORESTAN FERNANDES E LYSÃ
NEAS MACIEL - Projeto de-lei que insti
tui, como crime de usura, a cobrança de juros
e comissões superiores à taxa de 12% ao ano,
acima da correção monetária. e a exigência
de saldos médios ou sujeição a contratos de
outra natureza, para concessão de emprés
timos, modificando o artigo 4", da Lei n"
1.521, de 26 de dezembro de 1951.

EDUARDO JORGE E RAIMUNDO
BEZERRA - Projeto de lei que dispõe so-

bre os planos de benefícios da Previdência
Social e dá outras providências.

LYSÂNEAS MACIEL - Projeto de lei
que estabelece normas a serem seguidas, pelo
Poder Executivo, para a extinção e dissolução
de entidades da Administração Pública Fede
ral e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Sobre a mesa comunicação do Sr. Depu
tado Aloysio Teixeira, nos seguintes termos:

BrasI1ia, 14 de dezembro de 1990

Senhor Presidente
Aloysio Maria Teixeira Filho, Deputado

Federal eleito pelo PMDB do Estado do Rio
de Janeiro, em 15 de novembro de 1986, em
pleno exercício de seu mandato até hoje 
14 de dezembro de 1990 - comunica a Vossa
Excelência que, nesta data, tomou posse do
cargo de Conselheiro do Conselho Estadual
de Contas dos Municípios do Rio de Janeiro,
para o qual foi nomeado pelo Excelentíssimo
Governador Moreira Franco, por Decreto de
12 de outubro do corrente ano, publicado
no Diário Oficial de 15 do refetido mês.

Como a aceitação do cargo de Conselheiro
implica a renúncia ao mandato de Deputado
Federal. formaliza-a o requerente nesta opor
tunidade, nos termos do art. 239 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados.

Manifesta, por último, além dos agradeci
mentos a colegas, amigos, funcionários e elei
tores, a honra excelsa, a alegria e a felicidade
proporcionadas nos longos anos em que mer
cê de Deus - cumpriu, com dignidade, fé
e esperança, o sagrado mandato do querido
povo do Rio de Janeiro. - &eputado Aloysio
Teixeira.

O SR. PRESIDENTE (IQocêncio Oliveira)
- Sobre a mesa comunicação, nos seguintes
termos:

Brast1ia, 6 de dezembro de 1990.
À Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câ
-mara dos Deputados,

Annibal Barcellos, Deputado Federal, ten
do sido eleito Governador do Estado do
Amapá, vem apresentar à Mesa da Câmara
dos Deputados, por intermédio de V. Ex',
sua expressa renúncia ao mandato parlamen
tar, de forma irrevogável e irretratável, tendo
em vista o que dispóe o art. 54, 11, d, da
Constituição Federal.
. Assim, solicita se digne Vossa Excelência
de ler esta declaração de renúncia no Expe
diente da Câmara, determinando com a mes
ma urgência sua publicação no Diário do Con·
gresso Nacional, nos termos do que estabe
lece o art. 239 do Regimento Interno em vi
gor.

À oportunidade, reitero a Vossa Excelên
cia meus protestos de apreço e consideração.
- Annibal Barcelos, Deputado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Sobre a mesa comunicação, nos seguintes
termos:
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Brasfiia, 8 de dezembro de 1990
Senhor Presidente Paes de Andrade:
Peço desculpas a Vossa Excelência pelo

inadequado papel que utilizo para dirigir-me
ao nobre Deputado Presidente da Câmara
dos Deputados.

Estou deixando fl País em viagem de inte
resse do meu estado e, na pressa, faltou-me
o impresso padronizado, adequado ao pleito
que ora formalizo.

Dirijo-me, entãQ, à Mesa da Câmara dos
Deputados, através de V. Ex', para apresen
tar minha renúncia ao mandato, em caráter
irrevogável e irretratável, tendo em canta mi
nha eleição como Governador do Estado de
Roraima e, em especial, o que determinam,
a respeito, a Constituição Federal (art. 54,
n, letra d) e o Regimento Interno da Casa
(Resolução n° 17, de 1989, art. 239, caput).

Peço, outrossim, se digne V. Ex' de proce
der à leitura desta declaração de renúncia,
no expediente imediato da Câmara dos De
putados, bem como à subseqüente publicação
no Diário do Congresso Nacional. Com apre
ço e especial consideração, Ottomar Pinto,
Deputado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vai-se passar a apreciação da matéria que
está sobre a mesa e da constante da Ordem
do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 155 do

Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, urgência para discussão e votação dos
seguintes projetos: PLP no nO-A/89, PL no
1.854-A/89, PL n" 1.407-B/88, PL n"
3.733-A/89, PL n"5.997/90, PL n" 5.973/90,
PDL n" 323/90, PDL n" 324/90, PL n"
2.145-B/90, PL n" 3.6'54/89, PL n" 3.081/8l)
e PL n° 5.289/90.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1990.
-Ibsen Pinheiro', Líder do PMDB - Eucli
des Scalco, Líder do PSDB - Humberto ~ou

to, Líder do Governo - Afif Domingos, Llder
do PL - Francisco Dornelles, pelo PFL 
Freire Júnior, Vice-Líder do PRN - Gumer
cindo Milhomem, Líder do PT - José Carlos
Sabóia, Líder do PSB - César Maia, pelo
PDT.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os sehores que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Olíveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regim:ntais, q~e

a pauta da Ordem do Dia da sessao de hOJe
seja apreciada na seguinte ordem:

PL n" 5.976/90, PLP n" 170-A/89, PLP n"
69-B/89, PL n° 1.854-A/89, PL n'! 1.606-A/89,
PL n"3.657-A/89, PL no 1.407-B/88, PL n"
5.375190, PL no 3.733-A/89, PLn° 4.796-A/90,
PL n" 5.997/90, PL n" 5.973/90, PDL n°
323/90, PDL n'! 324/90, PL n"3.654/89, PL
n° 3.081189, PLn"5.289/90 e PL n"2.145-B/89.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1990.
- Genebaldo Correia, Vice-Líder do PMDB
- Humberto Souto, Vice-Líder do Governo
- Euclides Scalco, Líder do PSDB - Gumer-
cindo Milhomem, Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os senhores que o aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

-1-
PROJETO DE LEI
N" 5.976, DE 1990

(Do Poder Exec'utivo)

Discussão, em turno único, do ~roj~t~

de Lei n" 5.976, de 1990, qu~ I.nstttu~

a Taxa de Conservação RodOViária e da
outras providências. Pendente .de. p_are
ceres das Comissões de ConstltUIçao e
Justiça e de Redação; de Viação e Trans
portes, Desenvolviment? Urb~no e Inte
rior; e de Finanças e Tnbutaçao.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
_ Concedo a palavra ao nobre Deputado
Paes Landim, para proferir parecer em SU?S

tituição à Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação.

O SR. PAES LANDIM (PFL - PI) -

I

A Constituição (art. 145) faculta à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos muni
cípios instituir:

1. impostos;
2. taxas, em razão do exercício'do poder

de polícia ou pela utilização, efetiva ou poten
cial, de serviços públicos específicos ou divisí
veis, prestados ao contribuinte ou postos à
sua disposição, desde que não tenha base de
cálculo própria de impostos.

3. contribuição de melhoria.
No que se refere às taxas o Código Tribu

tário Nacional (art. 79) estabelece que os ser
viços públicos consideram-se:

1 - utilizados pelo contribuinte:
a) efetivamente, quando por ele usufruí

dos a qualquer título;
b) potencialmente, quando sendo de utili

zação compulsória, sejam postos à sua dispo
sição mediante atividade administrativa em
efetivo funcionamento;

2 - específicos, quando possam ser desta
cados em unidades de intervenção, de utili
dade ou de necessidade públicas;

3 - divisíveis, quando suscetíveis de utili
zação, separadamente, por parte de cada um
de seus usuários.

II

O projeto de lei da Taxa de Conservação
Rodoviária, a ser instituída pela União, aten
de às exigências constitucionais e legais acima
referidas, isto é:

1 - não tem base de cálculo própria de
imposto;

2 - será cobrada em razão de serviço pú
blico posto à disposição do contri~uinte(con
servação e manutenção de rodOVias);

3 - é específica (rodovias);
4 - é divisível (rateio da dotação global

prevista na LDO pela frota de veículos em
circulação) .

III

O aspecto polêmico da Taxa result~ d~ i~

terpretação do § 3" do art. 155 da ConstttUlçao
que estabelece:

"Art. 155 .
§ 3. À exceção dos impostos que tra

tam o inciso I, b do caput deste artigo
(ICMS) e os arts. 153, I (Imposto de
Importação) e 11 (Imposto de Exporta
ção) e 156, III (Imposto .de V~nd.a~ ~
Varejo), nenhum outro tnbuto inCidira
sobre operações relativas a energia elé
trica, combustíveis líquidos e gasosos, lu
brificantes e minerais do País".

O que se indaga, portanto é se a Taxa confi-.
gura mais uma incidência tributária (além dos
impostos já indicados) sobre operações de
combustíveis. As opiniões se dividem. O
Minfra sustenta que não, por entender que
a Taxa está totalmente divorciada das referi
das operações, ou seja, apenas seu valor
anual, a ser parcelado em quotas, é que deve
ser cobrado por ocasião do abastecimento dos
veículos, para simplificar a arrecadação.

A matéria, no entanto, continuará polê
mica, inobstante o esforço para contornar o
obstáculo constitucional, isto é, há teses nos
dois sentidos.

De outro lado, o art. 3" da Lei n" 8.075,
de 16 de agosto de 1990 já dispunha que "O
Poder Executivo proporá, em prazo não su
perior a 120 dias, projeto de lei dispondo
sobre mecanismos de financiamento para a
constituição e manutenção de rodovias".

Confesso que as ponderações do eminente
e honrado Ministro Ozires Silva, me fizeram
aceitar o presente projeto de lei, pois sou
testemunha da "défael" do sistema rodoviá
rio nacional.

Pela aprovação. - Paes Landim, Relator.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Jorge Arbage, para profenr parecer do proje
to de lei que institui a Taxa de Conservação
Rodoviária, em substituição à Comissão de
Viação e Transportes, Desenvolvimento Ur
bano e Interior.

O SR. JORGE ARBAGE (PDS - PA) -
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COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRAT~-l"SPORTES, DESENVOLVUVíENTO

'URBANO E INTERIOR

PROJETO DE LEI
N" 5.976, DE 1990

"Institui a Taxa de Conservação Rodo·
viária, e dá outras providências."

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Jm:g", Al'bage

I ~ Relatório

O Projeto de Lei, ora em e:mme, de autoria
do Poder Executivo enviado à apreciação do
Congresso Nacional através da Mensagem n"
875/90, tem por objetivo instituir a Taxa de
Conservação Rodoviária. devida por todo
condutor de veículo automotor rodoviário.

O produto da arrecadação da Taxa será
repassado ao DNER pelo Tesouro Nacional
e destina-se ao atendimento das despesas de
conservação das rodovias federais.

O Projeto prevê. aind<l. o custo anual de
conservação das rodovias federais, em 1991.
da ordem de 51,9 bilhões de cruzeiros, a pre
ço de maio de 1990.

Para exame em regime de urgência, nos
termos do art. 64, § 1", daCol1stituição Fede
ral, o Projeto foi distribuído à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação para exa
me de admissibilidade; para apreciação do
mérito, à Comissão de Viação e Transporte,
Desenvolvimento Urbano e Interior e, no
que tange aos aspectos financeiros, a pro
posta será examinada na Comissão de Finan
ças e Tributação.

fi - Voto do RelatOl'

Nos últimos anos, foram feitos volumosos
investimentos na implantação de uma infra
estrutura rodoviária com vistas ao atendi
mento crescente das necessidades de desloca
mentos de pessoas e mercadorias.

Com a extinção do Imposto Único sobre
Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Ga
sosos que gerava os recursos para implan
tação, melhoria e conservaçáo da malha ro
doviária, a infra-estrutura das estradas foi se
deteriorando, o que acarretou elevação subs
tancial no custo de movimentação de cargas
no País.

A instituição do selo-pedágio (Lei 11" 7.712,
de 22-12-88) não gerou resultados suficientes,
em termos de recuperação, conservação e
melhoria da malha rodoviária. O seio-pedá
gio foi extinto através da Lei n" 8.075. de
16-08-90.

Dada·a incapacidade do Tesouro em aten
der, a curto prazo, às necessidades de recupe
ração das rodovias, o Governo propõe, neste
momento, ao Congresso Nacional a institui
ção da Taxa de Conservação Rodoviária 
objeto do presente Projeto de Lei.

A preço de maio/90, estima-se que o custo
total de conservação das rodovias federais,
para 1991, em valores médios anuais, por veí
culo, será de Cr$ 3.200,00, para o automóvel
a gasolína e a álcool, respectivamente; de
Cr$ 115.000,00, para I) caminl1ão pesado.

A operacionalização da cobrança, porém,
dar-se-á da seguinte forma: Cr$ 1,55 por litro
de gasolina; Cr$ 1,35 por litro de álcool e
Cr$ 1,80 por litro de óleo diesel consumido.

A institucionalízação da Taxa representa,
sem sombra de dúvida, um ônus a mais para
o usuário das rodovias federais. Seus resulta
dos, porém, superam os custos que represen
tarão a cobrança, principalmente tendo em
vista que a recuperação da malha rodoviária
representa redução de custos na operação dos
veículos, redução de consumo de combustível
e diminuição do número de acidentes rodo
viários.

Em face do exposto, nosso voto é pela
aprovação do Projeto de Lei n" 5.976, de
1990.

Sala da Comissão, de 1990.
- DeputadoJorge Arbage, Relator.

o SR, PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Saulo Queiroz. para proferir parecer, em
substituição à Comissão de Finanças e Tribu
tação.

o SR. SAULO QUEIROZ (PSDB - MS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
este é o parecer ao Projeto de Lei n" 5.976,
de 1990, do Poder Executivo.

O projeto de lei em questão cria a Taxa
de Conservação Rodoviária para a conser
vação das nossas rodovias. As rodovias brasi
leiras. sem dúvida, estão deterioradas, em
conseqüência, principalmente. da extinção,
quando da aprovação da nova Constituição,
do Fundo Rodoviário. Em face disso. nosso
parecer é pela aprovação da matéria. com
apresentação de substitutivo, que passarei a
ler. Antes, porém. não se pode deixar de
acrescentar que esse substitutivo incorpora
valiosas colaborações recebidas do nobre De-·
putado Roberto Jefferson, das Lideranças e
dos Vice-Líderes do PDT. e também da lide
rança do PT.

PARECER DE PLENÁRIO PELA
COMISSÃO DE FINANÇAS E

TRIBUTAÇÃO SOBRE O PROJETO
DE LEI N" 5.976, DE 1990

Relator: Deputado Saulo Queiroz

Com o Projeto de Lei n" 5.976/90 (n"
875/90. na origem), o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República submete à aprecia
ção do Congresso Nacional o presente proje
to de lei. que cria a Taxa de Conservação
Rodoviária, objetivando estabelecer um me
canismo de financiamento para garantir as
despesas de conservação da malha rodoviária
federal.

É indubitável a importância do sistema ro
doviário para o desenvolvimento brasileiro,
ao se constituir. ao longo dos anos, na opção
de transporte mais adequado ao atendimento
das especificidades geo-econômicas do País,
de tal forma que hoje responde por cerca
de 60''!: dos serviços de transporte de cargas
e 95% dos de passageiros.

!"odavia, .esse inestimável patrimôrlÍo pú
bhco vem sendo submetido, especialmente

nos últimos anos, a restrições financeiras que
culminaram com o lamentável estado de de
gradação em que se encontra, plenamente
visível aos olhos da sociedade brasileira.

A recuperação desse patrimônio tem im
pactos altamente benéficos, pois significa re
dução dos custos operacionais dos veículos,
com reflexos positivos no barateamento dos
preços finais dos produtos para o consumi
dor. Além disso, tem efeitos políticos e so
ciais significativos, pela redução dos níveis
de acidentes e tempos de viagem, com mini
mização dos prejuízos materiais e das perdas
de vidas humanas que o atual estado das nos
sas rodovias tem ocasionado.

Assim, o projeto em tela busca instituir
a Taxa de Conservação Rodoviária, devida
pela utilização, efetiva ou potencial, do servi
ço público de conservação de rodovias, a ser
calculada a partir do custo anual de conser
vação dessas vias e. rateado entre os usuários
das mesmas.

A instituição desse mecanismo, que per
mite assegurar recursos firmes, previsíveis e
confiáveis para as despesas de conservação
da malha rodoviária federal, em seu sentido
mais abrangente, é uma providência que nos
parece inadiável e meritória.

Diante do exposto, somos pela aprovação
da matéria na forma do seguinte substitutivo:

SUBSTITUTIVO
Ao Projeto de Lei n" 5.976/90

(N" 875/90, na origem)

Institui a Taxa de Conservação Rodo·
viária e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" É instituída a Taxa de Conser~

vação Rodoviária, devida pela utilização, efe
tiva ou potencial, do serviço /?úblico decon
servação das rodovias federa,ª, seus acessos
e interseções com as vias públicas terrestres
sob qualquer jurisdição.

Art. 2" A,Taxa corresponderá ao valor re
sultante do rateio do custo anual de conser
vação das vias de que trata o artigo anterior,
calculado proporcionalmente ao desgaste e
uso de capacidade médfos relativos à Circula
ção dos veículos das categorias relacionadas
no Anexo e à quilometragem média anual
percorrida.

Parágrafo único. O custo anual de ~on
servação, previsto na correspondente Lei de
Diretrizes Orçamentárias e atualizado para
o início do respectivo exercício financeiro,
será reajustado trimestralmente no decorrer
do mesmo exercício, de acordo com a varia
ção ponderada dos índices de custos de obras
rodoviárias, cujos parâmetros devem guardar
correlação com os montantes estimados para
os gastos específicos de conservação (art. 8,,).

Art. 3" Para os efeitos desta lei, contri
buinte da Taxa é todo condutor de veículo
automotor rodoviário.

Art. 4° Para facilitar o pag~mento da Ta
xa, o seu'valor anual, apurado de acordo com
o art. 2", será parcelado em quotas, conforme
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o combustível utilizado e o rendimento médio
do veículo.

§ 1" As quotas da Taxa serão pagas no
momento· da aquisição de combustível para
utilização em veículo rodoviário.

§ 2" A aquisição de combustíveis não
destinada ao abastecimento para circulação
rodoviária, excluída do pagamento da Taxa,
deverá ser realizada diretamente em empre
sas distribuidoras ou em outras fontes de
abastecimento que vierem a ser autorizadas
pelo Departamento Nacional de Combustí
veis-DNC.

§ 3' Sem prejuízo do reajuste previsto no
parágrafo único do art. 2'! desta lei, os valores
das quotas não sofrerão qualquer alteração
em decorrência do aumento ou da redução
dos preços dos combustíveis.

Art. 5'! É de exclusiva responsabilidade
da empresa distribuidora de combustível o
recolhimento da Taxa.

Parágrafo único. A Taxa prevista nesta
lei será recolhida pelo responsável, à conta
e ordem do Tesouro Nacional. na forma.e
prazo que forem estabelecidos em regula
mento.

Art. 6' Ficam isentos da Taxa os trans
portes coletivos urbanos, desde que abaste
cidos na forma do § 2" do artigo 4". observadas
as normas regulamentares.

Art. 7' Aplica-se à atualização monetá
ria e às multas e juros de mora devidos pela
falta de recolhimento da Taxa o disposto nos
Capítulos VI e X da Lei n" 7.799, de 10 de
julho de 1989.

Parágrafo único. No procedimento fiscal
de exigência da Taxa em decorrência da falta
de seu recolhimento, a autoridade aplicará
a pena pecuniária de cinqüenta por cento do
valor devido e não recolhido. atualizado mo
netariamente.

Art. 8" Cabe ao Departamento da Recei
ta Federal a administração da Taxa de que
trata esta lei.

Parágrafo único. O processo administra
tivo de determinação e exigência da Taxa ob
servará as normas expedidas com base no
art. 2'! do Decreto-Lei n" 822. de 5 de setem
bro de 1969.

Art. 9" O produto da arrecadação da Ta
xa destina-se a atender, exclusivamente. aos
gastos de conservação das rodovias federais.
seus acessos e interseções com outras vias
públicas terrestres.

§ I'! Para efeito do disposto nesta lei. en
tende-se como gastos de conservação de ro
dovias. os de caráter rotineiro e preventivo.
os de restauração das vias e os de gerencia
mento de pavimentos. de engenharia de trá
fego e operação das vias. inclusive controle
de pesagem de veículos.

§ 2" O valor das dotações destinadas a
acessos às rodovias federais e a interseções
destas com outras vias públicas terrestres não
poderá exceder. anualmen~e. a 10% (dez por
cento) do produto da arrecadação da Taxa.

Art. 10. O Poder Executivo fixará os
prazos de repasse dos recursos arrecadados
para o órgão executor responsável pela con
servação rodoviárias.

Art. 11. O Poder Executivo regulamen
tará esta lei no prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias a contar da data de sua publicação, para
fins de quantificar os valores iniciais das quo
tas, os procedimentos de reajustes posterio
res e demais providências administrativas.

Art. 12. No exercício de 1991, o custo
anual de conservação das rodovias federais
sttrá de Cr$ 51.945.750.000,00 (cinqüenta e
um bilhões, novecentos e quarenta e cinco
milhões e setecentos e cinqüenta mil cruzei
ros), a preços de maio de 1990. sujeito à atua
lização prevista na correspondente Lei Orça
mentária.

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, produzindo efeitos a partir
de I" de março de 1991.

ANEXO ÚNICO DO SUBSTITUTIVO
AO PL N' 5.976/90

Categorias de Veículos

-motocicletas e veículos similares;
- automóveis e outros veículos leves de

passageiros;
- utilitários e outros veículos leves de pas

sageiros ou cargas;
- caminhões e ônibus leves e outros veícu-

los de passageiros ou cargas;
-caminhões médios;
-ônibus;
- caminhões pesado~.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Sobre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
DESTAQUE

Sr. Presidente,
Requeiro destaque. para supressão do pa

rágrafo 2" do art. 4' do Projeto de Lei n,
5.976/90.

Sala das Sessões, Deputado Max Rosen
mann, PRN - PRo

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O Relator designado pela Mesa, em substi
tuição à Comissão de Finanças e Tributação.
ao apreciar o projeto. ofereceu ao mesmo
e vou submeter a votos o seguinte:

SUBSTITUTIVO

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" É instituída a Taxa de Conser

vação Rodoviária. devida pela utilização. efe
tiva ou potencial, do serviço público de con
servação das rodovias federais, seus acessos
e interseções com as vias públicas terrestres
sob qualquer jurisdição.

Art. 2" A taxa corresponderá ao valor re
sultante do rateio do custo anual de conser
vação das vias de que trata o artigo anterior,
calculado proporcionalmente ao desgaste e
uso de capacidade médios relativos à circula
ção dos veículos das categorias relacionadas
no Anexo e à quilometragem média anual
percorrida.

Parágrafo único. O custo anual de con
servação, previsto na correspondente Lei de
Diretrizes Orçamentárias e atualizado para
o início do respectivo exercício financeiro,
será reajustado trimestralmente no decorrer
do mesmo exercício, de acordo com a varia
ção ponderada dos índices de custos de obras
rodoviárias. cujos parâmetros devem guardar
correlação com os montantes estimados para
os gastos específicos de conservação (art. 8").

Art. 3" Para os efeitos desta lei. contri
buinte da taxa é todo condutor de veículo
automotor rodoviário.

Art. 4" Para facilitar o pagamento da ta
xa, o seu valor anual. apurado de acordo com
o art. 2", será parcelado em quotas, conforme
o combustível utilizado e o rendimento médio
do veículo.

§ 1" As quotas da taxa serão pagas no
momento da aquisição de combustível para
utilização em veículo rodoviário.

§ 2" A aquisição de combustíveis não
destinada ao abastecimento para circulação
rodoviária, excluída do pagamento da taxa,
deverá ser realizada diretamente em empre
sas distribuidoras ou em outras fontes de
abastecimento que vierem a ser autorizadas
pelo Departamento Nacional de Combustí
veis -DNC.

§ 3" Sem prejuízo do reajuste previsto no
parágrafo único do art. 2'! desta lei. os valores
das quotas não sofrerão qualquer alteração
em decorrência do aumento ou da redução
dos preços dos combustíveis.

Art. 5" É de exclusiva responsabilidade
da empresa distribuidora de combustível o
recolhimento da taxa.

Parágrafo único. A Ttxa prevista nesta
lei será recolhida pelo responsável. à conta
e ordem do Tesouro Nacional, na forma e
prazo que forem estabelecidos em regula
mento.

Art. 6" Ficam isentos da taxa os trans
portes coletivos urbanos. desde que abaste
cidos na forma do § 2" do art. 4", observadas
as normas regulamentares.

Art. 7" Aplica-se à atualização monetá
ria e às multas e juros de mora devidos pela
falta de recolhimento da taxa o disposto nos
Capítulos VI e X da Lei n" 7.799. de 10 de
julho de 1989.

Parágrafo único. No procedimento fiscal
de exigência da taxa em decorrência da falta
de seu recolhimento. a autoridade aplicará
a pena pecuniária de cinqüenta por cento do
valor devido e não recolhido, atualizado mo
netariamente.

Art. 8" Cabe ao Departamento da Recei
ta Federal a administração da taxa de que
trata esta lei.

Parágrafo único. O processo administra
tivo de determinação e exigência da taxa ob
servará as normas expedidas com base no
art. 2" do Decreto-Lei n" 822, de 5 de setem
bro de 1969.

Art. 9" O produto da arrecadação da ta
xa destina-se a atender. exclusivamente. aos
gastos de conservação das rodovias federais.
seus acessos e interseções com outras vias
públicas terrestres.
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§ 1" Para efeito do disposto nesta lei, en
tende-se como gastos de conservação de ro
dovias os de caráter rotineiro e preventivo,
os de restauração das vias e os de gerencia
mento de pavimentos, de engenharia de trá
fego e operação das vias, inclusive controle
de pesagem de veículos.

§ 29 O valor das dotações destinadas a
acessos às rodovias federais e a interseções
destas com outras vias públicas terrestres não
poderá exceder, anualmente, a 10% (dez por
cento) do produto da arrecadação da taxa.

Art. 10. O Poder Executivo fixará os
prazos de repasse dos recursos arrecadados
para o órgão executor responsável pela con
servação rodoviária.

Art. 11. O Poder Executivo regulamen
tará esta lei no prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias a contar da data de sua publicação, para
fins de quantificar os valores iniciais das quo
tas, os procedimentos de reajustes posterio
res e demais providências administrativas.

Art. 12. No exercício de 1991, o custo
anual de conservação das rodovias federais
será de Cr$ 51.945.750.000,00 (cinqüenta e
um bilhões, novecentos e quarenta e cinco
milhões e setecentos e cinqüenta mil cruzei
ros), a preços de maio de 1990, sujeito à atua
lização prevista na cOlTespondente Lei Orça
mentária.

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, produzindo efeitos a partir
de 1° de março de 1991.

ANEXO ÚNICO DO SUBSTITUTIVO
AO PL N° 5.976/90

Categorias de Veículos

- motocicletas e veículos similares;
- automóveis e outros veículos leves de

passageiros;
- utilitários e outros veículos leves de pas

sageiros ou cargas;
- caminhões e ônibus leves e outros veícu-

los de passageiros ou cargas;
- caminhões médios;
-ônibus;
- caminhões pesados.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os senhores que o aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovado, contra o voto do PT.
Fica prejudicado o projeto e o destaque

apresentado ao mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte Redação Final:

PROJETO DE LEI N° S.976-B/90

Institui a Taxa de Conservação Rodo·
viária e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É instituída a Taxa de Conser

vação Rodoviária, devida pela utilização, efe
tiva ou potencial, do serviço público de con
servação das rodovias federais, seus acessos
e interseções com as vias públicas terrestres
sob qualquer jurisdição.

Art. 2" A taxa cOlTesponderá ao valorre
sultante do rateio do custo anual de conser
vação das vias de que trata o artigo anterior,
calculado proporcionalmente ao desgaste e
uso de capacidade médios relativos à circula
ção d"s veículos das categorias relacionadas
no anexo e à quilometragem média anual per
cOlTida.

Parágrafo único. O custo anual de con
servação, previsto na correspondente Lei de
Diretrizes Orçamentárias e atualizado para
o início do respectivo exercício financeiro,
será reajustado trimestralmente no decorrer
do mesmo exercício, de acordo com a varia
ção ponderada dos índices de custos de obras
rodoviárias, cujos parâmetros devem guardar
correlação com os montantes estimados para
os gastos específicos de conservação (art. 8").

Art. 3° Para os efeitos desta lei, contri
buinte da taxa é todo condutor de veículo
automotor rodoviário.

Art. 4° Para facilitar o pagamento da ta
xa, o seu valor anual, apurado de acordo com
o art. 2", será parcelado em quotas, conforme
o combustível utilizado e o rendimento médio
do veículo.

§ 1· As quotas da taxa serão pagas no
momento da aquisição de combustível para
utilização em veículo rodoviário.

§ 2" A aquisição de combustíveis não
destinada ao abastecimento para circulação
rodoviária, excluída do pagamento da taxa,
deverá ser realizada diretamente em empre
sas distribuidoras ou em outras fontes de
abasiecimento que vierem a ser autorizadas
pelo Departamento Nacional de Combustí
veis-DNC.

§ 3" Sem prejuízo do reajuste previsto no
parágrafo único do art. 2. desta lei, os valores
das quotas não sofrerão qualquer alteração
em decorrência do aumento ou da redução
dos preços dos combustíveis.

Art. 5° É de exclusiva responsabilidade
da empresa distribuidora de combustível o
recolhimento da taxa.

Parágrafo único. A taxa prevista nesta lei
será recolhida pelo responsável, à conta e
ordem do Tesouro Nacional, na forma e pra
zo que forem estabelecidos em regulamento.

Art. 6v Ficam isentos da taxa os trans
portes coletivos urbanos, desde que abaste
cidos na forma do § 2" do art. 4', observadas
as normas regulamentares.

Art. 7. Aplica-se à atualização monetá
ria e às multas e juros ~e mora devidos pela
falta de recolhimento da taxa o disposto nos
Capítulos VI e X da Lei n' 7.799, de 10 de
julho de 1989.

Parágrafo único. No procedimento fiscal
de exigência da taxa em decorrência da falta
de seu recolhimento, a autoridade aplicará
a pena pecuniária de cinqüenta por cento do
valor devido e não recolhido, atualizado mo
netariamente.

Art. 8' Cabe ao Departamento da Recei
ta Federal a administração da taxa de que
trata esta lei.

Parágrafo único. O processo administra
tivo de determinação e exigência da taxa ob-

servará as normas expedidas com base no
art. 2' do Decreto-Lei n' 822, de 5 de setem
bro de 1969.

Art. 9' O produto da arrecadação da ta
xa destina-se a atender, exclusivamente, aos
gastos de conservação das rodovias federais,
seus acessos e interseções com outras vias
públicas terrestres.

§ I· Para efeito do disposto nesta lei, en
tende-se como gastos de conservação de ro
dovias os de caráter rotineiro e preventivo,
os de restauração das vias e os de gerencia
mento de pavimentos, de engenharia de trá
fego e operação das vias, inclusive controle
de pesagem de veículos.

§ 2' O valor das dotações destinadas a
acessos às rodovias federais e a interseções
destas com outras vias públicas telTestres não
poderá exceder, anualmente, a 10% (dez por
cento) do produto da arrecadação da taxa.

Art. 10. O Poder Executivo fixará os
prazos de repasse dos recursos alTecadados
para o órgão execut.or responsável pela con
servação rodoviária.

Art. 11. O Poder Executivo regulamen
tará esta lei no prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias a contar da data de sua publicação, para
fins de quafitificar os valores iniciais das quo
tas, os procedimentos de reajustes posterio
res e demais providências administrativas.

Art. 12. No exercício de 1991, o custo
anual de conservação das rodovias federais
será de Cr$ 51.945.750.000,00 (cinqüenta e
um bilhões, novecentos e quarenta e cinco
milhões e setecentos e cinqüenta mil cruzei
ros), a preços de maio de 1990, sujeito à atua
lização prevista na cOlTespondente Lei Orça
mentária.

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, produzindo efeitos a partir
de l' de março de 1991.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1990.
- Messias Góes, Relator.

ANEXO ÚNICO AO PL No 5.976/90
Categorias de Veículos

-motocicletas e veículos similares;
- automóveis e outros veículos leves de

passageiros;
- utilitários e outros veículos leves de pas

sageiros ou cargas;
- caminhões e ônibus leves e outros veícu-

los de passageiros ou cargas;
- caminhões médios;
-ônibus;
- caminhões pesados.

O SR. PRESIDENTE «Inocêncio Oliveira)
- Os senhores que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

O Sr. César Maia - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. ÇÉSAR MAIA (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, é ape-
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nas para registrar que o transporte coletivo
urbano ficou isento de~sa taxa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

-2

PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR
N9 l70-A, DE 1989

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei Complementar n· 170, de 1989,
que define, na forma da alínea a do inciso
X do art. 155 da Constituição Federal,
os pro.dutos semi-elaborados que podem
ser tnbutados pelos estados e Distrito
Feder3;1 quando da sua exportação para
o extenor; tendo pareceres: da Comissão
de Constit~içã.o e Justiça e de Redação,
pela constItucIOnalidade, juridicidade e
técnica legislativa (Relator: Sr. Gerson
Peres); da Comissão de Economia, In
dústria e Comércio, pela aprovação (Re
lator: Sr. Genebaldo Correia); e da Co
missão de Finanças e Tributação, pela
aprovação deste com substitutivo, com
voto em separado do Sr. José Serra e
pela prejudicialidade dos de n'" 45/89
62/89, 9~/89, 103/89 e 136/89, apensados:
(Relator: Sr. Arnaldo Prieto.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência informa ao nobre Líder do
PT a existência de um pedido de adiamento
do projeto por duas sessões, subscrito pelo
nobre Deputado Gumercindo Milhomem.

O SR. GITh(ERCINDO MILHOMEM (PT
- SP. Sem revisão do otador.) - Sr. Presi
dente, retiro o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Retirado o requerim.ento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Sobre a Mesa os seguintes

REQUERIMENTOS DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Requeremos; nos termos regimentais, des

taque para votação em separado da expressão
" ... nele incluindo, entre outros, custos e en
cargos de maténas-primas e demais insumos,
a preços CIF, de mão-de-obra direta e indire
ta, de embalagem, de água e energia, de de
preciação, de amortização e de exaustão;"
contida no inciso I do art. 2. do SUbstitutivo
da Comissão de Finanças ao Projeto de Lei
Complementar n·l70-A, de 1989.

Sala das sessões, 14 de dezembro de 1990.
- Francisco Dornelles - Manoel Ribeiro 
IbseD PiDheiro, Líder do PMDB.

Senhor Presidente,
. Requeremos, 110S termos regimentais, des
;taque para a votação em separado dos §§

1·, 2. e 39 do art. 3· cio Substitutivo da Comis
são de Finanças ao Projeto de Lei Comple
mentar n9 l70-A, de 1989.

Sala das sessões, 14 de dezembro de 1990.
- Deputado Francisco Dornelles, PFL 
Deputado Genebaldo Correia, PMDB - De
putado Euclides Scalco, PSDB - Deputado
César Maia, PDT - Deputado Gumercindo
Milhomem, PT - Deputado José Carlos Sa
bóia, PSB - Deputado Afif Domingos, PL
- Deputado Freire Júnior, PRN.

Ó SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Comissão de Finanças e Tributação,
ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo
e vou submeter a votos o seguinte substitu
tivo, ressalvados os de~taques.

SUBSTITUTIVO

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1·. É compreendido no campo de inci

dência do imposto sobre operações relativas
à circulação de mercadoria e sobre prestação
de serviços de transporte interestadual e in
termunicipal e de comunicação (ICMS) o
produto industrializado semi-elaborado des
tinado ao exterior:
t- que resulte de matéria-prima de ori

gem animal, vegetal ou mineral sujeita ao
imposto quando exportada in natura;

Ir -cuja.matéria-prima de origem animal,
vegetal ou mineral não tenha sofrido q\lal
quer processo que implique modificação da
natureza química originária; e .

IrI - cujo custo da matéria-prima de ori
gem animal, vegetal ou mineral represente
mais de 60% (sessenta por cento) do custo
do correspondente produto, apurado segun
do o nível tecnológico disponível no País.

Art. 2. Caberá ao Conselho Nacional de
Política Fazendária (CONFAZ):

r -'- estabelecer as regras para a apuração
do custo industrial conforme referido no arti
go anterior, nele incluindo, entre outros, cus
tos e encargos de matérias-primas e demais
insumos, a preços CIF, de mão-de-obra dire
ta e indireta, de embalagem, de água e ener
gia, de depreciação, de amortização e de
exaustão;

li - elaborar lista dos produtos industria
lizados semi-elaborados segundo definidos
no artigo anterior, atualizando-a sempre que
necessário.

§ 1· É,assegurado ao contribuinte reclamar,
perante o estado ou o Distrito Federal onde
tiver domicílio fiscal, contra a inclusão, entre
os prodtitos semi-elaborados, do bem de sua
fabricação." I

§ 2· Julgada procedente a reclamação, o
estado ou o Distrito Federál submeterá ao
Conselho Nacional dePolítica Fazendária a
exclusão do produto da lista de que trata o
inciso fI do caput deste artigo.

§ 3· Para definição dos produtos semi-ela
borados, os contribuintes são ~brigados a for
necer ao Conselho Nacional de Política Fa- '
zendária e ao estado ou ao Distrito Federal
de súa jurisdição fiscal a respectiva planilha
de custo industrial que lhe for requerida.

Art. 3° Não se exigirá a anulação do crédito
relativo às entradas de mercadorias para utili
zação como matéria-prima, material secun
dário e material de embalagem, bem como
o relativo a fornecimento de energia e aos
serviços prestados por terceiros na fabricação
e transporte de produtos industrializados des
tinados ao exterior.

§ 10 0 crédito não absorvido em cada perío
do de apuração poderá ser, nos períodos se
guintes, translerido para outros estabeleci
mentos do próprio contribuinte, para estabe
lecimentos de seus fornecedores ou para esta
belecimentos de empresas que sejam contro
"ladoras do contribuinte, por ele controladas
ou a ele coligadas, situados na mesma unida
de da Federação.

§ 29 O crédito a que se refere o parágrafo
ante~ior, se não absorvido ou transferido,
parCIal ou totalmente, no período imediata
mente posterior à acumulação do crédito, te
rá o seu valor remanescente corrigido mone
tariamente pelos mesmos índices utilizados
para o pagamento do tributo em atraso.

§3· Quando o contribuinte não puder apro
veitar o crédito do imposto por qualquer das
formas previstas no parágrafo primeiro, o es
tado, mediante justificativa do interessado,
autorizará a aquisição, dentro do seu territó
rio, sem o imposto até o valor correspondente
àquele crédito, de insumo, matérias-primas,
material secundário e material de embala
gem, bem como de energia, para serem utili
zados na industrialização de produtos desti
nados ao exterior, sujeita essa operação a
comprovação posterior.

§ 4· Para os efeitos deste :;Irtigo, equipa
ra-se a saída para o exterior a remessa, pelo
respectivo fabricante, com o fim específico
·de exportação, de produtos industrializados
com destino a:
. I - empresa cC!mercial ou exportadora,
mclusive tradings, ou outro estabelecimento
do fabricante;

Ir - armazém alfandegado ou entreposto
aduaneiro;

lU -outro estabelecimento, nos casos em
que a lei estadual indicar.

Art. 4· Para cálculo da participação de cada
estado ou do Distrito Federal na repartição
da receita tributária de que trata o inciso II
do art. 159 da Constituição, somente será
considerado o valor dos produtos industria
lizados exportados para· o exterior na propor
ção do ICMS que deixou de ser exigido em
razão da não-incidência prevista na letra a
do inciso X e da desoneração prevista na letra
f do inciso XII, ambos do' § 2· do art. 155
da Constituição.

'Parágrafo único. O Tribunal de Contas da
União somente aplicará o disposto neste arti
go a partir do segundo cálculo da correspon

"dente participação a ser realizado depois da
vigência desta lei. "

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

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma-
necer como estão. (Pausa.) --J-
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Aprovado.
Ficam prejudicados o projeto e os de n"

45/89, 62/89, 93/89, 103/89 e 136/89, apen
sados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Destaque n' 1:

"Sr. Presidente. requeremos, nos ter
mos regimentais, destaque para votação
em separado da expressão 'nele incluin
do, entre outros, custos e encargos de
matérias-primas e demais insumos, a
preços CIF, de mão-de-obra direta e in
direta, de embalagem. de água e energia.
de depreciação, de amortização e de
exaustão'. contida no inciso I do art. 2"
do Substitutivo da Comissão de Finanças
e Tributação ao Projeto de Lei Comple
mentar n" l70-A, de 1989."

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Destaque n' 2:

"Sr. Presidente, nos termos regimen
tais, requeremos destaque para a vota
ção em separado dos §§ I', 2'! e 3' do
art. 3' do Substitutivo da Comissão de
Finanças e Tdbutação ao Projeto de Lei
Complementar n' 170-A, de 1989."

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Este- desta'que é para retirar os §§ I'. 2'
e 3? do art. 3' do Substitutivo da Comissão
de Finanças e Tdbutação, que têm o seguinte
teor:

"Art. 3' .
§ I" O crédito não absorvido em ca

da período de apuração poderá ser, nos
períodos seguintes, transferido para ou
tros estabelecimentos do próprio contri
buinte, para estabelecimentos de seus
fornecedore,s ou para ~stabelecimentos

de empresas que sejam controladoras do
contribuinte, por ele controladas ou a
ele coligadas, situadas na mesma unida
de da Federação."

Como tem sido norma, esta Presidência
consulta os Srs. Líderes e os demais Parla
mentares se querem que sejam lidos todos
os parágrafos.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB
- BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente; a matéria foi objeto de entendimento

. entre os partidos, de maneira que pode ser
dispensada a leitura.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Dispensa-se. então. a leitura.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte redação final:

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS AO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR DO SENADO FEDE
RAL

N" 170, DE 1989
(N' 163/89, Complementar,

na origem)

Substitua-se o projeto pelo seguinte:

Defme na forma da alÚlea a do inciso
X do art. 155 da Constituição Federal,
os produtos semi-elaborados que podem
ser tributados pelos estados e Distrito Fe
deral, quando de sua exportação para o
exterior.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica compreendido no campo de

incidência do imposto sobre operações relati
vas à circulação de mercadorias e sobre pres
tação de serviços de transporte interestadual
e intermunicipal. e de comunicação - ICMS,
o produto industrializado semi-elaborado
destinado ao exterior:

I - que resulte de matéria-prima de ori
gem animal, vegetal ou mineral sujeita ao
imposto quanto exportada in natura;

II - cuja matéria-prima de odgem animal.
vegetal ou mineral não tenha sofIido qual
quer processo que implique modificação da
natureza química odginária; e

III - cujo custo da matéria-prima de ori
gem animal, vegetal ou mineral represente
mais de sessenta por cento do custo do corres
pondente produto, apurado segundo o nível
tecnológico disponível no País.

Art. 2" Caberá ao Conselho Nacional de
Política Fazendáda - CONFAZ:

I - estabelecer as regras para a apuração
do custo industrial conforme referido no arti
go anterior;

11 - elaborar lista dos produtos industria
lizados semi-elaborados segundo definidos
no artigo antedor, atualizando-a sempre que
necessário.

§ I" É assegurado ao contribuinte recla
mar, perante o estado ou o Distrito Federal,
onde tiver domicílio fiscal, contra a inclusão,
entre os produtos semi-elaborados, do bem
de \;ua fabricação.

§ 2" Julgada procedente a reclamação, o
estado ou o Distrito Federal submeterá ao
Conselho Nacional de Política Fazendária a
exclusão do produto da lista de que trata o
inciso II do caput deste artigo. .

§ 3" Para definição dos produtos semi-e
laborados, os contribuintes são obrigados a
fornecer ao Conselho Nacional de Política
Fazendária e ao estaçIo ou ao Distrito Federal
de sua jurisdição fiscal a respectiva planilha
de custo industrial que lhes for requerida.

Art. 3" Não se exigirá a anulação do cré
dito relativo às entradas de mercadorias para
utilização como matéria-prima. material se
cundário e material de embalagem, bem co
mo o relativo ao fornecimento de energia e
aos serviços prestados por terceiros na fabri
caçáo e transporte de produtos industriali
zados destinados ao exterior.

Parágrafo único. Para os efeitos deste ar
tigo, equipara-se a saída para o exterior a
remessa, pelo respectivo fabricante, com o
fim específico de exportação de produtos in
dustrializados com destino a:

I - empresa comercial exportadora, inclu
sive tradings, ou outro estabelecimento do
fabricante;

II - armazém alfandegado ou entreposto
aduaneiro;

III - outro estabelecimento, nos casos em
que a lei estadual indicar.

Art. 4' Para cálculo da participação de
cada Estado ou do Distrito Federal na repar
tição da receita tributária de que trata o inciso
II do art. 159 da Constituição Federal, so
mente será considerado o valor dos produtos
industrializados exportados para o extedor
na proporção do ICMS que deixou de ser
exigido em razão da não-incidência prevista
no item a do inciso X e da desoneração pre
vista no item f do inciso XII, ambos do §
2" do art. 155 da Constituição Federal.

Parágrafo' único. O Tribunal de Contas
da União somente aplicará o disposto neste
artigo a partir do segundo cálculo da corres
pondente participação a ser realizado depois
da vigência desta lei.

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

Art. 69 Revogam-se as disposições em
contrário.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1990.
- José Lins, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Volta ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

-2
PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR

N" 69-B, DE 1989
(Do Ministério Público

da União)

Votação, em turno único. do Projeto
de Lei Complementar n" 69-A, de 1989,
que dispõe sobre;: a organização, as atd
buições e o estatuto do Ministério Públi
co da União; tendo parecer, da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juddicida
de, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação, com emendas, com votos em
separado dos Srs. Ibrahim Abi-Ackel e
Bonifácio de Andrada. (Relator: Sr. Re
nato Vianna); e, dos Relatores designa
dos pela Mesa em substituição às Comis
sões: de Finanças e Tributação. (Rela
tor: Sr. José Lourenço) e de Defesa do
Consumidor, do Meio Ambiente e Mi
norias. (Relator: Sr. Roberto Rollem
berg), pela aprovação, com adoção das
emendas da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação. Pendente de pa
receres às emendas de Plenário.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao Deputado Renato
Vianna, para proferir parecer às emendas de
plenário, em substituição à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. RENATO VIANNA (PMDB - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr'" ~ Srs,Deputado~, parecer ao Projeto de
Lei Complementar n' 69-B, 'de 1989 - e às
emendas oferecidas em Plenário - que dis
põe sobre a organização, as atribuições e o
estatuto do Ministério Público da União.

Vindo ao Plenário, este projeto recebeu
69 emendas. As de nOS 1 a 67 foram apresen
tadas pelos nobres. Deputados Bonifácio de
Andrada e Luiz Eduardo, e as de n'S 68 e
69 pelo nobre DeputfJ.d~ Osmundo Rebou
ças. É o relatório.

Voto do Sr. Relator.

"Relativamente às preliminares de ad
missibilidade das proposições oferecidas
em plenário, nada a opor, pois estâo obe
decidas as normas constitucionais. A ma
téria é da competência legislativa da
'União, conforme dispõe o art. 22, com
binado com:O art. 127. Há atribuição
do Congressç ,Nacional para Ie&isla~ o
tema - art. 48 - e o processo legislatiVO
é adequado, com a feitura de lei comple-.
mentar - art. 59, inciso lI. O poder
de emendar está inererlte ao exercício
do mandato parlamentar, sendo regula
do pelo Regimento Interno - art. 10,
§ I', combinado com os artsr.l18 e 120,
inciso I. A técnica legislativa utilizada
não merece reparos.

Quanto ao mérito, cabe assinalar que
esse projeto é da maior importância e
tem recebido a atenção de todos por um
longo ·período. Sua tramitação envolv~

matéria de relevante interesse público
e tem sido objeto de inúmeros entendi
mentos com todos os diretamente inte
ressados, sobretudo o douto Procurador
Geral da República.

Devo assinalar ainda que, a esta altu
ra, e tendo em vista, tão logo quanto
possível,oa regulamentação do texto
constitucional, para que o Ministério PÚ
blico possa exercer as primordiais e nobi
litantes funções que lhe foram reserv,a
das pela Constituição Federal, houve sig
nificativo. avanço de todas as partes en
volvid~s, e assim foi possível encontrar
se um ponto comum, que permitirá a
aprovação da matéria e o aperfeiçoa
mento do projeto,

Como, r:egimentalmente., não é possí
vel agora oferecer substitutivo, nem con
templar as modificações havidas, este
Relator irá oferecer tantas subemendas
quant"as sejam necessãrias, para que,
acolhido um ponto, outro possa ser mo
dificado, sem que o projeto perca sua
sistematização...

Diante do acima exposto, voto, primeiro,
pela constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa das Emendas de n'S 1 a 69, ofere
cida;em plenário.

Segundo, quanto ao mérito, pela aprova
ção das Emendas de Plenário n's 7,8, 9, 11,
14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30,
31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 52, 54, 58,
59, 61, 66 e 67.

B - Pela aprovação parcial na forma de
subemendas a Emendas de Plenário n'S 1,
2, 3, 4, 5, 13, 17, 24, 25, 26, 32, 33, 43,
M,~,~,~,@,~,~,~,~,~,W,

62,63 e 65. '
C - Pela rejeição das Emendas de Plená

rio n's 6, 10, 12, 15,22, 41, 48 e 51.
D - Pela prejudicialidade das Emendas de

Plenário n'S 35,64,68 e 69.
Sr. Presidente, sendo do conhecimento da

Casa as subemendas apresentadas, solicitaria
a V. Ex' a dispensa da leitura.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- V. Ex' será atendido na fOlma regimental.

O SR. PRESIDENTE ([nocêncio Oliveira)
- Vem à Mesa e vão a publicação as seguin
tes subemendas:

SUBMENDAÀ
EMENDA N' 1 DE PLENÁRIO

-1 - O art. 57 passa a vigorar acrescido de
inciso XXVII em seu caput e, transformado
o atual parágrafo único em § 1', acrescido
de §§ 2' e 3':

"Art. 57. .. ..
XXVII - decidir os recursos contra a

decisão do Procurador-Geral da Repú
blica pelo arquivamento de inquéritos e
peças de informação ou que confirmem
uma promoção pelo arquivamento.

§ l' .
§ 2' Das decisões do Procurador

Geral da República pelo arquivamento
de inquéritos e peças de informação, ou
que confirmem uma promoção pelo ar
quivamento poderá o ofendido 1)U a par
te interessada recorrer ao Conselho Su
perior, no prazo de quinze dias, contado
da publicação do ato.

§ 3" No caso do parágrafo anterior,
a decisão do Procurador-Geral da Repú
blica somente será refortuada pelo voto
contrário de duas terças partes dos mem
bros do Conselho, em votação secreta."

2 - Inclua-se, na competência do Conse:
lho Superior respectivo, o disposto nos arts.
62, inciso VII, 106, inciso V, e 140, inciso
VI.

Sala das sessões, 13 de dezembro de 1990.
- Deputado Renato Vianna, Relator.

SUBEMENDAÀ
EMENDA N° ~ DE PLENÁRIO

1 - O art. 57 passa a vigorar acrescido dos
incisos XXVIII e XXIX em seu caput:

"Art. 57. . ..
XXVIII -elaborar, mediante voto

unitário nominal, facultativo e secreto,
a lista sêxtupla para a composição do,
Superior Tribunal de Justiça, sendo ele
gíveis os membros do Ministétio Público
Federal, com mais de trinta e cinco e

menos de sessenta e cinco anos, de notá
vel saber jurídico e reputação ilibada;

XXIX - elaborar, mediante voto uni
tário nominal, facultativo e secreto, a
lista sêxtupla para a composição dos Tri
bunais Regionais Federais, sendo elegí
veis os membros do Ministério Público
Federal, com mais de dez anos de carrei
ra, que contem mais de trinta e cinco

. e menos de sessenta e cinco anos de ida
de, sempre que possível lotados na res
pectiva região."

2 - O art. 101 passa a vigorar acrescido
de incisos XXV e XXVI em seu caput:

"Art. 101. .

XXV -elaborar, mediante voto uni
tário nominal, facultativo e secreto, a
lista sêxtupla para a composição do Tri
bunal Superior do Trabalho, sendo elegí
veis os membros do Ministério Público
do Trabalho, com mais de trinta e cinto
e menos de sessenta e cinco anos;

XXVI - élaborar, mediante voto uni
tário nominal, facultativo e secreto, a
lista sêxtupla para os Tribunais Regio
nais do Trabalho."

Sala das sessões, 13 de dezembro de 1990.
- Deputado Renato Vianna, Relator.

SUBEMENDAÀ
EMENDA N' 3 DE PLENÁRIO

1-O art. 210 passa a vigorar acrescido
de parágrafo único:

"Art. 210. .. .

Parágrafo único. A ação de perda de
cargo a ser movida contra membro do
Ministério Público da União, que seja
vitalício, somente será ajuizada pelo
Procurador-Geral da República, de ofí
cio ou mediante representação funda
mentada do Poder Legislativo ou do Po
der Executivo, do Supremo Tribunal Fe
deral ou do Tribunal perante o qual ofi
cieou tenha foro por prerrogativa de
função, ou ainda do Conselho Federal
ou Seccional da Ordem dos Advogados
do Brasil bem como da.Defensoria Públi-
ca."

2 - É revogado o inciso VI do art. 128.
3 - É revogado o inciso II do art. 153.
4 - É re'iogado o inciso IV do art. 157.
5 - O art. 161 passa'a ter esta redação:

"Art. 161. O Procurador-Geral
designará, dentre os Procuradores de
Justiça, o Vice-Procurador-Geral de
Justiça e o Corregedor-Geral.

Parágrafo único. O Vice-Procura
dor-Geral de Justiça substituirá o Pro
curador-Gerai em seus impedimentos
e, no caso de vacância, exercerá o car
go até 6 seu provimento efetivo."

6 - No art. "163 são revogados os incisos
IV e V e as letras d e f do inciso XV.

7 - É revogado o art. 164.
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8 - O § 2" do art. 167 passa a ter a seguinte
redação:

"Art. 167. . .
§ 2" O Vice-Procurador:Geral de

Justiça será o Vice-Presidente do Conse
lho Superior e substituirá o Presidente
no caso de vaga, falta ou impedimento."

9 - O art. 170 tem o inciso XII de seu
caput revogado e passa a vigorar com o acrés
cimo de incisos XXVI, XXVII e XXVIII:

"Art. 170. . .
XXVI - elaborar, mediante voto uni

tário nominal, facultativo e secreto, a
lista tríplice para o cargo de Procura
dor-GeraI da Justiça;

XXVII - elaborar, mediante voto
unitário nominal, facultativo e secreto,
a lista sêxtúpla para a composição do
Superior Tribunal de Justiça, sendo ele
gíveis os membros do Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios, com
mais de trinta e cinco e menos de sessen
ta e cinco anos de idade, de notável saber
jurídico e reputação ilibada.

XXVIII - elaborar, mediante voto
nominal, facultativo e secreto, a lista sêx
tupla para a composição do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Territórios,
sendo elegíveis os membros do Minis
tério Público do Distrito Federal com
mais de dez anos de carreira."

10 - O art. 170 passa a vigorar com nova
redação para o seu parágrafo único:

"Art. 170. . .
Parágrafo único. O Procurador-Ge

rai de Justiça e os membros do Conselho
Supetior estarão impedidos de participar
das decisões deste nos mesmos casos pre
vistos nas leis processuais para o impedi
mento e a suspeição de membros do Mi
nistério Público."

H-São revogados os arts. 171 a 175.
12 - O art. 177 passa a vigorar com nova

redação:

"Art. 177. O Corregedor-Geral do
Ministério Público será nomeado pelo
Procurador-Geral dentre os Procurado
res de Justiça, para mandato de um ano,
permitida a recondução.

Parágrafo único. O Corregedor-Ge
rai poderá ser destituído por iniciativa
do Procurador-Geral e pelo voto de duas
terças partes dos membros do Conselho
Superior, antes do término do manda
to."

13 - O inciso I do art. 178 passa a ter esta
redação:

"Art. 178. . .
I - participar das reuniões do Conse

lho Superior."

14 - É revogado o parágrafo único do art.
179.

15 - É revogado inciso III do art. 180.
16 - Fica acrescentado o seguinte artigo,

.nas Disposições Finais e Transitórias:

"Art. Não iierá exigido o requisito de
mais de cinco anos na carreira para o
primeiro provimento do cargo de Procu
rador-Geral do Trabalho, após a pro
mulgação desta lei."

17 - Revogados os incisos I, II e III do
seu caput, o art. 166 passa a vigorar com
nova redação para o inciso IV desse dispo
sitivo e para o seu § 1":

"Art. 166. . .
IV - eleger, dentre os Procuradores

da Justiça e mediante voto unitátio no
minal, facultativo e secreto, três mem
bros do Conselho Superior do Ministétio
Público do Distrito Federal, através de
lista sêxtupla.

§ l' Para os fins previstos no inciso
IV deste artigo, prescindir-se-á de reu
nião do Colégio de Procuradores, proce
dendo-se segundo dispuser o Regimento
Interno e exigindo-se o voto da maioria
absoluta dos eleitores."

Sala das sessões, 13 de dezembro de 1990.
- Deputado Renato Vianna, Relator.

SUBEMENDA À
EMENDA N' 4 DE PLENARIO

O art. 71 passa a vigorar com nova redação
para os seus §§ l' e 2':

"Art. 71. .
§ 1" A designação de Procura

dor da República somente far-se-á em
caráter de substituição para oficiar pe
rante órgão jurisdicional correspon
dente à categoria imediatamente supe
rior.

§ 2" O Procurador da Repú
blica convocado receberá diferença de
vencimento correspondente ao cargo de
Procurador Regional da Repúbli
ca,inclusive diárias e transporte, se for
o caso."

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1990.
- Deputado Renato Vianna,Relator. L

SUBEMENDA À
EMENDA N° 5 DE PLENÁRIO

1 - O art. 54 passa a vigorar com nova
redação para o inciso I de seu capute acres
cido de § 3":

"Art. 54 .
I - O Procurador-Geral da Repú

blica, o Vive-Procurador-Geral da Re
pública, o Corregedor-Geral do Mi
nistério Público Federal, o Defensor
Federal dos Direitos do Cidadão e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral que
o integram como membros natos, com
direito a voz e voto.

§ 3\' Nos casos dos incisos II e
III docaputsão considerados eleitos os
dois mais votados; as outras duas va
gas serão preenchidas por escolha do
Procurador-Geral da República den
tre os seis seguintes mais votados nas
eleições de cada inciso, respectiva
mente."

2 - O art. 98 passa a vigorar com nova
redação para o inciso I de seucapute acrescido
de § 3":

Art. 98 ..
I - o Procurador-Geral do Traba

lho, o Vice-Procurador-Geral do Tra
balho e o Corregedor-Geral do Traba
lho, que o integram como membros
natos.

§ 3" Nos casos dos incisos II e UI
docaputsão considerados eleitos os
dois mais votados; a outra vâga será
preenchida por escolha doProcurador
Geral tio Trabalho dentre os seis se
guintes mais votados naseleições de
cada inciso, respectivamente."

3 - O art. 167 paSSa a vigorar com nova
redação para o inciso I de seucapute acrescido
de § 3":

"Art. 167 .
I - O Procurador-Geral da Justiça,

o Vice-Presidente-Geral da Justiça e o
Coordenador-Geral dó Ministério Públi
co do Distrito Federal, que o integram
como membros natos:

§ 3" Nos casos dos incisos II e III
docaput,são considerados eleitos os dois
mais votados; a outra vaga será preen
chida por escolha do Procurador-Geral
da Justiça, dentre os seis seguintes mais
votados nas eleições de cada inciso, res
pectivamente...

4 - são revogados o § 2" do art. 98" e o
parágrafo único do art. 132.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1990.
- DeputadoRenato Vianna,Relator.

SUBEMENDAÀ
EMENDA N" 13 DE PLENÁRIO

O § 2" <lo art. 7' passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 7" .
§ 2' O membro do Ministério Públi

co será civil e criminalmente responsável
pelo uso indevido das infoTlJ1ações e dos
documentos que requisitar; a ação penal,
na hipótese, poderá ser proposta tam
bém pelo ofendido, subsidiariamente, na
forma da lei processual penal."f

Sala das Se~sões, 13 de dezembro de 1990.
- DeputadoRenato Vianna,Relator.

SUBEMENDA À
EMENDA N" 17 DE PLENÁRIO

1 - O inciso III do art. 5" passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 5" .
IIl-promover a argüição de descum

primento de preceito fundamental de
corrente da Constituição, na forma da
lei específica."

2 - Fica suprimido o § l' do art. 7'
3 - O inciso IX do art. 25 passa a ter a

seguinte redação:
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"Art. 25 .
IX - prover cargos e serviços auxilia

res na forma da Constituição."

4 - O art. 18, inciso I letrae passa a ter
a seguinte redação:

"ter ingresso e trânsito livre, em razão
do serviço, em qualquer repartição ad
ministrativa e nos casos previstos em lei
nas entidades privadas respeitada sem
pre a garantia da inviolabilidade do do-

micílio. "
SUBEMENDAÀ

EMENDA N° 24 DE PLENÁRIO

1 - O art. 57 passa a vigorar com o
inciso V de seueaputrevogado e com no
va redação para o inciso VI do mesmo
dispositivo:

"Art. 57 .
VI - destituir, por iniciativa do Pro

curador-Geral da República e pelo voto
de duas terças partes de seus membros,
antes do término do mandato, o Corre
gedor-Gera1. "

2 - O art. 101 passa a vigorar com o inciso
IV de seueaputrevogado e com nova redação
para o inciso V do mesmo dispositivo:

"Art. 101. .
V -destituir, por iniciativa do Procu

rador-Gerai do Trabalho e pelo voto de
duas terças partes de seus membros, an
tes do término do mandato, o Correge
dor-Gera1."

3- O art. 64 passa a vigorar com a seguin
te redação:

"Art. 64. O Corregedor-Geral será
nomeado pelo Procurador-Geral da Re
pública dentre os Subprocuradores-Ge
rais da República, para mandato de um
ano, permitida a recondução.

Parágrafo único. O Corregedor-Geral
poderá ser destituído por iniciativa do
Procurador-Geral da República e pelo
voto de duas terças partes dos membros
do Conselho Superior, antes do término
do mandato.

4 - O inciso I do art. 65 passa a vigo
rar com esta redação:

"Art. 65 .
I - participar das reuniões do Conse

lho Superior."

5 - O art. 94 passa a vigorar com nova
redação par~ o seu inciso lU:

"Art. 94 .
lU - nomear o Vice-Procurador-Ge

ral do Ministério Público do Trabalho
e o Corregedor-Geral do Ministério PÚ
blico do Trabalho."

6 - O art. 108 passa a ter esta redação:

"Art. 108. O Corregedor-Geral será
nomeado pelo Procurador-Geral do Tra-

balho dentre 9S Subprocuradores-Gerais
do Trabalho, para mandato de um ano,
permitida a recondução.

Parágrafo único. O Corregedor-Geral
poderá ser destituído, por iniciativa do
Procurador-Geral, antes do término do
mandato, pelo voto de duas terças partes
dos membros do Conselho Superior."

7 - O inciso III do art. 128 passa a vigorar
com esta redação:

"Art. 128 .
111 - nomear o Corregedor-Geral do

Ministério Público Militar.

8 - O art. 142 passa a vigorar com
esta redação:

"Art. 142. O Corregedor-Geral
do Ministério Público Militar será no
meado pelo Procurador-Geral dentre os
Subprocuradores-Gerais da Justiça Mili
tar, para mandato de um ano, permitida
a recondução.

Parágrafo único. O Corregedor-Geral
poderá ser destituído, por iniciativa do
Procurador-Geral, antes do término do
mandato, pelo voto de duas terças partes
dos membros do Conselhos Superior."

9 - É revogado o inciso IV doeaputdo art.
135.

10 - O inciso V docaputdo art. 135 passa
a ter esta redação:

"Art. 135 .
V - destituir, por iniciativa do Procu

rador-Geral do Ministério Público Mili
tar e pelo voto de duas terças partes de
seus membros, antes do término do man
dato, O Corregedor-Geral."

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1990.
- DeputadoRenato Vianna,Relator.

SUBEMENDAÀ
EMENDA N' 25 DE PLENÁRIO

O art. 125 passa a vigorar com esta reda
ção.

"Art. 125. O Procurador-Geral da
Justiça Militar será nomeado pelo Presi
dente da República, comunicado o ato
previamente ao Procurador-Geral da
República, escolhido dentre integrantes
do Ministério Público Militar, com mais
de cinco anos de carreira, maiores de

.trinta e cinco anos, após aprovação de
seu nome pelo Senado FederaL para
mandato de dois anos, permitida a re-.
construção, que será precedida de nova
apreciação.

§ 1° A exoneração do Procurador
Geral da Justiça Militar, antes do térmi
no do biênio, será proposta por delibe
ração do Conselho Superior pelo voto
secreto de duas terças partes de seus
membros, ouvido previamente o Procu-

radar-Geral dk República, que encami
~hará ao Presidente da República. .
. § 2q O Procurador-Geral da Justiça .
-Militar poderá, também, ser exonerado,
de ofício, pelo Presidente da República
mediante prévia autorização do Senado
Federal, comunicando o Procurador
Geral da República".

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1990.
- Deputado Renato Vianna, Relator.

SUBEMENDAÀ
EMENDA N' 26 DE PLENÁRIO

Acrescente-se o seguinte art. após o art.
82, renumerando-se os demais:

"Art. Somente serão designados para
exercer as funções do Ministério Público
Eleitoral perante os Tribunais da Justiça
Eleitoral membros do Ministério Público
Federal com mais de trinta e cinco anos
de idade e cinco anos de carreira e que
tenham realizado o curso específico pro
movido pela instituição para esse fim.

§ 19 O curso, a que se refer6 este
artigo, será promovido pela própria ins
tituição sendo ministrado por professo
res de entidade de ensino superior, ofi
ciais ou reconhecidas, conjuntamente
com outros epecíalistas do ramo.

§ 2" O curso terá no mínimo cento
e oitenta horas/aula e terá como currí
culo mínimo as disciplinas de Direito
Eleitoral e de Ciência Política.

§ 3' As exigências contidas neste ar
tigo serão imediatamente implementa
das, salvo quando, nas unidades federa
tivas, inexistir quem as preencha, caso
em que as mesmas deverão ser cumpri
das em prazo não superior a um ano,
da vigência desta lei".

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1990.
- Deputado Renato Vianna, Relator.

SUBEMENDAÀ
EMENDA N' 32 DE PLENÁRIO

1 - O art. 57 passa a vigorar com o seu
parágrafo único desdobrado em §§I'e2', com
esta redação:

"Art. 57 ..
§ l' Ü'Procurador-Geral e qualquer

membro do Conselho Superior estão im
pedidos de participar das decisões deste
nos mesmos casos previstos nas leis pro
cessuais para o impedimento e a suspei
ção de membro do Ministério Público.

§ 2' As deliberações relativas aos in·
cisos I, alíneasae e,IV, XIII, XV, XVI,
XVII, XIX e XXI somente poderão ser
tomadas com o voto favorável de, pelo
menos, duas terças partes dos membros
do Conselho Superior".

2 - O art. 101 passa a vigorar com seu
parágrafo único desdobrado em §§ I' e 2',
com esta redação:

"Art. 101. ..
§ 1" O Procurador-Geral e qualquer

membro do Conselho Superior estão im-
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pedidos de participar das decisões deste
nos mesmos casos previstos nas leis pro
cessuais para o impedimento e a suspei
ção de membro do Ministério Público.

§ 2" As deliberações relativas aos in
cisos I, alíneasa,e e,XI, XIII, XIV, XV
e XVII somente poderão ser tomadas
com o voto favorável de, pelo menos,
duas terças partes dos membros do Con
selho Superior".

3 - O art. 135 passa a vigorar com seu
parágrafo único desdobrado em §§ l' e 2",
com esta redação:

"Art. 135 .
§ 1" O Procurador-Geral e qualquer

membro do Conselho Superior estão im
pedidos de participar das decisões deste
nos mesmos casos previstos nas leis pro
cessuais para o impedimento e a suspei
ção de membro do Ministério Público.

§ 2" As deliberações relativas aos in
cisos I, alíneas aee,XI, XIII, XIV, XV
e XVII somente poderão ser tomadas
com o voto favorável de, pelo mnos,
duas terças partes dos membros do Con
selho Superior."

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1990.
- Deputado Renato Vianna, Relator.

SUBEMENDA À
EMENDA N' 33 DE PLENÁRIO

1 - É suprimido o inciso I docaputdo art.
131.

2 - Os incisos I, II e UI do art. 8" passam
a ter a seguinte redação:

"Art. 8'" ...•....•• ,,•..••..•........•...•....•
I - ter livre ingresso em estabeleci

mentos policiais ou prisionais, no exer
cício da função;

H- ter acesso a quaisquer documen
tos relativos à atividade policial, median
te requisição:

nI - requisitar providências, através
•de autoridade superior da polícia judiciá
ria, para sanar omissão indevida ou cor
rigir ilegalidade ou abuso do poder."

3 -Fica suprimido do art. 18, inciso lI,
a letrafe o parágrafo único passa a ter a se
guinte redação:

"Parágrafo único. Quando, no curso
de investigação, houver indício da prá
tica de infração penal por membro do
Ministério Público da União, a autori
dade policial, civil ou militar, remeterá
imediatamente os autos ao Tribunal
competente" .

4 - O inciso VI do art. 62 passa a ter a
seguinte redação:

"Art. 62 .
VI - manifestar-se sobre arquiva

mento de inquéritos ou peças de infor
mação, exceto nos casos de competência
originária do Procurador-Geral.

5 - Ficam suprimidos o inciso IH do
art. 86, o inciso II do art. 153, oinciso

UI do art. 154, letraseefdo inciso XVdo
art. 163 e os incisos VI e VII do art.
175".

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1990.
- Deputado Renato Vianna, Relator.

SUBEMENDA À
EMENDA N' 43 DE PLENÁRIO

O caput do art. 265 passa a ter esta redação:

"Art. 265. O Procurador-Geral da Re
pública poderá requisitar servidores da
Administração Federal, direta ou indire
ta, inclusive as fundações públicas, nas
mesmas condições estabelecidas para os
órgãos integrantes da Presidência da Re
pública, admitida somente a recusa justi
ficada".

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1990.
- Deputado Renato Vianna, Relator.

SUBEMENDAÀ
EMENDA N' 45 DE PLENÁRIO

1- O art. 108 passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 108. O Corregedor-Geral será
nomeado pelo Procurador-Geral do Tra
balho dentre os Subprocuradores-Gerais
do Trabalho para mandato deum ano,
permitida a recondução.

Parágrafo único. O Corregedor-Geral
será destituído, por iniciativa do Procu
rador-GeraI, antes do término do man
dato, pelo voto de duas terças partes dos
membros do Conselho Superior".

2 - O art. 10l passa a vigorar com nova
redação para o inciso V de seu caput, revo
gado o inciso IV do mesmo dispositivo:

"Art. 101. .
V - destituir, por iniciativa do Procu

rador-GeraI do Trabalho e pelo votode
duas terças partes de seus membros, an
tes do término do mandato, o Correge
dor-Geral".

3 - O art. 94 passa ter a seguinte redação
para o inciso III:

"Art. 94 : .
nI - nomear o Corregedor-Geral do

Ministério Público do Trabalho".

4 - O art. 109 passa a ter a seguinte reda
ção para o inciso I:

"Art. 109 .
I - participar das reuniões do Conse

lho Superior".

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1990.
-Deputado Renato Vianna. Rphtor.

SUBEMENDA À
EMENDA N° 46 DE PLENÁRIO

1 - O art. 102 passa a ter esta redação:

"Art. 102. O Conselho Superior
poderá criar Câmara de âmbito regio
nal ou nacional, para a coordenação
e integração de órgãos institucionais,

respeitadas a autonomia e indepen
dência funcional dos membros da ins
tituição."

2 - O art. 103 passa a ter esta redação:

"Art. 103. A Câmara será organi
zada e terá as atribuições que lhe fixar
o Conselho Superior, vedada a delega
ção da competência privativa."

3 ~ O caput do art. 106 passa a ter esta
redação:

"Art. 106. Poderá ser atribuída
à Câmara:"

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1990.
- Deputado Renato Vianna, Relator.

SUBEMENDAÀ
EMENDA N' 47 DE PLENÁRIO

1 - O inciso V do art. 49 passa a ter esta
redação:

"Art. 49 .
V - nomear livremente dentre os

Subprocuradores-Gerais da Repúbli
ca o Vice-Procurador-Geral da Repú
blica, o Vice-Procurador-Geral Elei
toral e o Corregedor-Geral do Minis
tério Público Federal."

2 - O inciso rrr do art. 94 passa a ter
esta redação:

"Art. 94 .

III - nomear o Corregedor-Geral
do Ministério Público do Trabalho. "

3 - O inciso UI do art. 128 passa a ter
esta redação:

"Art. 128 .
UI - nomear o Corregedor-Geral

do Ministério Público Militar."
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1990.

- Deputado Renato Vianna, Relator.

SUBEMENDAÀ
EMENDA N° 49 DE PLENÁRIO

1 - É suprimido o inciso IV do art. 25.
2 - O § I" do art. 203 passa a vigorar

com a seguinte redação:

"Art. 203 .
§ I" À promoção por merecimento

só poderão concorrer os membros do
Ministério Público da União com pelo
menos dois anos de exercício na cate
goria e integrantes da primeira quinta
parte da lista de antigüidade, e na hi
pótese da primeira promoção, após
aprovados em curso de aperfeiçoa
mento promovido pela Instituição; em
caso de recusa ou de não preenchi
mento da exigência relativa ao curso
de aperfeiçoamento, completar-se-á a
fraçáo incluindo-se outros integrantes
da categoria, na seqüência da ordem
de antigüidade."

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1990.
- Deputado Renato Vianna, Relator.
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SUBEMENDAÀ
EMENDA N9 50 DE PLENÁRIO

O art. 170 passa a vigorar com a supressão
dos incisos H e V de seu caput e com nova
redação para o inciso VI do mesmo dispo
sitivo:

"Art. 170 .
VI - destituir, por iniciativa do

Procurador-Geral e pelo voto de duas
terças partes de seus membros, o Cor
regedor-Geral. "

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1990.
- Deputado Renato Vianna, Relator.

SUBEMENDAÁ
EMENDA N9 53 DE PLENÁRIO

O caput do art. 115 passa a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 115. Os Procuradores do
Trabalho serão designados para fun
cionar junto aos Tribunais Regionais
do Trabalho e, na forma das leis pro
cessuais, nos litígios trabalhistas que
envolvam, especialmente, interesses
de'menores e incapazes."

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1990.
- Deputado Renato Vianna, Relator.

SUBEMENDAÀ
EMENDA N9 55 DE PLENÁRIO

1 - O art. 128 passa a vigorar com nova
redação para o inciso IH, revogado o inciso
VI do mesmo dispositivo:

"Art. 128 .
IH - nomear o Vice-Procurador

Geral do Ministério Público Militar e
o Corregedor-Geral do Ministério PÚ
blico Militar."

2-0 art. 142 passa a vigorar com aseguin
te redação para o seu caput, revogados os
§§ 19 e 29:

"Art. 142. O Corregedor-Geral
do Ministério Público Militar será no
meado pelo Procurador-Geral da Jus
tiça Militar dentre os Subprocurado
res-Gerais da Justiça Militar, para
mandato de um ano, permitida a re
condução."

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1990.
- Deputado Renato Vianna, Relator.

SUBEMENDAÀ
EMENDA N9 56 DE PLENÁRIO

2 - O art. 272 passa a vigorar acrescido
pelo seguinte parágrafo único:

"Art. 272 .
Parágrafo único. Até que sejam

criados novos cargos de Subprocura
dor-Geral do Trabalho, os atuais Pro
curadores do Trabalho de l' Catego
ria, cujo cargo passa a denominaI-se
Procurador Regional do Trabalho e
que estejam atuando junto ao Tribu
nal Superior do Trabalho, ali perma
necerão exercendo suas atribuições."

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1990.
- Deputado Renato Vianna, Relator.

SUBEMENDA À

EMENDA N° 57 DE PLENÁRIO

Inclua-se, nas Disposições Finais e Transi
tórias, o seguinte artigo:

"Art. Os membros do Ministério
Público Federal, cuja promoção para
o cargo final de carreira tenha acarre
tado a sua remoção para o Distrito
Federal, poderão, no prazo de trinta
dias da promulgação desta lei, renun
ciar à referida promoção e retornar
ao estado de origem, ocupando o car
go de Procurador Regional da Repú
blica.

Parágrafo único. Se no estado de
origem inexistir órgão judiciário com
patível com o exercício das funções
do' cargo de Procurador Regional da
República, fica assegurado ao interes
sado sua lotação em estado onde haja,
segundo sua escolha,"

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1990.
- Deputado Renato Vianna, Relator.

SUBEMENDAÀ
EMENDA t'/? 60 DE PLENÁRIO

O caput do art. 177 passa a ter esta reda
ção, revogados os §§ 1",2" e 39:

"Art. 171. O Corregedor-Geral
será nomeado pelo Procurador-Geral
dentre os Procuradores da Justiça, pa
ra mándato de um ano, permitida a
reconpução. "

Sala das S~ssões. 13 de dezembro de 1990.
- Deputad« Renato Vianna, Relator.

SUBEMENDAÀ
EMENDA N' 62 DE PLENÁRIO

1-É revogado o inciso I do caput do art.
97.

2 - O art. 91 passa a ter esta redação:

"Art. 91. O Procurador-Geral do
Trabalho será nomeado pelo Prcsidente
da República, comunicado o ato previa
mente ao Procurador-Geral da Repúbli
ca, escolhido dentre integrantes do Mi
nistério Público do Trabalho, com mais
de cinco anos de carreira. maiores de
trinta e cinco anos, após aprovação de
seu nome pelo Senado Federal, para
mandato de dois anos, permitida a re
conduçãq, que será precedida de nova
aprovação.

§ l' A exoneração do Procurador
Geral do ;Trabalho, antes do término do
biênio, será proposta por deliberação do
Conselho Superior, pelo voto secreto de
duas terças partes de seus membros, ou
vido prev(amente o Procurador-Geral da
República;. que a encaminhará ao Presi
dente da República.

§ 2" O Procurador-Geral do Traba
lho poderá, também. ser exonerado, de
ofício. pelo Presidente da República me
diante prévia autorização do Senado Fe
deral, comunicado o Procurador-Geral
da República. "

Sala das Sessões. 13 de dezembro de 199Ô.
- Deputado Renato Vianna, Relator.

§UBEJI:'IENDA A
EMENDA N? 63 DE PLENÁRIO

1 - É revogado o inciso VIII do art. 49.
2 - É revogado I) inciso IV do art. 62.
3 - O art. 60 passa a tcr csta redação:

"Art. 60. As Câmaras de Coorde
nação e Revisão serão compostas por
cinco membros do Ministério Público
Federal, sendo dois indicados pelo Pro
curador-Geral da República e três pelo
Conselho Superior. juntamente com
seus suplentes. para um mandato de dois
anos. sempre que possível dentre inte
grante do último grau da carreira.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1990.
- Deputado Renato Vianna, Relator.

SUBEJ.l,i{ENDA Á
EMENDA N° 65 DE PLEN.4.RiO

O art. 62 passa a vigorar com supressão
do inciso VII de seu caput e com nova r.edação
para o inciso VIII do mesmo dispositivo:

"Art. 62. .
VIII - resolver sobre a distribuição·

especial de feitos. que por sua contínua
rciteraçãQ. devam receber tratamento
uniforme. ,essalvado o direito à distri·
buição normal para o órgão do Minis
tério Público que entender de modo di
vergente."

Sala das Sessões. 13 de dezembro de 1990.
- Deputado Renato Vianna, Relator.

SUBElt,fENDA À
EMEtlDA N' 44 DE PLENÁRIO

O art. 160 e seus parágrafos passam a ter
a seguinte redação:

"Art. 160. O Procurador-Geral da
Justiça será nomeado pelo Presidente da
Repúbliéa, após ouvido o Governador
do Distrito Federal, dentre integrantes
de lista tríplice elaborada pelo Colégio
de Procuradores do Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios. me
diante voto unitário. secreto e faculta
tivo, para mandato de dois anos. permi
tida a recondução.

Parágrafo único. O Procurador-Ge
raI poderá ser destituído, antes do térmi
no do bienio. por deliberação da maioria
absoluta da Cãmara do Distrito Federal,
mediante iniciativa do Presidente da Re
pública, após representação do Gover
nador do Distrito Federal."

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1990.
- Deputado Renato Vianna, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Genebaldo Correia para proferir parecer às
emendas de plenário em substituição à Co
missão de Defesa do Consumidor. Meio Am
biente e Minorias.
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o SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB
- BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o meu parecer é favorável à matéria,
nos termos do relatório apresentado pelo no
bre Deputado Renato Vianna.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Francisco Dornelles, para proferir parecer às
emendas de plenário, em substituição à Co
missão de Finanças e Tributação.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PFL
- RJ. Sem reviSilo do orador.) - SI. Presi
dente, estou de pleno acordo com o parecer
do ilustre Deputado Renato Vianna e nada
tenho a acrescentar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em plenário foi' oferecida e vou submeter
a votos a seguinte emenda, ressalvada a sube
menda.

EMENDAN'l

Suprima-se o texto do arts. 58 a 62 inclu
sive, dando-lhes a seguinte redação e renu
merando-os:

"Art. 58. Compete ao Conselho Su
perior do Ministério Público Federal ho
mologar a promoção de arquivamento
de inquérito civil ou de peças de informa
ção ou designar órgão do Ministério Pú
blico Federal para ajuizamento da ação
civil pública.

Art. 59. Das decisões do Procura
dor-Gerai da República pelo arquiva
mento de inquérito poliiéal, parlamentar
ou peças de informação, ou que confirme
uma promoção pelo arquivamento, po
derá o magistrado de ofício, ou a parte
ofendida, ou qualquer interessado pedir
a sua revisão no prazo de 15 dias de sua
publicação ao Conselho Superior do Mi
nistério Público Federal.

Parágrafo úníco. Neste caso odespa
cho do Procurador-Geral da República
somente será revisto com o voto contrá
rio de'2/3 (dois terços) dos membros do
Conselho em votação secreta.

Art. 60. O Conselho"Superior do
Ministério Público poderá criar comis
sões de âmbito regional ou nacional para
promover a integração e coordenação
dos órgãos da instituição, resguardado
sempre o princípio da autonomia e inde
pendência funcional.

Parágrafo único. Caberá ao Conse
lho fixar a composição e as atribuições
destas cOl\lissões bem como o seu âmbito
territorial de atividade, proibida a dele
gação da sua competência privativa."

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que a aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O Relator designado pela Mesa, ao apre
ciar a emenda de Plenário, em substituição
à Comissáo de Constituição e Justiça e de

Redação, ofereceu à mesma e vou submeter
a votos a seguinte:

SUBEME,NDA À
EMENDA N' 1 DE PLENÁRIO

I - O art. 57 passa a vigorar acrescido de
inciso XXVII em seu caput e, transformado
o atual parágrafo único em § l°, acrescido
de §§ 2' e 3°:

"Art. 57. .. .
XXVII - decidir os recursos contra a

decisão do Procurador-Geral da Repú
blica pelo arquivamento de inquérito po
liciai, conclusão de inquérito parlamen
tar ou peças de informação ou que con
firmem uma promoção pelo arquiva
mento.

§ I'! ..
§ 2' Das decisões do Procurador

Geral da República pelo arquivamento
de inquélito policial, conclusão de in
quérito parlamentar ou peças de infor
mação, ou que confirmem uma promo
ção pelo arquivamento poderá o ofen
dido ou a' parte interessada recorrer ao
Conselho Superior, no prazo de quinze
dias, contado da publicação do ato.

§ 3" No caso do parágrafo anterior,
a decisão do Procurador-Geral da Repú
blica somente será reformada pelo voto
contrário de duas terças partes dos mem
bros do Conselho, em votação secreta."

2 - Inclua-se, na competência do Conse
lho Superior respectivo, o disposto nos arts.
62, inciso VII, 106, inciso V, e 140, inciso
VI.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que a aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O Relator designado pela Mesa, ao apre
ciar a emenda de Plenário, em substituição
à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, ofereceu à mesma e vou submeter
a votos a seguinte:

SUBEMENDAÀ
EMENDA N° 2 DE PLENÁRIO

1- O art. 57 passa a vigorar acrescido dos
incisos XXVIII e XXIX em seu caput:

"Art. 57. .. .
XXVIII -elaborar, mediante voto

unitário nominal, facultativo e secreto.
a lista sêxtupla para a composição do
Superior Tribunal de Justiça, sendo ele
gíveis os membros do Ministério Público
Federal, com mais de trinta e cinco e
menos de sessenta e cinco anos, de notá
vel saber jurídico e reputação ilibada;

XXIX - elaborar, mediante voto uni
tário nominal, facultativo e secreto, a
lista sêxtupla para a composição dos Tri
bunais Regionais Féderais, sendo elegí
veis os membros do Ministério Público
Federal, com mais de dez anos de carrei
ra, que contem mais de trinta e cinco

e menos de sessenta e cinco anos de ida
de, sempre que possível lotados na res
pectiva região:'

2 - O art. to I passa a vigorar acrescido
de incisos XXV e XXVI em seu caput:

"Art. 101. ..
XXV -elaborar. mediante voto uni

tário nominal, facultativo e secreto, a
lista sêxtupla para a composição do Tri
bunal Superior do Trabalho. sendo elegí
veis os membros do Ministério Público
do Trabalho. com mais de trinta e cinco
e menos de sessenta e cinco anos;

XXVI - elaborar, mediante voto uni
tário nominal, facultativo e secreto, a
lista sêxtupla para os Tribunais Regio
nais do Trabalho."

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oli
veira) - Os Srs. que a aprovam queiram
permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Fica prejudicada a Emenda n" 2.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O Relator designado pela Mesa, ao apre
ciar a emenda de Plenário, em substituição
à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, ofereceu à mesma e.vou submeter
a votos a seguinte:

SUBEMENDAÀ
EMENDA N' 3 DE PLENÁRIO

1 - O art. 210 passa a vigorar acrescido
de parágrafo único:

"Art. 210. .. .
Parágrafo único. A ação de perda de

cargo a ser movida contra membro do
Ministério Público da União, que seja
vitalício, somente será ajuizada pelo
Procurador-Geral da República, de ofí
cio ou mediante representação funda
mentada do Poder Legislativo ou do Po
der Executivo, do Supremo Tribunal Fe
deral ou do Tribunal perante o qual ofi
cie ou tenha foro por prerrogativa de
função, ou ainda do Conselho Federal
ou Seccional da Ordem dos Advogados
do Brasil bem como da Defensoria Públi-
ca.'"

2 - É revogado o inciso VI do art. 128.
3 - É revogado o inciso II do art. 153.
4 - É revogado o inciso IV do art. 157.
5 - O art. 161 passa a ter esta redação:

"Art. 161. O Procurador-Geral de
signará, dentre os Procuradores de Justi
ça, o Vice-Procurador-Geral de Justiça
e o Corregedor-Geral.

Parágrafo único. O Vice-Procura
dor-Geral de Justiça substituirá o Procu
rador-GeraI em seus impedimentos e, no
ca!,\o de vacância, exercerá o cargo até
o seu provimento efetivo."

6 - No art. 163 são revogados os incisos
IV e V e as letras d e f do inciso XV.

7 - É revogado o art. 164.
8 - O § 2' do art. 167 passa a ter a seguinte

redação:
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"Art. 167. . .
§ 2' O Vice-Procurador-Geral de

Justiça será o Vice-Presidente do Conse
lho Superior e substituirá o Presidente
no caso de vaga, falta ou impedimento."

9 - O art. 170 tem o in.iso XII de seu
caput revogado e passa a vigorar com o acrés
cimo de incisos XXVI, XXVII e XXVIII:

"Art. 170. . .
XXVI - elaborar, mediante voto uni

tário nominal, facultativo e secreto, a
lista tríplice para o cargo de Procura
dor-Geral da Justiça;

XXVII - elaborar, mediante voto
unitário nominal, facultativo e secreto,
a lista sêxtupla para a composição do
Superior Tribunal de Justiça, sendo ele
gíveis os membros do Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios, com
mais de trinta e cinco e menos de sessen
ta e cinco anos de idade, de notável saber
jurídico e reputação ilibada.

XXVIII - elaborar, mediante voto
nominal, facultativo e secreto, a lista sêx
tupla para a composição do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Territórios,
sendo elegíveis os membros do Minis
tério Público do Distrito Federal com
mais de dez anos de carreira."

10 - O art. 170 passa a vigorar com nova
redação para o seu parágrafo único:

"Art. 170. .. .
Parágrafo único. O Procurador-Ge

ral de Justiça e os membros do Conselho
Superior estarão impedidos de participar
das decisões deste nos mesmos casos pre
vistos nas leis processuais para o impedi
mento e a suspeição de membros do Mi
nistério Público."

l1-São revogados os arts. 171 a 175.
12 - O art. 177 passa a vigorar com nova

redação:

"Art. 177. O Corregedor-Geral do
Ministério Público será nomeado pelo
Procurador-Geral dentre os Procurado
res de Justiça, para mandato de um ano,
permitida a recondução.

Parágrafo único. O Corregedor-Ge
ral poderá ser destituído por iniciativa
do Procurador-Geral e pelo voto de duas
terças partes dos membros do Conselho
Superior, antes do término do manda
to."

13 - O inciso I do art. 178 passa a ter esta
redação:

"Art. 178. .. ..
I - participar das reuniões do Conse

lho Superior."

14 - É revogado o parágrafo único do art.
179.

15 - É revogado inciso III do art. 180.
16 - Fica acrescentado o seguinte artigo,

nas Disposições Finais e Transitórias:

"Art. Não será exigido o requisito
de mais de cinco anos na carreira para

o primeiro provimento do cargo de Pro
curador-GeraI do Trabalho, após a pro
mulgação desta lei."

17 - Revogados os incisos I, II e III do
seu caput, o art. 166 passa a vigorar com
nova redação para o inciso IV desse dispo
sitivo e pàra o seu § 1°:

"Art. 166. .. ..
IV -eleger, dentre os Procuradores

da Justiça e mediante voto unitário no
minal, facultativo e secreto, três mem
bros do Conselho Superior do Ministério
Público do Distrito Federal, através de
lista sêxtupla.

§ l' Para os fins previstos no inciso
IV deste artigo, prescindir-se-á de reu
nião do Colégio de Procuradores, proce
dendo-se segundo dispuser o Regimento
Interno,e exigindo-se o voto da maioria
absoluta dos eleitores."

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que a aprovam queiram perma-
necer como estão. (Pausa.) -.

Aprovada.
Fica prejudicada a Emenda n' 3.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O Relator designado pela Mesa, ao apre
ciar a emenda de Plenário, em substituição
à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, ofereceu à mesma e vou submeter
a votos a seguinte:

SUBEMENDAÀ
EMENDA N' 4 DE PLENÁRIO

O art. 71 passa a vigorar com nova redação
para os seus §§ I' e 2':

"Art. 71. .

§ l' A designação de Procurador da
República somente far-se-á em caráter
de substituição para oficiar perante ór
gão jurisdicional correspondente à cate
goria imediatamente superior.

§ 2' O Procurador da República
convocado receberá diferença de venci
mento correspondente ao cargo de Pro
curador Regional da República, inclu
sive diárias e transporte, se for o caso."

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que a aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Fica prejudicada a Emenda n' 4.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O Relator designado pela Mesa, ao apre
ciar a emenda de Plenário, em substituição
à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, ofereceu à mesma e vou submeter
a votos a seguinte:

SUBEMENDA À
EMENDA N' 5 DE PLENÁRIO

1 - O art. 54 passa a vigorar com nova
redação para o inciso I de seu caput e acres
cido de § 3':

"Art. 54. .. .
I - o Procurador-Geral da Repúbli

ca, o Vice-Procurador-Geral da Repú
blica, o Corregedor-Geral do Ministério
Público Federal, o Defensor Federal dos

. Direitos do Cidadão e o Vice-Procura
dor-Geral Eleitoral que o integram como
membros natos, com direito a voz e voto.

§ 3' Nos casos dos incisos II e III
do caput são considerados eleitos os dois
mais votados; as outras duas vagas serão
preenchidas por escolha do Procurador
Geral da República dentre os seis seguin
tes mais v.otados nas eleições de cada
inciso> respectivamente. "

2 "-:'.0 art. 98 passa a vigorar com nova
redação para o inciso I de seu caput e acres
cido de § 3':

"Art. 98. .. ..
I - o Procurador-Geral do Trabalho,

o Vice-Procurador-Geral do Trabalho e
o Corregedor-Geral do Trabalho, que
o integram como membros natos.

§ 3' Nos casos dos incisos II e UI
do caput são considerados eleitos os dois
mais votados; a outra vaga será preen
chida por escolha do Procurador-Geral
do Trabalho dentre os seis seguintes mais
votados nas eleições de cada inciso, res
pectivamente."

3 - O art. 167 passa a vigorar com nova
redação para o inciso I de seu caput e acres
cido de § 3':

"Art. 167. .. .
I - o Procurador-Geral da Justiça, o

Vice-Procurador-Geral da Justiça e o
Corregedor-Geral do Ministério Público
do Distrito Federal, que o integram co
mo membros natos;

§ 3" Nos casos dos incisos II e IH
do caput são considerados eleitos os dois
mais votados; a outra vaga será preen
chida por escolha do Procurador-Geral
da Justiça, dentre os seis seguintes mais
votados nas eleições de cada inciso, res
pectivamente."

4 - São revogados o § 2' do art. 98 e o
parágrafo único do art. 132.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que a aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Fica prejudicada a Emenda n' 5.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O Relator designado pela Mesa. ao apre
ciar a emenda de Plenário. em substituição
a Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação. ofereceu à mesma e vou submeter
a votos a seguinte: •

SUBEMENDA À
EMENDA N' 13 DE PLENÁRIO

O § 2" do art. 7'" passa a vigorar com a
seguinte redação:
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"Art. 7" ..•.••.••.•••..•..•....•..•..••..••
§ 2" O membro do Ministério Públi

co será civil e criminalmente responsável
pelo uso indevido das informações e dos
documentos que requisitar; a ação penal,
na hipótese, poderá ser proposta tam
bém pelo ofendido, subsidiariamente, na
forma da lei processual penal."

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que a aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Fica prejudicada a Emenda n" 13.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O Relator designado pela Mesa, ao apre
ciar a Emenda de Plenário, em substituição
a Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, ofereceu à mesma e vou submeter
a votos a seguinte:

SUBEMENDAÀ
EMENDA N'17 DE PLENÁRIO

I - O inciso IH do art. 5" passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 5" .
lU - promover a argüição de descum

primento de preceito fundamental de
corrente da Constituição, na forma da
lei específica. "

2 - Fica suprimido o § lodo art. 7u

3 - O inciso IX do art. 25 passa a ter a
seguinte redação:

"Art. 25. .. ..
IX - prover cargos e serviços auxiliares

na forma da Constituição."

4 - O art. 18, inciso I letra c passa a ter
a seguinte redação:

"ter ingresso e trânsito livre, em razáo
dd serviço, em qualquer repartição ad
ministrativa e nos casos previstos em lei
nas entidades privadas respeitada sem
pre a garantia da inviolabilidade do do
micílio. "

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que à aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovada
Fica prejudicada a Emenda n' 17.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O Relator designado pela Mesa, ao apre
ciar a Emenda de Plenário, em substituição
a Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação,.ofereceu à mesma e vou submeter
a votos a seguinte:

SUBEMENDAÀ
EMENDA N' 24. DE PLENÁRIO

1 - O art. 57 passa a vigorar com o inciso
V de seu caput revogado e com nova redação
para o inciso VI do mesmo dispositivo:

"Art. 57. .. ..
VI - destituir, por iniciativa do Pro

curador-Gerai da República e pelo voto
de duas terças partes de seus membros,
antes do término do mandato, o Corre-
gedor-GeraI. " .

2 - O art. 101 passa a vigorar com o inciso
IV de seu caput revogado e com nova redação
para o inciso V do mesmo dispositivo:

"Art. 101. ..
V - destituir, por iniciativa do Procu

rador-Geral do Trabalho e pelo voto de
duas terças partes de seus membros, an
tes do término do mandato, o Correge
dor-GeraI."

3 - O art. 64 passa a vigorar com a seguin
te redação:

"Art. 64. O Corregedor-Geral será
nomeado pelo Procurador-Geral da Re
pública dentre os Subprocuradores-Ge
rais da República, para mandato de um
ano, permitida a recondução.

Parágrafo único. O Corregedor-Ge
ral poderá ser destituído por iniciativa
do Procurador-Geral da República e pe
lo voto de duas terças partes dos mem
bros do Conselho Superior, antes do tér
mino do mandato."

4 - O inciso I do art. 65 passa a vigorar
com esta redação:

"Art. 65. . ..
I - participar das reuniões do Conse

lho Superior."

5 - O art. 94 passa. a vigorar com nova
redação para o seu inciso lU:

"Art. 94. .. ..
UI - nomear o Vice-Procurador-Ge

ral do Ministério Público do Trabalho
e o Corregedor-Geral do Ministério PÚ
blico do Trabalho. "

6 - O art. 108 passa a ter esta redação.:

"Art. 108. O Corregedor-Geral se
rá nomeado pelo Procurador-Geral do
Trabalho dentre os Subprocuradores
Gerais do Trabalho, para mandato de
um ano, permitida a recondução.

Parágrafo único. O Corregedor-Ge
raI poderá ser destituído, por iniciativa
do Procurador-Geral. antes do término
do mandato, pelo vóto de duas terças
partes dos membros do Conselho Supe
rior. ~,

7 - O inciso III do art. 128 passa a vigorar
com esta redação:

"Art. 128. . ..
lU - nomear o Corregedor-Geral do

Ministério Público Militar."

8 - O art. 142 passa a vigorar com esta
redação:

"Art. 142. O Corregedor-Geral do
Ministério Público Militar será nomeado
pelo Procurador-Geral dentre os Sub
procuradores-Gerais da Justiça Militar,
para mandato de um ano, permitida a
recondução.

Parágrafo único. O Corregedor-Ge
rai poderá ser destituído, por iniciativa
do Procurador-Geral, antes do término
do mandato, pelo voto. de ··dua.s terças
partes dos membros do Conselho Supe
rior. "

9 - É revogado o inciso IV do caput do
art. 135.

10 -O inciso V do caputdo art. 135 passa
a ter esta redação:

"Art. 135. .. .
V - destituir, por iniciativa do Procu

rador-Geral do Ministério Público Mili
tar e pelo voto de duas terças partes de
seus membros, antes do término do man
dato, o Corregedor-GeraI.'·

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que a aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Fica prejudicada a Emenda n9 24.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-O relator designado pela Mesa, ao apreciar
a emenda de plenário, em substituição à Co
missão de Constituição e Justiça'e de Red~
ção, ofereceu à mesma e vou submeter a vo
tos a seguinte:

SUBEMENDAÀ
EMENDA N' 25 DE PLENÁRIO

O art. 125 passa a vigorar com esta reda
.ção.

"Art. 125. O Procurador-Geral da
Justiça Militar será nomeado pelo Presi
dente da República, comunicado o ato
previamente ao Procurador-Geral da
República, escolhido dentre integrantes
do Ministério Público Militar, com mais
de cinco anos de carreira, maiores de
trinta e cinco anos, após aprovação de
seu nome pelo Senado Federal, para
mandato de dois anos, permitida a re
condução, que será precedida de nova
apreciação" .

§ l' A exoneração do Procurador-Geral
da Justiça Militar, antes·do término do biê
nio, será proposta por deliberação do Conse
lho Superior, pelo voto secreto de duas terças
partes'de seus membros, ouvido previamente
o Procurador"Geral, da República, que a en
caminhará ao Presidente da República.

§ 2u O Procurador-Geral da Justiça Mili
tar poderá, também, ser exonerado. de ofí
cio, pelo Presidente da República mediante
prévia autorização do Senado Federal, comu
nicado o Procurador-Geral da Rep~blica."

O SR. PRESIDENTE(lnocêncio Oliveira)
- Os Srs. que a aprovam queiram perma-
necer como estão. (Pausa.) .

Aprovada.
Fica prejudicada a Emenda n' 25.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-Orelatordesignado pela Mesa, ao apreciar
a emenda de plenário, em substituição à Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, ofereceu à mesma e vou submeter a vo
tos a seguinte:

SUBEMENDAÀ
EMENDA N' 26 DE PLENÁRIO

Acrescente-se.o seguinte art., após o art.
82, renumerando-se os demais:
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"Art. Somente serão designados para
exercer as funções do Ministério Público
Eleitoral perante os Tribunais da Justiça
Eleitoral membros do Ministério Público
Federal com mais de trinta e cinco anos
de idade e cinco anos de carreira e que
tenham realizado o curso específico pro
movido pela instituição para esse fim.

§ 1" O curso, a que se refere este
artigo. será promovido pela própria ins
tituição sendo ministrado por professo
res de entidade de ensino superior, ofi
ciais ou reconhecidas. conjuntamente
com outros especialistas do ramo.

§ 2'" O curso terá no mínimo cento
e oitenta horas/aula e terá como currí
culo mínimo as disciplinas de Direito
Eleitoral e de Ciência Política.

§ 3" As exigências contidas neste ar
tigo serão imediatamente implementa
das, salvo quan.do, nas unidades federa
tivas, inexistir quem as preencha. caso
em que as mesmas deverão ser cumpri
das em prazo não superior a um ano,
da vigência desta lei".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oli
veira) -Os Srs. que a aprovam queiram
permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Fica prejudicada a Emenda n" 26.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oli
veira) - O relator designada pela Mesa,
ao apreciar a emenda de plenário. em
substituição à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação. ofereceu à mes
ma e' vou submeter a votos a seguinte:

SUBEMENDAÁ
EMENDA N' 32 DE PLENÁRIO

1 - O art. 57 passa a vigorar com
o seu parágrafo único desdobrado em
§§ 1" e 2'" com esta redação:

"Art. 57. .. .
§ t· O Procurador-Geral e qualquer

membro do Conselho Superior estão im
pedidos de participar das decisões deste
nos mesmos casos previstos nas leis pro
cessuais para o impedimento e a suspei
ção de membro do Ministério públic.

§ 2" As deliberações relativas aos in
cisos I. alíneas a e e . IV. XIIi. XV.
XVII. somente poderão ser tomadas
com o voto favorável de. pelo menos.
duas terças partes dos membros do Con
selho Superior".

"Art. 101. : ..

§ I" O procurador-geral e qualquer
membro do Conselho Superior estão impe
didos de participar das decisões deste nos
mesmos casos previstos nas leis processuais
para o impedimento e a suspeição de mem
bro do Ministério Público.

§ 2" As deliberações relativa aos inci
sos I. alíneas a e. XI. XIII. XIV, XV e
XVII somente poderão ser tomádas com
o voto favóravel de. pelo menos, duas ter
ças partes dos membros do Conselho Supe
rior. "

3 - O art. 135 passa a vigorar com seu
parágrafo único desdobrado em §§ 1" e 2".
com esta redação:

"Art. 135.
§ l' O procurador-geral c qualquer

membro do Conselho Superior estão im
pedidos de participar das decisões deste
nos mesmos casos previstos nas leis pro
cessuais para o impedimento e a suspei
ção de membro do Ministério Público.

§ 2" As deliberações relativas aos in
cisos I. alíneas a e e. XI, XIII, XIV.
XV e XVII somente poderão ser toma
das com o voto favorável de. pelo menos.
duas terças partes dos membros do Con
selho Superior."

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Fica prejudicada a Emenda n'! 32.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em Plenário foi oferecida e vou submeter
a votos a seguinte emenda. ressalvada a sube
menda.

EMENDAN'33

Suprima-se do art. 131 o seu inciso I e do
art. 135 o seu inciso Ir.

O art. 125 e seu parágrafo único passam
a ter a seguinte redação:

"Art. 125. O procurador-geral da
justiça militar será nomeado pelo Presi
dente da República ouvido o procura
dor-geral da República dentre integran
tes do Ministério Público Militar. com
mais de cinco anos de carreira. maiores
de trinta e cinco anos. após aprovação
de seu nome pelo Senado Federal, para
mandato de dois anos, permitida recon
dução precedida de nova aprovação.

Parágrafo único. A destituição do
procurador-geral da justiça militar, por
iniciativa do Presidente da República de
verá ser precedida de autorização da
maioria absoluta do Senado Federal, co
municado previamente o procurador-ge
ral da República."

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-O relator designado pela Mesa. ao apreciar
a emenda de Plenário. em substituição à Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, ofereceu à mesma e vou submeter a vo
tos a seguinte:

SUBEMENDAÀ
EMENDA N' 33, DE PLENÁRIO

1- É suprimido o inciso I do caput do
art. 131.

2 - Os incisos I. II e IH do art. 8" passam
a ter a seguinte redação:

"Art. 8" ..
I - ter livre ingresso em estabeleci

mentos policiais ou prisionais. no e'xer
cício da função;

II - ter acesso a quaisquer documen
tos relativos à atividade policial, median
te requisição;

III - requisitar, providências, através
de autoridade superior da polícia judiciá
ria. para sanar omissão indevida ou cor
rigir ilegalidade ou abuso do poder. ,.

3 - Fica suprimido do art. 18. inciso 11.
a letra f e o parágrafo único passa a ter a
seguinte redação:

"Parágrafo único. Quando. no curso
de investigação, houver indício da prá
tica de infração penal por membro do
Ministério Público da União, a autori
dade pohcial, civil ou militar. remeterá
imediatamente os autos ao tribunal com
petente."

4 - O inciso VI do art. 62 passa a ter
a seguinte redação:

"Art. 62. .. .
VI - manifestar-se sobre arquiva

mento de inquéritos ou peças de infor
mação. exceto nos casos de competência
originária do procurador-geral.

5 - Ficam suprimidos o inciso III do
art. 86. o inciso Ir do art. 153, o inciso
III do art. 154. letras e e f do inciso XV
do art. 163 e os incisos VI e VII do art.
175." .

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-O relator designado pela Mesa, ao apreciar
a emenda de Plenário, em substituição à Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda
ção. ofereceu à mesma e vou submeter a vo
tos a seguinte:

SUBEMENDAÀ
EMENDA N" 43, DE PLENÁRIO

O caput do art. 265 passa a ter esta redação:

"Art. 265. O procurador-geral da
República poderá requisitar servidores
da Administração federal, direta ou indi
reta. inclusive as fundações públicas, nas
mesmas condições estabelecidas para os
órgãos integrantes da Presidência da Re
pública, admitida somente a recusa justi
ficada. "

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Fica prejudicada a Emenda n" 43.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-O relator designado pela Mesa, ao apreciar
a emenda de Plenário. em substituição à Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, ofereceu à mesma e vou submeter a vo
tos a seguinte:
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SUBEMENDAÀ
EMENDAN'45, DE PLENÁRIO .

1 - O art.. lOS:pasSa a vig~rar com a se-
· guinte redação: . . .

"Art.l08,. O corregedorcgeral será
.nomeado pelo procurador-geral do Tra
ballío. dentre os subprocuradores-gerais
dó trabálhopara mandato de um ano,
permitida a recondução.

.Parágrafo único. O corregedor-geral
. será destituído, por iniciativa do procu
radbr~géral, antes do término do man
dato, pelo voto de duas terças partes dos
membros do Conselho Superior."

2 -O art.' 101 passa a vigorar com nova
· redação para o inciso V desel\ caput, revo-
· gado o inciso IV do mesmo dispositivo:.

. "Art. 101. .
, V '-- destituir, por iniciativa do procura-
dor-geral do trabalho e pelo voto de duas

'. terças partes de seus membros; antes do
,término do mandato, o corregedor-ge-
'raL'" .

, 3,~ O art: 94 passa ateraseguinte redação
para à inciso III: .

"Art.' 94:' .
. UI~no)Iiear () cQtregedoÍ-gerÇll domi

nistério públko dàtrabalho."

4';" O art. 109 passa ater a seguinte reda-
~ije para0 inciso I: .

"Art. 109. . .
I - participar das reuniões do Conselho
Superior." .

o SR:PRESIDJENTE (Inocêncio Oliveira)
...,-,' Os Srs. que a aprovam queiram perma
necer càmoestão .. (Pausa.)

Aprovadas.
Fica prejuclicada a Emenda n' 45.

-o'SR-:-PRESIDENTEilnocêncio'Oliveira)
- O relator designádo pela Mesa, ao apreciar
a emenda'de plenálió, em substituição a Co
missão de Constituição, e Justiça e de Reda
ção~ ofereceu à IÍlesma e vou submeter a VÔc
tos a seguinte: '

SUlIEMENDA À
EMENDA N'46 DE PLENÁRIO

1-O art. 102 passa.ater.esta redação:

"Art: 102. O Conselho Superiorpo
derá. criar Câmara de âmbito regional
ou nacional, para a coordenação e inte
gração de órgãos institucionais,respei
tadas a autonomia e independência fun
cionai dos membros da instituição."

2 - O art. 103 passa a ter esta redação:

"Art. 103. A Câmara será organiza
da e terá as atribuições que lhe fixar ,o
Conselho Superior, vedada a delegação
da competência privativa." .

3 - o caput do art. 106. passa a ter esta
redação:

,"Art; 106.Pode'rá 'ser at,ilJuída à
Câmara:"

O SR; PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que a 'aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovados..
o Fica prejudicada a Emenda n' 46:

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-O relator designado pela Mesa, ao apreciar
a emenda de plenário, em substituição a Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, ofereceu à mesma e vou submeter a vo
tos a seguinte:

SUBEMENDA À
EMENDA N' 47 DE PLENÁRIO

1- O inciso V do art.. 49 passa a ter esta
redação:.

"Art. 49. . ..
V - nomear livremente dentre os sub
procuradores-gerais da República o vice
procuradorcgeral da República, o vice
procurador-geral eleitoral. e o correge
dor-gerai. do Ministério Público Fede-
'ral." ,.

2~O inciso III do art. 94 passa' a ter esta
redação:

"Art. 94 ..
IIl-nomear o corregedor-geral do Mi
nistério Público do Trabalho."

3 - O inciso III do art. 128 passa a ter
esta redação:

"Art. 128. .. .
lU - nomear o corregedor-geral do Mi-
nistério Público Militar." '

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs.quea aprovam queiram,perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovadas.
Fica prejudicada a Emenda n' 47.

O SR; PRESIDENTE (Inocêncio OliveiJ:a)
--Em-Benário foi oferecida e vou submeter
a votos a seguinte.emenda,ressalvada a sub
menda.

EMENDAN'49

Emenda ao Projeto de Lei Complementar
n' 69/89

Suprima-se do texto os incisos IV e V do
art. 25. "

O SR~ PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que a aprovam queiram perma-
necer como estão. (Pausa.) ,
, Aprovadas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
--:O relator designado pela Mesa, ao apreciar
a emenda de plenário, em substituição aCo~

missão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, ofereceu à mesma e vou submeter a vo
tos a seguinte:

SUBEMENDAÀ
EMENDA N' 49 DE PLENÁRIO

É s~primido o inciso IV do art. 25.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que a aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovada.

. O SR. ,PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
'--O relator designado pela Mesa, ao apreciar
a emenda de plenário, em substituição à Co
missão de Constituição e Justiça ede Reda
ção, ofereceu à mesma e vou submeter a vo-
tos a seguinte: '

SUBEMENDAÀ
EMENDA N- 50 DE PLENÁRIO

O art. 170 passa a vigorar com a supressão
dos incisos II e V de seu caput e com nova
r~?ação para o inciso VI do mesmo. dispo-
SitiVO: '

"Art..170. . .
VI - destituir, por iniciativa do pro

curador-gerai e pelo voto de duas terças
partes de seus membros, o corregedor
geral."-

, O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que a aprovam queiram perma
necer como estão. (pausa.) .

Aprovada.
Fica prejudicada a Emendan' 50. ,

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-O relator designado pela Mesa, ao apreciar
a emenda de plenário, em substituição à Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, ofereceu à mesma e vou submeter a vo
tos a seguinte: '

SUBEMENDAÀ
EMENDA N' 53 DE PLENÁRIO

O caput do art. 115 passa a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 115. Os procuradores do tra
balho serão designados para funcionar
junto aos Tribunais Regionais do Traba
lho e, na forma das leis processuais; nos
litígios trabalhistas que envolvam, espe
cialmente, interesses de menores e inca
pazes",'

O SR; PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que a aprovam queiram pernra
necer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Fica prejudicada a Emenda n' 53.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O relator designado pela Mesa, ao apreciar
a emenda' de plenário, em substituição à Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, ofereceu à mesma e VOl! submeter a vo
tos a seguinte:

SUBEMENDAÀ
EMENDA N' 55 DE PLENÁRIO

1 - O art. 128 passa a vigorar com nova
redação para o inciso lU, revogado o inciso
VI do mesmo dispositivo:

"Art. 128. .. .
lU - nomear' o vice-procurador-geral

do Ministério Público Militar e o corre
gedor-geral do MinistérioPúblico Mili
taL"
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2 - o art. 142 passa a vigorar com a se
guinte redação para o seu caput, revogados
os §§ 1" e 2";

"Art. 142. O corregedor-geral do
Ministério Público Militar será nomeado
pelo procurador-geral da Justiça Militar
dentre os subprocuradores-gerais da Jus
tiça Militar, para mandato de um ano,
permitida a recondução. "

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Os Srs. que a aprovam queiram permanecer.
como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Fica prejudicada a Emenda n" 55.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-O relator designado pela Mesa, ao apreciar
a emenda de plenário, em substituição à Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, ofereceu à mesma e vou submeter a vo
tos a seguinte:

SUBEMENDAÀ
EMENDA N' 56 DE PLENÁRIO

1- É suprimido o art. 271.
2 - O art. 272 passa a vigorar acrescido

do seguinte parágrafo único:

"Art. 272. . .
Parágrafo único. Até que sejam cria

dos novos cargos de subprocurador-geral
do Trabalho, os atuais procuradores do
trabalho de I' Categoria, cujo cargo pas
sa a denomi.nar-se procurador regional
do Trabalho e que estejam atuando jun
to ao Tribunal Superior do Trabalho, ali
permanecerão exercendo suas atribui
ções".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores. que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovada _ __
Fica prejudicada a Emenda n" 56.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O relator designado pela Mesa, ao apreciar
a emenda de plenário, em substituição a Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, ofereceu à mesma e vou submeter a vo
tos a seguinte:

SUBEMENDAÀ
EMENDA N' 57 de PLENÁRIO

Inclua-se, nas Disposições Finais e Transi
tórias, o seguinte artigo:

"Art. O~ membros do Ministério PÚ
blico.Federal, cuja promoção para ocar
go final de carreira tenha acarretado a
sua remoção para o Distrito Federal, po
derão, no prazo de trinta dias da promul
gação desta lei, renunciar à referida pro
moção e retornar ao estado de origem,
ocupando o cargo de Procurador Regio
nal da República.

Parágrafo único. Se no estado de ori
gem enexistir órgão judiciário compatí
vel com o exercício das funções do cargo
de Procurador Regional da República,
fica assegurado ao interessado sua lota-

ção em estado onde haja, segundo sua
escolha."

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores. que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Fica prejudic.ada a Emenda n" 57.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-O relator designado pela Mesa, ao apreciar
a emenda de plenário, em substituição a Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, ofereceu à mesma e vou submeter a vo
tos a seguintc:

SUBMENDAÀ
EMENDA N' 60 de PLENÁRIO

O caputdo art. 177 passa a tcr csta redação.
revogados os §§ 1", 2" e 3":

"Art. 171. O Corregedor-Geral se
rá nomeado pelo Procurador-Geral den
tre os procuradores da Justiça, para man
dato de um ano, permitida a recondu
ção."

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores. que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Fica prejudicada a Emenda n" 60.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-O relator designado pela Mesa, ao apreciar
a emenda de plenário, em substituição a Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, ofereceu à mesma e vou submeter a vo
tos a seguinte:

SUBEMENDAÀ
EMENDA N' 62 de PLENÁRIO

1- É revogado o inciso I do caput do art.
97.

2 - O art. 91 passa a ter esta redação:

"Art. 91. O Procurador-Geral do
Trabalho será nomeado pelo Presidente
da República, comunicado o ato previa
mente ao Procurador-Geral da Repúbli
ca, escolhido dentre integrantes do Mi
nistério Público do Trabalho, com mais
de cinco anos de carreira, maiores de
trinta e cinco anos, após aprovação de
seu nome pelo Senado Federal, para
mandato de dois anos, permitida a re
condução, que será precedida de nava
aprovação.

§ 1" A exoneração do Procurador
Geral do Trabalho, antes do término do
biênio será proposta por deliberação do
Conselho Superior, pelo Vüto secreto de
duas terças partes de seus membros, ou
vido previamente o Procurador-Geral da
República, que a encaminhará ao Presi
dente da República.

§ 2' O Procurador-Geral do Traba
lho poderá, também, ser exonerado. de
ofício, pelo Presidente da República,
mediante prévia autorização do Senado
Federal, comunicado o Procurador-Ge
raI da República. "

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira)
-Os Senhores. que o aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Fica prejudicada a Emenda n" 62.

O SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira)
-O relator designado pela Mesa, ao apreciar
a emenda de plenário, em substituição a Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, ofecereu à mesma e vou submeter a vo
tos a seguinte:

SUBEMENDA À
E.MENDA N' 63 DE PLENÀRIO

1 - ~ revogado o inciso VIII do art. 49.
2 - E revogado o inciso IV do art. 62.
3 - O art. 60 passa a ter esta redação:

..Art. 60. As Càmaras de Coorde
n.ação e Revisão serão compostas por
CIDco membros do Ministério Público
Federal, sendo dois indicados pelo Pro
curador-Gerai da República e tres pelo
Conselho Superior. juntamente com
seus suplentes, para um mandato de dois
anos, sempre que possível dentre inte
grante do último grau da carreira."

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Fica prejudicada a Emenda n" 63.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-O relator designado pela Mesa, ao apreciar
a emenda de plenário. em substituição a Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda
ção. ofereceu à mesma e vou submeter a vo
tos a seguinte:

SUBEMENDAÀ
EMENDA N' 65 DE PLENÁRIO

O art. 62 passa a vigorar com supressão
do inciso VII de seu caput e com nova redação
para o inciso VIII do mesmo dispositivo:

"Art. 62. .. .
VIII - resolver sobre a distribuição

especial de feitos, quc por sua contínua
reiteração, devam receber tratamento
uniforme, ressalvado o direito à distri
buição normal para o órgão do Minis
tério Público que entender'de modo di
vergente."

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Fica prejudicada a Emenda n" 65.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O relator designado pela Mesa, ao apreciar
a emenda de plenário, em substituição a Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, ofereceu à mesma e vou submeter a vo
tos a seguinte:

SUBEMENDAÀ
EMENDA N' 44 DE PLENÁRIO

O art. 160 e seus parágrafos passam a 1!er
a seguinte redação:
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"Art. 160. O Procurador-Geral de
Justiça será nomeado pelo Presidente da
República, após ouvido o Governador
do Distrito Federal, dentre integrantes
de lista tríplice elaborada pelo Colégio
de Procuradores do Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios, me
diante voto unitário, secreto e faculta
tivo, para mandato de dois anos, permi
tida a recondução.

Parágrafo único. O Procurador-Ge
ral poderá ser destituído, antes do termí
no do biênio, por deliberação da maioria
absoluta da Câmara do Distrito Federal,
mediante iniciativa do Presidente da Re
pública, após representação do Gover
nador do Distrito Federal."

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Fica prejudicada a Emenda n" 44.

o SR. PRESIDENTE (Inocênio Oliveira)
- Em plenário foram oferecidas e vou sub
meter a votos as seguintes emendas, com pa
receres favoráveis.

- N'7-

Emenda ao Projeto de Lei
Compiementar rio 69/89

Suprima-se do art. 49 as alíneas d e e do
inciso XVI.

-N'8-

EMENDA AO PROJETO DE LEI
.COMPLEMENTAR N' 69/89

O inciso I, do art. 109 passa a ter a seguinte
redação:

"I - Participar, com direitos a voz e
voto das reúniões do Conselho Superior
e secretariar-lhe os trabalhos. "

.:.... N·9 .....

EMENDA AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N" 69/89

Os §§ l' é 2'. dos arts. 147 e 149 passam
a ter respectivamente a seguinte redação:

"§ 1" Em caso de vaga ou afasta
mento de Subprocurador-Geral da Jus
tiça Militar por prazo superior a 30 (trin
ta) dias, poderá ser convocado pelo Pro
curador-Geral, -mediante aprovação do
Conselho Superior, procurador da Jus
tiça Militar e nenhum desses aceitando,
poderá ser convocado Procurador Ad
junto da Justiça Militar, para a substi
tuição.

§ 2' O Procurador da Justiça Militar
convocado, ou Procurador-Adjunto, re
ceberá a diferença de vencimentos cor
respondente ao cargo de Subprocurador
GeraI da Justiça Militar, inclusive diárias
e transporte se. for o caso." ,

- N" 11-

EMENDA AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N" 69/89

Substitua-se em todo o texto do projeto
onde se encontrar o termo:

"voto plurinominal"

pelo termo:

"voto unitário nominal"

- N'14-

EMENDA AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N' 69/89

O inciso XI do art. 5° passa a ter a seguinte
redação:

" XI - Promover na forma da lei,
mediante representação da Mesa do
Congresso Nacional, a responsabilidade
dos executores ou agentes do estado de
defesa ou do estado de sítio, pelos ilícitos
cometidos no período de sua duração."

- N° 16-

EMENDA AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 69/89

O inciso IX do art. 5' passa a ter a seguinte
redação:

"IX - promover outras ações, nelas in
cluído o mandado de injunção sempre que
a falta de norma regulaipentado, a torne in
viável o exercício dos direitos e liberdades
constitucionais e das prerrogativas inerentes
à nacionalidade, à soberania e à cidadania,
quando difusos os interesses a serem prote
gidos."

- N' 18-

EMENDA DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N' 69/89

O § 2' do art. 54 passa a ter a seguinte
redação:

"§ 2' O Vice-Procurador-Geral da
República será o Vice-Presidente do
Conselho Superior, e substituirá o presi
dente no caso de seu impedimento."

- N'19-

EMENDA AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N' 69/89

Suprima-se o § I' e 2' do art. 68 e altere-se
a redação do parágrafo único do art. 47 pela
seguinte: .

"§ I' As funções do Ministério PÚ
blico Federal junto aos Tribunais Supe
riores da União perante os quais lhe
compete atuar somente poderão ser

.exercidas por titular do cargo de Subpro
curador-Geral da República.

§ 2' Em caso de vaga ou afastamen
to de Subprocurador-Geral da Repúbli
ca, por prazo superior a 30 dias, poderá

ser convocado Procurador Regional da
República para substituição pelo voto da
maioria do Conselho Superior.

§ 3° O Procurador Regional da Re
pública convocado receberá a diferença
de vencimento correspondente ao cargo
de Subprocurador-Geral da República,
inclusive diárias e transporte se for o ca
so."

- N°20-

EMENDA AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 69/89

O inciso I do art. 98 passa a ter a seguinte
redação:

"I - O Procurador-Geral do Traba
lho, o Vice-Procurador-Geral do Traba
lho e o Corregedor-Geral, que o inte
gram como membros natos com direito
a voz e voto.

- N'21-

EMENDA AO PROJETO DE LEI
CO MPLEMENTAR N° 69/90

Os incisos VII e VIII do art. 5' passa a
ter a seguinte redação, renumerando-se:

"VII - promover a ação civil pública,
na forma da lei"

- N'23-

EMENDA AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR No 69/89

Acrescenta-se ao art. 5° o seguinte inciso:

"XV - intervir em todos os feitos em
todos os graus de jurisdição quando for
interessado na causa pessoa jurídica de
direito público, Estado estrangeiro ou
organismo internacional."

- N'27-

EMENDA AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N' 69/89

O parágrafo único do art. 101 passa a ter
a seguinte redação:

"Parágrafo único. Aplica-se ao Pro
curador-Geral e aos demais membros do
Conselho Superior as normas proces
suais em geral, 'pertinentes aos impedi
mentos e suspeição dos membros do Mi
nistério Público."

- N'28

EMENDAAO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N' 69/89

O inciso I, do art. 178 passa a ter a seguinte
redação:

"I - Participar com direito a voz e vo
to das reuniões do Conselho Superior."
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- N'29-

EMENDA AO P~OJETODE LEI
COMPLEMENTAR N' q~/89

Os §§ I' e 2' do art. 113 passam a ter a
,seguinte redação:

"§ I' Em caso de vaga ou de afasta
mento de Subprocurador-Geral do Tra
balho por prazo superior' a 30 (trinta)
dias, poderá ser convocado pelo Procu
rador-Geral, mediante aprovação do
Conselho Superior, Procurador Regio
nal do Trabalhó para substituição.

§ 2' O Procurador Regional do Tra
balho convocado receberá a diferença de
vencimentos correspondente ao cargo de
Subprocurador-Geral do Trabalho, in-o
clusive diárias e transporte, se >for o ca
so."

- N'30-

EMENDA AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N' 69/89

Suprima-se 'QS..arts. 171 e 175 inclusive,
dando-se..lhes a seguinte redação e renume

.rando-os:

"Art. 171:. Compete ao Conselho
Superior do Ministério PúbliF9. do Dis
trito federal e Territórios julgar em grau
de recurso o pedido de revisão do despa
cho do Procurador-Gerat de Justiça que
determina ou coafirma promoção p'elo
arquivamento pe inquérito policial ou
peças de informações~ .

§ 10 O pedido poderá s~i interposto
no prazo de 15 dias do despacho, pelo
ofendido ou interessado. '

§ 2' Neste caso a decisão do Procu
rador-Geral somente será revista pelo
voto secreto de 2/3 (dois terços),dos
membros do Conselho.

Art. 172. O Conselho Superior do
Ministério Público do Distrito Federal
poderá criar comissões de âmbito territo
rial que delimitar para promover a inte
gração dos órgãos da instituição, res
guardado sempre o princípio da autono
mia e independência funcional.

Parágrafo único. Caberá ao Conse
lho fixar a composição e atribuições des
tas comissões, bem como seu âmbito ter
ritorial de atividade, proibida a delega
ção da competência privativa."

- N'31-

EMENDA AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR No 69189

Acrescente-se ao art. 207:

"Sendo o tempo de afastamento consi
derado de efetivo exercício para todos
os fins e efeitos de direito." .

- N'34-

EMENDA AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR No '69/89

Suprima-se o texto dos art. 136 a 140 inclu
'sive dando-se-lhes a seguinte redação:

"Art. 136. Compete ao Conselho
Superior do Ministério Público Militar
julgar em grau de recurso o pedido de
revisão do despacho do Procurador-Ge
raI da Justiça Militar que determina o
arquivamento de inquérito policial mili
tar ou confirma promoção no mesmo
sentido.

§ I' O pedido poderá ser interposto
no prazo de 15 dias da publicação do
despacho, pelo ofendido ou interes6ado.

§ 2' Neste caso.a decisão do Procu
rador-GeraI somente será revista pelo
voto de 2/3 (dois terços) dos membros
do Conselho em votação secreta.

Art. 137. O Conselho Superior do
Ministério Público Militar poderá criar
comissões de âmbito regional ou nacio
nal para promover a integração e coorde
nação dos órgãos da instituição, resguar
dado sempre o prin.cípio da autonomia
e da independência funcionai.

Parágrafo único. 'Caberá ao Conse
lho fixar a composição e atribuições des
tas comissões, bem como o seu âmbito
territorial de atividade, proibida,a dele
.gação da sua competência privativa."

- N'36-

EMENDA AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR No 69/89

Substitua-se a redação do art. 65, I pela
seguinte:

"I - Participar com direito a voz e vo
to das reuniões do Conselho Superior;"

- N'37-

EMENDA AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N' 69189

"Suprima-se do art. 153 o seu inciso
11."

Justificação

O texto é inconstitucional já que permitiria
o precedente de atuação perante tribunais
e juízes de outros estados e perante a Justiça
Federal do Trabalho e Militar.

Além de ferir o princípio federativo propõe
uma superposição de atribuições perante juí
zes e tribunais onde o Ministério Público já
está representado por outro de seus ramos.

- N'38-

EMENDA AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N' 69/89

Suprima-se o inciso II do art. 135.

- N'39-

EMENDA AO PROJETO DE LEI
.CONiPf-EMENTAR N' 69/89.

Suprima-se o inciso II do art. 101.

- N'40-

. EMENDA AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N' 69/89

No art. 214 acrescenta-se o seguinte:

~.§. 3' Não se preencherá vaga pai
promoção sem que antes a vaga a ser
pf.l:enchida não tenha sido submetida a
curso de remoção entre os da mesma
classe ou categoria - na forma desta
lei."

- N'42-

EMENDA AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 69/89

O parágrafo único do art. 135 passa a ter
a s,eguínte redação:

"Parágrafo único. Aplica-se ao Pro
curador-Geral e aos demais membros do
Conselho Superior e normas processuais
em geral, pertinentes ao~ impedimentos
e suspeição dos membros do Ministério
Público." .

- N'52

EMENDA SUPRESSIVA
AO PROJETO N' 69/89

DE LEI COMPLEMENTAR
(Lei Orgânica do Ministério

, Público da União)
(Do Poder Executivo)

, Suprimir os §§ 2's dos arts. 68, 71, 113 e
115, denominilndo-se os respectivos §§ 1" co
mo parágrafos únicos.

- N'54-

EMENDA AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N' 69/89

Altera-se a redação do art. 18, inciso I letra
c substituindo-a pela seguinte: .,

'~'Ter ingresso e trânsito livre, em ra
zão do serviço, em qualquer repartição
pública e nos casos previstos em lei nas
entidades privadas respeitada sempre a
garantia da inviolabilidade do domicí
lio."

- N'S8-

EMENDA AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N' 69/89

Fica suprimido do art. 36 o seu inciso II
e o parágrafo único respectivo:

- N'59-

EMENDA AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N' 69/89

Dá nova redação ao § 4' do art. 7' que
passa a ser a seguinte:

"As correspondências, notificações,
requisições e funções do Ministério Pú
blico quando tiverem como destinatário
ou envolverem as autoridades mencio
nadas nos art. 102, inciso I, letras b e
c, da Constituição serão encaminhadas
e levadas a efeito pelo Procurador-Geral
da República, atendidos os princípios e
forma previstos na lei, cabendo as autori
dades mencionadas fixar data, hora e lo
caI em que puderem ser ouvidas, se for
o caso."
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-- N'61'-'

EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE
LEI , ..

COMPLEMENTAR N- 69/89'

Acrescenta-se no inciso II do art. 18 a se
. guinte alínea:

"h) receber intim~ção pessoalmente
nos' autos em qualquer processo e grau
de jurisdição nos feitos em que tiver que
oficiar;" .

-- N'66-.

, EMENDA 'ADITIVA AO PROJETO DE
LEI COMPLEMENTÀRN- 69/89

ACrescente-sea9 art. '85 o segui~te inciso:

"UI - inter"vir obrigatoriamente em
todos os feitos nos segundo, e' terceiro
graus de jurisdição da Justiça do Traba
lho, quando a parte· for. pessoa jurídica
do Direito Público, Estad9 estrangeiro
ou organismo internacional.":.

. ~-' N' 67":'

EMENDA AO PROJETO DE LEI
.COMPLEME;NTAR

No art. 17, inciso I, acr'escentacse:

"O Corregedor-Geral"

e suprima-se o § 2- do mesmo artigo.

o SR. PRESIDENTE:(Inocêncio Oliveira)
~ A Comissão· de Constituição e Justiça e
de Redação ao apreciar o projeto, ofereceu
ao mesmo e vou submeter a votos as seguin-·
tes, Emendás: . , '

,"1

, N-.OI,·
Inclua-se no incis() II do ar1.18 do projeto

a seguinte alínea:
"Art. 18 ·; .

II - .. :: .
h -receber intimação pessoalmente

em qualq~er p!ocesso e' grati de juris-
dição;"" . ..

N-02

Dê-se aseguiilti': n~daçã~ ao§ 2- do' art.
22 do projeto:

"Art. 22 .
§2- A fiscalização contábil; financei

ra; orçamentária, operaciónale patrimo
nial do Ministério Público da União será
exercida peló Congresso Nacional, me
diante controle externo, com o auxílio
doTribunaI de Contas da União, segun
do o'disposto no Título IV, Capítulo I,
Seção IX, da Coiístituição,'e por sistema
.próprio 'de contrOle interno:"

N'03
·0 '§ 2- do art. 25 do projeto 'passa a ter

a seguinte redação: '.
"Art: 25: ·;.:.·, '.. :.. : : .
§ 2- A delegação também poderá

ser feita ao Diretor-Geral da Secretaria

dó'Ministério Público da União para a
·;prática de atos de'gestão administrativa,
financeira e de pessoal, este último ape

"nas em relação aos' servidores e serviços
·auxiliares·." .

N'04

O inciso II .do :irL. 29 do. projetá passa a
ter a seguinte redação:'" .

"Art. 29..::·:·; ; : ..
11 A organização e o funcionamento

da Diretoria-Geral e dos serviços da Se
cretaria do Ministério Público da
União."

N'05
, .

, Dê-~~ a seguinieredàção aó art.,34 do pro-
: jeto: . ". .... ,

'."Art. '34. .A Secretaria do. Ministé
rio Público da União é dirigida pelo seu'

:Diretor-Geral; de'livre escolha do Pro
curador-Gerai da, República e demissí
velad nutum,incumbindo-Ihe os serviços
auxiliares. de apoio técnico e, adminis
trativo à instituição." ,

N'06

O incis~ I docaputdQ' art:53 do .projeto
passa a ter a seguinte redação:

. ;'Ar~. 53 : :.: .
I - elaborar, mediante voto plurino-

, minai; facultativo fi seCreto, a lista sêxtu
pia para a' composição do Superior Tri
bunalde Justiça, sendo elegíveis os
membros do Ministério Público Federal,
com mais de.dez anos, na carreira, 'tendo

'mais de trinta 'e cinco e menos de sessen
ta' e cinco anos de idade."

N'07

Acrescentem~seos seguintes incisos ao art.
85 do projeto: .

. "Art~·85: ; .
HI-prom:o~eràação civil p6bliéa no

âmbito da Justiça do Trabalho, para a
·defesa de interesses, coletiyos, quando
desrespeitados os direitos s.ociais consti-
t1jcionalmente garantidos; .

IV ~recorrerdas decisqes da Justiça
·do Trabalho, quando entender necessá
rio, tanto nos processos em que for par-
·te, como naqueles em que oficiar como
fiscal da lei, bem como pedir revisão dos
Enunci~dosda Súmula de Jurisprudên
cia do Tribunal Superior do Trabalho;

V - funcionar nas sessões dos Tribu-
·nais Trabalhistas, manifestando-se ver
balmente sobre. a 'matéria 'em debate,
sempre que entender neêessários, sendo
lhe assegurado o direito de vista dos pro
cessos em julgamento, podendo solicitar
as requisições e diligências que julgar
convenientes;

VI - instaurar instâncias em caso de
greve, quando a defesa da ordem jurí
dica ou o interesse público assim o exigir;

VII - promover ou participar da ins
trução e conciliação em dissídios decor
rentes da paralisação deserviços de qual
quer natureza, oficiando obrigatoria
mente nos' processos, manifestando sua
concordância ou discordância, em even
tuais acordos firmados antes da homolo
gação, resguardado o direito de recorrer
em 'caso de violação à lei e à Consti-
,tuição; " . . .

.: VIII.,- promover mandado de injun
ção, qtiandoa competência for da Justiça
do Trabalho;

IX - atuar como árbitro,se assim for
solicitado p'elas partes, nos casos men
cionados no art. 114 da Constituição Fe-
deral;; .

X - requerer as diligências que julgar
convenientes para o correto andamento

. dos' processos e para a. melhor solução
das lides trabalhistas."

N'OS

,>Acrescentem-se ao ·art. 86 do projeto os
. seguintes incisos: .

"Art. 86 : .
IV - ser cientificado pessoalmente

das decisões proferidas pela Justiça do
Trabalho nas causas em que o órgão te
nha intervido ou emitido parecer escrito;

V - exercer: outras atribuições que
lhe forem conferidas por lei, desde que
compatíveis com sua finalidade." .

N'09

O inciso VI' do art.' 94 do projeto passa
;:a ter a seguinte redação:' ,:
. ."Art. 94 : .' · ..

. VI -'- designar o Chefe da Procurado
ria Regional do Trabalho dentre os Pro

'. curadores Regionais do Trabalho lota
dos 'na respectiva Procúradoria Regio

: na!."

N'IO

O inciso XXI doart. 94 do projeto passa
'a ter a'seguinte redação:

.. "ArL 94 ; ; :.
XXI -:- organizar a prestaçãqde con

, tas do exercício. anterior, encâminhan
do-a ao Procurador-Geral da Repúbli-
ca." '.

N'l1

O inciso n docaputdo art. 97 do projeto
passa a ter a seguintê redação: '

"Art. 97 : : ..
U-eJaborar,mediantevoto plurino

minal,facultativo e secreto, a lista sêxtu
pla para a composição do Tribunal Supe
rior do Trabalho, sendo elegíveis os
membros do Ministério Público do Tra
balhq, com mais de 10 (dez) anos na
carreira, tendo mais de 35 (trinta e cinco)
e'menos de 65 (sessenta e cinco) anos
de idade." '
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N" 12

o inciso III caputdo art. 97 do projeto pas
sa a ter a seguinte redação:

"Art. 97 .
III - eleborar, mediante voto plud

nominal, facultativo e secreto, a lista sêx
tupla para os Tribunais Regionais do
Trabalho, dentte os Procuradores, com
mais de dez anos de carreira."

N' 13

O inciso IV do caputdo art. 97 do projeto
passa a ter a seguinte redação:

A r t 9 7
IV - eleger, dentre os Subprocurado

res-Gerais do Trabalho e mediante voto
plurinominal, facultativo e secreto, qua
tro membros do Conselho Superior do
Ministério Público do Trabalho."

N' 14

O inciso II do caputdo art. 98 do projeto
passa a ter a seguinte redação:

"Art. 98 .
II - quatro Subprocuradores-Gerais

do Trabalho, eleitos para um mandato
de dois anos, na forma do art. 97, desta
lei, permitida uma reeleição."

N" 15

O inciso UI docaputdo art. 98 do projeto
passa a te a seguinte redação:

"Art. 98 .
UI - quatro Subprocuradores-Gerais

do Trabalho, eleitos para um mandato
de dois anos, por seus pares, mediante
voto plurinominal, facultativo e secreto,
permitida uma reeleição."

N' 16

O inciso I do art. 119 do projeto passa
a ter a seguinte redação:

Art. 119 .
I - promover, privativamente, a ação

penal pública."

N' 17

O inciso XX do art. 128 do projeto passa
a ter a seguinte redação:

Art. 128 ..
XX - organizar a prestgão de contas

do exercício anterior, encaminhando-a
ao Proçurador-Geral da República."

N' 18

O inciso XXI do art. 163 do projeto passa
a ter a seguinte redação:

"Art. 163 ..
XXI - organizar a prestação de con

tas do exercício anterior, encaminhan
do-a ao Procurador-Geral da Repúbli
ca."

N'19

a) Acrescente-se à epígrafe da Seção VIII
do Capítulo I do Título 1II do projeto a se
guinte expressão: " ... e da readmissão".

b) Inclua-se o presente artigo, que tomará
o n" 210, com a seguinte redação, renume
rando-se os seguintes:

"Art. 210. A readmissão li o rein
gresso, na carreira, do membro do Mi
nistério Público exonerado.

§ 1" A readmissão far-se-á a pedido
do interessado e dependeni de inspeção
médica favorável.

§ 2" A readmissão far-se-á no grau
de carreira a que pertencia o exonerado,
ou em cargo equivalente, e dependerá
das seguintes condições:
1-existência de vaga a ser preenchi

da mediante promoção por merecimen
to:

II -inexistência de candidato apro
vado em concurso, em condições de no
meação, quando se tratar de readmissão
para cargo de classe inicial de carreira."

N' 20

Suprima-se o art. 285 do projeto.
N" 21

Suprima-se o art. 286 do projeto.

N' 22

Acrescente-se no Título IV - das Dispo
sições Finais e Transitórias - do projeto o
presente artigo, que tomará o n" 291:

"Art. 291. Enquanto não for apro
vada a lei complementar relativa à Advo
cacia Geral da União, referida no art.
29 do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias, o Ministério Público
Federal continuará a exercer atividades
de representação judicial e da União,
pela forma que for fixada pelo Procura
dor-Geral da República.

N' 23
Inclua-se no Título IV - Das Disposições

Finais e Transitórias do projeto o seguinte
artigo:

"Art. os membros do Ministério PÚ
blico da União, cuja promoção para os
cargos finais d:;t respectiva calTeira tenha
acarretado a sua remoção para o Distrito
Federal, poderão optar pelo exercício de
suas funções 'de origem, preferencial
mente junto a órgão judiciário de segun
da instâneia, desde que manifestem sua
opção no prazo de trinta dias, a contar
da promulgação desta lei complementar.

Parágrafo único. Os que ex~rcerem a
opção de que trata este artigo passarão
a integrar quadro suplementar, assegu
rando-se-lhes todas as garantias, vanta
gens e prerrogativas de seu cargo, assim
como o retorno ao quadro geral, desde
que haja vaga, mediante simples mani
festação de vontade."

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Os Srs. que as aprovam queiram permanecer
como estão. (Pausa.)

A aprovadas.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

- Em plenário foram oferecidas e vou sub
meter a votos as seguintes: emendas, com
pareceres contrários.

-no6 -
EMENDA AO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR n" 69/89
Altere-se a redação do inciso V do art.

37'1 pela seguinte:
"V - participar dos Conselhos 'Peni

tenciários do sistema federal de justiça".
-n"IO-

EMENDA AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N" 69/89:

Altere-se a redação do art. 21, caput,
a seguinte:

"Art. 21. Ao Ministério Público da
União é assegurada autonomia funcional
e administrativa na forma da Constitui
ção cabendo-lhe:

-n'·' 12-1
EMENDA AO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N" 69/89
Suprima-se do art. 72 o seu inciso I.

_n° 15-
EMENDA AO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR No 69/89
No art. 53, incisos 1, substitua-se:

"membros do Ministério Público Fe
deral" por:

"Subprocuradores-Gerais da Repúbli
ca"

c substitua-se no inciso lI:
?emembros do Ministério Público Fede
ral"

por:
"Procuradores Regionais da Repúbli

caH
•

N" 22
No inciso IH do artigo 53 e nos incisos

U e III do artigo 54 onde se le "quatro" leia-se
"dois", e nos inciso IV do artigo 97 e U e
III do artigo 98 onde se lê "três" leia-se
"dois".

N"41

EMENDA AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 69/89

No inciso IV do artigo 77 acrescente-se:
"com anuência do órgão de origem".

N'48

EMENDA AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N" 69/89

Nos incisos II e III do art. 167, onde se
lê "três" leia-se "dois".

- N'51-

EMENDA AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N" 69/89

O § 4" do art. 205 passa a ter a seguinte
redação:

"§ 4" Somenta motivado expres
samente no interesse público e pelo
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voto de 2/3 dos seus membros poderá
o Conselho Superior recusar o mais
antigo à promoção por antiguidade;
repetindo-se a votação até fixar-se a
indicação...

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que os aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Rejeitadas.

O SR. PRESIDENTE: (Inocencio Olivei
ra)- Vou submeter a votos o
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N" 69 DE 1989

O Congresso Nacional decreta:

TÍTULO I
Das Disposições Gerais

CAPÍTULO I
Da Definição, dos Princípios e das Funções

Institucionais

Art. I" O Ministério Público da União.
organizado por esta lei. é instituição perma
nente. essencial à função jurisdicional do Es
tado. incumbindo-lhe a defesa da ordem jurí
dica. do regime democrático. dos interesses
sociais e dos interesses individuais indispo
níveis.

Art. 2'1 Incumbem ao Ministério Público
as medidas necessárias para garantir o respei
to dos Poderes Públicos e dos serviços de
relevância pública aos direitos assegurados
pela Constituição Federal.

Art. 3" O Ministério Público da União
exercerá o controle externo da atividade poli
cial.

Art. 4" São princípios institucionais do
Ministéro Público da União a unidade. a indi-

o visibilidade e a independência funcional.

CAPÍTULO II
Dos Instrumentos de Atuação

Art. 5" Compete ao Ministério Público
da União junto aos órgãos da jurisdição fede
ral:

I - promover a ação direta de inconstitu
cionalidade;

TI - promover a ação direta de inconstitu
cionalidade por omissão;

III -promover a argüição de descumpri
mento de preceito fundamental decorrente
da Constituição;

IV -promover a representação para in
tervenção federal nos estados e no Distrito
Federal;

V -promover. privativamente. a ação pe
naI pública. na forma da lei;

VI - impetrar habeas corpus:
VII - promover ação civil pública. na for

ma da lei. para a proteção e reparação dos
danos causados ao meio ambiente. ao consu
midor. aos bens de valor estético. histórico.
turístico e paisagístico e a outros interesses
difusos e coletivos;

VIII - promover ação civil pública. na for
ma da lei. visando à anulação ou à declaração
de nulidade de atos lesivos ao patrimônio pú

.blico ou à moralidade administrativa da

União. de sua administração indireta ou de
entidades privadas de que participe;

IX - promover outras ações. nelas incluí
do o mandado de injunção. em defesa da
ordem política. da ordem econômica. da or
dem financeira e da ordem social, quandO'
difusos os interesses a serem protegidos;

X - promover a ação visando o cancela
mento de naturalização. em virtude de ativi
dade nociva ao interesse nacional;

XI - promover a responsabilidade dos
executores ou agentes do estado de defesa
ou do estado de sítio. pelos ilícitos cometidos
no período de sua duração;

XII - defender judicialmente os direitos
e interesses das populações indígenas; incluí
dos os relativos à terras por elas tradicio
nalmente habitadas. propondo as açôes cabí
veis;

XIII - promover outras ações necessárias
ao exercício de suas funçôes institucionais.
definidas na Constituição e nas leis;

XIV - manifestar-se em qualquer fase dos
processos. acolhendo solicitação do juiz ou
por sua iniciativa. quando entender existente
interesse em causa que justifique a interven
ção.

Art. 6" Incumbe ao Ministério Público
da União. sempre que necessário ao exercício
de suas funçôes institucionais:

I - instaurar inquérito civil e outros proce
dimentos administrativos;

II - requisitar diligências investigatórias c
a instauração de inquérito policial e de inqué
rito policial militar. podendo acompanhá-los
e produzir provas; ,

III - requisitar à autoridade competente
a instauração de procedimentos administra
tivos. podendo acompanhá-los e produzir
provas;

Art. 7" Para o exercício de sua atribui
ções. o Ministério Público da União poderá:

I - notificar testemunhas e requisitar sua
condução coercitiva. no caso de ausência in
justificada;

IV - requisitar informações e documentos
a entidades privadas. quando legalmente
obrigadas a prestá-las ou exibi-los;

V - realizar inspeções e diligências inves
tigatôrias;

§ I" Nenhuma autoridade poderá opor
ao Ministério Público. sob qualquer pretexto.
a execeção de sigilo. sem pre juízo da subsis
tencia do caráter sigiloso da informação. do
registro. do dado ou do documento que lhe
seja fornecido.

§ 2" O membro do Ministério Público se
rá responsável pelo uso indevido das informa
ções e documentos que requisitar.

§ 3" A falta injustificada e o retardamen
to indevido do cumprimento daa requisições
do Ministério Público implicarão a responsa
bilidade de quem lhe der causa.

§ 4" As notificações e requisições previs
tas neste artigo. quando tiverem como desti
natário o Presidente da Repúhlica e os Minis
tros de Estado. os membros do Congres~o

Nacional. os Ministros do Supremo Tribunal
Federal e dos Trihunais Superiores da União

e os Governadores de estado. serão encami
nhadas pelo Procurador-Geral competente.

CAPÍTULO UI
Do Controle Externo da Atividade Policial

Art. 8" O Ministério Público da União
exercerá o controle externo da atividade poli
ciai por meio de medidas administrativas e
judiciais. visando a assegurar a indisponibi
lidade da persecução penal e a prevenção ou
correção de ilegalidades ou do abuso de po
der. podendo. especialmente:

I - ter livre ingresso e realizar inspecção
em estabelecimentos policiais ou prisionais;

II - ter acesso a quisquer documentos re
lativos à atividade policial;

ITI - requisitar providências para sanar a
omissão indevida ou para prevenir ou corrigir
ilegalidade ou abuso de poder;

IV - representar à autoridade competente
para abertura de inquérito sobre a omissão
ou fato ilícito ocorridos no exercício da ativi
dade policial;

V - promover a ação penal por abuso de
poder.

Art. 9' A prisão de qualquer pessoa. por
parte de autoridade federal ou do Distrito
Federal e territórios. deverá ser comunicada
imediatamente ao Ministério Público compe
tente. com indicação do lugar onde se encon
tra o preso e c6pia dos documentos compro
batórios da legalidade da prisão.

CAPÍTULO IV
Da Defesa dos Direitos Constitucionais

Art. lO. A defesa dos direitos constitu
cionais do cidadão visa à garantia do seu efe
tivo respeito pelos Poderes Públicos e pelos
prestadores de serviços de relevância pública.

Art. 11. A Defensoria dos Direitos do
Cidadão aginí de ofício ou mediante repre
sentação. notificando a autoridade questio
nada para que preste informação. no prazo
que assinar.

Art. 12. Recebidas ou não as informa
ções e instruído o caso. se o Defensor dos
Direitos do cidadão concluir que direitos
constitucionais foram ou estão sendo desres
peitados. deverá notificar o responsável para
que tome as providências necessárias a preve
nir a repetição ou que determine a cessação
do desrespeito verificado.

Art. 13. Não atendida. no prazo devido.
a notificação prevista no artigo anterior. a
Defensoria representará ao poder ou autori
dade competente para promover a responsa
bilidade pela ação ou omissão inconstitucio
nais.

Art. 14. É vedada aos órgãos de defesa
dos direitos constitucionais do cidadão pro
mover em juízo a defesa de direitos indivi
duais lesados.

§ 1" Quando a legitimidade para a ação
decorrente da inobservância da Constituição.
verificada pela Defensoria. couber a outro
6rgão do Ministério público. os elementos
de informação ser-lhe-ão remetidos.

§ 2" Sempre que o titular do direito lesa
do não puder constituir advogado e a ação
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cabível não incumbir ao Ministério Público,
o caso, com os elementos colhidos, será enca
minhado à Defensoria Pública competente.

Art. 15. A lei regulará os procedimentos
da atuação do Ministério Público na defesa
dos direitos constitucionais do cidadão.

CAPÍTULO V
Da Participação do Ministério Público da

União em Orgãos Colegiados Estatais

Art. 16. A lei assegurará a participação
do Ministério Público da União nos órgãos
colegiados estatais, federais ou Distrito Fede
ral e territórios, constituídos para defesa de
direitos e interesses relacionados com as fun
ções da instituição.

CAPÍTULO VI
Das Garantias e das Prerrogativas

Art. 17. Os membros do Ministério pú
blico da União gozam das seguintes garantias:

I - vitaliciedade, após dois anos de efetivo
exercício, não podendo perder o cargo senão
por sentença judicial transitada em julgado;

II - inamovibilidade, salvo por motivo de
interesse público, mediante decisão do Con
selho Superior, por voto de dois terços de
seus membros, assegurada ampla defesa;

III - irredutibilidade de vencimentos, ob
servando quanto à remuneração o que dis
põem os artigos 37, XI, 150, lI, 153, § 2',
I da Constituição Federal.

Parágrafo único. As garantias estabeleci
das neste capítulo não exc1uem outras deter
minadas por lei, e são de caráter irrenunciável
e indisponível.

Art. 18. São prerrogativas dos membros
do Ministério Público da União:

I - institucionais:
a)sentar-se imediatamente à direita dos juí

zes singulares ou presidentes dos órgáos judi
ciários perante os quais oficiem;

b)usar vestes talares ;
c)ter ingresso e trânsito livres, em razão de
serviço, em qualquer recinto público ou pri
vado, respeitada a garantia constitucional de
inviolabilidade do domicI1io;

d)a prioridade em qualquer serviço de
transporte ou comunicação, público ou priva
do, no território nacional, quando em serviço
de caráter urgente;

e)o porte de arma, independentemente de
autorização;

f)carteira de identidade especial, de acordo
com modelo aprovado pelo Procurador-Ge
ral da República e por ele expedida, nela
se consignando as prerrogativas constantes
do inciso I, alíneasc, deee do incíso 11, alí
neasd, eef,deste artigo;

11 - processuais:
a)do Procurador-Geral da República, ser

processado e julgado, nos crimes comuns pe
lo Supremo Tribunal Federal; pelo Senado
Federal, nos crimes de responsabilidade;

b) do membro do Ministério Público da
União que oficie perante tribunais, ser pro
cessado e julgado, nos crimes comuns c de
responsabilidade, pelo Superior Tribunal de
Justiça;

c) do membro do Ministério Público da
União que oficie perante juízos de primeira
instáncia, ser processado e julgado, nos cri
mes comuns e de responsabilidade, pelos Tri
bunais Regionais Federais, ressalvados a
competência da Justiça Eleitoral;

d) não ser preso ou detido, senão por or
dem escrita do tribunal competente ou em
razão de flagrante de crime inafiançável, caso
em que a autoridade fará imediata comuni
cação àquele tribunal e ao Procurador-Geral
da República, sob pena de responsabilidade;

e) ser recolhido à prisão especial ou à sala
especial de Estado-Maior. com direito a pri
vacidade e à disposição do tribunal compe
tente para o julgamento, quando sujeito a
prisão antes da decisão final; e a dependência
separada no estabelecimento em que tiver
de ser cumprida a pena;

f) não ser indiciado em inquérito policial,
observando-se o disposto no parágrafo único
deste artigo;

g) ser ouvido, como testemunha, em dia,
hora e local previamente ajustados com o
magistrado ou a autoridade competente.

Parágrafo único. Quando, no curso de in
vestiga·;ão, houverindício da prática de infra
ção penal por membro do Ministério Público
da União, a autoridade policial, civil ou mili
tar, remeterá imediatamente os autos ao Pro
curador-Geral da República, que designará
membro do Ministério Público para prosse
guimento da apuração do fato.

Art. 19. O Procurador-Geral da Repú
blica terá as mesmas honras e tratamento dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal; e
os demais membros da instituição, as que fo
rem reservadas aos magistrados perante os
quais oficiem.

Art. 20. Os órgãos do Ministério Público
da União terão presença assegurada em todas
as sessões dos colegiados em que oficiem.

CAPÍTULO VII
Da Autonomia do Ministério Público

art. 21. Ao Ministério Público da União
é assegurada autonomia funcional, adminis
trativa e financeira, cabendo-lhe:

I - propor ao Poder Legislativo a criação
e extinção de seus cargos e serviços auxiliares,
bem como a fixação dos vencimentos de seus
membros e servidores;

II - prover os cargos de suas carreiras
e dos serviços auxiliares;

III - organizar os serviços auxiliares;
IV - praticar atos próprios de gestão.
Art. 22. O Ministério Público da União

elaborará sua proposta orçamentária dentro
dos limites da lei de diretrizes orçamentárias.

§ 1" Os recursos correspondentes às suas
dotações orçamentárias, compreendidos os
créditos suplementares e especiais, ser-Ihe-ão
entregues até o dia 20 de cada mês;

§ 2" A fiscalização contábil. financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial do
Ministério Público da União será exercida
pelo Congresso Nacional, mediante controle
externo. e por sistema prôprio de controle
interno.

§ 3" As contas referentes ao exercício an
terior serão prestadas, anualmente, dentro
de sessenta dias da abertura da sessão legis
lativa.

CAPÍTULO VIII
Da Estrutura

Art. 23. O Ministério Público da União
compreende:

I - o Ministério Público Federal;
II - o Ministério Público do Trabalho;
III - o Ministério Público Militar;
IV - o Ministério Público do Distrito Fe

deral e Territôrios.
Parágrafo único. A estrutura básica do

Ministério Público da União será organizada
por regulamento, nos termos da lei.

CAPÍTULO IX
Do Procurador-Geral da República

Art. 24. O Procurador-Geral da Repú
blica é o chefe do Ministério Público da
União, nomeado pelo Presidente da Repú
blica dentre integrantes da carreira, maiores
de trinta e cinco anos, após a aprovação de
seu nome pela maioria absoluta do Senado
Federal. para mandato de dois anos, permi
tida a recondução, precedida de nova decisão
do Senado Federal.

Parágrafo único. A exoneração, de ofí
cio, do Procurador-Geral da República, por
iniciativa do Presidente da República, deverá
ser precedida de autorização da maioria abso
luta do Senado Federal, em votação secreta.

Art. 25. São atribuições do Procurador
Geral da República, como Chefe do Minis
tério Público da União:

, I - representar a instituição;
II - propor ao Poder Legislativo os proje

tos de lei sobre o Ministério Público da
União;

111 - apresentar a proposta de orçamento
do Ministério Público da União, compatibi
lizando os anteprojetos dos diferentes ramos
da instituição, na forma da lei de diretrizes
orçamentárias;

IV - encaminhar ao Presidente da Repú
blica as listas tríplices para nomeação do Pro
curador-Gerai do Trabalho. do Procurador
Geral Militar e do Procurador-Geral do Dis- .
trito Federal e Territórios e a proposta de
sua exoneração;

V - dar posse ao Vice-Procurador-Geral
da República, ao Procurador-Geral do Tra
balho, ao Procurador-Geral da Justiça Militar
e ao Procurador-Geral do Distrito Federal;

VI - encaminhar aos Presidentes dos Tri
bunais as listas sêxtuplas a que se referem
os artigos 94, caput, 104, lI, lU, § 2" e 115,
parágrafo único, 11, da Constituição;

VII - dirimir conflitos de atribuição entre
integrantes de ramos diferentes do Ministério
Público da União;

VIII - praticar atos de gestão adminis
trativa. financeira e de pessoal;

IX - prover e desprover os cargos das
carreiras do Ministério Público da União e
seus servi!;os auxiliares;

X - arbitrar o valor das diárias, ajudas
de custo e gratificação de magistério;
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XI - fixar o valor das bolsas devidas aos
estagiários;

XII - exercer outras atribuições previstas
em lei.

§ 1" O Procurador-Geral da República
poderá delegar aos Procuradores-Gerais as
atribuições previstas nos itens VIII e IX deste
artigo.

§ 2' A delegação também poderá ser fei
ta ao Secretário-Geral do Ministério Público
da União para a prática de atos de gestão
administrativa, financei ra e de pessoal. estes
últimos apenas em reJação aos servidores dos
serviços auxiliares.

Art. 26. O Procurador-Geral da Repú
blica designará dentre integrantes da carrei
ra, maiores de trinta e cinco anos, o Vice-Pro
curador-Geral da República, que o substi
tuirá em seus impedimentos e exercerá o car
go em caso de vacância, até o provimento
definitivo.

CAPÍTULO X
Do Conselho de Assessoramento Superior do

Ministério Público da União

Art. 27. O Conselho de Assessoramento
Superior do Ministério Público da União, sob
a presidência do Procurador-Geral da Repú
blica, será integrado pelo vice-Procurador
Geral da República, pelo Procurador-Geral
do Trabalho, 'pelo Procurador-Geral da Jus
tiça Militar e pelo Procurador-Geral de Jus
tiça do Distrito Federal.

Art. 28. As reuniões do Conselho de As
sessoramento Superior do Ministério Público
da União serão convocadas pelo Procurador
Geral da República, podendo o solicitá-Ias
qualquer de seus membros.

Art. 29. O Conselho de Assessoramento
Superior do Ministério Público da União de
verá opinar sobre as matérias de interesse
geral da instituição, e em especial sobre:

I - projetos de lei de interesse comum
do Ministério Público da União, neles incluí-

o dos'
o a) os que visam alterar normas gerais da
Lei Orgânica do Ministério Público da União;

b) a proposta de orçamento do Ministério
Público da União;

c) os que proponham a fixação dos venci
mentos nas carreiras e nos serviços áuxiliares;

II - a organização c o funciomento da
Secretaria-Geral do Ministério Público da
União.

Art. 30. O Conselho de Assessoramento
Superior poderá propor aos Conselhos Supe
riores dos diferentes ramos, do Ministério PÚ
blico da União, medidas para uniformizar os
atos decorrentes de seu poder normativo.

CAPÍTULO XI
Das Carreiras

Art. 31. As carreiras dos diferentes ra
mos do Ministério Público da União são inde
pendentes entre si, tendo cada uma delas or
ganização própria, na forma desta lei.

Art. 32. As funções do Ministério Públi
co da União só podem ser exercidas por inte
grantes da respectiva carreira, que deverão
residir onde estiverem lotados.

Art. 33. A lei estabelecerá o número de
cargos das carreiras do Ministério Público da
União e dos ofícios em que serão exercidas
suas funções.

CAPÍTULO XII
Dos Serviços Auxiliares

Art. 34. Incumbem à Secretaria-Geral
do Ministério Público da União os serviços
auxiliares de apoio técnico-administrativo à
instituição.

Art. 35. O pessoal dos serviços auxilia
res será organizado em quadro próprio de
carreira, sob regime estatutário, para apoio
técnico-administrativo adequado às ativida
des específicas da instituição.

TÍTULO II
Dos Ramos do Ministério Público da União

CAPÍTULO I
Do Ministério Público Federal

SEÇÃO I
Da Competência, dos Órgãos e da Carreira

Art. 36. O Ministério Público Federal
exercerá as atribúições previstas no art. 5"
desta lei:

I - nas causas de competência do Supre
mo Tribunal Federal, do Superior Tribunal
de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais
e dos Juízes Federais, e dos Tribunais e Juízes
Eleitorais.

n - em caráter excepcional, quando cou
ber, em causas de competência de outros juí
zes e tribunais.

UI -nas causas de competência de quais
quer juízes e tribunais, para defesa de direitos
e interesses das populações indígenas.

Parágrafo único - O Ministério Público
Federal seni parte legítima para interpor re
curso extraordinário das decisões da Justiça
dos estados nas representações de inconstitu
cionalidade instituídas segundo o art. 125,
§ 2", da Constituição.

Art. 37. Incumbe ao Ministério Público
Federal:

I - instaurar inquérito civil e outros proce
dimentos administrativos;

n- requisitar diligências investigatórias e
a instauração de inquérito policial, podendo
acompanhá-los e produzir provas;

UI - requisitar á autoridade federal com
petente a instauração de procedimentos ad
ministrativos, podendo acompanhá-los e pro
duzir provas;

IV -exercer o controle externo da ativi
dade da Polícia Federal;

V - participar dos Conselhos Penitenciá
rios;

VI - integrar os órgãos colegiados previs
tos no art. 16, quando competentes da estru
tura administrativa da União;

VII - fiscalizar a execução da pena, nos
processos de competência da Justiça Federal
e da Justiça Eleitoral.

Art. 38. Cabe ao Ministério Público Fe
deral exercer a defesa dos d'ireitos constitu
cionais do cidadão, sempre que se cuidar de
garantir-lhes o respeito:

T- pelos Poderes Públicos Federais;

11 - pelos órgãos da administração pública
federal direta ou indireta;

III - pelos concessionários e permissioná
rios de serviço público federal;

IV - por entidades que exerçam outra
função delegada da União.

Art. 39. O Procurador-Geral da Repú
blica designará, dentre os Sub-procuradores
Gerais da República e mediante prévia apro
vação do nome pelo Conselho Superior, o
Defensor Federal dos Direitos do Cidadão,
para servir pelo prazo de dois anos, permitida
a recondução, precedida de nova decisão do
Conselho Superior.

§ I" Sempre que possível, o Defensor
não acumulará o exercício de suas funções
com outros do Ministério Público Federal.

§ 2" O Defensor somente será dispensa
do, antes do termo de sua investidura. por
iniciativa do Procurador-Geral da República,
anuindo a maioria absoluta do Conselho Su
perior.

Art. 40. Em cada estado e no Distrito
Federal será designado, na forma do art. 219
desta lei, membro do Ministério Público Fe
deral para exercer as funções de delegado
da Defensoria de Direitos do Cidadão.

Parágrafo único - O Defensor F,ederal dos
Direitos do Cidadão expedirá instruções para
o exercício das funçóes pelos delegados da
Defensoria, respeitado o princípio de inde
pendência funcional.

Art. 41. A execução da medida prevista
no art. 13 incumbe ao Defensor Federal dos
Direitos do Cidadão.

Art. 42. São órgãos do Ministério Públi
co Federal:

I - O Procurador-Geral da República;
rr - o Colégio de Procuradores da Repú

blica;
UI - o Conselho Superior do Ministério

Público Federal;
TV - as Câmaras de Coordenação e Revi

são do Ministério Público Federal;
V - a Corregedoria do Ministério Público

Federal;
VI - os Subprocuradores-Gerais da Re

pública;
VII - os Procuradores Regionais da Re

pública;
VIII - os Procuradores da República.
Art. 43. São unidades de lotação e de

administração, no Ministério Público Fede
ral:

I - a Procuradoria-Geral da República;
II - as Procuradorias Regionais da Repú

blica;
UI - as Procuradorias da República nos

estados e no Distrito Federal.
Art. 44. A carreira do Ministério Públi

co Federal é constituída pelos cargos de Sub
procurador-Geral da República, Procurador
Regional da República e Procurador da Re
pública.

Parágrafo único. O cargo inicial da carreira
é o de Procurador da República e o do último
nível o de Subprocurador-Geral da Repúbli
ca.
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XXII - elaborar o relatório das atividades
do MinistéÍio Público Fedenil;'

XXIII":":"coordenar as atividades do Minis-
tério Público Federal;, , ' ,

XXIV ~exeicer o~tras atividades previs~
tas emIei. "

Art. 50. As atribuições do Procurador-'
Geral da República, prevista no artigo ante
rior, poderão ser delegadas:

I - a Coordenador da Câmara de Coorde
nação e Revisão, as dós incisos X,vl, alíneasc,
dee,e XXIII;

, 11 --" aos Chefes das Procuradorias Regio
nais da República e aos Chefes das Procura~ .
dorias da República nos estados e no Distrito
Federal, as do~ incisos I; XVI, alíneaced,XXI
e XXIII. '

Art. '51. 'A ação penal pública contra o
ProcuradOr-Geral da República, quando no
exercício do 'cargo,. caberá ao Subprocura
dor-Geral da República que for designado
pelo Conselho Superior do MinistérioPúbli-
co Federal. "

Seção II

Da Chefia do Ministério Público Federal

,a)o~~efe da Procuradoria R,egionald,a Re
pública:;"q~I1~!eosProcuradores Regionais da',
Rt::pública lotados na respectiva Procuradoria

A
'4 G ' ' , Regional;,',,""

rL 5. O Procurador- eralda Repú- C ' , "
blica é, o Chefe do Ministério Público Federal. b~o" hefe, da Procuradoria da, República

nos estados e no Distrito Federal dentre os "
Art. 46. Imcumbe ao Procurador-Geral Procuradores da República lotados 'na res-' '

da' República exercer as funções do Minis- pectiva imidáde; " ,
tério Público junto ao' Supr~mo Tribunal Fe- VIII-=- com prévia anúência da Câmara de'
deral, ·manifestando-se previamente em to~ Coordenação e Revisão competente: exer- ;
dos os processos de sua competência: cer, excepcionalmente, funções afetas a outro '

Parágrafo único. O Procurador-Geral da - membro da instituição, ()udesignarrepresen- '
República proporá perante'o Supremo Tribú- tante do Ministério Público ,Federal para fa-
nal Federal: ' , "", " zê-lo;' . .

I :-a ação direta d~ inconstituCionalidade IX --:- dirimir conflitos de atúbtiÍções entre'
de lei ou atonormativo federal ou' estadual; membros do Ministério Público Federal, com

11 - a representação para interverição.fe- recurso para o Conselho Superior;, ..
deral nos estados e no' Distrito Federal, nas X - determinar a, alJertura de correição,
hipóteses doart. 34, VII, da Constituição sindicânciaouinquéritoadministnitivo;
Federal;' ' : , ," " " ' XI-det~rminar instauração ,de inquérito

.111 - as ações cívis' e 'penais cabíveis de 011 processo. administrativo contra servidores
sua competência originária. , " ' dos serviços auxiI1ar~s;' '" ',' " '

Art. 47. 'O Procurador-Geral da Repú~ XII~ decidir proéesso dis~iplina~ ~ontra
blica designará os Subprocuradores-Gerais membro da Carreira ollservidordoss~rviços

da República que exercerão, por ctelegação, auxiliares, aplicando as' sanções cabíveis;
suas funções junto !los diferentes órgãos juris~, XIII~ decidir, atendendo à necessidade ' SEÇÃO 11
dicionais do Supremo Tribunal Federal. do serviço,' sobre: ", 'Do Colégio de Procuradores da República

Parágrafo único. Em caso de necessidade a)remoção a pedido ou porpermuta; , ',. Art. '52. O Colégio,d~ Procuradores da
de serviço, o Procurador:,Geral da República b)alteração parcial da lista bienaldedesig- República, presidido pelo,Procuràdor-Geral
poderá designar, excepcionalmente,Procu-' nação; .. .. 1 da Republica, éintegnidó portódos os mem-
radores Regl'onal's da Rl'pu'blica 'e 'Procura- XIV - autorizar o afastamento de mem- b d . . 'd 'd' 'M'" .. ros a carreira em atlvl a e no, llllsteno
dores da República para manifestarem-se em bros do Ministério, Público Federal, depois Público Federal.
processos de competência do Su'premo Tribu- de ouvido o Conselhó Superior, nas hip6teses" Art. 53. Compete ao' C\llégio deProcu~
nal Federal, súbmetidàs os pareceres e aspe- previstas em lei;" '.' : ,:, radoresda República: , " , ',.' '
tições; que formularem, à sua ,aprovação ou XV '-"- dar posse aos membros' do Minis- 1:-ela1;Jorar; mediantevoto plurinominal,
do ~ubprocurador-Gerar designado., tério Público Federal; facultativo e secreto, a lista sêxtupla parª,.!!

Art. -48. .Incumbe, ao Procurador-Geral XVI - designar' membro do Ministério composição do Superior Tribunal de Justiça,
da Repúbliéa propor penl~te o Superior Tri- Público Federal para:. '" sendo elegíveis os membros do Ministério PÚ-'
bunal de Justiça: '_ a)funcionar:nos órgãos em que aparticic blico Federal, com mais de trinta e cinéo anos

~ __ a representação para intervenção fede- pação da instituição seja legalmente prevista,-, ·emenosde.sessenta.e.einco.aOps,,- de notável"
ral nos estados e no Distrito Federal, no caso ouvido o.Conselho. Superior:,' . ' ' sabei- jllrídico e reputaçã() ilibada;---,--,-,
de recusa à execução de lei federal;, b)integrar comissõês técnicasou,científi- 11 ~elaborar, mediante voto plurinomi-,

11 -a ação penal, nos casos previstos no ,cas, relacionadas às 'funções da instituição; nal, facultativoesecreto, a lista sêxtupla para
art. 105, I, a, da Constituição FederaL ouvido o Conselho Superior; a composição dos Tribunais Regionais Fede:

Parágrafo u'nl'co A compete-nc' pre' t'a " ,.' , ' ", rais, ,sendo elegíVeis os:memb,ros do, Minis~, . Ia VIS c)assegurar a cóntinuidadedos serviços,
neste artl'go podera' ser delegada a S bpro tério Público Federal, com mais de dez anos, , ' u cUc em caso de vacância, afastamento temporá-
rador Geral da Repu'bll'ca' , ' de carreira,'qúe contem' mais, de' trl'nta eCI'nco,- " " 'rio, ausência, impedimento ou 'suspeição do' ,

----·i\:rc49:-São atribuiçt5es do Procurador- _ titular, na'inexistência ou falta do substituto '- e menos de sessenta e cinco anos'de idade,
'Geral da República, como Chefe:do Minis- ,desigmido; , - sempre que possível lotados na respectiva re-
tério Público Federal: gião.' ',' . "

I ....,-representar o Ministério Público Fec, d)funcionar perante juízos que não ospre- '111 -eleger;'denire os Subprocuradores-
deral;' vistos no inciso 11, doart. 36, desta lei; .' Geraisda República e mediante voto plurino-

, U;:-, i!ltegrar, como membro nato, e presí- e)acompanhar procedimentos administra- , minaI, facultativo esecretà, quatro membros
dir o Colégio de Procurádores da República, 'tivos' e inquéritos policiais, instaurados em: do Conselho Superio'r do Ministério Público
.0 Conselho Superio~ dq Ministério Público áreas estranhas à sua competência específica, Federal; " " ,,'
Federal e a Comissão de Concurso;. desde que ,relacionados a fatos de interesse Iy' ---: opinar so1:)re assuntos gerais de inte-

I1I:-;-designar o Defensor Federal dos Di- - da instituição.· " . . ' , resse 'da instituição; " ' ,
'reitos do Cidadão e os delegados da Defen-,' XVII--:-homologar, ouvido o ,Conselho § I" Para 9s fins previstos nosincisos I,
soria nos e.stadose no Distrito Federal; , 'Superior, o resultado do concurso para in- 11 e III, deste artigo, prescindir-se-á de reu-

IV..,.... designar os Coordenadores das Câ-,' gressq na carreira; , ' " nião do Colégio de Procuradores,procedenc
maras de Coordenação e Revisão do Minis-' XVIII - fazer publicar aviso de existência do-se segundo dispuser o seu Regimento In-
tério Público Federal; de'vaga na lotação e narelação bienal;de, terno e exigindo-se o votoda maioriaabso-

V - nomear o Corregedor-Geral do Mi-' ,designações;' ." , , ','" luta dos 'eleitores. "
nistério Público Federal, segundo lista forma': " XIX ....,.'eIab6rar a proposta orçamentária § 2" Para elaboração da lista sêxtupla pá-
da pelo Conselho Superior; " ' . do Ministério Público Federal, súlJmete;ndó- ra os Tribunais Regionais Federais s6 pode-

VI - designar, observados os critérios da 'a, para aprovação', ao Conselho Superior; ,,. rão votar os membros do Ministêiio Público
lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior, XX - órganizar a prestação de cOlitas do lotados na respectiva região; - "
os ofícios em que exercerão suas funções os, exercício anterior; -. '§ Y. E!,cepcionalmerite, em caso de inte-
membros do Ministério Ptiblico.Federal; xxi - praticar ~tos de gestã(),administra- ressé relevante da instituição, o Colégio de

VII -designar: tfva, financeira e de pesso.al; 'Procuradores reunir-se-á em localdesignado
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pelo Procurador-Geral da República. desde
que convocado por ele ou pela maioria de
seus membros;

§ 4" O Regimento Interno do Colégio de
Procuradores da República disporá sobre seu
funcionamento.

SEÇÃO IV
Do Conselho Superior do Ministério

Público Federal

Art. 54. O Conselho Superior do Minis
tério Público Federal, presidido pelo Procu
rador-GeraI da República. tem a seguinte
composição:

I - O Procurador-Geral da República e o
Vice-Procurador-Geral da República que o
integram como membros natos;

11 - quatro Subprocuradores Gerais da
República, eleitos para um mandato de dois
anos, na forma do art. 53, UI, desta lei, per
mitida uma reeleição;

III - quatro Subprocuradores Gerais da
República, eleitos para um mandato de dois
anos, por seus pares. mediante voto plurino
minaI, facultativo e secreto, permitida uma
reeleição.

§ lo Serão suplentes dos membros de que
tratam os incisos 11 e UI, os demais votados,
em ordem decrescente. observando-se os cri
térios gerais de desempate.

§ 2" O Conselho Superior elegerá o seu
Vice-Presidente, que substituirá o Presidente
em seus impedimentos.

Art. 55. O Conselho Superior do Minis
tério Público Federal reunir-se-á ordinaria
mente, uma vez por mês, em dia previamente
fixado, e, extraordinariamente, quando con
vocado pelo Procurador-Geral da República,
ou por proposta da maioria de seus membros.

Art. 56. Salvo disposição em contrário,
as deliberações do Conselho Superior serão
tomadas por maioria simples de votos, pre
sente a maioria absoluta dos seus membros.

§ I" Em caso de empate, prevalecerá o
voto do Presidente, exceto em matéria de
sanções, caso em -que prevalecerá a solução
mais favorável ao acusado.

§ 2° As deliberações do Conselho Supe
rior serão publicadas no Diário da Justiça,
exceto quando o Regimento Interno deter
minar sigilo.

Art. 57. Compete ao Conselho Superior
do Ministério Público Federal:

I - exercer o poder normativo no âmbito
do Ministério Público Federal. observados os
princípios desta lei. especialmente para ela
borar e aprovar:

a)o seu Regimento Interno. o do Colégio
de Procuradores da República e os das Câma
ras de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Federal;

b)as normas e as instruções para o concurso
de ingresso na carreira;

c)as normas sobre as designações para os
diferentes ofícios do Ministério Público Fe
deral;

d)os critérios para distribuição de inqué
ritos, procedimentos administrativos e quais
quer outros feitos, no Ministério Público Fe
deral;

elos critérios de promoção por merecimen
to, na carreira;

00 procedimento para avaliar o cumpri
mento das condições do estágio probatório;

U -aprovar o nome do Defensor Federal
dos Direitos do Cidadão;

III - indicar os integrantes das Câmaras
de Coordenação e Revisão;

IV - aprovar a destituição do Procurador
Regional Eleitoral;

V -elaborar a lista tríplice para Correge
dor-GeraI do Ministério Público Federal;

VI - destituir. por iniciativa do Procura
dor-GeraI da República e pela maioria abso
luta de seus membros, o Corregedor-Geral;

VII - elaborar a lista tríplice destinada à
promoção por merecimento;

VIII - aprovar a lista de antigüidade dos
membros do Ministério Público Federal e de
cidir so!Jreasreclamações a ela concernentes;

IX - indicar o membro do Ministério PÚ
blico Federal para promoção por antigüida
de, observado o disposto no art. 93, n, letra
d. da Constituição Federal;

X - designar o Subprocurador-Geral da
República para conhecer de inquérito. peças
de informação ou representação sobre crime
comum atribuível ao Procurador-Geral da
República e, sendo o caso, promover a ação
penal;

XI - opinar sobre a designação de mem
bro do Ministério Público Federal para:

a)funcionar nos órgãos em que a partici
pação da instituição seja legalmente prevista;

b)integrar comissões técnicas ou 'científicas
relacionadas às funções da instituição;

XII - opinar sobre o afastamento tempo
rário de membro do Ministério Público Fe
deral;

XIII - autorizar a designação, em caráter
excepcional, de membros do Ministério PÚ
blico Federal. para exercício de atribuições
processuais pe'rante juízos, tribunais ou ofí
cios diferentes dos estabelecidos para cada
categoria;

XIV - determinar a realização de correi
ções e sindicâncias e apreciar oS' relatórios
correspondentes;

XV - determinar a instauração de proces
sos administrativos em que o acusado seja
membro do Ministério Público Federal, apre
ciar seus relatórios e propor as medidas cabí-,
veis;

XVI - determinar o afastamento preven
tivo do exercício do cargo, de membro do
Ministério Público Federal, indiciado ou acu
sado em processo disciplinar. e o seu retorno;

XVII - designar a comissão de processo
administrativo em que o acusado seja mem
bro do Ministério Público Federal;

XVIiI - decidir sobre o cumprimento do
estágio probatório por membro do Ministério
Público Federal, encaminhando cópia da de
cisão ao Procurador-Geral da República,
quando for o caso, para ser efetivada sua
exoneração;

XIX - decidir sobre remoção e disponi
bilidade de membro do Ministério Público
Fe.deral, por motivo de interesse público;

XX-autorizar, pela maioria absoluta de
seus membros. que o Procurador-Geral da
República ajuize a ação de perda de cargo
contra membro do Ministério Público Fede
ral que seja vitalício, nos casos previstos nesta
lei;

XXI - opinar sobre os pedidos de rever
são de membro da carreira;

XXII - decidir, em grau de recurso, con
flitos de atribuições entre membros do Minis
tério Público Federal;

XXIII - opinar sobre o encaminhamento
de proposta de lei de aumento do número
de cargos da carreira;

XXIV - deliberar sobre a realização de
concurso para o ingresso na carreira, designar
os membros da Comissão de Concurso e opi
nar sobre a homologação dos resultados;

XXV - aprovar a proposta orçamentária
que integrarã o projeto de orçamento do Mi

-nistério Público da União;
XXVI - exercer outras funções estabele

cidas em lei.
Parágrafo único. O Procurador-Geral

não participará das decisões previstas nos in
cisos 11. I1I, IV, V, VII. VIII, X, XI. XII.
XIII, XXI, XXII, e XXIII, deste artigo.

SEÇÃO V
Das Câmaras de Coordenação e Revisão

do Ministério Público Federal .

Art. 58. As Câmaras de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Federal são
órgãos setoriais de coordenação, de int~gra

ção e de revisão do exercício funcional na
instituição.

Art. 59. As Câmaras de Coordenação e
Revisão serãG organizadas por funções ou por
matérias, através de ato normativo.

Parágrafo único. O Regimento Interno,
que disporá sobre o funcionamento das Câ
maras de Coordenação e Revisão. serã elabo
rado e aprovado pelo Conselho Superior.

Art. 60. As Câmaras de Coordenação e
Revisão serão compostas por três membros
do Ministério Público Federal, indicados pelo
Conselho Superior juntamente com seus su
plentes. para um mandato de dois anos, sem
pre que possível dentre integrantes do último
grau da carreira.

Art. 61. Dentre os integrantes da Câma
ra de Coordenação e Revisão um deles serã
designado pelo Procurador-Geral para a fun
ção executiva de Coordenador.

Art. 62. Compete às Câmaras de Coor
denação e Revisão:

I - promover a integração e a coordena
ção dos órgãos institucionais que atuem em
ofícios ligados ao setor de sua competência,
observado o princípio da independência fun
cionaI;

11 -manter intercâmbio com órgãos ou
entidades que atuem em áreas afins;

111 - encaminhar informações técnico-ju
rídicas aos órgãos institucionais que atuem
em se.u setor;

IV -aprovar, previamento, pelo voto se
creto de dois terços de seus membros, o exer
cício de função, na situação prevista pelo art.
49. inciso VIII, desta lei;
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v - homologar a promoção de arquiva
mento de inquérito civil ou de outras peças
de informação ou designar órgão do Minis
tério Público para ajuizamento da ação civil
pública;

VI -manifestar-se sobre o arquivamento
de inquérito policial, inquérito parlamentar
ou peças de informação, exceto nos casos de
competência originária do Procurador-Geral;

VII - resolver sobre a distribuição espe
cial de inquéritos, feitos e procedimentos,
quando a matéria, por sua natureza ou rele
vância, assim o exigir;

VIII - resolver sobre a distribuição espe
cial de feitos, que por sua contínua reitera
ção, devam receber tratamento uniforme.

SEÇÃO VI
Da Corregedoria do Ministério

Público Federal

Art. 63. A Corregedoria do Ministério
Público Federal, dirigida pelo Corregedor
Geral, é o órgão fiscalizador das atividades
funcionais e da conduta dos membros do Mi
nistério Público.

Art. 64. O Corregedor-Geral será no
meado pleo Procurador-Geral da República
dentre os Subprocuradores Gerais da Repú
blica, integrantes de lista tríplice elaborada
pelo Conselho Superior, para mandato de
dois anos, renovável uma vez.

§ 1" Não poderão integrar a lista tríplice
os membros do Conselho Superior.

§ 2" Serão suplentes do Corregedor-Ge
rai os demais integrantes da lista tríplice, na
ordem em que os designar o Procurador-Ge
raI.

§ 3" O Corregedor-Geral poderá ser des
tituído por iniciativa do Procurador-Geral,
antes do término do mandato, pela maioria
absoluta do Conselho Superior.

Art. 65. Compete ao Corregedor-Geral
do Ministério Público Federal:

I - participar, sem direito a voto, das reu
niões do Conselho Superior;

11 -realizar, de ofício, ou por determi
nação do Procurador-Geral ou do Conselho
Superior, correições e sindicâncias, apresen
tando os respectivos relatórios;

111 - instaurar inquérito contra integrante
da carreira e propor ao Conselho Superior
a instauração do processo administrativo con
seqüente;

IV - acompanhar o estágio probatório dos
membros do Ministério Público Federal:

V - propor ao Conselho Superior a exone
ração de membro do Ministério Público Fe
deral que não cumprir as condições do estágio
probatório.

SEÇÃO VII
Dos Subprocuradores Gerais da República

Art. 66. Os Subprocuradores Gerais da
República serão designados para oficiar junto
ao Supremo Tribunal Federal ao Superior
Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Superior
Eleitoral.

§ I'! No Supremo Tribunal Federal e no
Tribunal Superior Eleitoral, os Subprocura-

dores-Gerais da República atuarão por dele
gação do Procurador-Geral da República.

§ 2" A designação de Subprocurador
Geral da República para oficiar em órgãos
jurisdicionais diferentes dos previstos para a
categoria dependerá de autorização do Con
selho Superior.

Art. 67. Cabe aos Subprocuradores-Ge
rais da República, privativamente, o exer
cício das funções de:

I - Vice-Procurador-Geral da República;
II - Vice-Procurador-Geral Eleitoral:
IH - Corregedor-Geral do Ministério PÚ

blico Federal;
IV - Defensor Federal dos Direitos do Ci

dadão;
V - Coordenador de Câmara de Coorde

nação e Revisão.

SEÇÃO VIII
Dos Procuradores Regionais da República

Art. @. Os Procuradores Regionais da
República serão designados para oficiar junto
a"os Tribunais Regionais Federais e Tribunais
.Regionais Eleitorais.

§ 1" A designação de Procurador Regio
nal da República para oficiar em órgãos juris
diçionáls diferentes dos previstos para a cate
goria dependerá de autorização do Conselho
Superior.

§ 2" O Procurador Regional da Repúbli
ca, que oficiar em processos de competência
do Supremo Tribunal Federal, do Superior
Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior
Eleitoral, submeterá os processos e petições
que formular, à aprovação do Procurador
Geral da República ou do Subprocurador
Geral da República competente.

Art. 69. Cabe aos Procuradores Regio
nais da República o exercício das funções de:

I - Procurador Regional Eleitoral:
II - Delegado da Defensoria Federal dos

Direitos do Cidadão;
III - Chefe da Procuradoria Regional.
Art. 70. Os Procuradores Regionais da

República serão lotados nas Procuradorias
Regionais da República.

SEÇÃO IX
Dos Procuradores da República

Art. 71. Os Procuradores da República
serão designados para oficiar junto aos Juízes
Federais e junto aos Tribunais Regionais
Eleitorais. onde não for sediada a Procura
doria Regional da República.

§ I" A designação de Procurador da Re
pública para oficiar em órgãos jurisdicionais
diferentes dos previstos para a categoria, de
penderá de autorização do Conselho Supe
rior.

§ 2" Na hipótese do parágrafo anterior,
o Procurador da República submeterá os pa
receres e petições que formular, à aprovaç,ío
do Procurador-Geral da República. do Su
procurador-Geral da República ou do Procu
rador Regional da ReptÍblica competente.

Art. 72. Cabe aos Procuradores da Re
pública o exercício das funções de:

I - Procurador Regional Eleitoral:

I1- Delegado da Defensoria Federal dos
Direitos do Cidadão;

III - Chefe da Procuradoria da República
nos estados e no Distrito Federal.

Art. 73. Os Procuradores da República
serão lotados nas Procuradorias da República
nos estados e no Distrito Federal.

SEÇÃO X
Das Funções Eleitorais do Ministério

Público Federal

Art. 74. Compete ao Ministério Público
Federal exercer, no que couber, junto à Jus
tiça Eleitoral. as atribuições previstas no art.
5" desta lei. atuando em todas as fases e ins
tàncias do processo eleitoral.

Parágrafo único. O Ministério Público
Federal tem legitimação para propor, perante
o juízo cOillpetente. as ações para declarar
ou decretar a nulidade de negócios jurídicos
ou atos da administração pública. infringen
tes de vedações legais destinadas a proteger
a normalidade e a legitimidade das eleições,
contra a intluência do poder econômico ou
o abuso do poder político ou administrativo.

Art. 75. O Procurador-Geral Eleitoral é
o Procurador-Geral da República.

Parágrafo único. O Procurador-Geral
Eleitoral designará. dentre os Subprocura
dores Gerais da República, o Vice Procura
dor-Geral Eleitoral. que o substituirá em seus
impedimentos e exercerá o cargo em caso
de vacància, até o provimento definitivo.

Art. 76. Compete ao Procurador-Geral
Eleitoral exercer as funções do Ministério PÚ
blico nas causas de competência do Tribunal
Superior Eleitoral.

Parágrafo único. Além do Vice-Procura
dor-Geral Eleitoral, o Procurador-Geral po
derá designar, por necessidade de serviço,
membros do Ministério Público Federal para
oficiarem, com sua aprovação, perante o Tri
bunal Superior Eleitoral.

Art. 77. Incumbe ao Procurador-Geral
Eleitoral:

I - designar o Procurador Regional Elei
toral em cada estado e no Distrito Federal;

11 - acompanhar os procedimentos do
Corregedor-Geral Eleitoral;

III - dirimir contlitos de atribuições;
IV - requisitar servidores da União e de

suas autarquias. quando o exigir a necessi
dade do serviço. sem prejuízo dos direitos
e vantagens inerentes ao exercício de seus
cargos ou empregos.

Art. 78. O Procurador Regional Eleito
ral, juntamente com o seu substituto. será
designado pelo Procurador-Geral Eleitoral,
dentre os Procuradores Regionais da Repú
blica no estado e no Distrito Federal, ou,
onde não houver. dentre os Procuradores da
República vitalícios. para um mandato de
dois anos. .

§ I" O Procurador Regional Eleitoral po
derá ser reconduzido uma vez.

§ 2" O Procurador Regional Eleitoral po
derá ser destituído. antes do término do man
dato, por iniciativa do Procurador Geral Elei
toral, anuindo a maioria absoluta do Conse
lho Superior do Ministério Público Federal.



14430 Sábado 15 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Dezembro de 1990

Art. 79. Compete ao Procurador Regio
nal Eleitoral exercer as funções do Ministério
Público nas causas de competência do Tribu
nal Regional Eleitoral respectivo, além de
dirigir, no estado, as atividades do setor.

Parágrafo único. O Procurador-Geral
Eleitoral poderá designar, por necessidade
de serviço, outros membros do Ministério PÚ
blico Federal para oficiar, sob a coordenação
do Procuraor Regional, perante os Tribunais
Regionais Eleitorais.

Art. 80. As funções eleitorais do Minis
tério Público Federal perante os Juízes e Jun
tas Eleitorais serão exercidas pelo Promotor
Eleitoral.

Art. 81. O Promotor Eleitoral será o
membro do Ministério Público local que ofi
cie junto ao juízo incumbido do serviço elei
toral de cada zona.

Parágrafo único. Na inexistência de pro
motor que oficie perante a Zona Eleitoral,
ou havendo impedimento ou recusa justifi
cada, o Chefe do Ministério Público local in
dicará ao Procurador Regional Eleitoral o
substituto a ser designado.

Art. 82. A filiação a partido político im
pede o exercício de funções eleitorais pelo
membro do Ministério Público, até dois anos
do seu cancelamento.

SEÇÃO XI
Das Unidades de Lotação e de Administração

Art. 83. A Procuradoria Geral da Repú
blica, as Procuradorias Regionais da Repú- #

blica e as Procuradorias da República nos
estados e no Distrito Federal são unidades
de lotação e de administração do Ministério
Público Federal.

Parágrafo único. Nos municípios do inte
rior que sediarem juízós federais. a lei criará
núcleos da Procuradoria da República no res
pectivo estado.

Art. 84. A estrutura básica das unidades
de lotação e de administração será organizada
por regulamento, nos termos da lei.

CAPÍTULO III
Do Ministério Público do Trabalho

SEÇÃO I
Da Competência, dos Órgãos e da Carreira

Art. 85. Compete ao Ministério Público
do Trabalho o exercício das seguintes atribui
ções junto aos órgãos da Justiça do Trabalho:

I -promover as ações que lhe sejam atri
buídas pela Constituição e pelas leis traba
lhistas;

n - manifestar-se em qualquer fase do
processo trabalhista, acolhendo solicitação
do juiz ou por sua iniciativa, quando entender
existente interesse público que justifique a
intervenção.

Art. 86. Incumbe ao Ministério Público
do Trabalho:

I - instaurar inquérito civil e outros proce
dimentos administrativos, sempre que cabí
veis, para assegurar a observância dos direi
tos sociais dos trabalhadores;

II - requisitar à autOlidade administrativa
federal competente, dos órgãos de proteção

ao trabalho, a instauração de procedimentos
administrativos, podendo acompanhá-los e
produzir provas;

III - requisitar diligências investigatórias
e a instauração de inquérito policial, pela prá
tica de crimes contra a organização do traba
lho, podendo acompanhá-los e produzir pro
vas.

Art. 87. São órgãos do Ministério Públi
co do Trabalho:

I -o Procurador-Geral do Trabalho:
II -o Colégio de Procuradores do Tra

balho;
lU - o Conselho Superior do Ministério

Público do Trabalho;
IV - a Câmara de Coordenação e Revisão

do Ministério Público do Trabalho;
V - a Corregedoria do Ministério Público

do Trabalho;
VI - os Subprocuradores Gerais do Tra

balho;
VII - os Procuradores Regionais do Tra

balho:
VIn - os Procuradores do Trabalho..
Art. 88. São unidades de lotação e de

administração, no Ministério Público do Tra
balho:

I - a Procuradoria Geral do Trabalho;
II - as Procuradorias Regionais do Traba

lho nos estados e no Distrito Federal.
Art. 89. A carreira do Ministério Públi

co do Trabalho será constituída pelos cargos
de Subprocurador-Geral do Trabalho, Procu
rador Regional do Trabalho e Procurador do
Trabalho.

Parágrafo único. O cargo inicial da car
reira é o de Procurador do Trabalho e o do
último nível o de Subprocurador-Geral do
Trabalho.

SEÇÃO 11
Do Procurador·Geral do Trabalho

Art. 90. O Procurador-Geral do Traba
lho é o Chefe do Ministério Público do Tra
balho.

Art. 91. O Procurador-Geral do Traba
lho será nomeado pelo Presidente da Repú
blica dentre os membros do Ministério Públi
co do Trabalho, com mais de dez anos de
exercício, integrantes de lista tríplice elabo
rada pelo Colégio de Procuradores do Traba
lho, para mandato de dois anos, permitida
a recondução precedida de nova lista tríplice.

Parágrafo único. A exoneração do Pro
curador-GeraI do Trabalho, antes do término
do biênio, será proposta por deliberação do
Conselho Superior, pelo voto secreto de dois
terços dos seus membros, encaminhada pelo
Chefe do Ministério Público da União ao Pre
sidente da República.

Art. 92. O Procurador-Geral do Traba
lho designará dentre os Subprocuradores-Ge
rais o Vice-Procurador-Geral do Trabalho
que o substituirá em seus impedimentos e,
no caso de vacância, exercení o cargo até
o seu provimento definitivo.

Art. 93. Compete ao Procurador-Geral
do Trabalho exercer as funções atribuídas ao
Ministério Público do Trabalho junto ao Ple
nário do Tribunal Superior do Trabalho, pro-

·pondo as ações cabíveis e manifestando-se
nos processos de sua competência.

Art. 94. São atribuições do Procurador
Geral do Trabalho:

I - representar o Ministério Público do
Trabalho;

n - integrar, como membro nato, e presi
dir o Colégio de Procuradores do Trabalho.
o Conselho Superior do Ministério Público
do Trabalho e a Comissão de Concurso;

UI - nomear o Corregedor-Geral do Mi
nistério Público do Trabalho, segundo lista
tríplice formada pelo Conselho Superior;

IV - designar o Coordenador da tàmara
de Coordenação e Revisão do Ministério PÚ
blico do Trabalho;

V -designar, observados os critérios da
lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior,
os ofícios em que excercerão suas funções
os membros do Ministério Público do Tra
balho;

VI - designar, dentre os Procuradores
Regionais do Trabalho, o Chefe da Proeura
daria Regional do Trabalho;

VII - com prévia anuência da Câmara de
Coordenação e Revisão competente, exer
cer:excepcionalmente, funções afetas a outro
membro da instituição, ou designar outro re
presentante do Ministério Público do Traba
lho para fazê-lo;

VIII - dirimir conflitos de atribuições en
tre membros do Ministério Público do Traba
lho, com recurso da decisão para o Conselho
Superior;

IX - determinar a abertura de correição,
sindicância ou inquérito administrativo;

X - determinar a instauração de inquérito
ou processo administrativo contra servidores
dos serviços auxiliares;

XI - decidir processo disciplinar contra
membro da carreira ou servidor dos serviços
auxiliares, aplicando as sanções que sejam
de sua competência;

XII - decidir, atendendo a necessidade do
serviço, sobre:

a) remoção a pedido ou por permuta;
b) alteração parcial da lista bienal de desig

nações;
XIII - autorizar o afastamento de meIl}

bras do Ministério Público do Trabalho, de
pois de ouvido o Conselho Superior, nas hi
póteses da lei;

XIV - dar posse aos membros do Minis
tério Público do Trabalho;

XV - designar membro do Ministério PÚ
blico do Trabalho para:

a) funcionar nos órgãos em que a partici
pação da instituição seja legalmente prevista,
ouvido o Conselho Superior;

b) integrar comissões técnicas ou científi
cas, relacionadas às funções da instituição,
ouvido o Conselho Superior;

c) assegurar a continuidade dos serviços,
em caso de vacância, afastamento temporá
rio, ausência, impedimento ou suspeição do
titular, na inexistência ou falta do substituto
designado;

XVI - homologar. ouvido o Conselho Su
perior, o resultado do concurso para ingresso
na carreira;
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IV~ elaborar a lista tríplice para COITege-
;Art. 98. O Conselho,Superiôr do Minis- dor-Geraldo Ministério Público do Traba

tério Público do Trabalho, presidido pelo lho;
Procurador-Geral do Trabalho, tem a seguin-, V _ destituir, por iniciativa' do 'Procura
te co,mposição: ' ,.dor-Geral e pela maioria absoluta de seus

'1--'--0 Procurador-Geraldo Trabalho, e o membros, áCorregedor-Geral; ,
Vice Procurador-Geral do Trabalho, que o VI -elaborar a lista tríplice destinada à'

. integrarnJ::'Qmomembros natos;' promoção por merecimento;
11 - três Subprocuradores Gerais do Tra- VII _ aprovar. a lista de' antigüidade do

cbalho, eleitos para um mandato de dois anos, Ministério Públicodo Trabalho e decidir sa
na forma do art. 97, desta. lei, permitida uma bre as reclamações a ,ela concernentes;
reeleição;

VIII - indicar'o ,membro do :rVnnistÚioIII~ três Subprocuradores Gerais do Tra-
balho, eleitos para um mandato de dois anos, Público do Trabalho para promoção por anti
por seus pares"mediante voto plurinominal, güidade, observado o disposto no art. 93; H,
f I . . . 'd I' ,letra d,'da Constituição Federal;
~cu tatlvo e secreto, ~ermltl a uma ree el- ..

çao. . IX ----: opinar sobn;' adesignáção dqnem-
§ 1. Serão suplentes dos membros de que -br~ do Mi.nistério P~bli:o do Trabalho pa;~:

trata os itens H e IH, os demais votados' a) funCiOnar nos orgaos em quea partlcl
em ordem decrescente, observandocse os'cri~ : pação da instituição sejaJegalmenteprevista;,
térios gerais de desempate. 6) integrar comissões técnicas ou científi-

.§ 2· C! Conselho Supe;io~ ~legerá. o seu, cas relacionadas às funções da instituição;
Vlce-Pre~ldent~, que SubstltUlra o PreSidente X - opinar sobre o afa,stamento temporá-
em seus 1ffiped1ffientos. rio de membrO do Ministério Público do Tra-

Art. 99, OConselho Superior doMinis- 'balho' .,
J~rio Público do Trabalho :eunir-se:á ordi~a- ' XI~ autorizar a designação, em'caráter'
,nament~, uma vez por ~es, ~m dia prevla- excepcional, de membros do Ministério PÚ"
mente fixado, ,e, extraordmanamente, quan- blico do Trabalho, para eXercício de atribui-
do convocado pelo Procurador:G:ral do Tra- 'ções processuais perante Juízos, tribunais ou
balho ou por proposta. da maiOna absoluta ofícios diferentes dos estabelecido's para cada
de,seus membros, .' . _ , . categoria; . '
,Art: 100. _ Salvo {hsposlçao em c~:>ntran.?, XII -determinar arealização.de cOrrei-

as dehberaçoes do Conselho Supenor serao ,çÕes e sindicâncias e apreciar os relatórios
tomadas P?r ~aioria simples de votos, pre- , correspondentes; .
sente a maiOna absoluta dos seus membros. XIII - determinar a instauração de pro-

§ 1· Em caso de, empate, prevalecerá o cessas administrativos em que o acusádo seja
voto do Presidente, exceto em membro do MiÍlistérici Público do Trabalho
matéri~de sa~ções, ~aso em que prevalecerá ,apreciar seus relatórios e propor as medida~
a soluça0 mais favoravel ao acusado. ' , cabíveis;

§ 2· .As deliberações do· Conselho Supe- XIV - determinar o afastamento do exer-
rior. serão publicadas .no Diário da Justiça, cício do cargo, de membro do Ministério'pú-
exceto quando o Regimento Interno deter- blico do Trabalho indiciado ou acusado em
minar sigilo.' 'processo dis"iplin~r, e o seu retorno;
. Art. 101. Compete ao Conselho Supe- .', . " " ' . _'

rior do Ministério Público do Trabalho: .'XY - .d~slgnara comlssao de p~ocesso ad-'
I - exercer o poder normativo no âmbito 1Illll1s~r~t1~~ em,qu.e o acusado seJ~ membro

do Ministério Público do Trabalho obser- do Mmlsteno Pubhco do Trabalho,
vados os princípios desta lei, especi~lmente XVI - decidir sobre o cumprimento 'do es-
para elaborar e aprovar: 'tágio probatório po;r membro do Ministério

XVH - fazer publicar aviso de existência
de vaga, na lotaçãoe na relação' bienal de
designações; " "

XVIII - propor ao Procurador-Geral da
,República, ouvido o Conselho Superior, a
, criação e extinção de cargos da carreira;

XIX - elaborar a proposta orçamentária
do Ministério Público do Trabalho, subme
tendo-a, para aprovação, ao ConselhoSupe
rior'Xx - encaminhar ao Procurador-Geral
da República a proposta orçamentária do Mi
nistério Público do Trabalho, após sua apro-
vação pelo Conselho Superior; ,

XXI - organizar a prestação de co~tas do
exercício anterior, encaminhando-a ao Minis,
tério Público da União; .. ' ,

xxIi ---.: praticar atos'de gestão' adminis-
trativa, financeira e de pessoal; ,

XXIII - elaborar o relatório de atividades
do Ministério Público do Trabalho;
, , XXIV - coordenar as atividades do Minis
tério Público do Trabálho;

XXV - exercer outras atribuições previs
tas em lei. .

Art. 95. As atribuições do Procurador
Geral do Trabalho, previstas no artigo ante
rior, poderão ser delegadas> ,

I ,- ao Coordenador da Câmara de Coor
denação e Revisão, as dos incisos XV, alínea
ceXXIV;

II - aos Chefes das Procuradorias.Regio
nais do Trabalho ncísestados e no Distrito
Federal, a~ dos incisoI; I, XV,. alínea c, XXII
e XXIV. '

SEÇÃOIlI
Do C~légio de Procuradores do Trabalho

Art. 96. O Colégio de Procuradorés do
Trabalho, presidido pelo Procurador-Geral
do Trabaiho, é integrado por todos os mem
bros da carreira em atividade no Ministério'
Público do Trabalho.
, Art. 97. São atribuições do Colégio de

Procuradores do Trabalho: '
I ,-elaborar, mediante voto plurinomi~al,

facultativo e. secreto, a lista' tríplic~ para o
cargo de Procurador-Geral do Trabalho, den
tre os membros da carreira com mais de dez
anos de exercício;' .

H - eláborar, mediante voto plurinomi
nal, facultativo ésecreto, a lista s~xtupla para
a composição do Tribunal Superior do Traba
lho, sendo elegíveis os membros do' Minis
tério Público do'Trabalho, com mais de trinta'
e cinco e menos e sessenta e cinco anos;,

III - elaborar,. mediante voto plurinomi-'
nal, facultativo e secreto, a lista sêxtuplapara
os Tribunais Regionais do Trabalho;

IV -eleger, dentre os Subprocuradores
Gerais do Trabalho e mediante voto plurino
minai, facultativo e s,~creto, três membros
do Conselho Superior do Ministério PúblicO
do .Trabalho;

V -opinar sobre assuntos.gerais de inte
resseda instituição.

§ 1., Para os fins previstos nos incisos I,
11, UI e.IV, deste artigo, prescindir-se-á dé
reunião do Colégio de Procuradores, proce-

dendo~se segundo dispuser o seu Regimento
Interno, e exigindo-se O.voto da maioria abso-
luta dos eleitores; ,

'§ 2· Paraelaboraçãoda lista sêxtupia pa
ra os Tribunais Regionais do trabalho pode

,rão votar apenas os membros do MinistérÍó
Público lotados na respectiva região.

§, 3·' Excepcionalmente, em caso de inte
resse relevante da instituição, o Colégio de
Procuradores reunir-se-á em' local designado
pelo Procurador-Geral do Trabalho, desde
que convocado por ele ou pela, maioria de
seus membros. .

§ 4· O Regimento Interno do Colégio de
'Procuradores do Trabalho disporá sobre seu
funcionamento. '

SEÇÃO IV '
. Do Conselho Superior do Ministério

,Público do Trabalho

a), o seu Regimentolnterno, o do Colégio
de Procuradores do Trabalho e o da Câmara
de Coordenaçãoe'Revisão do Ministério PÚ
blico do Trabalho;

b) as normas é as instruções para o'con
curso de ingresso na carreira;

c) as normas sobre as designações para os
diferentes ofícios do Ministério Públiéo do
Trabalho;

d) os critérios para distribuição de procedi
mentos administrativos e quaisquer outros
feitos, no Ministério Público do Trabalho;

e) os critérios de promoção por mereéi
mento na carreira;

, f) o'procedimentl) para avaliara cumpri-,
menta das condições doestágio probatório; .

H:""propor a exoneração,do Procurador-
Geral do Trabalho; ,

III - indicar os integrantes da Câmará de
Coordenação e Revisão do Ministério Públi-
co do Trabalho; , '
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CAPÍTULO IV
Do Ministério Público Militar

SEÇÃO I'>
Da Competência, dos Órgãos e da Carreira

Art. 119. Compete ao Ministério Públi
co Militar o exercício das seguintes atribui
ções junto aos 6!gãos da Justiça Militar:
• I -promover;'privativamente, a ação pe

nal'
· li - promov~r a decliJIação de indignida
de ou de incompatibilidade para o oficialato;

III - manifestar-se em qualquer fase do
processo, acolhendo solicitação do juiz ou
por sua iniciativa, quando entender existente
interesse público que justifique a interven
ção.

Art. 120. Incumbe ao Ministério Público
Militar:.

I - requisitar diligências investigatórias e
a instauração de inquérito policialémilitar,
podendo acompanhá-los e produzir provas;

11 - exercer o controle externo da ativi
dade da polícia judiciária militar.

Art. 121. São 6rgãos do Ministério Pú
blico Militar:

I - o Procurador-Geral da Justiça Militar;
11 - o Colégio de Procuradores da Justiça

Militar; .
111- o Conselho Superior do Ministério

Público Militar;
IV - a Câmara de Coordenação e Revisão

do Ministério Público Militar;
V - a Corregedoria do Ministério Público

Militar; .
VI - os Subprocuradores-Gerais da Jus-

tiça Militar; .
VII - os Procuradores da Justiça Militar;
VIII - os Procuradores Adjuntos da Jus

tiça Militar.
· AQ:. 122. São unidades de lotação e de
administração no Ministério Público Militar:

I - a Procuradoria-Geral da Justiça Mili
tar;

11,- as Procuradorias da Justiça Militar.
Art. 123. A carreirado Ministério Públi

co Militar é constituída pelos cargos de Sub
procurador-Geral da Justiça Militar, Procu
rador da Justiça Militar e Procurador Adjun
to da Justiça Militar.

Parágrafo único. O cargo inicial da car
reira é o de Procurador Adjunto tia Justiça
Militar'e o do último nível o de Subprocura
dor-Geral da Justiça Militar.

SEÇÃO 11
Do Procurador-Geral da Justiça Militar

Art. 124. O Procurador-Geral da Justiça
~litar é o Chefe do Ministério Público Mi
Ili~r.

:Art. 125. O Procurador-Geral da Justiça
4ílitar será nomeado pelo Presidente da Re
p\Í.blica dentre os membros do Ministério Pú
blico Militar, com mais de dez anos de exer
cício, integrantes de lista tríp(ice elaborada
pelo Colégio de Procuradores da Justiça Mili
tar, para mandato de dois a1os, pennitida
uma recondução, preéedida de dbva lista trí
plice.

Parágrafo único. AeJ.'oneração do Pro
curador-Geral da Justiça Militar, antes do
término do biênio, será proposta por delibe
ração do Conselho Superior, pelo voto secre
to de dois terços dos seus membros e encami
nhada pelo Chefe do Ministério Públioo da
União ao Presidente da República.

Art. 126. O Procurador-Geral da Justiça
Militar designará dentre os Subprocuradores
Gerais o Vice Procurador-Geral da Justiça
Militar, que o substituirá em seus impedi
mentos e, no caso de vacância, exercerá o
cargo até o seu provimento definitivo.

Art. 127. Compete ao Procurador-Geral.
da Justiça Militar exercer as funções atribuí
das ao Ministério Público Militar junto ao
Superior Tribunal Militar, propondo as ações
cabíveis. e manifestando-se nos processos de
sua competência.

Art. 128. São atribui~és do Procura
dor-Geral da Justiça Milita"r:

I - representar o Ministtrio Públito Mi
litar;

II -integrar, como membro nato, e presi
dir o Colégio de Procuradores da Justiça Mili
tar, o Conselho Superior do Ministério Públi
co da Justiça Militar e a Comissão de'tCon
curso.

III - nomear o Corregedor-Geral d~ Mi
nistério Público Militar, segundo lista tríplice
formada pelo Conselho Superior;

IV - designar o Coordenador da Câmara
de Coordenação e Revisão do Ministério PÚ
blillP Militar;

V - designar, observados os critérios .da
lei e os estabelecidos pelo Consélho Superior,
os ofícios em que exercerão suas funções os
membros do Ministério Público Militar;

vi - com prévia anuência da Câmara de
Coordenação e Revisão competente, exer
cer, excepcionalmente, funções aferas'a outro
membro da instituição, ou desig~outrore
presentante do Ministério Públic&Militar pa
ra fazê-lo;

VII - dirimir conflitos de~atribuições en
tre membros do Ministério Públko Militar,
com recurso da decisão pala'o Conselho Su
perior;

VIII - determinar a aberturà >de corréi
ção, sindicância ou inquérito administrativo;

IX - determinar a instauração de inqué
rito ou processo administrativo contra servi
dores dos serviços auxiliares;

X - decidir processo disciplinar contra
membro da carreira (]li servidor dos serviç&,
auxiliares, aplicando as sanções que sejam
de sua competência;

XI - decidir, atendendo a necessidade do
serviço, sobre:

a) renovação a pedido ou por permuta; .'
b)'alteração parcial da lista bierla4de desig- .

nações;
XII - autorizar o afastamento de mem

bros do Ministério Público Militar, depois de
ouvido o Conselho Superior, nas hipóteses
da lei;

XIII - dar posse aos membros do Minis
tério Público Militar;

XIV - designar membro do Ministério
Público para: .

a) funéionar nos 6rgãos em que a' partici
pação da instituição seja legalmente prevista,
ouvido o Conselho Superior;

- b) integrar comissões técnicas ou cientí
ficas, relacionadas às funções da instituição,
ouvido o Conselho Superior;

c) assegurar a continuidàde dos· serviç~,
em caso de vacância, afastamento tempo~

rio, ausência, impedimento ou suspenção do
titular, na inexistência ou falta do substituto;

XV -homologar, ouvido o Conselh.o $u
perior, o resultado do concuro para ingresso
na carreira;

XVI - fazer publicar o aviso de existência
de vaga, na lotação e na relação bienal de
designações;

XVII - propor ao Procurador-Geral da
República, ouvido o Conslho Superior a cria
ção e extinção de cargo da carréira;

XVIII - elaborar a proposta orçamentária
do Ministério Público Militar, submetendo~a
para aprovovação. ao Conselho Superior;

XIX - encaminhar ao Procurador-Geral
da República a proposta orçamentária do Mi
nistério Público Militar, ap'ós sua aprovação
pelo Conselho Superior;

XX - tlrganizar a prestação de con~s do
exercício anterior,encaminhando-a aoMinis
tério Público da União;

XXI - praticar atos de gestão administra
tiva, financeira e de pessoal;

XXII - elaborar o relatório de atividades
do Ministério Público Militar;

XXIII - coordenar as atividades do Minis
tério Público Militar;
. XXIV - exercer outras atribuições previs
tas na lei.

Art. 129. As atribuições do Procurador
Geral da Justiça Militar, previstas no artigo
anterior poderão ser delegadas:

I - ao Coordenador da Câmara de Coor
denação e Revisão,' as dos incisos XIV. alínea
c, e XXIII;

11 - Procurador da Justiça Militar, as dos
Incisos e XXI.

SEÇÃO lI!"
Do Colégio de Procuradores da

Justiça Militar

Art. 130. O Colégio de Procuradores da
Justiça Militar, é integrado por todos os mem
bros da carreira em atividade no Ministério
'Público da Justiça Militar.

Art. 131. Compete ao Colégio de Procu
radores da Justiça Militar:

I-elaborar, mediante voto plurinominal,
facultativo e secreto, a lista.trípliç~::par.a.o
cargo de Procurador-Geral da Justiça'Militar,
dentre os membros da carreira com mais de
dêz anos de exercício;

li - opinar sobre assuntos gerais d~ inte-.
resse da instituição.

§ 1" Para os fins previstos no inciso l,
deste artigo, prescindir-se-á de reunião do
Colégio de Procuradores, procedendo-se se-o
gundo dispuser Q seu Regimento Interno, e
exigindo-se o voto da maioria absoluta dos
-eleitores.

§ 29 Excepcionalmente, em caso de inte
resse relevante da instituição, o Colégio de
Procuradôies' reünir-se-á em rõCitI desÍ!~"ilad.ô
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Público do Trabalho. encaminhando cópia da
decisão ao Procurador-Geral da República.
quando for o caso. para ser efetivada sua
exoneração;

XVII - decidir sobre remoção e disponi
bilidade de membro do Ministério Público
do Trabalho. por motivo de interesse público;

XVIII - autorizar. pela maioria absoluta
de seus membros. que o Procurador-Geral
da República ajuize a ação de perda de cargo
contra membro do Ministério Público do Tra
balho que seja vitalício. nos casos previstos
em lei; .

XIX - opinar sobre os pedidos de rever
são de membro da carreira:

XX - decidir. em grau de recurso. confli
tos de atribuições entre membros do Minis
tério Público do Trabalho;

XXI - aprovar a proposta de lei para o
aumento do número de cargos de carreira;

XXII - deliberar sobre a realização de
concurso para o ingresso na carreira. designar
os membros da Comissão de Concurso e opi
nar sobre a homologação dos resultados;

XXIII - aprovar a proposta orçamentária
que integrará o projeto de orçamento do Mi
nistério Público da União;

XXIV - exercer outras funções atribuídas
em lei.

Parágrafo único. O Procurado-Geral não
participará das decisões previstas nos incisos
lI. m. IV. V. IX. X. XI. XIX e XX. deste
artigo.

SEÇÃO V
Da Câmara de Coordenação e Revisão do

Ministério Público do Trabalho

Art. 102. A Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público do Trabalho
é o órgão de coordenação. de integração e
de revisão do exercício funcional na institui
ção.

Art. 103. A Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público do Trabalho
será organizada por ato normativo e o Regi
mento Interno. que disporá sobre seu funcio
namento. será elaborado e aprovado pelo
Conselho Superior.

Art. 104. A Câmara de Coordenação e
Revisão será composta por três membros do
Ministério Público do Trabalho. indicados
pelo Çonselho Superior juntamente com seus
suplentes. para um mandato de dois anos.
sempre que possível dentre integrantes do
último grau de carreira.

Art. 105. Dentre os integrantes .da Câ
mara de Coordenação e Revisão. um deles
será designado pelo Procurador-Geral para
a função executiva de Coordenador.

Art. 106. Compete à Câmara de Coor
denação e Revisão do Ministério Público do
Trabalho:

I - promover a integração e a coordena
ção dos órgãos institucionais do Ministério
Público do Trabalho. observado o princípio
da independência funcional;

II -manter intercâmbio com órgãos ou
entidades que atuem em árcas afins;

m-encaminhar informações técnico-ju
rídicas aos órgãos institucionais do Ministério
Público do Trabalho;

IV - aprovar. previamente. pelo voto se
creto de dois terços de seus membros. o exer
cício de função. na situação prevista pelo art.
94. inciso VII, desta lei; .

V -resolver'sobre a distribuição especial
de feitos e procedimentos. quando a matéria.
por sua natureza ou relevância. assim o exi
gir;

VI - resolver sobre a distribuição especial
de feitos. que por sua contínua reiteração.
devam receber tratamento uniforme.

SEÇÃO VI

Da Corregedoria do Ministério
Público do Trabalho

Art. 107. A Corregedoria do Ministério
Público do Trabalho. dirigida pelo Correge
dor-Geral, é o órgão fiscalizador das ativi
dades funcionais e da conduta dos membros
do Ministério Público.

Art. 108. O Corregedor-Geral será no
meado pelo Procurador-Geral do Trabalho
dentre os Subprocuradores-Gerais do Traba
lho. integrantes da lista tríplice elaborada pe
lo Conselho Superior. para mandato de dois

. anos. renovável uma vez.
§ I" Não poderão integrar a lista triplice

os membros do Conselho Superior.
§ 2" Serão suplentes do Corregedor-Ge

ralos demais integrantes da lista tríplice. na
ordem em que os designar o Procurador-Ge
raI.

§ 3" O Corregedor-Geral poderá ser des
tituído. por iniciativa do Procurador-Geral.
antes do término do mandato. pela maioria
absoluta do Conselho Superior.

Art. 109. Incumbe ao Corregedor-Geral
do Ministério Público:

I -participar. sem direito a voto. das reu
niões do Conselho Superior;

II -realizar. de ofício, ou por determi
nação do Procurador-Geral ou do Conselho
Superior. correições e sindicâncias. apresen

"tando 05 respectivos relatórios:
III - instaurar inquérito contra integrante

da carreira c propor ao Conselbo Superior
a instauração do processo administrativo con
seqüente;

IV - acompanhar o estágio probatório dos
membros do Ministério Público do Trabalho;

V - propor ao Conselho Superior a exone
ração de membro do Ministério Público do
Trabalho que não cumprir as condições do
estágio probatório.

SEÇÃO VII
Dos Subprocuradores·Gerais do Trabalho

Ar!. 110. Os Subprocuradores-Gerais
do Trabalho serão designados para oficiar
.iunto ao Tribunal Superior do Trabalho.

Parágrafo único. A designação de Sub-
procurador-Geral do Trabalho para oficiar
em órgãos jurisdicionais diferentes do pre
visto para a categoria dependerá de autori
zação do Conselho Superior.

Art. UI. Cabe aos Subprocuradores
Gerais do Trabalho. privativamente. o exer
cício das funções de:

r - Corregedor-Geral do Ministério Públi
co do Trabalho;

11 - Coordenador da Câmara de Coorde
nação e Revisão do Ministério Público do
Trabalho.

Ar!. 112. Os Subprocuradores-Gerais
do Trabalho serão lotados na Procuradoria
Geral do Trabalho.

Seção VIII
Dos Procuradores-Regionais do Trabalho

Art. 113. Os Procuradores-Regionais do
Trabalho serão designados para oficiar junto
aos Tribunais Regionais do Trabalho.

§ 19 A designação de Procurador Regio
nal do Trabalho para oficiar em órgãos juris
dicionais diferentes dos previstos para a cate
goria. dependerá de autorização do Conselho
Superior.

§ 2" O Procurador Regional do Trabalho
que oficiar em processos de
competência do Tribunal Superior do Traba
lho. submeterá os pareceres e petições que
formular à aprovação do Procurador-Geral
do Trabalho ou do Subprocurador-Geral do .
Trabalho competente.

Art. 114. Os Procuradores Regionais do
Trabalho serão lotados nas Procuradorias

. Regionais do Trabalho nos estados e no Dis- .
trito Federal.

SEÇÃO IX
Dos Procuradores do Trabalho

Art. US. Os Procuradores do Trabalho
serão designados para oficiar junto aos Tribu
nais Regionais do Trabalho e às Juntas de
Conciliação e Julgamento.

§ 1" A designação de Procurador do Tra
balho para oficiar em órgãos jurisdicionais
diferentes dos previstos para a categoria. de
penderá de autorização do Conselho Supe
rior.

§ L;' O Procurador do Trabalho. que ofi
ciar em processos de competência do Tribu
nal Superior do Trabalho. submeterá os pare- 
ceres e petições que formular à aprovação
do Procurador-Geral do Trabálho ou do Sub
procurador-Geral do Trabalho competente.

Art. 116. Os Procuradores do Trabalho
serão lotados nas Procuradorias Regionais do
Trabalho nos estados e no Distrito Federal.

SEÇÃO X
Das Unidades de Lotação e de Administração

Art. 117. A Procuradoria-Geral do Tra
balho e as Procuradorias Regionais do Traba
lho nos estados e no Distrito Federal são uni
dades de lotação e de administração do Minis
tério Público do Trabalho.

Art. 118. A estrutura básica das unida
des de lotação e de administração será organi
zada por regulamento. nos termos da lei.
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pelo, Procurador-Geral da Justiça Militar,
desde que provocado por ele ou pela maioria
de seus membros, .

§ 3"? Regimento Interno do :Colégio de
Procuradores Militares disporá sobre seu fun
cionamento.

SEÇÃO IV
Do Conselho Superior do Ministério

P.úblico Militar

Ait. i32. O-C~nselh~ Superior do Mi
nistéfio PlÍblic9 Militar, presidido pelo Pro~

curador-Geral da Justiça Militar,tém a se-
guinte, composição: , ' '" ,

I -o Procurador-Geral da Justiça Militar
~ o Vice Procurador-Geral da Justiça Militar;
II-osSubprocuradores-Gerais da Justiça

Militar." '
, Parágrafo único. ' O Conselho Superior

'elegerá o' seu vice-Presidente, que substituiráºPresidente em seus impedimentos. ," ,
Art. 133. O COnseIhoSuperior do Mie

nistério Público Militar reunir-se-á ordinaria
mente, uma vez poi mês, em dia previamente
fixado, e, extraordinariamente,quando con~

vocado pelo PrOcurador-GeraI da Justiça Mi
litar ou por proposta da maioria absoluta de '
seus membros: , ,
, ArL 134. - SaÍvo disposição em contrário,
as deliberações do Conselho' Superior serão
tomadas por maioria' simples de votos, pre
sente a maioria absoluta dos seus membros:

§ 'I" Em ca~o de empate, prevalecerá o
voto, do Presidente, exceto em matéria de
sanções, caso em que prevalecerá a solução
mais favorável do acusado. '

'§2" dAs deliberações do Conselho serão
publicadas nopiário da Justiça, exceto quan
do o Regimento InternO determine sigilo.

Art. 135. 'Compete ao Conselho Supe
rior do Ministério Público Militar: .

I - eXercero poqer normativo no âmbito
do Ministério Público Militar, observados os
princípios desta lei, especialmente para ela
borár e aprovar:" '", " ,

a) o seu Regimento Interno, o do Colégio
de Procuradores 'da Justiça Militar e o da
Câmara de Coordenação e Revisão do Minis
tério Público Militar;

b)as normas e as instruções" para o con-
cUrso de ingresso ,na carreira; , "

c) as normas sobre as designações para os
diferentes ofícios do Ministério 'Público Mi~
litar;

d) os critérios para distribuição de inqué
ritos e quaisquer outros feitos,. no Ministério
Público Militar; ,
"e) os critérios de promoção por mereci

mento na carreira;
f) o procedimento para avaliar o cumpri

mento das condiçõd do estágio probatório;
II -:-propor a eXOIleraçãodo,Procurador

Geral da Justiça Militar;
III - indicar os integrantes da Câmara de

Coordenação e Revisão do Ministério Públi
co Militar;

IV - elaborar a lista tríplice para Correge
dor-GeraI do Ministério Público Militar;

:V - de'stituir'- por iniciáiíva do' Procura
dor-GeraI e pela maioria absoluta de seus
membros, o Corregedor-Geral;

VI - elaborar a lista tríplice destinada à
promoção por merecimento; ,

VIl- aprovar a lista de, antiguidade do
Ministério Público Militar e decidir sobre as
reclamações ela concernentes;

VIII ~indicar,o membro do Ministério
Público Militar para promoção, por antigui
dade, observado o disposto no art. 93, lI,
letra ~'d", da Constituição Federal; , ,

IX - opinar sobre a designação de mem
bro do Ministério Público Militar para:

a) funcionar nos órgãos em que a partici
pação da instituição seja legalmente prevista;

b) integrar comissões técnicas ou científi
~as relacio~adas ~s f1!nçõ~~_da instituição;
_',X - opin'ar sobre, o afastamento temporá
rio de membro do Ministéno Público Militar;

,XI - autorizar 'a designação, 'em caráter
excepcional, de membro do Ministério Púpli
co Militar, pará exercício de atribuições pro
cessuais perante juízos, tribunais ou ofícios
diferentes dos estabelecidos para cada cate
goria; " ,"

XII - determinàr à realização de correi
çõese'sindicâncias eapreciar os' 'relàtórios
cOrrespondentes; , " '

"xIII - determi~ar a instauração de pro
cessos ~dministrativos em que o acusado seja
membro do Ministério Público Militar, apre
ciar seus relatórios e propor as medidascabí
veis;

XIV - determinar o afastamento prevenc

tivo do exercício do cargo, de membro do
Ministério Público Militar, indiciado ou acu
sado em processo disciplinar, e o seu retorno;

XV--- designar a comissão de processo ad
ministrativo em que o acusado seja membro
do'Ministério Público Militar;
•XVI~ decidir:sobreocumprimento do es

tágio probatório por membro do' Ministério
Público Militar, encaminhando c6pia da deci-

, sãoao Procurador-Geral da República,quan
do for o caso, para ser efetivada sua exone-'

,ração; .
XVII - decidir sobre' remoção e disponi

bilidade de membro, do Ministério, Público
Militar, por motivo de interessepúblico; .

XVIII - autorizar, pela maioria absoluta
de seus membros, que o Procurador-Geral
da República ajuize ação de perda de cargo
contra membro do Ministério Pl1blico Militar
que seja vitalício, nos casos previstos nesta
lei;

XIX - opinar sobre' os pedidos de rever-,
são de membro da carreira;
'XX- decidir, em grau de recurso, confli

tos, de atribuições entre niembros do Minis
tério Público Militar;

XXI~ aprovar a proposta de lei para o
aumento do número de cargos da carreira;

XXII - deliberar sobre a realização de'
concurso para ingresso na carreira, designar
os membros dá comissão de Concurso e opi
nar sobre a homologação dos resultados;
, XXIII 7 aprovar à proposta orçamentária
que integrará o projeto de orçamento do Mi
nistério Público da União; ,

XXIV -.- exercer outras funções atribuídas
,em lei;

Art. 136. A Câmara de Coordenação e
'Revisão do Ministério Público Militar é o 6r
gão de coordenação, de integração e de revi
são do exercício funcional na instituição.
, Art. 137. A Câmara de Coordenação e

Revisão do Ministério Público Militar será
organizada por ato normativo e o Regimento
Interno, que disporá sobre seu funcionamen
to, será elaborado e aprovado pelo Conselho
Superior: ' , , "

Art. 138. A Câmara de Coordenação e
Revisão será composta por três membros'do
Ministério Público Militar, indicados pelo
Conselho Superior juntamente com seus su
plentes, para um mandato dê dois anos, sem
pre que possível dentre integrantes do último
gráu da carreira. '

Art.' 139. Dentre os integrantes da Câ
mara' de Coordenàção e Revisão', um deles
será designado pelo Procurador-Geral para
a função executiva de Coordenador.

Art. 140. Compete à Câmara de Coor~

denação e Revisão do Ministério Público Mi-
litàr:' , '.' ,

I -.-promover a integração e a coordenação
dqs'6rgãos instituéionais do Ministério Públi
co Militar, observado o princípio da indepen
dência funcional;

II - manter intercâmbio com 6rgãos ou
entidades que atuem em áreas afins;

III - encaminhar informações técnico-ju
rídicas aos órgãos institucionais do Ministério
Público Militar;

IV - apvovar, previamente, pelo voto se
creto de dois terços de seus membros, o exer
cício de função, na situação prevista pelo art.
128, inciso VI, desta lei;
•V - mimifestar-'se sobre o arquivamento

deinquérito policial militar, exceto 'nos casos
de competência originária do Procuradore
Geral;' .

VI - resolver sobre a distribuição especial
de inquéritos e quaisquer outros feitos, quan
do a matéria, por sua natureza ou relevância,
assim o exigir.

SEÇÃO VI
Da Corregedoria do Ministério

Público Militar

Art. 141. A Corregedoria do Ministério
Público Militar; dirigida pelo Corregedor
Geral, é o 6rgão fiscalizador das atividades
funcionais e da conduta dos membros do Mi
nistério Público.

Art. 142. O Corregedor-Geral do Minis
tério Público Militar será nomeado pelo Pro-

. curador-Geral da Justiça Militar dentre os
Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar,
integrantes da lista tríplice elaborada pelo
Conselho Superior, para mandato de dois
anos, renovável uma vez.
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§ I" Serão suplentes do Corregedor-Ge
mI os demais integrantes da lista tríplice. na
ôrdem em que os designar o Procurador-Ge
ral;

§ 2" O Corregedor-Geral poderá ser des
tituído, por iniciativa do Procurador-Geral.
antes do término do mandato, pela maioria
absoluta do Conselho Superior.

Art. 143. Incumbe ao Corregedor-Geral
do Ministério Público:

I - realizar, de ofício. ou por determi
nação do Procurador-Geral ou do Conselho
Superior, correições c sindicâncias. apresen
tando os respectivos relatórios;

fI - instaurar inquérito contra integrante
da carreira e propor ao Conselho Superior
a instauração do processo administrativo con
seqüente;

III - acompanhar o estágio probatório dos
membros do Ministério Público Militar;

IV - propor ao Conselho Superior a exo
neração de membro do Ministério Público
Militar que não cumprir as condições do está
gio probatório.

SEÇÃO VII
Dos Subprocuradores-Gerais da

Justiça Militar

Art. 144. Os Subprocuradores-Gerais
da Justiça Militar serão designados para ofi
ciar junto ao Superior Tribunal Militar.

Parágrafo único. A designação de Sub
procurador-Geral Militar para oficiar em ór
gãos jurisdicionais diferentes do previsto para
a categoria dependerá de autorização do
Conselho Superior.

Art. 145. Cabe aos Subprocuradores
Gerais da Justiça Militar. privativamente. o
exercício das funções de:

I -Corregedor-Geral do Ministério Públi
co Militar;

II - Coordenador da Câmara de Coorde
nação e Revisão do Ministério Público Mi
litar.

Art. 146. Os Subprocuradores-Gerais
da Justiça Militar serão lotados na Procura
doria Geral da Justiça Militar.

SEÇÃO VIII
Dos Procuradores da Justiça Militar

Art. 147. Os Procuradores da Justiça
Militar serão designados para oficiar junto
às Auditorias Militares.

§ 1" A designação de Procurador da Jus
tiça Militar para oficiar em órgão jurisdicio
nal diferente do previsto para a categoria de
penderá de autorização do Conselho Supe
rior;

§ 2" O Procurador da Justiça Militar. que
oficiar em processos de competência do Supe
rior Tribunal Militar. submeterá os pareceres
e petições que formular à aprovação do Pro
curador-GeraI da Justiça Militar ou do Sub
procurador-Geral da Justiça Militar compe
tente.

Art. 148. Os Procuradores da Justiça
Militar serão lo.tados nas Procuradorias da
Justiça Militar.

SEÇÃO IX
Dos Procuradores Adjuntos da

Justiça Militar

Art. 149. Os Procuradores Adjuntos da
Justiça Militar serão designados para oficiar
junto às Auditorias Militares.

§ 19 A designação de Procurador Adjun
to da Justiça Militar para oficiar em órgão
jurisdicional diferente do previsto para a ca
tegoria, dependerá de autorização do Conse
lho Superior.

§ 2" O Procurador Adjunto da Justiça
Militar que oficiar em processos de compe
tência do Superior Tribunal Militar. subme
terá os pareceres e petições que formular à
aprovação do Procurador-Geral da Justiça
Militar ou do Subprocurador-Geral da Justiça
Militar competente.

Art. 150. Os Procuradores Adjuntos da
Justiça Militar serão lotados nas Procurado
rias da Justiça Militar.

SEÇÃO X
Das Unidades de Lotação e de

Administração

Art. 151. A Procuradoria-Geral da Jus
tiça Militar e as Procuradorias da Justiça Mili
tar são unidades de lotação e de adminis
tração do Ministério Público Militar.

Art. 152. A estrutura das unidades de lo
tação e de administração será organizada por
regulamento. nos termos da lei.

CAPÍTULO V
Do Ministério Público do Distrito

Federal e Territórios

SEÇÃO I
Da Competência, dos Órgãos e da Carreira

Art. 153. O Ministério Público do Dis
trito Federal e Territórios exercerá as compe
tências previstas no art. 5" desta lei:

r-nas causas de competência do Tribunal
de Justiça e dos Juízes do Distrito Federal
e Territórios;

11 - em caráter excepcional. quando cou
ber. em causas de competência de outros juí
zes e tribunais.

Art. 154. Incumbe ao Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios:

I - instaurar inquérito civil e outros proce
dimentos administrativos;

II - requisitar diligências investigatórias
e a instauração de inquérito policial. podendo
acompanhá-los e produzir provas;

III - requisita~ à autoridade administra
tiva do Distrito Federal e Territórios a instau
ração de procedimentos administrativos, po
dendo acompanhá-los e produzir provas;

IV - exercer o controle externo da ativi
dade da polícia do Distrito Federal e da dos
Territórios;

V - participar dos Conselhos Penitenciá
rios;

VI - integrar os órgãos colegiados previs
tos no art. 16, quando componentes da estru
tura administrativa do Distrito Federal e dos
Territórios;

VII - fiscalizar a execução da pena, nos
processos de competência da Justiça do Dis
trito Federal e Territórios.

Art. 155. Cabe ao Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios exercer a defesa
dos direitos constitucionais do cidadão sem
pre que se cuide de garantir-lhes o respeito:

I - pelos poderes públicos do Distrito Fe
deral;

II - pelos órgãos da administração públi
ca, direta ou indireta, do Distrito Federal;

III - pelos concessionários e permissioná
rios do serviço público do Distrito Federal;

IV - por eutidades que exerçam outra
função delegada do Distrito Federal.

Art. 156. O Procurador-Geral da Justiça
designará, dentre os Procuradores de Justiça
e mediante prévia aprovação do nome pelo
Conselho Superior, o Defensor Distrital dos
Direitos do Cidadão, para servir pelo prazo
de dois anos, permitida a recondução, prece
dida de nova decisão do Conselho Superior.

§ 1" Sempre que possível, o Defensor
não acumulará o exercício de suas funções
com outras do Ministério Público.

§ 2" O Defensor somente será dispensa
do, antes do termo de sua investidura, por
iniciativa do Procurador-Geral de Justiça,
anuindo a maioria absoluta do Conselho Su
perior.

Art. 157. São órgãos do Ministério PÚ
blico do Distrito Federal e Territórios:

I - o Procurador-Geral de Justiça;
II - o Colégio de Procuradores e Promo

tores de Justiça;
UI - O Conselho Superior do Ministério

Público do Distrito Federal e Territórios;
IV - as Câmaras de Coordenação e Revi

são do Ministério Público do Distrito Federal
e Territórios;

V - a Corregedoria do Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios;

VI - os Procuradores de Justiça;
VII - os Promotores de Justiça;
VIII - os Promotores de Justiça Adjun

tos.
Art. 158. A carreira do Ministério Públi

co do Distrito Federal e Territórios é consti
tuída pelos cargos de Procurador de Justiça,
Promotor de Justiça e Pf0motor de Justiça
Adjunto.

Parágrafo único. O cargo inicial da car
reira é o de Promotor de Justiça Adjunto
e o do último e de Procurador de Justiça.

SEÇÃO II
Do Procurador-Geral de Justiça

Art. 159. O Procurador-Geral de Justiça
é o Chefe do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios.

Art. 160. O Procurador-Geral de Justiça
será nomeado pelo Presidente da República
dentre os Procuradores de Justiça integrantes
de lista tríplice elaborada pelo Colégio de
Procuradores e Promotores de Justiça. para
mandato de dois anos, permitida uma recon
dução, precedida de nova lista tríplice.

§ 1" O Procurador-Geral poderá sei des
tituído. antes do término do mandato, por
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deliberação da maioria absoluta do Senado
Federal.

§ 2. A iniciativa de propor a destituição
do Procurador-Geral poderá ser:

a - do Presidente da República;
b - de dois terços do Conselho Superior,

através do voto secreto, encaminhando a pro
posta ao Senado Federal o Procurador-Geral
da República.

Art. 161. O Procurador-Geral designará
dentre os Procuradores de Justiça o Vice Pro
curador-Geral de Justiça, que o substituirá
em seus impedimentos e, no caso de vacância,
exercerá o cargo até o seu provimento defi
nitivo.

Art. 162. Compete ao Procurador-Geral
de Justiça exercer as funções atribuídas ao
Ministério Público no Plenário do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
propondo as ações cabíveis e manifestando-se
nos processos de sua competência.

Art. 163. Incumbe ao Procurador-Geral
de Justiça, como Chefe do Ministério Públi
co:

I - representar o Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios;

11 - integrar, como membro nato, o Colé
gio de Procuradores e Promotores de Justiça,
o Conselho Superior e a Comissão de Con
curso.

m- designar o Defensor Distrital dos Di
reitos do Cidadão;

IV - designar os Coordenadores das Câ
maras de Coordenação e Revisão do Minis
tério Público do Distrito Federal e Territó
rios;

V - nomear o Corregedor-Geral do Mi
nistério Público do Distrito Federal e Terri
tórios; I

VI - designar, observados os critérios da
lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior,
os ofícios em que exercerão suas funções os
membros do Ministério Público do Distrito
Federal;

VII - com prévia anuência da Câmara de
Coordenação e Revisão competente, exer
cer, excepcionalmente, funções afetas a outro
membro da instituição, ou designar outro re
presentante do Ministério Público do Distrito
Federal para fazê-lo;

VIII - dirimir conflitos de atribuições en
tre membros do Ministério Público do Dis
trito Federal, com recurso da decisão para
o Conselho Superior;

IX - determinar a abertura de correição,
sindicância ou inquérito administrativo;

X - determinar a instauração de inquérito
ou processo administrativo contra servidores
dos serviços auxiliares;

XI - decidir processo disciplinar contra
membro da carreira ou servidor dos serviços
auxiliares, aplicando as sanções que sejam
de sua competência;

XII - decidir, atendendo a necessidade do
serviço, sobre:

a) reinoção a pedido ou por permuta;
b) alteração parcial da lista bienal de de

signações;
XIII - autorizar o afastamento de mem

bros do Ministério Público do Distrito Fede-

ral, depois de ouvido o Conselho Superior,
nas hipóteses da lei;

XIV - dar posse aos membros do Minis
tério Público do Distrito Federal;

XV - designar membro do Ministério Pú-
blico do Distrito Federal para: .

a) funcionar nos órgãos em qlie a partici
pação da instituição seja legalmente prevista,
ouvido o Conselho Superior;

b) integrar comissões técnicas ou cientí
ficas, relacionadas às funções da instituição,
ouvido o Conselho Superior;

c) assegurar a continuidade dos serviços,
em caso de vacância, afastamento temporá
rio, ausência, impedimento ou suspeição do
titular, na inexistência ou falta do substituto
designado;

d) funcionar perante os juízos e tribunais
referidos no inciso 11, do art. 153, desta lei;

e) acompanhar procedimentos administra
tivos e inquéritos policiais, instaurados em
áreas estranhas à sua competência específica,
desde que relacionados a fatos de interesse
da instituição;

f) acompanhar procedimentos administra
tivos e inquéritos policiais, instaurados em
áreas estranhas à sua competência específica,
desde que relacionados a fatos de interesse
da instituição;

XVI - homologar, ouvido o Conselho Su
perior, o resultado do concurso para ingresso
na carreira;

XVII - fazer publicar o aviso de existência
de vaga, na lotação e na relação bienal de
designações;

XVIII - propor ao Procurador-Geral da
República, ouvido o Conselho Superior, a
criação e extinção de cargos da carreira;

XIX - elaborar a proposta orçamentária
do Ministério Público do Distrito Federal,
submetendo-a, para aprovação, ao Conselho
Superior;

XX - encaminhar ao Procurador-Geral
da República a proposta orçamentária do Mi
nistério Público do Distrito Federal, após sua
aprovação pelo Conselho Superior;

XXI - organizar a prestação de contas do
exercício anterior, encaminhando-a ao Minis
tério Público da União;

XXU - praticar atos de gestão adminis
trativa, financeira e de pessoal;

XXIII - elaborar o relatório de atividades
do Ministério Público do Distrito Federal;

XXIV - coordenar as atividades do Minis
tério Público do Distrito Federal;

XXV - exercer outras atribuições previs
tas em lei.

Art. 164. As atribuições do Procurador
Geral de Justiça, previstas nos incisos XV,
alínea c, d, e e f, XXII e XXIV, do artigo
anterior, poderão ser delegadas a Coorde
nador de Câmara de Coordenação e Revisão.

SEÇÃO m
Do Colégio de Procuradores e

Promotores de Justiça .

Art. 165. O Colégio de Procuradores ,e
Promotorés de Justiça, presidido pelo Procu
rador-GeraI de Justiça, é integrado por todos

os membros da carreira em atividade no Mi
nistério Público do Distrito Federal.

Art. 166. Compete ao Colégio de Procu
radores e Promotores de Justiça:

I - elaborar, mediante voto plurinominal,
facultativo e secreto, a lista tríplice para o
cargo de Procurador-Geral de Justiça;

H - elaborar, mediante voto plurinomi
nal, facultativo e secreto, a lista sêxtupla para
a composição do Superior Tribunal de Justi
ça, sendo elegíveis os membros do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios,
com mais de trinta e cinco e menos de sessen
ta e cinco anos de idade, de notável saber
jurídico e reputação ilibada;

III - elaborar, mediante voto plurinomi
nal, facultativo e secreto, a lista sêxtupla para
a composição do Tribunal de Justiça do Dis
trito Federal e Territórios, sendo elegíveis
os membros do Ministério Público do Distrito
Federal com mais de dez anos de carreira;

IV - eleger, dentre os Procuradores de
Justiça e mediante voto plurinominal, facul
tativo e secreto, três membros do Conselho
Superior do Ministério Público do Distrito
Federal;

V - opinar sobre assuntos gerais de inte
resse da instituição.

§ 1· Para os fins previstos nos incisos I,
H, III, e IV, deste artigo, prescindir-se-á de
reunião do Colégio de Procuradores, proce
dendo-se segundo dispuser o seu Regimento
Interno e exigindo-se o voto da maioria abso
luta dos eleitores;

§ 2· Excepcionalmente, em caso de inte
resse relevante da instituição, o Colégio de
Procuradores e Promotores de Justiça reunir
se-á em local designado pelo Procurador-Ge
ral de Justiça, desde que convocado por ele
ou pela maioria de seus membros.

§ 39 o Regimento Interno do Colégio de
Procuradores e Promotores de Justiça dispo
rá sobre seu funcionamento.

SEÇÃO IV
Do Conselho Superior do Ministério

Público do Distrito Federal

Art. 167. O Conselho Superior do Mi
nistério Público do Distrito Federal, presi
dido pelo Procurador-Geral de Justiça, tem
a seguinte composição:

I - o Procurador-Geral de Justiça e o Vice
Procurador-Geral de Justiça, que o integram
como membros-natos;

U - três Procuradores de Justiça, eleitos
para um mandato de dois anos, na forma
do art. 166, HI, desta lei, permitida uma ree
leição;

III - três Procuradores de Justiça, eleitos
para um mandato de dois anos, por seus pa
res, mediante voto plurinominal, facultativo
e secreto, permitida uma reeleição.

§ 1· Serão suplentes dos membros de que
tratam os itens H e UI, osdemais votados,
em ordem decrescente, observando-se os cri
térios gerais de desempate;

§ 29 O Conselho Superior elegerá o seu
Vice-Presidente, que substituirá o Presidente
em seus impedimentos.
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Art.. 168. O Conselho Superior do Mi
nistério Público do Distrito Federal reunir
se-á ordinariamente, uma vez por mês, em
dia previamente fixado, e, extraordinaria

'mente, quando convocado pelo Procurador
Geral de Justiça ou por proposta da maioria
absoluta de seus membros.

Art. 169. Salvo disposição em contrário,
as deliberações do Conselho Superior serão
tomadas por maioria simples de votos, pre
sente a maioria absoluta de seus membros.

Art. 170. Compete ao Conselho Supe
rior do Ministério Público do Distrito Fede
ral:

I - exercer o poder normativo no ãmbito
do Ministério Público do Distrito Federal,
observados os princípios desta lei, especial
mente para elaborar e aprovar:

a) o seu Regimento Interno, o do Colégio
de Procuradores e Promotores de Justiça do
Distrito Federal e os das Câmaras de Coorde
nação e Revisão do Ministério Público do
.Distrito Federal;

b) as normas e as instruções para o con
curso de ingresso na carreira;

c) as normas sobre as designações para os
diferentes ofícios do Ministério Público do
Distrito Federal;

d) os critérios para distribuição de inqué
ritos, procedimentos administrativos e quais
quer outros feitos no Ministério Público do
Distrito Federal;

e) os critérios de promoção por mereci
mento, na carreira;

f) o procedimento para avaliar o cumpri
mento das condições do estágio Frobatório;

II - propor a destituição do Procurador
Geral de Justiça;

III - aprovar o nome do Defensor Distri
tal dos Direitos do Cidadão;

IV - indicar os integrantes das Câmaras
de Coordenação e Revisão;

V - elaborar a lista tríplice para Correge
dor-GeraI do Ministério Público do Distrito
Federal;

VI - destituir, por iniciativa do Procura
dor-GeraI e pela maioria absoluta de seus
membros, o Corregedor-Geral;

VII - elaborar a lista tríplice destinada
.à promoção por merecimento; •

VIII - aprovar a lista de antigüidade do
Ministério Público do Distrito Federal e deci
dir sobre as reclamações e ela concernentes;

IX -:.... indicar o membro do Ministério PÚ- .
blico do Distrito Federal para promoção por
antigüidade, observado o disposto no art. 93,
II, letra d, da Constituição Federal;

X - opinar sobre a designação de membro'
do Ministério Público do Distrito Federal pa
ra:

a) funcionar nos órgãos em que a partici
pação da instituição seja legalmente prevista;

b) integrar comissões técnicas ou cientí
ficas relacionadas às funções da instituição;

XI - opinar sobre o afastamento tempo
rário de membro do Ministério Público do
Distrito Federal;

XII .:- autorizar a designação, em caráter
excepcional, de membros do Ministério PÚ-

blico do Distrito Federal, para exercício de
atribuições processuais perante juízos, tribu
nais ou ofícios diferentes dos estabelecidos
para cada categoria;

XIII - determinar a realização de correi- '
ções e sindicâncias e apreciar os relatórios
correspondentes;

XIV - determinar a instauração de pro
cessos administrativos em que o acusado seja
membro do Ministério Público do Distrito
Federal, apreciar seus relatórios e propor as
medidas cabíveis;

XV - determinar o afastamento preven
tivo do exercício do cargo, de membro do
Ministério Público do Distrito federal, indi
ciado ou acusado em processo disciplinar, e
seu retorno;

XVI - designar a comissão de processo
administrativo em que o acusado seja mem
bro do Ministério Público do Distrito Fede
ral;

XVII - decidir sobre o cumprimento do
estágio probatório por membro do Ministério
Público do Distrito Federal, propondo ao
Procurador-Geral da República, quando for
o caso, a sua exoneração;

XVIII - decidir sobre remoção e disponi
bilidade de membro do Ministério Público
do Distrito Federal, por motivo de interesse
público;

XIX - autorizar, pela maioria absoluta
de seus membros que o Procurador-Geral da
República ajuize ação de perda de cargo con
tra membro do Ministério Público do Distrito
Federal que seja vitalício, nos casos previstos
em lei;

XX - opinar sobre os pedidos de reversão
de membro da carreira;

XXI - decidir, em grau de recurso, confli
tos de atribuições entre membros do Minis
tério Público do Distrito Federal;

XXII - aprovar a proposta de lei para
o aumento do número de cargos da carreira;

XXIII - deliberar sobre a realização de
concurso para ingresso na carreira, designar
os membros da Comissão de Concurso e opi
nar sobre a homologação dos resultados;

XXIV - aprovar a proposta orçamentária
que integrará o projeto de orçamento do Mi
nistério Público da União;

XXV - exercer outras funções atribuídas
ernlei;

Parágrafo único. O Procurador-Geral
não participará das decisões previstas nos in
cisos lI, UI, IV, V, VI, X, XI, XII, XX e
XXI, deste artigo.

SEÇÃO V
Das Câmaras de Coordenação e Revisão do

Ministério Público do Distrito Federal

Art. 171. As Câmaras de Coordenação
e Revisão do Ministério Público do Distrito
Federal são os órgãos setoriais de coorde
nação, de integração e de revisão do exercício
funcional na instituição.

Art. 172. As Câmaras de Coordenação
e Revisão serão organizadas por função ou
por matéria, através de ato normativo. '

Parágrafo único. O Regimento Interl)o,
que disporá sobre o funcionamento das Câ-

maras de Coordenação e Revisão, será elabo
rado e aprovado pelo Conselho Superior.

Art. 173. As Câmaras de Coordenação
e Revisão serão compostas por três membros
do Ministério Público do Distrito Federal,
indicados pelo Conselho Superior juntamen
te com seus suplentes. para um mandato de
dois anos, sempre que possível dentre inte
grantes do último grau da carreira.

Art. 174. Dentre os integrantes da res
pectiva Câmara de Coordenação e Revisão,
um deles será designado pelo Procurador-Ge
ral para a função executiva de Coordenador.

Art. 175. Compete às Câmaras de Coor
denação e Revisão:

I - promover a integração e a coordenação
dos órgãos institucionais que atuem em ofí
cios ligados à sua atividade setorial, obser
vado o princípio da independência funcional;

II - manter intercâmbio com órgãos ou
entidades que atuem em áreas afins;

III - encaminhar informações técnico-ju
rídicas, aos órgãos institucionais que atuem
em seu setor;

IV - aprovar, previamente, pelo voto se
creto de dois terços de seus membros, o exer
cício de função, na situação prevista pelo art.,
inciso VII, desta lei;

V - homologar a promoção de arquiva
mento de inquérito civil ou peças de informa
ção ou designar outro órgão do Ministério
Público para fazê-lo;

VI - manifestar-se sobre o arquivamento
de inquérito policial, inquérito parlamentar
ou peças de informação, exceto nos casos de
competência originária do Procurador-Geral;

VII - resolver sobre a distribuição espe
cial de inquéritos, feitos e procedimentos,
quando a matéria, por sua natureza ou rele
vância, assim o exigir;

VIII - resolver sobre a distribuição espe
cial de feitos, que por sua contínua reitera
ção, devam receber tratamento uniforme.

SEÇÃO VI
Da Corregedoria do Ministério

Público do Distrito Federal

Art. 176. A Corregedoria do Ministério
Público do Distrito Federal, dirigida pelo
Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizador das
atividades funcionais e da conduta dos mem
bros do Ministério Público.

Art. 177. O Corregedor-Geral do Minis
tério Público será nomeado pelo Procurador
Geral dentre os Procuradores de Justiça, inte
grantes de lista tríplice elaborada pelo Conse
lho Superior, para mandato de dois anos, re
novável uma vez.

§ 1" Não poderão integrar a lista tríplice
os membros do Conselho Superior.

§ 2. Serão suplentes do Corregedor-Ge
ralos demais integrantes da lista tríplice, na
ordem em que os indicar o Procurador-Geral.

§ 3" O Corregedor-Geral poderá ser des
tituído, por iniciativa do Procurador-Geral,
antes do término do mandato, pela maioria
absoluta do Conselho Superior.

Art. 178. Incumbe ao Corregedor-Geral
do Ministério Público:
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I - participar, sem- direito a voto, das reu
niões do Conselho Superior;

II - realizar, de ofício, ou por determi
nação do Procurador-Geral ou do Conselho
Superior, correição e sindicâncias, apresen
t~ndo os respectivos relatórios;

III - instaurar inquérito contra integrante
da carreira e propor ao Conselho Superior
a instauração do processo administrativo con
seqüente;

IV - acompanhar o estágio probatório dos
membros do Ministério Público do. Distrito
Federal;

V - propor ao Conselho Superior a exone
ração de membro do Ministério Público do
Distrito Federal que não cumprir as condi
ções do estágio probatório.

SEÇÃO VII
Dos Procuradores de Justiça

Art. 179. Os Procuradores de Justiça se
rão designados para oficiar junto ao Tribunal
de Justiça.

Parágrafo único. A designação de Procu
rador de Justiça para oficiar em órgãos juris
dicionais qiferentes do previsto para a catego
ria, dependerá de autorização do Conselho
Superior.

Art. 180. Cabe aos Procuradores de Jus
tiça, privativamente, o exercício das funções
de:

I - Corregedor-Geral, do Ministério PÚ
blico do Distrito Federal e territórios;

II - Defensor Distrital dos Direitos do
Cidadão;

lU - Coordenador de Câmara de Coorde
nação e Revisão;

SEÇÃO VIII
Dos Promotores de Justiça

Art. 181. Os Promotores de Justiça se
rão designados para oficiar junto às Varas
da Justiça do Distrito Federal e territórios.

SEÇÃO IX
Dos Promotores de Justiça Adjuntos

Art. 182. Os Promotores de Justiça Ad
junto serão designados para oficiar junto às
Varas da Justiça do Distrito Federal e terri
tórios.

SEÇÃO X
Da Unidade de Lotação e de Administração

Art. 183. A Procuradoria Geral de Jus
tiça é a unidade de lotação e de administração
do Ministério Público do Distrito Federal e
territórios.

Art. 184. A estrutura básica da Procura
doria Geral de Justiça será organizada por
Regulamento, nos termos da lei.

TÍTULO IH
Das Disposições Estatutárias Especiais

CAPÍTULO I
Da Carreira

SEÇÃO I
Do Provimento

Art. 185. Os cargos do Ministério Públi
co da União, salvo os de Procurador-Geral

da República, Procurador-Geral do Traba
lho, Procurador-Geral da Justiça Militar e
Procurador-Geral de Justiça do Distrito Fe
deral e territórios, são de provimento vitalício
e constituem as carreiras independentes de
cada ramo.

Art. 186. A vitaliciedade somente será
alcançada após dois anos de efetivo exercício.

Art. 187. Os cargos das classes iniciais
serão providos por nomeação, em caráter vi
talício, mediante concurso público específico
para cada ram~.

Art. 188. E vedada a transferência ou
aproveitamento nos cargos do Ministério PÚ
blico da União, mesmo de um para outro
de seus ramos.

SEÇÃO II
Do Concurso

Art. 189. O concurso público de provas
e títulos para ingresso em cada carreira do
Ministério Público da União terá âmbito na
cional, destinando-se ao preenchimento de
todas as vagas existentes e das que ocorrerem
no prazo de eficácia.

Parágrafo único. O concurso será reali
zado, obrigatoriamente" quando o número
de vagas exceder a,dez por cento do quadro
respectivo e, facultativamente, a juízo do
Conselho Superior competente.

Art. 190. Poderão inscrever-se no con
-curso bacharéis em Direito há pelo menos
dois anos, de comprovada idoneidade moral.

An. 191. O concurso obedecerá ao regu
lamento elaborado pelo Conselho Superior
competente.

Art. 192. A Comissão de Concurso será
integrada pelo Procurador-Geral, seu Presi
dente; por dois membros do respectivo ramo
do Ministério Público e por um jurista de
reputação ilibada, indicados pelo Conselho
Superior e por um advogado indicado pelo
Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil.

Art. 193. O edital de abertura do con
curso conterá a relação dos cargos vagos, com
a respectiva lotação, e fixará, para as inscri
ções, prazo não inferior a trinta dias, contado
de sua publicação no Diário Oficial.

Art. 194. Não serão nomeados os candi
datos aprovados no concurso, que tenham
completado sessenta e cinco anos ou que ve
nham a ser considerados inaptos para o exer
cício do cargo, em exame de higidez física
e mental.

Art. 195. O Procurador-Geral compe
tente, ouvido o Conselho Superior, decidirá
sobre a homologação do concurso, dentro de
trinta dias, contados da publicação do resul
tado final.

Art. 196. O prazo de eficácia do concur
so, para efeito de nomeação, será de dois
anos contados da publicação do ato homolo
gatório, prorrogável uma vez pelo mesmo pe
nodo.

Art. 197. A nomeação dos candidatos
habilitados no concurso obedecerá a ordem
de classificação.

§ 1· Os candidatos apravado·s,-naordem·
de classificação, escolherão a lotação de sua
preferência, na relação das vagas que, após
o resultado do concurso, o Conselho Superior
decidir que devam ser providas inicialmente.

§ 2" O candidato aprovado poderá re
nunciar a nomeação correspondente à sua
classificação, antecipadamente ou até o ter
mo final do prazo de posse, caso em que
o renunciante será deslocado para o último
lugar na lista dos classificados.

SEÇÃO III
Da Posse e do Exercício

Art. 198. O prazo para a posse nos car
gos do Ministério Público da União é de trinta
dias, contados da publicação do ato de no
meação, prorrogáveis por mais sessenta dias,
mediante comunicação do nomeado, antes
de findo o primeiro prazo.

Parágrafo único. O empossado prestará
compromisso de bem cumprir os deveres do
cargo, em ato solene, presidido pelo Procura
dor-GeraI.

Art. 199. Para entrar no exercício do
cargo, o empossado terá o prazo de trinta
dias, prorrogável por igual tempo, mediante
comunicação, antes de findo o prazo inicial.

SEÇÃO IV
Do Estágio Probatório

Art. 200. Estágio probatório é o período
dos dois primeiros anos de efetivo exercício
do cargo pelo membro do Ministério Público
da União.

Art. 201. Os membros do Ministério PÚ
blico da União, durante o estágio probatório,
somente poderão perder o cargo mediante
decisão da maioria absoluta do respectivo
Conselho Superior.

SEÇÃO V
Das Promoções

Art. 202. As promoções far-se-ão, alter
nadamente, por antigüidade e merecimento.

§ I" A promoção deverá ser realizada até
trinta dias da ocorrência da vaga; não decre--=- 
tado no prazo legal, a promoção prod!!.,zJrá
efeitos a partir do termo final dele.

§ 2" Para todos os efeItos, será conside
rado promovido o membro do Ministério PÚ
blico da União que.vier a falecer ou se apo
sentar sem que tenha sido efetivada, no prJ!L:9
legal, a promoção que lhe cabia por antigüi
dade, ou por força do art. 203, § 3", desta
lei.

§ 39 É facultada a recusa de promoção,
sem prejuízo do critério de preenchimento
da vaga recusada.

Art. 203. O merecimento, para efeito de
promoção, será apurado mediante critérios
de ordem objetiva, fixados em regulamento
elaborado pelo Conselho Superior do respec
tivo ramo.

§ I" À promoção por meredmento só po
derão concorrer os membros do Ministério
Público da União com pelo menos dois anos
de exercício na categoria e integrantes da pri
meira quinta parte da lista de antigüidade;



Dezembro de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sábado 15 14439

em caso de recusa, completar-se-á a fração
incluindo-se outros integrantes da categoria,
na seqüência da ordem de antigüidade.

§ 2" Não podeni concorrer à promoção
por merecimento quem tenha sofrido penali
dade de censura ou suspensão, no período
de um ano imediatamente anterior à ocor
rência da vaga, em caso de censura; ou de
dois anos, em caso de sus'Pensáo.

§ 3" Será obrigatoriamente promovido
quem houver figurado por três vezes consecu
tivas, ou cinco alternadas, na lista tríplice ela
borada pelo Conselho Superior.

Art. 204. Não poderá concorrer à pro
moção por merecimento, até um dia após
o regresso, o membro do Ministétio Público
da União afastado da carreira para;

I - exercer cargo eletivo ou a ele con
correr;

II - exercer outro cargo público permitido
por lei.

Art. 205. Para efeito de promoção, en
tende-se por antigüidade o tempo de efetivo
serviço no cargo, nos termos da lei.

§ 1\' A lista de antigüidade será organi
zada no primeiro trimestre de cada ano, apro
vada pelo Conselho Superior e publicada no
Diário Oficial até o último dia do mês se
guinte.

§ 2" O prazo para reclamação contra a
lista de antigüidade será de [tinta dias, conta
dos da publicaç,to.

§ 3" O desempate na classificação por an
tigüidade será determinado, sucessivamente,
pelo tempo de serviço na respectiva carreira
do Ministétio Público da União, pelo tempo
de serviço público federal, pelo tempo de ser
viço público em geral e pela idade dos candi
datos, em favor do mais idoso; na classifi
cação inicial o primeiro desempate será deter
minado pela classificação no concurso.

§ 4\' Na indicação à promoção por anti
güidade, o Conselho Superior somente pode
rá recusar o mais antigo pelo voto de dois
terços de seus integrantes, repetindo-se a vo
tação até fixar-se a indicação.

SEçAo VI
Dos Afastamentos

Art. 206. Sem prejuízo dos vencimen
tos, vantagens, ou qualquer direito, o mem
bro do Ministétio Público da União poderá
afastar-se de suas funções:

I - até oito dias consecutivos, por motivo
de casamento;

II - até oito dias consecutivos, por motivo
de falecimento de cônjuge ou companheiro,
ascendente ou descendente, irmão ou pessoa
que viva sob sua dependência econômica.

III - até cindo dias úteis, para compare
cimento a encontros ou congressos, no ãm
bito da Instituição ou promovidos pela enti
dade de classe a que pertença, atendida a
necessidade do serviço.

Art. 207. O membro do Ministério PÚ
blico da União poderá afastar-se do exercício
do cargo para;

I - freqüentar cursos de aperfeiçoamento
e estudos, no País ou no exterior, por prazo

não superior a dois anos, prorrogável, no má
ximo, por igual período;

li - comparecer a seminários ou congres
sos, no País ou no extelior;

UI - ministrar cursos e seminários destina
dos ao aperfeiçoamento dos membros da ins
tituição;

IV - exercer cargo eletivo nos casos pre
vistos em lei ou a ele concorrer.

§ I" O afastamento, salvo na hipótese do
inciso IV, só se dará mediante autorização
do Procurador-Geral, depois de ouvido o
Conselho Superior e atendida a necessidade
de serviço.

§ 29 Os casos de afastamento previstos
neste artigo dar-se-ão sem prejuízo dos venci
mentos, vantagens ou qualquer direito ine
rente ao cargo, assegurada, em caso do inciso
IV, a escolha da remuneração preferida.

§ 39 Não se considera de efetivo exercí
cio, para fins de estágio probatório, o período
de afastamento do membro do Ministério PÚ
blico da União.

SEÇÃO VII
Da Reintegração

Art. 208. A reintegração, que decorrerá
de decisão judicial passada em julgado, é o
reingresso do membro do Ministério Público
da União na carreira, com ressarcimento dos
vencimentos e vantagens deixados de perce
ber em razão da demissão, contando-se o
tempo de serviço correspondente ao afasta
mento.

§ 19 O titular do cargo no qual se deva
dar a reintegração será reconduzido àquele
que anteriormente ocupava, o mesmo acon
tecendo com o titular do cargo para o qual
deva ocorrer a recondução; sendo da classe
inicial o cargo objeto da reintegração ou da
recondução, seu titular ficará em disponibi
lidade, com proventos idênticos à remune
ração que venceria, se em atividade estivesse.

§ 2' A disponibilidade prevista no pará
grafo anterior cessará com o aproveitamento
obrigatório na primeira vaga que venha a
ocorrer na classe inicial.

§ 39 O reconduzido, caso tenha sido pro
movido por merecimento, fará jus à promo
ção na primeira vaga a ser provida por idên
tico critério, atribuindo-se-Ihe, quanto à anti
güidade na classe, os efeitos de sua promoção
antetior.

§ 40 O reintegrado será submetido ao
exame médico exigido para o ingresso na car
reira, e, verificando-se sua inaptidão para o
exercício do cargo, será aposentado, com as
vantegens a que teria direito, se efetivada
a reintegração.

SEÇÃO VIII
Da Reversão

Art. 209. A reversão é o reingresso na
carreira, do membro do Ministério Público
aposentado, quando insubsistente os motivos
da aposentadoria.

§ 10 A reversão far-se-á de ofício ou a
pedido.

§ 2" A reversão de ofício dar-se-á no
mesmo cargo ou, se extinto este, em cargo

a ele correspondente; caso se encontre provi
do o cargo, aplica-se o disposto no artigo
antelior.

§ 39 A reversão a pedido será feita no
mesmo cargo anteriormente ocupado pelo
aposentado, ou em cargo equivalente, e de
penderá das seguintes condições;

I - existência de vaga em cargo a ser provi
do mediante promoção por merecimento;

II - inexistência de candidato aprovado
em concurso, quando se tratar de reversão
para cargo de classe inicial da carreira;

IH - ter sido requerida até cinco anos
depois da aposentadotia;

IV - contar o aposentado menos de ses
senta e cinc~ anos de idade à data do pedido.

§ 49 Será contado como tempo de servi
ço, para todos os efeitos legais, o período
entre a aposentadoria e a reversão, se aquela
tiver sido causada por erro administrativo pa
ra o qual não haja concorrido o aposentado.

§ 59 A reversão será condicionada ao re
sultado do exame exigido para ingresso na
carreira.

CAPÍTULO II
Dos Direitos

SEÇÃO I
Da Vitaliciedade e da Inamovibilidade

Art. 210. Os membros do Ministério PÚ
blico da União, após dois anos de efetivo
exercícío, só poderão ser demitidos por deci
são judicial transitada em julgado.

Art. 211. Os membros do Ministério PÚ
blico da União são inamovíveis, salvo motivo
de interesse público, na forma desta lei.

Art. 212. A remoção, para efeito desta
lei, é qualquer deslocamento de lotação, den
tro da mesma classe.

Parágrafo único. A remoção será feita de
ofício, a pedido singular ou por permuta.

Art. 213. A remoção de ofícío, por ini
ciativa do Procurador-Geral, ocorrerá so
mente por motivo de interesse público, me
diante decisão do Conselho superior, pelo
voto de dois terços de seus membros, assegu
rada ampla defesa.

Art. 214. A remoção a pedido atenderá
à conveniência do serviço, mediante requeri
mento apresentado nos quinze dias seguintes
à publicação de aviso da existência de vaga;
ou, decorrido este prazo, até quinze dias após
a publicação da deliberação do Conselho Su
perior sobre a realização de concurso para
ingresso na carreira.

§ l' O aviso será publicado no Diário Ofi
ciai, dentro de quinze dias da vacância.

§ 2" Havendo mais de um candidato à
remoção, ao fim do primeiro prazo previsto
no caput deste artigo, será removido o de
maior antigüidade; após o decurso de tal pra
zo, prevalecerá a ordem cronológica de entre
ga dos pedidos.

Art. 215. A remoção por permuta será
concedida mediante requerimento dos inte
ressados.
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SEÇÃO II
Das Designações e da Disponibilidade

Art. 216. A designação, para os efeitos
desta lei, é o ato que discrimina as funç6es
a serem exercidas pelo membro do Ministério
Público da Uniáo, dentre as legalmente pre
vistas.

Art. 217. Os membros do Ministério PÚ
blico da União têm direito à designação para
o exercício de funç6es que sejam compatíveis
com as previstas nesta lei, para cada classe
das diferentes carreiras.

Parágrafo único. A designação para o
exercício de funç6es diferentes das previstas
para cada classe, nas respectivas carreiras,
somente será admitida por interesse do servi
ço, exigidas a anuência do designado e a auto
rização do Conselho Superior.

Art. 218. As designações serão feitas ob
servados os critérios da lei e os estabelecidos
pelo Conselho Superior:

I - para o exercício de função definida
por esta lei;

II - para o exercício de função nos ofícios
definidos em lei.

Art. 219. As designações, salvo quando
estabelecido outro critério por esta lei, serão
feitas por lista, no último mês do ano, para
vigorar por um biênio, facultada a renovação.

.Art. 220. A alteração da lista poderá ser
feIta, antes do termo do prazo, por interesse
do serviço, havendo:

I - provimento de cargo;
II - desprovimento de cargo;
III - criação de ofício;
IV - extinção de ofício;
V - pedido do designado;
VI - pedido de permuta.
Art. 221. A alteração parcial da lista, an

tes do termo do prazo, quando modifique
a função do designado, sem a sua anuência,
somente será admitida nas seguintes hipó
teses:

I - extinção, por lei, da função ou ofício
para a qual estava designado;

II - nova lotação, 'em decorréncia de:
a) promoção e
b) remoção;
UI - afastamento ou disponibilidade;
IV - aprovação pelo Conselho Superior,

de proposta do Procurador-Geral, pelo voto
secreto de dois terços de seus membros.

Parágrafo único. A garantia estabelecida
neste artigo não impede a acumulação even
tual de ofícios ou que sejam ampliadas as
funções do designado.

Art. :222. Os membros vitalícios do Mi
nistério Público da União p'oderão ser postos
em disponibilidade, com vencimentos pro
porcionais ao tempo de serviço, por motivo
de interesse público, mediante decisão do
Conselho Superior, pelo voto de dois terços
de seus membros, assegurada ampla defesa.

SEÇÃO III
Das Férias e Licenças

Art. 223. Os membros do Ministério PÚ
blico terão direito a férias de sessenta dias
por ano, contínuos ou divididos em dois pe-

ríodos iguais, salvo acúmulo por necessidade
de serviço e pelo máximo de dois anos.

Parágrafo único. Os períodos de gozo de
férias dos membros do Ministério Público da
União, que oficiem perante Tribunais, deve
rão ser simultâneos com os das férias coletivas
destes, salvo motivo relevante ou o interesse
do serviço.

Art. 224. O direito a férias será adqui
rido após o primeiro ano de exercício.

Art. 225. A concessão de licenças aos
membros do Ministério Público da União se
rá regida pela legislação aplicável aos funcio
nários públicos civis da União.

SEÇÃO IV
Dos Vencimentos e Vantagens

Art. 226. Os membros do Ministério PÚ
blico da União receberão o vencimento, a
representação e as gratificações fixadas e rea
justadas em lei.

§ 19 Sobre os vencimentos incidirá grati
ficação adicional por tempo de serviço, nos
percentuais fixados por lei, sendo computàdo
o tempo de advocacia, até o máximo de quin
ze anos, desde que não cumulativo com tem
po de serviço público.

§ 2" Os vencimentos serão fixados com
diferença não superior a dez por cento de
uma para outra das classes de cada carreira.

Art. 227. Os vencimentos do Procura
dor-Geral da República deverão correspon
der aos de Ministro do Supremo Tribunal
Federal.

Art. 228. A lei poderá conceder gratifi
cações de função, correspondentes ao exer
cício por membro do Ministério Público da
União de encargos de chefia ou coordenação.

Art. 229. Os membros do Ministério PÚ
blico da União farão jus, ainda, às seguintes
vantagens:

I - ajuda de custo em caso de promoção
ou remoção de ofício, que importe em mu
dança de domicílio, para os fins e nos limites
estabelecidos pela legislação. aplicável aos
funcionários públicos civis da União;

II - diárias, por serviço eventual fora da
sede, de valor mínimo equivalente a um trinta
avos dos vencimentos, para atender às despe
sas de locomoção, alimentação e pousada;

III - gratificação de magistério, por hora
aula proferida, em cursos ou seminários desti
nados ao aperfeiçoamento dos membros da
instituição;

IV - salário-família, conforme dispuser
alei.

Parágrafo único. O Procurador-Geral da
República arbitrará os valores das vantagens
previstas nos incisos I a UI, deste artigo.

SEÇÃO V
Da Aposentadoria e da Pensão

Art. 230. O membro do Ministério Pú
blico da União será aposentado, compulso
riamente, por invalidez ou aos setenta anos
de idade, e facultativamente aos trinta anos
de serviço, após cinco anos de exercício efe
tivo na carreira.

§ In Será contado como tempo de serviço
para aposentadoria, não cumulativamente,

até o limite de quinze anos, o tempo de exer
cício da advocacia.

§ 20 A aposentadoria por invalidez será
precedida de licença para tratamento de saú
de por período não excedente a vinte e quatro
meses, salvo quando o laudo médico concluir
pela incapacidade definitiva para o exercício
de suas funções.

§ 3" Será aposentado o membro do Mi
nistério Público que, após vinte e quatro me
ses contínuos de licença para tratamento de
saúde, for considerado inválido para o exer
cício de suas funções; não terá efeito interrup
tivo desse prazo qualquer período de exer
cício das funções inferior a trinta dias.

Art. 231. Os proventos da aposentado
ria serão integrais.

Art. 232. Os proventos da aposentado
ria serão revistos na mesma proporção e data
em que se modificar a remuneração dos mem
bros do Ministério Público em atividade, sen
do também estendidas aos inativos quaisquer
benefícios e vantagens novas asseguradas à
carreira, ainda que por força de transforma
ção ou reclassificação do cargo.

Art. 233. O aposentado conservará a
prerrogativa prevista no art. 18, ítem lI, letra
"e". desta lei.

Art. 234. A pensão por morte, devida
pelo órgão previdenciário aos dependentes
de membros do Ministério Público da União,
corresponderá à totalidade dos vencimentos
ou proventos do falecido, observado o limite"
estabelecido em lei e assegurada a revisão
do benefício, na forma do art. 232, desta lei.

CAPÍTULO III
Da Disciplina

SEÇÃO I
Dos Deveres e Ved,ações

Art. 235. Os membros do Ministério PÚ
blico da União devem exercer suas funções
com zelo e. probidade, observando o decoro
pessoal e as normas que regem o exercício
de sua atividade, e especialmente: .

I - cumprir os prazos processuais;
II - guardar segredo sobre assunto de ca

ráter sigiloso que conheça em razão do cargo
ou função;

IH - velar por suas prerrogativas institu
donais e processuais;

IV - prestar informações aos órgãos da
administração superior do Ministério Públi
co, quando requisitadas;

V - atender ao expediente forense e parti
cipar dos atos judiciais, quando for obriga
tória a sua presença; ou assistir a outros,
quando conveniente ao interesse do serviço;

VI - declarar-se suspeito ou impedido,
nos termos da lei;

VII - adotar as providências cabíveis em
face das irregularidades de que tiverem co_o
nhecimento ou que ocorrerem nos serviços
a seus cargos;

"VIII""': tratar com urbanidade as pessoas
com as quais se relaci.onem em razão do ser
viço.

Art. 236. É vedado aos membros do Mi
nistério Público:
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I - receber, a qualquer título e sob qual
quer pretexto, honorários, percentagens ou
custas processuais;

II - exercer a advocacia;
111 - exercer o comércio ou participar de

sociedade comercial, exceto como cotista ou
acionista;

IV - exercer, ainda que em disponibilida
de, qualquer outra função pública, salvo uma
de magistério;

V - exercer atividade político-partidária,
ressalvada a filiação e o direito de afastar-se
para exercer cargo eletivo ou a ele concorrer.

SEÇÃO H
Dos Impedimentos e Suspeições

Art. 237. Os impedimentos e as suspei
ções dos membros do Ministério Público são
os previstos em lei.

SEÇÃO IH
Das Sanções

Art. 238. Os membros do Ministério PÚ
blico são passíveis das seguintes sanções disci
plinares:

I - advertência;
II - censura;
III - suspensão;
IV - demissão; e
V -cassação de aposentadoria ou de dis

ponibilidade.
Art. 239. As sanções previstas no artigo

anterior serão aplicadas:
I -a de advertência, reservadamente e

por escrito, em caso de negligência no exer
cício das funções;

II - a de censura, reservadamente e por
escrito, em caso de reincidência em falta ante
riormente punida com advertência ou de des
cumprimento de dever legal;

HI - a de suspensão, até quarenta e cinco
dias, em caso de reincidência em falta ante
riormente punida com censura;

IV - a de suspensão, de quarenta e cinco
a noventa dias, em caso de inobservância das
vedações impostas por esta lei ou de reinci
dência em falta anteriormente punida com
suspensão até quarenta e cinco dias;

V - as de demissão, nos casos de:
a) lesão aos cofres públicos, dilapidação

do patrimônio nacional ou de bens confiados
à sua guarda;

b) improbidade administrativa. nos ter
mos do art. 37, § 4", da Constituição;

c) condenação por crime praticado com
abuso de poder ou violação de dever para
com a Administração Pública, quando a pena
aplicada for igualou superior a dois anos;

d) incontinência pública e escandalosa que
comprometa gravemente, por sua habitua
lidade, a dignidade da instituição;

e) abandono de cargo;
f) revelação de assunto de caráter sigiloso,

que conheça em razão do cargo ou função;
g) aceitação ilegal de cargo ou função pú

blica;
h) reincidência no descumprimentó do de

ver legal, anteriormente punido com a sus
pensão prevista no item anterior;

i) perda ou suspensão de direitos políticos
salvo quando decorrente de incapacidade que
autorize a aposentadoria;

VI - cassação de aposentadoria ou de dis
ponibilidade, nos casos de falta punível com
demissão, praticada quando no exercício do
cargo ou função.

§ l' A suspensão importa, enquanto du
rar, a perda dos vencimentos e das vantagens
pecuniárias inerentes ao exercício do cargo,
vedada a sua conversão em multa.

§ 2" Considera-se reincidência, para os
efeitos desta lei, a prática de nova infração,
dentro de quatro anos após cientificado o in
frator do ato que lhe tenha imposto sanção
disciplinar.

§ 3' Considera-se abandono do cargo a
ausência do membro do Ministério Público
ao exercício de suas funções, sem causa justi
ficada, por mais de trinta dias consecutivos.

§ 4' Equipara-se ao abandono de cargo
a falta injustificada por mais de sessenta dias
intercalados, no período de doze meses.

Art. 240. Na aplicação das penas disci
pli.nares, considerar-se-ão os antecedentes do
infzator, a natureza e a gravidade da infração,
as circunstâncias em que foi praticada e os
danôs que dela resultaram ao serviço ou à
dignidadt; da instituição ou da justiça.

Ar1. 241. As penas de demissão e cassa
ção de aposentadoria ou de disponibilidade
serão impostas por decisão judicial; as de sus
pensão, mediante processo administrativo; as
de advertência e censura, segundo procedi
mento estabelecido pelo Regimento Interno
do Conselho Superior.

Ar1. 242. Compete ao Procurador-Geral
de cada ramo do Ministério Público da União
aplicar a seus membros as penas de adver
tência, censura e suspensão.

SEÇÃO IV
Da Prescrição

Art. 243. Prescreverá:
I - em um ano, a falta punível com adver

tência ou censura;
II - em dois anos, a falta punível com sus

pensão;
IH - em quatro anos, a falta punível com

demissão e cassação de aposentadoria ou de
disponibilidade.

Parágrafo único. A falta. também previs
ta na lei penal como crime, prescreverá junta
mente com este.

Ar1. 244. A prescrição começa a correr:
I - do dia em que a falta for cometida;

ou
II - do dia em que tenha cessado a conti

nuação ou permanência. nas faltas continua
das do permanentes.

Parágrafo único. Interrompem a prescri
ção a instauração de processo administrativo
e a citação para a ação de perda do cargo.

SEÇÃO V
Da Sindicância

Art. 245. A sindicância é o procedimen
to que tem por objeto a coleta sumária de

dados para instauração, se necessário, de in
quérito administrativo.

SEÇÃO VI
Do Inquérito Administrativo

Art. 246. O inquérito administrativo, de
caráter sigiloso. será instaurado pelo Corre
gedor-Geral, mediante portaria, em que de
signará comissão de três membros para reali
zá-lo, sempre que tomar conhecimento de
infração disciplinar.

§ l' A comissão, que poderá ser presi
dida pelo Corregedor-Geral, será composta
de integrantes da carreira, vitalícios, e de
classe igualou superior à do indiciado;

§ 2' As publicações relativas a inquérito
administrativo conterão o respectivo núme
ro, omitido o nome do indiciado, que será
cientificado pessoalmente.

Art. 247, O prazo para a conclusão do
inquérito e apresentação do relatório final
é de trinta dias, prorrogável, no máximo, por
igual tempo.

Art. 248. A comissão procederá à instru
ção do inquérito, podendo ouvir o indiciado
e testemunha5~ requisitar perícias e documen
tos e promover diligências, sendo-lhe facul
tado o exercício das prerrogativas outorgadas
ao Ministério Público da União. por esta lei,
para instruir procedimentos administrativos.

Art. 249. Concluída a instrução do in
quérito, abrir-se-á vista dos autos ao indicia
do, para se manifestar, no prazo de quinze
dias.

Art. 250. A comissão de inquérito enca
minhará o inquérito ao Conselho Superior,
acompanhado de seu parecer conclusivo pelo
arquivamento ou pela instauração de proces
so administrativo.

Parágrafo único. O parecer que concluir
pda instauração do processo administrativo
formulará a súmula de acusação, que conterá
a exposição do fato imputado, com todas as
suas circunstâncias e a capitulação legal da
infração.

SEÇÃO VII
Do Processo Administrativo

Ar1. 251. O processo administrativo.
instaurado por decisão do Conselho Supe
rior, será contraditório, assegurando-se ao
acusado ampla defesa.

§ I'.' A decisão que instaurar processo ad
ministrativo designará comissão composta de
três membros escolhidos dentre os integran
tes da carreira, vitalícios, e de classe igual
ou superior à do acusado, indicará o presi
dente e mencionará os motivos de sua consti
tuição.

§ 2" Da comissão de processo adminis
trativo não poderá participar quem haja inte- .
grado a precedente comissão de inquérito.

§ 3" As publicações relativas a processo
administrativo conterão o respectivo núme
ro, omitido o nome do acusado, que será
cientificado pessoalmente.

Art. 252. O prazo para a conclusão do
processo administrativo e apresentação do re
latório final é de noventa dias, prorrogável, .
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no máximo, por trinta dias, contados da pu
blicação da decisão que a instaurar.

Art. 253. A citação será pessoal, com en
trega de cópia da portaria, do relatório final
do inquérito e da súmula da acusação, cienti
ficando-se o acusado do dia, da hora e do
local do interrogatório.

Art. 254. Encerrada a produção de pro
vas, a comissão abrirá vista dos autos ao acu
sado, para oferecer razões finais, no prazo
de quinze dias.

Art. 255. Havendo mais de um acusado,
os prazos para defesa serão comuns e em
dobro.

Art. 256. Em qualquer fase do processo,
será assegurada à defesa a extração de cópia
das peças dos autos.

Art. 257. Decorrido o prazo para razões
finais, a comissão remeterá o processo, den
tro de quinze dias, ao Conselho Superior,
acompanhada de relatório dos seus trabalhos.

Art. 258. O Conselho Superior do Mi
nistério Público, apreciando o processo admi
nistrativo, poderá:

I - determinar novas diligências, se o con
siderar insuficientemente instruído, caso em
que, efetivadas estas, se procederá de acordo
com os arts. 254 e 255 desta lei;
Il-propor o seu arquivamento ao Procu

rador-Gerai;
lU - propor ao Procurador-Geral a apli

cação de sanções que sejam de sua compe
tência;

IV - propor ao Procurador-Geral da Re
pública o ajuizamento de ação civil para:

a) demissão de membro do Ministério PÚ
blico da União com garantia de vitaliciedade;

b) cassação de aposentadoria ou disponi
bilidade.

Parágrafo único. Não poderá participar
da deliberação do Conselho Superior quem
haja oficiado na sindicância, ou integrado as
comissões do inquérito ou do processo admi

,nistrativo.

Art. 259. Havendo prova da infração e
indícios suficientes de sua autoria, o Conse
lho Superior poderá determinar, fundamen
tadamente, o afastamento preventivo do indi
'ciado, enquanto sua permanência for incon
veniente ao serviço ou prejudicial à apuração
dos fatos.

§.l0 O afastamento de que trãt~ este arti
go não poderá OCOITer quando ao fato impu
tado corresponder somente as penas de ad
vertência ou de censura.

§ 29 , O afastamento não ultrapassará o
prazo de cento e vinte dias, salvo em caso
de alcance.

§ 3" O período de afastamento será con
siderado como de serviço efetivo. para todos
os efeitos.

Art. 260. Aplicam-se, subsidiariamente,
ao processo disciplinar. as normas do Código
~e Processo Penal.

SEÇÃO VIII
Da Revisão do Processo Administrativo

Art. 261. Cabe, em qualquer tempo, a
revisão do processo de que houver resultado
a imposição de penalidade administrativa:,

I - quando se aduzam fatos ou circuns
tâncias suscetíveis de provar inocência ou de
Iustificar a imposição de sanção mais branda;
ou
• II - quando a sanção se tenha fundado

em prova falsa.
Art. 262. A instauração do processo de

revisão poderá ser determinada de oficio, a
requerimento do pr6prio interessado. ou. se
falecido. do seu cônjuge ou companheiro. as
cendente, descendente ou irmão.

Art. 263. O processo de revisão terá o
rito do processo administrativo.

Parágrafo único. Não poderá integrar a
comissão revisora quem haja atuado em qual
quer fase do processo revisado.

Art. 264. Julgada procedente a revisão
será tornada sem efeito a sanção aplicada,
com o restabelecimento. em sua plenitude.
dos direitos por ela atingidos, exceto se for
o caso de aplicar penalidade menor.

TÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 265. O Procurador-Geral da Repú
blica poderá requisitar servidores dos órgãos
e entidades da Administração Federal. direta
ou indireta. incluídas as fundações públicas,
nas mesmas condições estabelecidas para os
órgãos integrantes da Presidência da Repú
blica.

Parágrafo único. O servidor cedido ao
Ministério Público da União terá asscgurado,
no órgão ou entidade de origem. remune
ração e vantagens do cargo e todos os demais
direitos, como se em efetivo exercício esti
vesse.

Art. 266. Aplica-se aos membros do Mi
nistério Público da União o disposto no art.
1" do Decreto n'! 5.137, de 5 de .ianeiro de
1927, nos artigos 1". 2" e 3" da Lei n'-' 3.058,
de 22 de dezembro de 1956. nos artigos I"
e 2" da Lei n? 4.447, de 12 de novembro de
1964. e no art. 3" da Lei n" 6.554, de 21 de
agosto de 1978, que regem o Montepio Civil
da União.

Art. 267. Ficam criados seis cargos de
Subprocurador-Geral da República.

Art. 268. Ficam criados setenta e quatro
cargos de Procurador Regional da República.

§ lo O primeiro provimento de todos os
cargos de Procurador Regional da República
será considerado SÍJl1ultâneo. independente
mente da data dos atos de promoção.

§ 2" Os vencimentos iniciais do cargo de
Procurador Regional da República serão
iguais aos do cargo de Procurador de Justiça
do Distrito Federal.

Art. 269. Os atuais cargos dli Procurador
da República de l' e de 2' Categoria são trans
formados em cargos de Procurador da Repú
blica.

§ 1'" Na nova classe, para efeito de anti
güidade, os atuais Procuradores da República
de l' Categoria precederão os de 2' Catego
ria; estes manterão na nova classe a atual
ordem de antigüidade.

§ 2" Os vencimentos iniciais do cargo de
Procurador da República serão iguais aos do

atual cargo de: Pmc:urador d,.! RqJUblica dé
l' Categoria.

Art. 270. 0, atuai, Procuradores da Re
pública de 1" Categoria. que recusarem pro
moção a Procurador Regional da República.
conconen'io com os promovidos, nas promo
ções pelo critério de antigüidade. a Subprocu
rador-Geral da República. considerando-se.
para esse efeito, em rt'Ia,;:ln a todos. <) tempo
de serviço prestado a contar da promoção
à [" Categoria.

Art. 271. São transfonnados elU cargos
de Procurador do Trabalho de [" Categoria
cem cargos de Procurador do Trabalho de
2' Categoria.

Art. 272. Os cargos de Procurador do
Trabalho de 1" e de 2' Categoria passam a
denominar-se. respectivamente, Procurador
Regional do Trabalho e Procurador do Tra
balho.

Art. 273, Os carg.os de Procurador Mili
tar de l' e de 2' Categoria passam a denomi
nar-se. respectivamente. Procurador da Jus
tiça Militar e Procurador Adjunto da Justiça
Militar.

Art. 274, O cargo de Promotor de Jus
tiça Substituto passa a denominar-se Promo
tor de Justiça Adjunlo,

Art. 275. Os atuais membros do Minis
tério Público do Tenitôrio de Roraima e do
TerritóriO do Amapá poderão ser aprovei
tados no Ministério Público do Distrito Fede
ral, mediante proposta do Procurador-Geral
de Justiça. aprovada pelo Conselho Superior
do Ministério Público.

§ l° Os interessadof; deverão requerer o
seu aproveitamento ao Pmcurador-Geral de
Justiça.

§ 2" Os m':ômbros do M'inistério Público
dos Territ6rios. que forem aproveitados,
comporão quadro supkmentar. organizado
pelo critério de antigüidade.

§ 3" 05 componentes do quadro suple
mentar passarão a integrar a caneira do Mi
nistério Públit:'o do Distrito Federal. em car
gos de Promotor de Justiça. nos quais serão'
providos à razão de uma de cada cinco vagas
abertas na categoria.

§ 4' Os que não forem aproveitados fica
rão em disponibilidade, com proventos inte
grais.

Art. 276. Na falta da lei prevista no art.
15. a atuação do Ministério Püblico na defesa
dos direitos constitucionais do cidadão. ob
servará. além das disposiç6es desta lei, as
normas baixadas pelo Consélho Superior
,competente.

Art. 277. As promoçües nas caneiras do
Ministério Público da União. na vigência des
ta lei, serão precedidas da adequaçlio das lis
tas de antigüidade aos critérios de desempate
nela estabelecidos.

Art. 278. Não se farão promoções nas:'
carreiras do Ministério Público da União an
tes da instalação do Conselho Superior do
ramo rçspectivo.

Art. 279. As primeiras eleiç6es. para
composição do Conselho Superior de cada
rama do Ministério ·P-úblico -da União e para
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elaboração das listas tríplices para Procura
dor-Gerai do Trabalho, Procurador-Geral da
Justiça Militar e Procurador-Geral de Justiça,
serão convocadas pelo Procurador-Geral da
República, para realizar-se no prazo de no
venta dias da promulgação desta lei.

§ 1" O Procurador-Geral da República
disporá, em ato normativo, sobre as eleições
previstas neste artigo, devendo a convocação
anteceder de trinta dias à data de sua reali
zação.

§ 2" Os Conselhos Superiores serão ins
talados no prazo de quinze dias, contados
do encerramento da apuração.

Art. 280. Entre os eleitos para a primei
ra composição do Conselho Superior de cada
ramo do Ministério Público da União, os dois
mais votados, em cada eleição, terão man
dato de dois anos; os menos votados, de um
ano.

Art. 281. Os membros do Ministério PÚ
blico da União, nomeados antes de 5 de outu
bro de 1988, poderão optar entre o novo regi
me jurídico e o anterior à promulgação da
Constituição, quanto as garantias, vantagens
e vedações do cargo.

Parágrafo único. A opção deverá ser
exercida em trinta dias, contados da promul
gação desta lei, sendo retratável uma única
vez, desde que a retratação se faça no prazo
de cinco anos.

Art. 282. Os Procuradores c!4l República
nomeados antes de 5 de outubro de 1988 de
verão optar, de forma irretratável, entre as
carreiras do Ministério Público Federal e a
Advocacia Geral da União.

§ I" A opção deverá ser feita no prazo
de trinta dias, contados da promulgação da
última das leis complementares de organi
zação das duas instituições.

§ 2" Não manifestada a opção, no prazo
estabelecido no parágrafo anterior, o silêncio
valerá como opção tácita pela carreira do Mi
'nistério Público Federal.

Art. 283. Será criada por lei a Escola Su
perior do Ministério Público da União; o .
aproveitamento em cursos porelas oferecidos
poderá ser exigido,"nos termos da lei, como
condições para a vitaliciedade e a pr9moção
por merecimento dos .membros das respec
tivas carreiras.

Art. 284. Poderão ser admitidos como
estagiários no Ministério Público da União
estildantes"de Direito inscritos na Ordem dos
Advogados do Brasil.

Parágrafo único. As condições de admis
são e o valór da bolsa serão fixados pelo Pro
curador-GeraI da República, sendo a ativi
dade dos estagiários regulada pelo Conselho
Superior de cada ramo.

Art. 285. O orçamento do Ministério
Público da União consignará recursos para
a distribuição gratuita aos membros de suas
carreiras das revistas oficiais de jurisprudên
cia do Supremo Tribunal Federal e dos Tribu
nais Federais da área de atuação de cada ra
mo assinl como o do Diário Oficial e do Diário
da Justiça da União.

Art. 286. - São reconhecidas a Associação
Nacional dos Procuradores da República, a

Associação dos Procuradores da Justiça do
Trabalho, a Associação dos Procuradores da
Justiça Militar e a Associação do Ministério
Público do Distrito Federal como entidades
de representação dos membros dos respec
tivos ramos do Ministério Público da União.

Art. 287. Fica reconhecida a Fundação
Pedro Jorge de Melo e Silva, mantida com
recursos provenientes de seu patrimônio,
com rendas previstas em seu estatuto e com
as dotações orçamentárias que lhe forem con
signadas.

Art. 288. As despesas decorrentes desta
lei Ocorrerão à conta das dotações constantes
do Orçamento da União.

Art. 289 Aplicam-se subsidiariamente
aos membros do Ministério Público da União
as disposições gerais diferentes aos funcio
nários públicos, respeitadas, quando for o ca
so, as normas especiais contidas nesta lei.

Art. 290. Esta lei entra em vigor na data
de sua p\.!blicação.

Art. 291. Revogam-se as disposições em
contrário.

'0 SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.
Ficam prejudicadas as Emendas de Plená

rio n"S 35,64,68 e 69.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte Redação Final: .

PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N' 69-B, DE 1989

Dispõe sobre a organização, as atribui·
ções e o estatuto do Miuistério Público
da União.

o Congresso Nacional decreta:

TÍTULO I
Das disposições gerais

CAPÍTULO I
Da definição, dos princípios
e das funções institucionais

Art. 19 O Ministério Público da União,
organizado por esta lei, é instituição perma~

nente, essencial à função jurisdicional do Es
tado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurí
dica; do regime democrático, dos interesses
sociais e dos interesses individuais indispo
níveis.

Art. 2" Incubem ao Ministério Público as
medidas necessárias para garantir o respeito
dos Poderes Públicos e dos serviços de rele
vância pública aos direitos assegurados pela
ConstTI:uição Federal.-

Art. 39 O Ministério Público da União
exercerá o controle externo da atividade poli
ciaI.
. Art. 4" São princípios institucionais do

Ministério Público da União a unidade, a in
divisibilidade e a independência funcional.

CAPÍTULO 11
Dos instrumentos de atuação

Art. 5" Compete ao Ministério Público
da União junto aos órgãos da jurisdição fede
ral:

I - promover a ação direta de inconstitu
cionalidade;

II - promover a ação direta de inconstitu
cionalidade por omissão;

111 - promover a argüição de descumpri
mento de preceito fundamental decorrente·
da Constituição, na forma da lei específica;

IV -promover a representação para in
tervenção federal nos estados e no Distrito
Federal;

V - promover, privativamente, a ação pe
nal pública, na forma da lei;

VI - impetrar habeas corpus;
VII - promover ação civil pública, na for

ma da lei;-
VIII - promover outras ações, nelas

incluído o mandado de injunção, sempre que
a falta de norma regulamentadora tome in
viável o exercício dos direitos e liberdades
constitucionais e das prerrogativas inerentes
à nacionalidade, à soberania e à cidadania,
quando difusos os interesses a serem prote
gidos;

IX-promover a ação, visando o cancela
mento de naturalização em virtude de ativi
dade nociva ao interesse nacional;

X-promover, na forma da lei, mediante
representação da mesa do Congresso Nacio
nal, a responsabilidade dos executores ou
agentes do estado de defesa ou do estado
de sítio, pelos ilícitos cometidos no período
de sua duração;

XI - defender judicialmente os direitos e
interesses das populações indígenas, incluí
dos os relativos às terras por elas tradicio
nalmente habitadas, propondo as ações cabí
veis;

XII - promover outras ações necessárias
ao exercício de suas funções institucionais,
defini~_as na Constituição e nas leis;

XIII - manifestar-se em qualquer fase dos
processos, acolhendo solicitação do juiz ou
por sua iniciativa, quando entender existente
interesse em causa que justifique a interven
ção;

XIV - intervir em todos os feitos, em todos
os graus de jurisdição, quando for interessado
na causa pessoa juÍidica de direito público,
Estado estrangeiro ou organismo internacio
nal.

Art. 6" Incumbe ao Ministério Público
da União, sempre que necessário ao exercício
de suas funções institucionais:

I - instaurar inquérito civil e outros proce
dimentos administrativos;

11 - requisitar diligências investigatórias e
a instauração de inquérito policial e de inqué
rito policial militar, podendo acompanhá-los
e produzir provas; .

III - requisitar à autoridade competente a
instauração de procedifi,entos administrati-'
vos, podendo acompanhá-los e produzir pro
vas.
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Art. 79 Para o exercício de suas atribui
ções, o Ministério Público da União poderá:

I - notificar testemunhas e requisitar sua
condução coercitiva, no caso de ausência in
justificada;

II - requisitar informações, exames, perí
cias e documentos de autoridades da Admi
nistração Pública direta ou indireta;

III - requisitar da Administração Pública
serviços temporários de seus servidores e
meios materiais necessários para a realização
de atividades específicas;

IV - requisitar informações e documentos
a entidades privadas, quando legalmente
obrigadas a prestá-Ias ou exibi-los;

V - realizar inspeções e diligências inves
tigatórias.

§ 19 O membro do Ministério Público se
rá civil e criminalmente responsável pelo uso
indevido das informações e documentos que
requisitar; a ação penal, na hipótese, poderá
ser proposta também pelo ofendido, subsidia
riamente, na forma da lei processual penal.

§ 29 A falta injustificada e o retardamen
to indevido do cumprimento das requisições
do Ministério Público implicarão a responsa
bilidade de quem lhe der causa.

§ 39 As correspondências, notificações,
requisições e funções do Ministério Público,
quando tiverem como destinatário ou envol
verem as autoridades mencionadas no art.
102, inciso I, letras b e c da Constituição,
serão encaminhadas e levadas a efeito pelo
Procurador-Geral da República, atendidos os
princípios e forma previstos na lei, cabendo
às autoridades mencionadas fixar data, hora
e local em que puderem ser ouvidas, se for
o caso.

CAPÍTULO UI
Do controle externo
Da atividade policial

Art. 89 O Ministério Público da União
exercerá o controle externo da atividade poli
ciaI por meio de medidas administrativas e
judiciais, visando a assegurar a indisponibi

.lidade da persecução penal e a prevenção ou
correção de ilegalidades ou do abuso de po
der, podendo, especialmente:

I - ter livre ingresso e realizar inspeção
em estabelecimentos policiais ou prisionais;

II - ter acesso a quaisquer documentos re
lativos à atividade policial;

III - requisitar providências para sanar
IV - promover a ação penal por abuso de

poder.
Art. 99 A prisão de qualquer pessoa, por

parte de autoridade federal ou do Distrito
Fede\al e Territórios, deverá ser comunicada
imediatamente ao Ministério Público compe
tente, com indicação do lugar onde se encon
tra o preso e cópia dos documentos compro
batórios da legalidade da prisão.

CAPÍTULO IV
Da defesa dos direitos constitucionais

Art. 10. A defesa dos direitos constitu
cionais do cidadão visa à garantia do seu efe
tivo respeito 'pelos Poderes Públicos e pelos
prestadores de serviços de relevância pública.

Art. 11. A Defensoria dos Direitos do
Cidadão agirá de ofício ou mediante repre
sentação, notificando a autoridade questio
nada para que preste informação, no prazo
que assinar.

Art. 12. Recebidas ou não as informa
ções e instruído o caso, se o Defensor dos
Direitos do Cidadão concluir que direitos
constitucionais foram ou estão sendo desres
peitados deverá notificar o responsável para
que tome as providências necessárias a preve
nir a repetição ou que determine a cessação
do desrespeito verificado.

Art. 13. Não atendida, no prazo devido,
a notificação prevista no artigo anterior, a
Defensoria representará ao poder ou autori
dade competente para promover a responsa
bilidade pela ação ou omissão inconstitucio
nais.

Art. 14. É vedada aos órgãos de defesa
dos direitos constitucionais do cidadão pro
mover em juízo a defesa de direitos indivi
duais lesados.

§ 1" Quando a legitimidade para a ação
decorrente da inobservância da Constituição,
verificada pela Defensoria, couber a outro
órgão do Ministério Público, os elementos
de informação ser-Ihe-ão remetidos.

§ 29 Sempre que o titular do direito lesa
do não puder constituir advogado e a ação
cabível não incumbir ao Ministério Público,
o caso, com os elementos colhidos, será enca
minhado à Defensoria Pública competente.

Art. 15 A lei regulará os procedimentos
da atuação do Ministério Público na defesa
dos direitos constitucionais do cidadão.

CAPÍTULO V
Da Participação do Ministério

Público da União em
Órgãos Colegiados Estatais

Art. 16. A lei assegurará a participação
do Ministério Público da União nos órgãos
colegiados estatais, federais ou do Distrito
Federal e territórios, constituídos para defesa
de direitos e interesses relacionados com as
funções da instituição.

CAPÍTULO VI

Das Garantias e das Prerrogativas

Art. 17. Os membros do Ministério PÚ
blico da União gozam das seguintes garantias:

I - vitaliecidade, após dois anos de efetivo
exercício, não podendo perder o cargo senão
por sentença judicial transitada em julgado;

II - inamovibilidade, salvo por motivo de
interesse público, mediante decisão do Con
selho Superior, por voto de dois terços de
seus membros, assegurada ampla defesa;

UI - irredutibilidade de vencimentos, ob
servando quanto à remuneração o que dis
põem os artigos 37, XI, 150, lI, 153, § 29,

I, da Constituição Federal.
Parágrafo único. As garantias estabele

cidas neste capítulo não excluem outras de
terminadas por lei, e são de caráter irrenun
ciável e indisponível.

Art. 18. São prerrogativas dos membros
do Ministério Público da União:

1- institucionais:
a) sentar-se imediatamente à direita dos

juízes singulares o'u presidentes dos órgãos
judiciários perante os quais oficiem;

b) usar vestes talares;
c) ter ingresso e trânsito livres, em razao

do serviço, em qualquer repartição pública
e nos casos previstos em lei nas entidades
privadas, respeitada sempre a garantia da in
violabilidade do domicílio;

d) a prioridade em qualquer serviço de
transporte ou comunicação, público ou priva
do, no território nacional, quando em serviço
de caráter urgente;

e) o porte de arma, independentemente de
autorização;

f) carteira de identidade especial, de acor
do com modelo aprovado pelo Procurador
Geral da República e por ele expedida, nela
se consignando as prerrogativas constantes
do inciso I, alíneas c, d e e do inciso lI, alíneas
d, e e f, deste artigo;

II - processuais:
a) do Procurador~Geral da República, ser

processado e julgado, nos crimes comuns pe
lo Supremo Tribunal Federal; pelo Senado
Federal, nos crimes de responsabilidade;

b) do membro do Ministério Público da
União que oficie perante tribunais, ser pro
cessado e julgado, nos crimes comuns e de
responsabilidade, pelo Superior Tribunal de
Justiça;

c) do membro do Ministério Público da
União que oficie perante juízos de primeira
instância, ser processado e julgado, nos cri
mes comuns e de responsabilidade, pelos Tri
bunais Regionais Federais, ressalvada a com
petência da Justiça Eleitoral;

d) não ser preso ou detido, senão por or
dem escrita do tribunal competente ou em
razáo de flagrante de crime inafiançável, caso
em que a autoridade fará imediata comuni
cação àquele tribunal e ao Procurador-Geral
da República, sob pena de responsabilidade;

e) ser recolhido à prisáo especial ou à sala
especial de Estado-Maior, com direito a pri
vacidade e à disposição do tribunal compe
tente para o julgamento, quando sujeito a
prisão antes da decisão final; e a dependência
separada no estabelecimento em que tiver
de ser cumprida a pena;

f) não ser indiciado em inquérito policial,
observando-se o disposto no parágrafo único
deste artigo;

g) ser ouvido, como testemunha, em dia,
hora e local previamente ajustados com o
magistrado ou a autoridade competente;

h) receber intimação pessoalmente nos au
tos em qualquer processo e grau de jurisdição
nos feitos em que tiver que oficiar.

Parágrafo único. Quando, no curso de in
vestigação, houver indício da prática de infra
ção penal por membro do Ministério Público
da União, a autoridade policial, civil ou mili
tar, remeterá imediatamente os autos ao Pro
curador-Geral da República, que designará
membro do Ministério Público para prosse
guimento da apuração do fato.

Art. 19. O Procurador-Geral da Repú
blica terá as mesmas honras e tratamentu dos
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Ministros do Supremo Tribunal Federal; e
os demais membros da instituição, as que fo
rem reservadas aos magistrados perante os
quais oficiem.

Art. 20. Os órgãos do Ministério Público
da União terão presença assegurada em todas
as sessões dos colegiados em que oficiem.

CAPtruLO VII

Da Autonomia do Ministério Público

Art. 21. Ao Ministério Público da.União
é assegurada autonomia funcional, adminis
trativa e financeira, cabendo-lhe:

"I~ propor ao Poder Legislativo a criação
e extinção de seus cargos e serviços auxiliares,
bem como a fixação dos vencimentos de seus
membros e servidores;

11 - prover'os .cargos de suas caqeiras e
dos serviços auxiliares;
. 111 - organizar os serviços auxiliares; .

IV - praticar atos próprios de gestão.
Art. 22. O Ministério Público da União

elaborará sua proposta orçamentária dentro
dos limites da lei de diretrizes orçamentárias.

§ 1. Os recursos correspondentes às suas
dotáções orçamentárias, compreendidos os

. créditos supl€mentares e especiais, ser-lhe-ão .
entregues at~ o dia 20 de cada mês;

§ 2. A fiscalização contábil, financeira,
orçamentáriá, operacional e patrimonial do
Ministério Público da<União será exercida
pelo Congresso Nacional, mediante controle
externo, com o aUXilio do Tribunal de Contas
da União, segundo o'disposto no Título IV,
Capítulo I, Seção IX, da CoIrstituição, e por
sistema próprio de controle interno.

§ 3. As contas referentes ao exercício an
terior serão prestadas, anualmente, dentro
de sessenta dias da abertura da sessão legis
lativa.

CAPíTULO VIII
Da Estrutura

Art .. 23. O Ministério Público da União
compreende:

I - o Ministério Público Federal;
11 - o Ministério Público do Trabalho;
III - o Ministério Público Militar;
IV - o Ministério Público do Distrito Fe

deral e territórios.
Parágrafo único. A estrutura oásica do

Ministério Público da União será organizada
por regulamento, nos termos da lei.

CAPíTULO IX

Do Procurador-Geral da República

Art. 24. O Procurador-Geral da Repú
blica é o chefe do Ministério Público da
União, nomeado pelo Presidente da Repú
blica dentre integrantes oa carreira, maiorés
de tripta e cinco anos, após a aprovação de
seu nome pela maioria absoluta do Senado
Federal, para mandato 'de dois anos, permi
tida a recondução, precedid.a de nova decisão
do Senado Federal.

Parágràfo único. A exoneração; de ofí
cio. do Procurador-Geral da República, por
iniciativa do Presidente da República, deverá

ser precedida de autorização da maioria abso
luta do Senado Federal, em votação secreta.

Art. 25. São atribuições do Procurador
Geral da República, como Chefe do Minis
tério Público da União:

I - representar a instituição;
11 - propor ao Poder Legislativo os proje

tos de lei sobre o Ministério Público da
União;

111 - apresentar a proposta de orçamento
do Ministério Público da União, compatibi
lizando os anteprojetos dos diferentes ramos
da instituição, na forma da lei de diretrizes
orçamentárias;

IV - dar posse ao Vice,Frocurador-Geral
da República, ao Procurador-Geral do Tra
balho, ao Procurador-Geral da Justiça Militar
e ao Procurador-Geral do Distrito Federal; .

V - encaminhar aos Presidentes dos Tri
bunais as listas sêxtuplas a que se referem
os artigos 94, caput, 104,11, 111, § 2. e 115,
parágrafo único, 11, da 'Constituição;

VI - dirimir conflitos de atribuição entre
integrantes de ramos diferentes do Ministério
Público da União;

VII - praticar atgs de gestão àdministra
tiva, financeira e de pessoal;

VIII - prover cargos e serviços auxiliares
na forma da Constituição;

IX - arbitrar o valor das diárias, ajudas
de custo e gratificação de magistério;

X - fixar o valor das bolsas devidas aos
estagiários;

XI - exercer outras atribuições previstas
em lei.

§ 1· O Procurador-Geral da República
poderá delegar aos Procuradgres-Gerais as
atribuições previstas nos itens VII e VIII des
te artigo.

§ 2· A delegação também poderá ser fei
ta ao Diretor-Geral da Secretaria do Minis
tério Público da União para a prática de atos
de gestão administrativa, financeira e de pes
soal, este último apenas em relação aos servi-
dores e serviços auxiliares. '

Art. 26, O Procurador-Geral da Repú
blica designará dentre integrantes da carrei
ra, maiores de trinta e cinco anos, o Vice-Pro
curador-Geral da República, que o substi
tuirá em seus impedimentos e exercerá o car
go em caso de vacância, até o provimento
definitivo.

CAPíTULO X
~o Conselho de Assessoradtento

Superior do Ministério
Público da,União

Art. 27. O Conselho de Assessoramento
Superior do Ministério Público da União, sob
a presidência do Procurador-Geral da Repú
blica, será integrado pelo Vice-Procurador
Geral da República, pelo Procurador-Geral
do Trabalho, pelo Procurador-Geral da Jus
tiça Militar e pelo Procurador-Geral de Jus
tiça do Distrito Federal.

Art. 28. As reuniões do Conselho de As
sessoraII!ento Superior do Ministério Público
da União serão convocadas peTo Procurador
Geral da República, podenpo' solicitá-Ias
qualquer de seus membros.

Ãrt. 29. O Conselho de Assessoramento
Superior do Ministério Público da União de
verá opinar sobre as matérias de interesse
geral da instituição, e em especial sobre:

I - projetos de lei de interesse comum do
Ministério Público da União, neles incluídos:

a) os que visem alterar normas gerais da
Lei Orgânica do Ministério Público da União;

b) a proposta de orçamento do Ministério
Público da União;

c) os que proponham a fixação dos, venci
mentos nas carreiras e nos serviços auxiliares;

11 - a organização e o funcionamento da
Diretoria Geral e dos Serviços da Secretaria
do Ministério Público da União.

Art. 30. O Conselho de Assessoramento
Superior poderá propor aos Conselhos Supe
riores dos diferentes ramos, do Ministério PÚ
blico da União, medidas para uniformizar os
atos decorrentes de seu poder normativo.

CAPíTULO XI
Das Carreiras

Art. 31. As carreiras dos difereJi:tes ra
mos do Ministério Público da União são inde
pendentes entre si, tendo cada uma delas or
ganização própria, na forma desta lei.

Art. 32. As funções do Ministério Públi
co da União só podem ser exercidas por inte
grantes da respectiva carreira, que deverão
residir onde estiverem lotados.

Art. 33. A lei estabelecerá o número de
cargos das carreiras do Ministério Público da
União e os ofícios em que serão exercidas
suas funções.

CAPíTULO XII
Dos Serviços Auxiliares

Art. 34. A Secretaria do Ministério PÚ
blico da União é dirigida pelo seu Diretor
Geral, de livre escolha do Procurador-Geral
da República e demissível ad nutum, incum-'
bindo-Ihe os serviços auxiliares de apoio téc
nico e administrativo à instituição.

Art. 35. O pessoal dos serviços auxilia
res será organizado em quadro próprio de
carreira, sob regime estatutário, para apoio
técnico-administrativo adequado às ativida
des e~pecíficas da instituição.

TíTULO II
Dos Ramos do Ministério Público da União

CÀPÍTULOI
Do Ministério Público Federal

SEÇÃO I
Da Competência, dos Órgãos

e da Carreira

Art. 36. O Ministério Público Federal
exercerá as atribuições previstas no art. 5.
desta Lei:

I.-nas causas de competência do Supre
mo Tribunal Federal, do Superior Tribunal
de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais,
dos Juízes Federais, e dos Tribunais e Juízes
Eleitorais.

II - nas causas de competência de quais
Quer juízes e tribunais, para defesa de dire.itos
e interessliS oas populações indígenas.

Art. 37. Incumbe ao Ministério Público
Federal:
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I - instaurar inquérito civil e outros proce
dimentos administrativos;

II - requisitar diligências investigatórias e
a instauração de inquérito policial, podendo
acompanhá-los e produzir provas;

UI - requisitar à autoridade federal com
petente a instauração de procedimentos ad
ministrativos, podendo acompanhá-los e pro
duzir provas;

IV - exercer o controle externo da ativi
dade da Polícia Federal;

V - participar dos Conselhos Penitenciá
rios;

VI - integrar os órgãos colegiados previs
tos no art. 16, quando componentes da estru
tura administrativa da União;

VII - fiscalizar a execução da pena, nos
processos de competência da Justiça Federal
e da Justiça Eleitoral.

Art. 38. Cabe ao Ministério Público Fe
deral exercer a defesa dos direitos constitu
cionais do cidadão, sempre que se cuidar de
garantir-lhes o respeito:

I -pelos Poderes Públicos Federais;
II - pelos órgãos da administração pública

federal direta ou indireta;
III - pelos concessionários e permissioná

rios de serviço público federal;
IV - por entidades que exerçam outra

função delegada da União.

Art. 39 O Procurador-Geral da Repúbli
ca designará, dentre os Subprocuradores-Ge
rais da República e mediante prévia aprova
ção do nome pelo Conselho Superior, Defen
sor Federal dos Direitos do Cidadão, para
servir pelo prazo de dois anos, permitida a
recondução, precedida de nova decisão do
Conselho Superior.

§ la Sempre que possível, o Defensor
não acumulará o exercício de suas funções
com outras do Ministério Público Federal.

§ 2° O Defensor somente será dispensa
do, antes do termo de sua investidura, por
iniciativa do Procurador-Geral da República,
anuindo a maioria absoluta do Conselho Su
perior.

Art. 40 Em cada Estado e no Distrito
Federal será designado, na forma do art. 214
desta lei, membro do Ministério Público Fe
deral para exercer as funções de delegado
da Defensoria de Direitos do Cidadão.

Parágrafo único. O Defensor Federal dos
Direitos do Cidadão expedirá instruções para
o exercício das funções pelos delegados da
Defensoria, respeitado o princípio de inde
pendência funcional.

Ar{. 41 A execução da medida prevista
no art. 13 incumbe ao Defensor Federal dos
Direitos do Cidadão.

Art. 42 São órgãos do Ministério Público
Federal:
1-o Procurador-Geral da República;
II - o Colégio de Procuradores da Repú

blica;
III - o Conselho Superior do Ministério

Público Federal;
IV - as Câmaras de Coordenação e Revi

são do Ministério Público Federal;

V - a Corregedoria do Ministério Público
Federal;

VI - os Suprocuradores-Gerais da Repú
blica;

VII - os Procuradores Regionais da Re
pública;

VIII - os Procuradores da República.
Art. 43. São unidades de lotação e de

administração, no Ministério Público Fede
ral:

I - a Procuradoria Geral da República;
II - as Procuradorias Regionais da Repú

blica;
III - as Procuradorias da República nos

Estados e no Distrito Federal.
Art. 44. A carreira do Ministério Públi

co Federal é constituída pelos cargos de Sub
procurador-Geral da República, Procurador
Regional da República e Procurador da Re
pública.

Parágrafo único. O cargo inicial da car
reira é o de Procurador da República e o
do último nível o de Subprocurador-Geral
da República.

II
Da Chefia do Ministério Público Federal

Art. 45. O Procurador-Geral da Repú
blica é o Chefe do Ministério Público Federal.

Art. 46. Incumbe ao Procurador-Geral
da República exercer as funções do Minis
tério Público junto ao Supremo Tribunal Fe
deral, manifestando-se previamente em to
dos os processos de sua competência.

Parágrafo único. O Procurador-Geral da
República proporá perante o Supremo Tribu
nal Federal:

I - a ação direta de inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo federal ou estadual;

II - a representação para intervenção fe
deral nos Estados e no Distrito Federal, nas
hipóteses do art. 34, VII, da Constituição
Federal;

III - as ações cíveis e penais cabíveis de
sua competência originária.

Art. 47. O Procurador-Geral da Repú
blica designará os Subprocuradores-Gerals
da República que exercerão, por delegação,
suas funções junto aos diferentes órgãos juris
dicionais do Supremo Tribunal Federal.

§ 1" As funções do Ministério Público
Federal junto aos Tribunais Superiores da
União, perante os quais lhe compete atuar,
somente poderão ser exercidas por titular do
cargo de Subprocurador-Geral da República.

§ 29 Em caso de vaga ou afastamento de
Subprocurador-Geral da República, por pra
zo superior a trinta dias, poderá ser convo
cado Procurador Regional da República para
substituição, pelo voto da maioria do Conse
lho Superior.

§ 39 O Procurador Regional da Repúbli
ca convocado receberá a diferença de venci
mento correspondente ao cargo de Suprocu
rador-Geral da República, inclusive diárias
e transporte, se for o caso.

Art. 48. Incumbe ao Procurador-Geral
da República propor perante o Superior Tri
bunal de Justiça:

I - a representação para inte~ençãofede
ral nos Estados e no Distrito Federal, no caso
de recusa à execução de lei federal;

n - a ação penal, nos casos previstos no
art. 105, I, "a'\ da Constituição Federal.

Parágrafo único. A competência prevista
neste artigo poderá ser delegada ao Subpro
curador-Geral da República.

Art. 49. São atribuições do Procurador
Geral da República, como Chefe do Minis
tério Público Federal:

I -representar o Ministério Público Fe
deral;

II - integrar, comomembro nato, e presi
dir o Colégio de Procuradores da República,
o Conselho Superior do Ministério Público
Federal e a Comissão de Concurso;

III -.designar o Defensor Federal dos Di
reitos do Cidadão e os delegados da Defen
soria nos Estados e no Distrito Federal;

IV - designar os Coordenadores das Câ
maras de Coordenação e Revisão do Minis
tério Público Federal;

V - nomear livremente, dentré os Sub
procuradores-Gerais da República, o Vice
Procurador-Geral da República, o Vice-Pro
curador-Geral Eleitoral e o Corregedor-Ge
raI do Ministério Público Federal;

VI - designar, observados os critérios da
lei e os estabelecimentos pelo Conselho Supe
rior, os ofícios em que exercerão suas funções
os membros do Ministério Público Federal;

VII - designar:
aI o Chefe da Procuradoria Regional da

República, dentre os Procuradores Regionais
da República lotados na respectiva Procura
doria Regional;

b) o Chefe da Procuradoria da República
nos Estados e no Distrito Federal, dentre os
Procuradores da República lotados na res
pectiva unidade;

VIII - dirimir conflitos de atribuições en
tre membros do Ministério Público Federal,
com recurso para o Conselho Superior;

IX - determinar a abertura de correição,
sindicância ou inquérito administrativo;

X - determinar instauração de inquérito
ou processo administrativo contra servidores
dos serviços auxiliares;

XI - decidir processo disciplinar contra
membro da carreira ou servidor dos serviços
auxiliares, aplicando as sanções cabíveis;

XII - decidir, atendendo à necessidade do
serviço, sobre:

a) remoçáo a pedido ou por permuta;
b) alteração parcial da lista bienal de desig

nações;
XIII - autorizar o afastamento de mem

brooS do Ministério Público Federal, depois
de ouvido o Conselho Superior, nas hipóteses
previstas em lei;

XIV - dar posse aos membros do Minis
tério Público Federal;

XV - designar membro do Ministério PÚ
blico Federal para:

aI funcionar nos órgãos em que a partici
paçáo da instituição seja legalmente prevista,
ouvido o Conselho Superior;
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b) integrar comissões técnicas ou científi
cas, relacionadas às funções da instituição,

"ouvido o Conselho Superior;
c) assegurar a.continuidade dos serviços,

em caso de vacância, afastamento temporá
rio, ausência, impedimento ou suspeição do
titular, na inexistência ou falta dá substituto
designado;

XVI - homologar, ouvido o Conselho Su
perioi, o resultado do concurso para ingresso
na carreira; .

XVII - fazer publicar aviso' de existência.
de vaga na lotação e na relação bienal de .
~esignações;, ' , '
I XVIII- elaborar a proposta orçamentária·

,do Ministério Público Federal, submetendo
'a, para aprovação, ao Conselho Superior;
, ' XIX - organizara prestação de contas do
exercício anterior; ': '

XX - praticar atos de gestão, administra-
tiva, financeira é de pessoal; . '

XXI- elaborar o relatóÍ"io' das' atividades
do Ministério Público Federal; , '

XXII - coordenar as atividades do Minis
tério Público Federal;

XXIII - exercér outras atividades previs
tas emlei.' ,

Art. 50. As atribuições do Procurador
Geral da República; previstas,no ,
artigo anterior, poderão ser delegadas:'

I - Ao Coordenador de Câmara de Coor
denação e Revisão,'as dós incisos XV; alínea
c, e XXII; ,', '

II - aos Chéfes das Procuradorias Regio
nais da República e aos Chefes das Procura
dorias da República nos Estados e no Distqto .
Federal, as dOSe incisos I, XV, alínea c, XX
e XXII.

Art. 51. ~ A ação penal pública contra o
Procurador-Geral da República, quando no
exercício do cargo, caberá ao Subprocura
dorcGeral da República que for designado

i pelo Conselho Superior do Ministério Públi
cQ.Federal.

" ' SEÇÃO II, '
Do Colégio de Procurador~s da República '

Art. 52. O Colégio, de Procuradores da
República, presidido pelo Procurador-Geral
<;Ia República; é integrado por todos os mem
bros d.a carreira em atividade no Ministério
Público Federal.

Art. 53. Compete ao Colégio de, Procu"
radores da República: .'

I - elaborar, mediante voto unitário no~

minai, facultativo e secreto, a lista sêxtupla
para a composição elo Superior Tnbunal de
Justiça', sendo elegíveis os membros do Minis
tério Público Federal, com mais de dez anos,
na carreira, tendo mais de trinta e cinco e ;
menos de sessenta e cinco anos de idade;

II - elaborar, mediante voto unitário no
minal, facultativo e secreto, a lista sêxtupla
para a composição dos Tribunais Regionais
Federais, sendo elegíveis os membrosdo Mi
nistério Público Federal, com mais de dez
anos de carreirá, que contêm mais de trinta
e cinco e menos de sessenta e cinco anos
de idade, sempre que possível lotados, na res

,pectiva região; ,

III - eleger, dentre os Subproéiu-aâores
Gerais da República e mediante voto unitário
nominal, facultativo e secnito, quatro mém
bros do ConselhO Superior do Ministédo Pú-
blico Federal;'" ..
, IV"';"'" opinar sobre aSs~l1itos gerais de intc

resse <ta instituição.
§19 Para os fins previstos nos incisos I, '

II e III, deste artigo, prescindir-se-á de reu
nião do Colégio de Procuradores, proceden
do-se segundo dispuser o seu ,Regimento In-'
temo e exigindo-se o voto da maioria abso
luta dos eleitores,

§ 29 " Para elaboração da lista sêxtupla pa
ra os Tribunais Regionais Federais só pode
rão votar os membros do 'Ministério Público
lotados mi respectiva região. ,

§ '39 Excepcionalmente, em 'caso 'de inte
resse relevante de institúição, o Colégio de
Procuradores reunir-se-áem local designado
pelo Procurador-Geral da República, desde
que convocado por ele ou pela maioria, ele
seus membros.

§ 49 O Regimento Interno do Colégio ,de
Procuradoresda República disporá sobre seu
funcionamento;

,SEÇÃO IV
Do ConselhoSuperior do,

Ministério Público Federal,

Art: 54:, O Conselho Superior do Minis
tério Público Federal,.presidido pelo Procu-·
rador-Geral da República, tem a seguinte
composição:

I - o 'Procurador-Geral da Repúblicá, o
Vice-Procurador-Geral da República, o Cor
regedor-Geraldo Ministério Público Federal,
o Defensor Federal dos Direitos do Cidadão
e o Vice-Procurador-GeraI, Eleitoral que d
integram como membros natos, com direito
a voz e voto;, '

II - quatro Subprocuradores G~raisda.
República, eleitos para um mandato de dois
anos, na forma do, art. 53, UI, desta lei, per
mitida uma reeleição;

IH - quatro Subprocuradores Gerais da
República, eleitos para um:mandato de dois
anos, por seus pares, mediante voto unitário
nominal, facultativo e secreto, permitida uma
reeleição.

§ .19 Serão suplentesdos,membrosde que
tratam os incisos II e III, os demais votados,
em ordem decrescente, observando-se os cri-
térios geraisde desempate. , ,

§ 29 O Vice-Procurador-Geral da Repú~

blica será o Vice-Presidente do Conselho Su
periore substituirá o :Presidente no caso de
vaga,'falta ou impedimento.

§ 39 Nos casos dos incisos II e III do ca
put, são considerados 'eleitos C1S dois mais vo- '.
tados; as outras duas vagas serão preenchidas
por, escolha do Procurador-Geral d~~~
blica dentre os seis seguintes mais votados
nas eleições de cada inciso, respectivamente.

Art. 55. O Conselho Superior do Minis
tério Público Federal reunir-se-á; ordinaria
mente, uma vez por mês, em dia previamente'

'fixado, e, extraordip.ariamente, quand(),c.aÍl-·"

vocado pelo Procurador-Geral da República,
ou por proposta da maiÇlria de'seus membros.

Art. 56. Salvo disposiçãO em contrário,
as deliberações do' Conselho Superior serão
tOIl1adaspormaioria simples de votos, pre
sente a maioria' absoluta dos seus membros.

§ 1. Em caso de empate, prevalt:ceráo
voto do Presidente,' exceto em matéria de
sanções, caso em que prevalecerá a solução
mais favorável ao acusado, .

§ 29 ' As deliberações do Conselho Supe
rior serão 'publicadas no Diário da' Justiça,
exceto' quando o' Regiinento, Interno deter
minar sigilo.'

Art. 57. ,', Compete ao Conselho Superior
do Ministério Público Federal: . '

I - exercer o poder normativo no âmbito
do Ministério Público Federal, observados os
princípios <resta léi;espeCiãlliieritê pãia ela
borar e aprovar:

a) o seu Regimento Interno, o do Colégio
de Procuradores da República e'os das Câma~
ras de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Feder'al;'

b) asnorinas eas instruções para o con-
curso de ingresso:iJ.a carreira; ,

c) as normas sobre 'as designações para os
diferentes ofícios do Ministério Público Fe
deral;

d) os, critérios para distribuição de inqué:
ritos, proc.edimentos administrativose quais
quer outros feitos, no Ministério Público Fe-
deral; .. .

e) os critérios de promoção por mereci
mento, na carreira;

t)oprocedimento para avaliar o cumpri-.
mento das condições do estágio probatório;
li '....:. aprovar o nome do Defensor Fede~al

dos Direitos do Cidadão;
III-indicar os 'integrantes das Câmàras

deCoordenaçãq e Revisão;

IV - aprovâr a destituição do Procurador
Regional Eleitoral;

V -destiti'Iir, 'por iniéiativã do Procurã
dor-Geral da República e pelo voto de duas
terças partes de seus membros, antes dotér
mino do mandato, o Cçmegedor-Geral;
, VI;'" elaborar a lista tríplIéé destinada à
promoção por merecimento; ..

VII .:..:.. aprovar a Íista dé aÍltigÜidade dôs
mémbros do Ministério Público Federal ede
cjdir sobreas reclamações a ela concernentes;

VIll-Indicar o'mé~bro do Ministério
Público Federal para 'promoção por antigüi
dade, observ.ado o disposto no art. 93, lI,
letra d, da Constituição Federal;

IX - deSignar o Subprocurâdor-Géra[ da
República para conhecer de inquérito, peças
de informação ou representação sobre crime
comum atribuível ao Procurador-Geral da,
República e, sendo o caso, promover a ação
penal;

X - opinar sobre a designação de membro
do Ministério Público Federal para:

a) funCÍonar nos órgãos em que'a partiCÍ- '
pação da instituição seja legalmente prevista;

b) integrar comissões técnicas ou científi- ,
cas relacionadas às funções da instituição;
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XI- opinar sobre o afastamento tempo
rário de membro do Ministério Público Fe
deral;

XII - autorizar a designação, em caráter
excepcional, de membros do Ministério PÚ
blico Federal, para exercício de atribuições
processuais perante juízos, tribunais ou ofí
cios diferentes dos estabelecidos para cada
categoria;

XIII - determinar a realização de correi
ções e sindicâncias e apreciar os relatóri.os
correspondentes;

XIV - determinar a instauração de pro
cessos administrativos em que o acusado seja
membro do Ministério Público Federal, apre
ciar seus relatórios e propor as medidas cabí
veis;

XV -determinar o afastamento preven
tivo do exercício do cargo, de membro do
Ministério Público Federal, indiciado ou acu
sado em processo disciplinar, e o seu retomo;

XVI - designar a comissão de processo
administrativo em que o acusado seja mem
bro do Ministério Público Federal;

XVII - decidir sobre o cumprimento do
estágio probatório por membro do Ministério
Público Federal, encaminhando cópia da de
cisão ao Procurador-Geral da República,
quando for o caso, para ser efetivada sua
exoneração;

XVIII - decidir sobre remoção e disponi
bilidade de membro do Ministério Público
Federal, por motivo de interesse público;

XIX - autorizar, pela maioria absoluta de
seus membros, que o Procurador-Geral da
República ajuize a ação de perda de cargo
contra membro do Ministério Público Fede
ral que seja vitalício, nos casos previstos nesta
lei;

XX - opinar sobre os pedidos de reversão
de membro da carreira;

XXI - decidir, em grau de recurso, confli
tos de atribuições entre membros do Minis
tério Público Federal;

XXII - opinar sobre o encaminhamento
de proposta de lei de aumento do número
de cargos da carreira;

XXIII - deliberar sobre a realização de
concurso para o ingresso na carreira, designar
os membros da Comissão de Concurso e opi
nar sobre a homologação dos resultados;

XXIV - aprovar a proposta orçamentária
que integrará o projeto de orçameQ,to do Mi
nistério Público da União;

XXV -exercer outras funções estabeleci
das em lei;

XXVI - elaborar, mediante voto unitário
nominal, facultativo e secreto, a lista sêxtupla
para a composição do Superior Tribunal de
Justiça, sendo elegíveis os membros do Minis
tério Público Federal, com mais de trinta e
cinco anos e menos de sessenta e cinco anos
de idade, rle notável saber jurídico e reputa
ção ilibada;

XXVII- elaborar, mediante voto unitá
rio nominal, facultativo e secreto, a lista sêx
tupla para a composição dos Tribunais Regio
nais Federais, sendo elegíveis os membros
do Ministério Público Federal, com mais de
dçz anos de carreira, que contêm mais de

trinta e cinco e menos de sessenta e cinco
anos de .idade, sempre que possível lotados
na respectiva região. ,

§ 19 O Procurador-Geral e qualquer
membro do Conselho Superior estão impe
didos de participar das decisões deste nos
mesmos casos previstos nas leis processuais
para o impedimento e a suspeição de membro
do Ministério Público.

§ 29 As deliberações relativas aos incisos
I, alíneas a e e, IV, XII, XIV, XV, XVI,
XVIII e XX somente poderão ser tomadas
com o voto favorável de, pelo menos, duas
terças partes dos membros do Conselho Su
perior.

SEÇÃO V

Das Câmaras de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Federal

Art. 58. As Câmaras de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Federal são
os órgãos setoriais de coordenação, de inte
gração e de revisão do exercício funcional
na instituição.

Art. 59. As Câmaras de Coordenação e
Revisão serão organizadas por funções ou por
matéria, através de ato normativo.

Parágrafo único. O Regimento Interno,
que disporá sobre o funcionamento das Câ
maras de Coordenação e Revisão, será elabo
rado e aprovado pelo Conselho Superior.

Art. 60. As Câmaras de Coordenação e
Revisão serão compostas por cinco membros
do Ministério Público Federal, sendo dois in
dicados pelo Procurador-Geral da República
e três pelo Conselho Superior, juntamente
com seus suplentes, para um mandato de dois
anos, sempre que possível dentre integrantes
do último grau da carreira.

Art. 61. Dentre os integrantes da Câma
ra de Coordenação e Revisão, um deles será
designado pelo Procurador-Geral para a fun
ção executiva de Coordenador.

Art. 62. Compete às Câmaras de Coor
denação e Revisão:
1-promover a integração e a coordena

ção dos órgãos institucionais que atuem em
ofícios ligados ao setor de sua competência,
observado o princípio da independência fun
cional;

II - manter intercâmbio com órgãos ou
entidades que atuem em áreas afins;

111 - encaminhar informações técnico-ju
rídicas aos órgãos institucionais que atuem
em seu setor;

IV - homologar a promoção de arquiva
mento de inquérito civil ou de outras peças
de informação ou designar órgão do Minis
tério Público para ajuizamento da ação civil
pública;

V - manifestar-se sobre o arquivamento
de inquérito policial, inquérito parlamentar
ou peças de informação, exceto nos casos de
competênciaoriginária do Procurador-Geral;

VI - resolver sobre a distribuição especial
de feitos, que por sua contínua reiteração,
devam receber tratamento uniforme, ressal
vado o direito à distribuição normal para o
órgão do Ministério Público que entender de
modo divergente.

SEÇÃO VI
Da Corregedoria do Ministério

Público Federal

Art. 63. A Corregedoria do Ministério
Público Federal, dirigida pelo Corregedor
Geral, é o órgão fiscalizador das atividades
funcionais e da conduta dos membros do Mi
nistério Público.

Art. 64. O Corregedor-Geral será no
meado pelo Procurador-Geral da República
dentre os Su~procuradores Gerais da Repú
blica, para mandato de um ano, permitida
a recondução.

Parágrafo único. O Corregedor-Geral po
derá ser destituído por iniciativa do Procura
dor-GeraI da República e pelo voto de duas
terças partes dos membros do Conselho Su
perior, antes do término do mandato.

Art. 65. Compete ao Corregedor-Geral
do Ministério Público Federal:

I-participar, com direito a voz e voto,
das reuniões do Conselho Superior;

lI-realizar, de ofício, ou por determi
nação do Procurador-Geral ou do Conselho
Superior, correições e sindicâncias, apresen
tando os respectivos relatórios;

111- instaurar inquérito contra integrante
da carreira e propor ao Conselho Superior
a instauração do processo administrativo con
seqüente;

IV - acompanhar o estágio probatório dos
membros do Ministério Público Federal;

V - propor ao Conselho Superior a exone
ração de membro do Ministério Público Fe
deral que não cumprir as condições do estágio
probatório.

SEÇÃO VII
Dos Suprocuradores-Gerais da República

Art. 66. Os Subprocuradores-Gerais da
República serão designados para oficiar junto
ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior
Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Superior
Eleitoral.

§ I? No Supremo Tribunal Federal e no
Tribunal Superior Eleitoral, os Subprocura
dores-Gerais da República atuarão por dele
gação do Procurador-Geral da República.

§ 29 A designação de Subprocurador
Geral da República para oficiar em órgãos
jurisdicionais diferentes dos previstos para a
categoria dependerá de autorização do Con
selho Superior.

Art. 67. Cabe aos Subprocuradores-Ge
rais da República, privativamente, o exer
cício das funções de:

I - Vice Procurador-Geral da República;
11 - Vice Procurador-Geral Eleitoral;
111- Corregedor-Geral do Ministério PÚ-

blico Federal;
IV - Defensor-Geral dos Direitos do Ci

dadão;
V - Coordenador de Câmara de Coorde

nação e Revisão.

SEÇÃO VIII
Dos Procuradores Regionais da Repliblica

Art. 68. Os Procuradores Regionais da
República serão designados para oficiar junto
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aos Tribunais'Regionais Federais e Tribunais
Regionais Eleitorais.

Parágrafo único. A designação de Procu
rador Regional da República para oficiar em
órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos
para a categoria dependerá de autorização
do Conselho Superior. -

Art. 69. Cabe aos Procuradores Regio
nais da República o exercício das funções de:

I - Procurador Regional Eleitoral;
11 - Delegado da Defensoria Federal dos

Direitos do Cidadão;
111 - Chefe da Procuradoria Regional.
Art. 70. Os Procuradores Regionais da

República serão lotados nas Procuradorias.
Regionais da República.

SEÇÃO IX
Dos Procuradores da República

Art. 71. Os Procuradores da República
serão designados para oficiar junto aos Juízes
Federais e junto aos Tribunais Regionais
Eleitorais, onde não for sediada a Procura
doria Regional da República.

Parágrafo único. A designação de Procu
rador da República para oficiar em órgãos
jurisdicionais diferentes dos previstos para a
categoria, dependerá de autorização do Con
selho Superior.

Art. 72. Cabe aos Procuradores da Re
pública o exercício das funções de:

I - Procurador Regional Eleitoral;
11 - Delegado da Defensoria Federal dos

Direitos do Cidadão;
111 - Chefe da Procuradoria da República

nos Estados e no Distrito Federal.
Art. 73. Os Procuradores da República

serão lotados nas Procuradorias da República
nos Estados e no Distrito Federal.

SEÇÃO X
Das Funções Eleitorais do
Ministério Público Federal

Art. 74. Compete ao Ministério Público
Federal exercer, no que couber, junto à Jus
tiça Eleitoral, as atribuições previstas no art.
5. desta lei, atuando em todas as fases e ins
tâncias do processo eleitoral.

Parágrafo único. O Ministério Público Fe
deral tcm legitimação para propor, perante
o juízo competente, as ações para declarar
ou decretar a nulidade de negócios jurídicos
ou atos da administração pública, infringen
tes de vedações legais destinadas a proteger
a normalidade. e a legitimidade das eleições,
contra a influência do poder econômico ou
o abuso do poder político ou administrativo.

Art. 75. O Procurador-Geral Eleitoral é
o Procurador-Geral da República.

Parágrafo único. O Procurador-Geral Elei
toral designará, dentre os Subprocuradores
Gerais da República, o Vice-Procurador-Ge
ral Eleitoral, que o substituirá em seus impe
dimentos e exercerá o cargo em caso de va
cância, até o provimento definitivo.

Art. 76. Compete ao Procurador-Geral
Eleitoral exercer as funções do Ministério PÚ
blico nas causas de competência do Tribunal
Superior Eleitoral.

Parágrafo único. Além do Vice Procura
dor-GeraI Eleitoral, o Procurador-Geral po
derá designar, por necessidade de serviço,
membros do Ministério Público Federal para
oficiarem, com sua aprovação, perante o Tri
bunal Superior Eleitoral.

Art. 77. Incumbe ao Procurador-Geral
Eleitoral:

I - designar o Procurador Regional Elei
toral em cada Estado e no Distrito Federal;

11 - acompanhar os procedimentos do
Corregedor-Geral Eleitoral;

III - dirimir conflitos de atribuições;
IV -requisitar servidores da União e de

suas autarquias, quando o exigir a necessi
dade do serviço, sem prejuízo dos direitos
e vantagens inerentes ao exercício de seus
cargos ou empregos.

Art. 78. O Procurador Regional Eleito
ral, juntamente com o seu substituto, será
designado pelo Procurador-Geral Eleitoral,
dentre os Procuradores Regionais da Repú
blica no Estado e no Distrito Federal, ou,
onde não houver, dentre os Procuradores da
República vitalícios f para um mandato de
dois anos.

§ 1. O Procurador'Regional Eleitoraf po
derá ser reconduzido uma vez.

§ 2. O Procurador Regional Eleitoral po
derá ser destituído, antes do término do man
dato, por iniciativa do Procurador-Geral
Eleitoral, anuindo a maioria absoluta do
Conselho Superior do Ministério Público Fe
deral.

Art. 79. Compete ao Procurador Regio
nal Eleitoral exercer as funções do Ministério
Público nas causas de competência do Tribu
nal Regional Eleitoral respectivo, além de
dirigir, no Estado, as atividades do setor.

Parágrafo único. O Procurador-Geral Elei
toral poderá designar, por necessidade de ser
viço, outros membros do Ministério Público
Federal para oficiar, sob a coordenação do
Procurador Regional, perante os Tribunais
Regionais Eleitorais.

Art. 80. As funções eleitorais do Minis
tério Público Federal perante os Juízes e Jun
tas Eleitorais serão exercidas pelo Promotor
Eleitoral.

Art. 81. O t'romotor Eleitoral será o
membro do Ministério Público local que ofi
cie junto ao Juízo incumbido do serviço elei
toral de cada zona.

Parágrafo único. Na inexistência de pro
motor que oficie perante a zona eleitoral,
ou havendo impedimento ou recusa justifi
cada, o chefe do Ministério Público local indi
cará ao Procurador Regional Eleitoral o subs
tituto a ser designado.

Art. 82. A filiação a partido político im
pede o exercício de funções eleitorais pelo
membro do Ministério Público, até dois anos
do seu cancelamento.

Art. 83. Somente serão designados para
exercer as funções do Ministério Público Elei
toral perante os Tribunais da Justiça Eleitoral
membros do Ministério Público Federal com
mais de trinta e cinco anos de idade e cinco
anos de carreira e que tenham realizado o

curso específico promovido pela instituição
para esse fim.

§ 1· O curso a que se refere este artigo
será promovido pela própria instituição, sen
do ministrado por professores de entidade
de ensino superior, oficiais ou reconhecidas,
conjuntamente com outros especialistas do
ramo.

§ 2· O curso terá no mínimo cento e oi
tenta horas/aula e terá com€! currículo míni
mo as disciplinas de Direito Eleitoral e de
Ciência Política.

§ 3. As exigências contidas neste artigo
serão imediatamente implementadas, salvo
quando, nas unidades federativas, inexistir
quem as preencha, caso em que as mesmas
deverão ser cumpridas em prazo não superiór
a um ano, da vigência desta lei.

SEÇÃO XI
Das Unidades de Lotação

e de Administração

Art. 84. A Procuradoria Geral da Repú
blica, as Procuradorias Regionais da Repú
blica e as Procuradorias da República nos
Estados e no Distrito Federal são unidades
de lotação e de administração do Ministério
Público Federal.

Parágrafo único. Nos municípios do inte
rior que sediarem juízos federais, a lei criará
núcleós da Procuradoria da República no res
pectivo Estado.

Art. 85. A estrutura básica das unidades
de lotação e de administração será organizada
por regulamento, nos termos da lei.

CAPÍTULO III
Do Ministério Público do Trabalho

SEÇÃO I
Da Competência, dos
Órgãos e da Carreira

Art. 86. Compete ao Ministério Público
do Trabalho o exercício das seguintes atribui
ções junto aos órgãos da Justiça do Trabalho:

I -promover as ações que lhe sejam atri
buídas pela Constituição e pelas leis traba
lhistas;

11 - manifestar-se em qualquer fase do
processo trabalhista, acolhendo solicitação
do juiz ou por sua iniciativa, quando entender
existente interesse público que justifique a
intervenção;

111 - promover a ação civil pública no âm
bito da Justiça do Trabalho, para a defesa
de interesses coletivos, quando desrespeita
dos os direitos sociais constitucionalmente
garantidos;

IV -recorrer das decisões da Justiça do
Trabalho, quando entender necessário, tanto
nos processos em que for parte, como naque
les em que oficiar como fiscal da lei, bem
como pedir revisão dos Enunciados da Súmu
la de Jurisprudência do Tribunal Superior do
Trabalho:

V - funcionar nas sessões dos Tribunais
Trab~lhistas, manifestando-se verbalmente
'sobre a matéria em debate, sempre que en
tender necessário, sendo-lhe assegurado o di-.,
.reito de vista dos processos em julgamento,
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podendo solicitar as requisições e diligências
que julgar convenientes;

VI - instaurar instância em caso de greve,
quando a defesa da ordem jurídica ou o inte
resse público assim o exigir;

VII - promover ou participar da instrução
e conciliação em dissídios decorrentes da pa
ralisação de serviços de qualquer natureza,
o~iciando obrigatoriamente nos processos,
manifestando sua concordância ou discordân
cia, em eventuais acordos firmados antes da
homologação, resguardado o direito de re
correr em caso de violação à lei e à Consti
tuição;

VIII - promover mandado de injunção,
quando a competência for da Justiça do Tra
balho;

IX - atuar como árbitro, se assim for soli
citado pelas partes, nos casos mencionados
no art. 114 da Constituição Federal;

X - requerer as diligências que julgar con
venientes para o correto andamento dos pro
cessos e para melhor solução das lides trába
Ihistas;

XI - intervir obrigatoriamente em todos
os feitos nos segundo e terceiro graus de juris
dição da Justiça do Trabalho, quando a parte
for pessoa jurídica de direito público, estado
estrangeiro ou organismo internacional.

Art. 87. Incumbe ao Ministério Público
do Trabalho: '

I - instaurar iIiquérito civil e outros proce
dimentos administrativos, sempre que cabí
'(eis, para assegurar a observânciados direi
tos sociais dos trabalhadores;

\II - requisitar à autoridade administrativa
fe\leral competente, dos órgãos de proteção
aO'j:rabalho, a instauração de procedimentos.
administrativos, podendo acompanhá-IQ,~ e
produzir provas; ,

III - requisitar diligências investigatórias
e a instauração de inquérito policial, pela prá

,tica de crimes contra a organização do traba
lho, podendo acompanhá-los e produzir pro
vas;

IV - ser cientificado pessoalmente das de
cisões proferidas pela Justiça do Trabalho,
nas causas em que o órgão tenha intervido
ou emitido parecer escrito;

V - exercer outras atribuições que lhe fo
rem conferidas por lei, desde que compatíveis
com sua finalidade.

Art. 88. São órgãos do Ministério Públi
co do Trabalho:

I-o Procurador-Geral do Trabalho;
11 - o Colégio de Procuradores do Tra

balho;
III - o Conselho Superior do Ministério

Público do Trabalho;

IV - a Câmara de Coordenação e Revisão
do Ministério Público' do Trabalho;

V - a Corregedoria do Ministério Público
do Trabalho; .

VI - os Subprocuradores-Gerais do Tra-
balho;

VII - os Procuradores Regionais do Tra
,balho;

VIII - os Procuradores do Trabalho.

Art. 89. São unidades de lotação e de
administração, no Ministério Público do Tra
balho:

I - a Procuradoria Geral do Trabalho;
II - as Procuradorias Regionais do Traba

lho nos estados e no Distrito Federal.
Art. 90. A carreira do Ministério Públi

co do Trabalho será constituída pelos cargos
de Subprocurador-Geral do Trabalho, Procu
rador Regional do Trabalho e Procurador do
Trabalho.

Parágrafo único. O cargo inicial da carreira
é o de Procurador do Trabalho e o do último
nível o de Subprocurador-Geral do Trabalho.

SEÇÃO II
Do Procurador-Geral do Trabalho

Art. 91. O Procurador-Geral do Traba
lho é o Chefe do Ministério Público do Tra
balho.

Art. 92. O Procurador-Geral do Traba
lho será nomeado pelo Presidente da Repú
blica, comunicado o ato previamente ao Pro
curador-Geral da República, escolhido den
tre integrantes do Ministério Público do Tra
balho, com mais de cinco anos de carreira,
maiores de trinta e cinco anos, após aprova
ção de seu nome pelo"Senado Federal, para
mandato de dois anos, permitida a recondu
ção, que será precedida de nova aprovação.

§). A exoneração do Procurador-Geral
do Trabalho, antes do término do biênio, será
proposta por deliberação do Conselho Supe
rior, pelo voto secreto de duas terças partes
de seus membros, ouvido previamente o Pro
curador-Geral da República, que a encami
nhará ao Presidente da República.

§ 29 O Procurador-Geral do Trabalho
poderá, também, ser exonerado, de ofício,
pelo Presidente da República mediante pré
via autorização do Senado Federal, comuni
cado o Procurador-Geral da República.

Art. 93. O Procurador-Geral do Traba
Ihu designará,dentre os Subprocuradores-Ge
rais o Vice-Procurador-Geral do Trabalho
que o substituirá em seus impedimentos e,
no caso de vacância, exercerá o cargo até
o seu provimento definitivo.

Art. 94. Compete ao Procurador-Geral
do Trabalho exercer as funções atribuídas ao
Ministério Público do Trabalho junto ao Ple
nário do Tribunal Superior do Trabalho, pro
pondo as ações cabíveis e manifestando-se
nos processos de sua competência.

Art. 95. São atribuições do Procurador
Geraldo Trabalho:

I - representar o MinistciúL' Público do
.Trabalho;

H - integrar, como membro nato, e presi
dir o Colégio de Procuradores do Trabalho,
o Conselho Superior do Ministério Público
do Trabalho e a Comissão de Concurso;

IH - nomear o Vice-Procurador-Geral do
Ministério Público do Trabalho e o Correge~

dor-Geral do Ministério Público do Traba
"lho.

IV - designar o Coordenador da Câmara
de Coordenação e Revisão do Ministério PÚ
blico do Trabalho;

V -designar, observados os critérios da
lei e os ~stabelecidos pelo Conselho Superior,
os ofícios em que exercerão suas funções os
membros do Ministério Público do Trabalho;

VI - designar o Chefe da Procuradoria
Regional do Trabalho dentre os Procurado
res Regionais do Trabalho lotados na respec
tiva Procuradoria Regional;

VII - com prévia anuência da Câmara de
Coordenação e Revisão competente, exer
cer, excepcionalmente, funções afetas a outro
membro da instituição, ou designar outro re
presentante do Ministério Público do Traba
lho para fazê-lo;

vm- dirimir conflitos de atribuições en
tre membros do Minsitério Público do Traba
lho, com recurso da decisão para o Conselho
Superior;

IX - determinar a abertura de correição,
sindicância ou inquérito administrativo;

X - determinar a instauração de inquérito
ou processo administrativo contra servidores
dos serviços auxiliares;

XI - decidir processo disciplinar contra
membro da carreira ou servidor dos serviços
auxiliares, aplicando as sanções que sejam
de sua competência;

XII - decidir, atendendo a necessidade do
serviço sobre:

a) remoção a pedido ou por permuta;
b) alteração parcial da lista bienal de desig

nações;
XIII - autorizar o afastamento de mem

bros do Ministério Público do Trabalho, de
pois de ouvido o Conselho Superior, nas hi
póteses da lei;

XIV - dar posse aos membros do Minis
tério Público do Trabalho;

XV - designar membro do Ministério PÚ
blico do Trabalho para:

a) funcionar nos órgãos em que a partici
pação da instituição seja legalmente prevista,
ouvido o Conselho Superior;

b) integrar comissões técnicas ou científi
cas, relacionadas às funções da instituição,
ouvido o Conselho Superior;

c) assegurar a continuidade dos serviços,
em caso de vacância, afastamento temporá
rio, ausência, impedimento ou suspeição do
titular, na inexistência ou falta do substituto
designado;

XVI - homologar, ouvido o Conselho Su
perior, o resultado do concurso para ingresso
na carreira;

XVH - fazer publicar aviso de existência
de vaga, na lotação e na relação bienal de
designações;

XVIII - propor ao Procurador-Geral da
República, ouvido o Conselho Superior, a

"criação e extinção de cargos da carreira;
XIX - elaborar a proposta orçamentária

do Ministério Público do Trabalho, subme
tendo-a, para aprovação, ao Conselho Supe
rior;

XX - encaminhar ao Procurador-Geral
da República a proposta orçamentária do Mi
nistério Público do Trabalho, após sua apro
vação pelo Conselho Superior;
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XXI - organizar a prestação dé contas do
exercício anterior, encaminhando-a ao Pro
curador-Geral da República;

XXII - praticar atos de gestão adminis
trativa, financeira e de pessoal;

XXIII - elaborar o relatório de atividades
do Ministério Público do Trabalho;

XXIV - coordeiar as atividades do Minis
tério Público do Trabalho;

XXV - exercer outras atribuições previs
tas em lei.

Art. 96. As atribuições do Procurador
Geral do Trabalho', previstas no artigo ante
rior, poderão ser delegadas:

I - ao Coordenador da Câmara de Coor
denação e Revisão, as dos incisos XV, alínea
c, e XXIV;

II - aos Chfes das Procuradorias Regio
nais do Trabalho nos Estados e no Distrito
Federal, as dos incisos I, XV, alínea c, XXII
e XXIV.

SEÇÃO III
Do Colégio de Procuradores do Trabalho

Art. 97. O Colégio de Procuradores do
Trabalho, presidido pelo Procurador-Geral
do Trabalho, é integrado por todos os mem
bros da carreira em atividade no Ministério
Público do Trabalho.

Art. 98. São atribuições do Colégio de
Procuradores do Trabalho:

I - elaborar, mediante voto unitário no
minal, facultativo e secreto, a lista sêxtupla
para a composição do Tribunal Superior do
Trabalho, sendo elegíveis os membros do Mi
nistério Público do Trabalho, com mais de
10 (dez) anos na carreira, tendo mais de 35
(trinta e cinco) e menos de 65 (sessenta e
cinco) anos de idade;

11 - elaborar, mediante voto unitário no
minal, facultativo e secreto, a lista sêxtupla
para os Tribunais Regionais do Trabalho,
dentre os Procuradores, com mais de dez
anos de carreira;

III - eleger, dentre os Subprocuradores
Gerais do Trabalho e.mediante voto unitário
nominal, facultativo e secreto, quatro mem
bros do Conselho Superior do Ministério PÚ
blico do Trabalho;

IV - opinar sobre assuntos gerais de inte
resse da instituição.

§ l' Para os fins previstos nos incisos I,
11, 111 e IV, deste artigo, prescindir-se-á de
reunião do Colégio de Procuradores, proce
dendo-se segundo dispuser o seu Regimento
Interno, e exigindo-se o voto da maioria abso
luta dos eleitores.

§ 2' Para elaboração da lista sêxtupla pa
ra os Tribunais Regionais do Trabalho pode
rão votar apenas os membros do Ministério
Público lotados na respectiva região.

§ 3- Excepcionalmente, em caso de inte
resse relevante da instituição, o Colégio de
Procuradores reunir-se-á em local designado
pelo Procurador-Geral do Trabalho, desde
que convocado por ele ou pela maioria de
seus membros.

§ 4' O Regimento Interno do Colégio de
Procuradores do Trabalho disporá sobre seu
funcionamento.

SECÃOIV
Do Conselho SnllaU'ii>K' d@

Ministério Público di.! Trabailm

Art. 99. O Conselho Supelior do Minis
tério Público do Trabalho, presidido pelo
Procurador-Geral do Trabalho, tem a seguin
te composição:

I - o Procurador-Geral do Trabalho, o Vi
ce-Procurador-Geral do Trabalho e o Corre
gedor-Geral, que o integram como membros
natos com direito a voz e voto;

II - quatro Subprocuradores-Gerais do
Trabalho, eleitos para um mandato de dois
anos, na forma do art. 98, desta lei, permitida
uma reeleição;

111 - quatro Subprocuradores-Gerais do
Trabalho, eleitos para um mandato de dois
anos, por seus pares, mediante voto unitário
nominal, facultativo e secreto, permitida uma
reeleição.

§ l' Serão suplentes dos membros de que
trata os itens II e IH, os demais votados,
em ordem decrescente, observando-se os cri
térios gerais de desempate.

§ 2- Nos casos dos inciros II elU do caput
são considerados eleitos os dois mais votados;
a outra vaga será preenchida por escolha do
Procurador-Geral do Trabalho dentre os seis
seguintes mais votados nas eleições de cada
inciso, respectivamente.

Art. 100. O Conselho Superior do Mi
nistério Público do Trabalho reunir-se-á ordi
nariamente, uma vez por mês, em dia previa
mente fixado, e, extraordinariamente, quan
do convocado pelo Procurador-Geral do Tra
balho ou por proposta da maioria absoluta
de seus membros.

Art. 101. Salvo disposição em contrário,
as deliberações do Conselho Superior serão
tomadas por maioria simples de votos, pre
sente a maioria absoluta dos seus membros..

§ 1" Em caso de empate, prevalecerá o
voto do presidente, exceto em matéria de
sanções, caso em que prevalecerá a solução
mais favorável ao acusado.

§ 2. As deliberações do Conselho Supe
rior serão publicadas no Diário da Justiça,
exceto quando o Regimento Interno deter
minar sigilo.

Art. 102. Compete ao Conselho Supe
rior do Ministério Público do Trabalho:

I - exercer o poder normativo no âmbito
do Ministério Público do Trabalho, obser
vados os princípios desta lei, especialmente
para elaborar e aprovar:

a) o seu Regimento Interno, o do Colégio
de Procuradores do Trabalho e o da Câmara
de Coordenação e Revisão do Ministério PÚ
blico do Trabalho;

b) as normas e as instruções para o con
curso de ingresso na carreira;

c) as normas sobre as designações para os
diferentes ofícios do Ministério Público do
Trabalho;

d) os critérios para distribuição de procedi
mentos administrativos e quaisquer outros
feitos, no Ministério Público do Trabalho;

e) os critérios de promoção por mereci
mento na carreira;

t) o procedimento para avaliar o cumpri
mento das condições do estágio probatório;

11 - indicar os integrantes da Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Públi
co do Trabalho;

IH - destituir, por iniciativa do Procura
dor-Geral do Trabalho e pelo voto de duas
terças partes de seus membros, antes do tér
mino do mandato, o Corregedor-Geral;

IV - elaborar a lista tríplice destinada à
promoção por merecimento;

V - aprovar a lista de antiguidade do Mi
nistério Público do Trabalho e decidir sobre
as reclamações a ela concernentes;

VI - indicar o membro do Ministério PÚ
blico do Trabalho para promoção por antigüi
dade,· observado o disposto no art. 93, 11,
letra d, da Constituição Federal;

VII - opinar sobre a designação de mem
bro do Ministério Público do Trabalho para:

a) funcionar nos órgãos em que a partici
pação da instituição seja legalmente prevista;

b) integrar comissões técnicas ou científi
cas relacionadas às funções da instituição;

VIII - opinar sobre o afastamento tempo
rário de membro do Ministério Público do
Trabalho;

IX - autorizar a designação, em caráter
excepcional, de membros do Ministério PÚ
blico do Trabalho, para exercício de atribui
ções processuais perante Juízos, tribunais ou
ofícios diferentes dos estabelecidos para cada
categoria;

X - determinar a realização de correições
e sindicâncias e apreciar os relatórios corres
pondentes;

XI - determinar a instauração de proces
sos administrativos em que o acusado seja
membro do Ministério Público do Trabalho,
apreciar seus relatórios e propor as medidas
cabíveis;

XII - determinar o afastamento do exer
cício do cargo, de membro do Ministério PÚ
blico do Trabalho, indiciado ou acusado em
processo disciplinar, e o seu retorno;

XIII - designar a comissão de processo
administrativo em que o acusado seja mem
bro do Ministério Público do Trabalho;

XIV - decidir sobre o cumprimento do es
tágio probatório por membro do Ministério
Público do Trabalho, encaminhando cópia da
decisão ao Procurador-Geral da República,
quando for o caso, para ser efetivada sua
exoneração;

XV - decidir sobre remoção e disponibi
lidade de membro do Ministério Público do
Trabalho, por motivo de interesse público;

XVI - autorizar, pela maioria absoluta de
seus membros, que o Procurador-Geral da
República ajuize a ação de perda de cargo
contra membro do Ministério Público do Tra
balho que seja vitalício, nos casos previstos
em lei;

XVII - opinar sobre os pedidos de rever
são de membro da carreira;

XVIII - decidir, em grau de recurso, con
tlitos de atribuições entre membros do Minis
tério Público do Trabalho;

XIX - aprovar a proposta de lei para o
aumento do número de cargos da carreira;
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xx - deliberar sobre a realização de con
curso para o ingresso na carreira, designar
os membros da Comissãq de Concurso e opi
nar sobre a homologação dos resultados;

XXI - aprovar a proposta orçamentária
que integrará o projeto de orçamento do Mi
nistério Público da União;

XXII - exercer outras funções atribuí
das em lei.

XXIII - elaborar, mediante voto unitário
nominal, facultativo e secreto, a lista sêxtupla
para a composição do Tribunal Superior do
Trabalho, sendo elegíveis os membros do Mi
nistério Público do Trabalho, com mais de
trinta e cinco e menos de sessenta e cinco
anos de idade;

XXIV - elaborar, mediante voto unitário
nominal, facultativo e secreto, a lista sêxtupla
para os Tribunais Regionais do Trabalho.

§ I" Aplicam-se ao Procurador-Geral e
aos demais membros do Conselho Superior
as normas processuais em geral, pertinentes
aos impedimentos e suspeição dos membros
do Ministério Público.

§ 2' ÃsdeiiberaçÚs relativas aos incisos
I alíneas a e e, IX, XI, XII, XIII e XV somen
te poderão ser tomadas com o voto' favorável
de, pelo menos, duas terças partes dos mem
bros do Conselho Superior.

SEÇÃO V
Da Câmara de Coordenação e

Revisão do Ministério
Público do Trabalho

Art. 103. O Conselho Superior poderá
criar Câmara de âmbito regional ou nacional,
para a coordenação e integração de órgãos
institucionais, respeitadas a autonomia e in
dependência funcional dos membros da insti
tuição.

Art. 104. A Câmara será organizada e
terá as atribuições que lhe fixar o Conselho
Superior', vedada a delegação da competência
privativa.

Art. 105. A Câmara de Coordenação e
Revisão será composta' por três membros do
Ministério Público do Trabalho, indicadc~

pelo Conselho Superior juntamente com seus
suplentes, para um mandato de dois anos,
sempre que possível dentre integrantes do
último grau da carreira.

Art. 106. Dentre os integrantes da Câ
mara de Coordenação e Revisão, um deles
será designado pelo Procurador-Geral para
a função executiva de Coordenador.

Art. 107. Poderá ser atribuído à Câma
ra:

I - promover a integrac;.ão e a coordena
ção dos órgãos institucionais do Ministério
Público do Trabalho, observado o princípio
da independência funcional;

11 - manter intercâmbio com órgãos ou
entidades que atuem em áreas afins;

111 - encaminhar informações técnico-ju
rídicas aos órgaõs institucionais do Ministério
Público do Trabalho;

IV - aprovar, previamente, pelo voto se
creto de dois terços de seus membros, o'exer
cício de função, na situação prevista pelo art.
95, inciso VII, desta lei;

Y- resolver sobre a distribuição especial
de feitos e procedimentos, quando a matéria,
por sua natureza ou relevância, assim o exi
gir;

VI - resolver sobre a distribuição especial
de feitos, que por sua contínua reiteração,
devam receber tratamento uniforme.

SEÇÃO VI
Da Corregedoria do Ministério

Público do Trabalho

Art. 108. A Corregedoria do Ministério
Público do Trabalho, dirigida pelo Correge
dor-GeraI, é o órgão fiscalizador das ativi
dades funcionais e da conduta dos membros
do Minsitério Público.

Art. 109. O Corregedor-Geral será no
meado pelo Procurador-Geral do Trabalho
dentre os Subprocuradores-Gerais do Traba
lho, para mandato de um ano, permitida a
recondução.

Parágrafo único. O Corregedor-Geral po
derá ser destituído, por iniciativa do Procur~

dor-Geral, antes do término do mandato, pe
lo 'voto de duas terças partes dos membros
do Conselho Superior.

Art. 110. Incumbe ao Corregedor-Geral
do Ministério Público:

I - participar, com direito a voz e voto,
das reuniões do Conselho Superior e secreta
riar-lhe os trabalhos;

lI-realizar, de ofício, ou por determi
nação do Procurador-Geral ou do Conselho
Superior, correições e sindicâncias, apresen
tando os respectivos relatórios;

UI - instaurar inquérito contra integrante
da carreira e propor ao Conselho Superior
a instaur!!ção do processo administrativo con
seqüente;

IV - acompanhar o estágio probatório dos
membros do Ministério Público do Trabalho;

V - propor ao Conselho Superior a exone
ração de membro do Ministério Público do
Trabalho que não cumprir as condições do
estágio probatório.

SEÇÃO VII
Dos Subprocuradores-Gerais do Trabalho

Art. 111. Os Subprocuradores Gerais do
Trabalho serão designados para oficiar junto
ao Tribunal Superior do Trabalho.

Parágrafo dnico. A designação de Subpro
curador-Geral do Trabalho para oficiar em
órgãos jurisdicionais diferentes do previsto
para a categoria dependerá de autorização
do Conselho Superior.

Art. 112. Cabe aos Subprocuradores
Gerais do Trabalho, privativamente, o exer
cício das funções de:

I - Corregedor-Geral do Ministério Públi
co do Trabalho;

11 - Coordenador da Câmara de Coorde
nação e Revisão do Ministério Público do
Trabalho.

Art. 113. Os Subprocuradores-Gerais
do Trabalho serão lotados na Procuradoria
Geral do Trabalho.

SEÇÃO VIII
Dos Procuradores Regionais do Trabalho
Art. 114. Os Procuradores Regionais do

Trabalho serão designados para oficiar junto
aos Tribunais Regionais do Trabalho.

Parágrafo único. Em caso de vaga ou de
afastamento de Subprocurador-Geral do Tra
balho por prazo superior a 30 (trinta) dias,
poderá ser convocado pelo Procurador-Ge
ral,-mediante aprovação do Conselho Supe
rior, Procurador Regional do Trabalho para
substituição.

Art. 115. Os Procuradores Regionais do
Trabalho serão lotados nas Procuradorias
Regionais do Trabalho nos estados e no Dis
trito Federal.

SEÇÃO IX
Dos Procuradores do Trabalho

Art. 116. Os Procuradores do Trabalho
serão designados para funcionar junto aos
Tribunais Regionais do Trabalho e, na forma
das leis processuais, nos litigios trabalhistas
que envolvam, especialmente, interesses de
menores e incapazes.

Parágrafo único. A designação de Procu
rador do Trabalho para oficiar em órgãos ju
risdicionais diferentes dos previstos para a
categoria, dependerá de autorização do Con
selho Superior.

Art. 117. Os Procuradores do Trabalho
serão lotados nas Procuradorias Regionais do
Trabalho nos estados e no Distrito Federal.

SEÇÃO X
Das Unidades de Lotação

E de Administração

Art. 118. A Procuradoria Geral do Tra
balho e as Procurádorias Regionais do Traba-'
lho nos estados e n9 Distrito Federal são uni
dades de lotação e de administração do Minis
tério Público do Trabalho.

Art. 119. A estrutura básica das unida
des de lotação e de administração será organi
zada por regulamento, nos termos da lei.

CAPÍTULO IV
Do Ministério Público Militar

SEÇÃ01
Da Competência, dos Órgãos e da Carreira

Art. 120. Compete ao Ministério Públi
co Militar o exercício das seguintes atribui
ções junto aos órgãos da Justiça Militar: "

I - promover, privativamente, a ação Pe
nal pública;

11 - promover a declaração de indignida
de ou de incompatibilidade para o ofitlalato;

lU - manifestar-se em qualquer fase do
processo, acolhendo solicitação do juiz ou
por sua iniciativa, quàndo entender existente'
interesse público que justifique a interven
ção.

Art. 121. Incumbe ao Ministério Público
Militar:

I - requisitar diligências investigatórias e
a instauração de inquérito poIícial-militar,
podendo acompanhá-los e produzir provas;

11 - exercer o controle externo da ativi
dade da polícia judiciária militar.

Art. 122. São órgãos do Ministério PÚ
blico Militar:



Dezembro de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sábado 15 14453

I - o Procurador-Geral da Justiça Militar;
11 - o Colégio de Procuradores da Justiça

Militar;
111 - o Conselho Superior do Ministério

Público Militar;
IV - a Câmara de Coordenação e Revisão

do Ministério Público Militar;
V - a Corregedoria do Ministério Público

Militar;
VI - os Subprocuradores-Gerais da Jus

tiça Militar;
VII - os Procuradores da Justiça Militar;
VIII - os Procuradores Adjuntos da Jus

tiça Militar.
Art. 123. São unidades de lotação e de

administração no Ministério Público Militar:

I - a Procuradoria-Geral da Justiça Mili
tar

ÍI - as Procuradorias da Justiça Militar.
Art. 124. A carreira do Ministério Públi

co Militar é constituída pelos cargos de Su~

procuradoria-Geral da Justiça Militar, Procu
rador da Justiça Militar e Procurador Adjun·
to da Justiça Militar.

Parágrafo único. O cargo inicial da carreira
é o de Procurador Adjunto da Justiça Militar
e do último nível o de Subprocurador-Geral
da Justiça Militar.

SE.ÇÃO 11
Do Procurador-Geral

Da Justiça Militar

Art. 125. O Procurador-Geral da Justiça
Militar é o Chefe do Ministério Público Mi
litar.

Art. 126. O Procurador-Geral da Justiça
Militar será nomeado pelo Presidente da Re
pública, comunicado o ato previamente ao
Procurador-Geral da República, escolhido
dentre integrantes do Ministério Público Mi
litar, com mais de cinco anos de carreira,
maiores de trinta e cinco anos, após aprova
ção de seu nome pelo Senado Federal, para
mandato de dois anos, permitida a recondu
ção, que será precedida de nova apreciação.

§ l' A exoneração do Procurador-Geral
da Justiça Militar, antes do término do biê
nio, será proposta por deliberação do Conse
lho Superior, pelo voto secreto de duas terças
partes de seus membros, ouvido previamente
o Procurador-Geral da República, que a en
caminhará ao Presidente da República.

§ 2. O Procurador-Geral da Justiça Mili
tar poderá, também, ser exonerado, de ofí
cio, pelo Presidente da República mediante
prévia autorização do Senado Federal, comu
nicado o Procurador-Geral da República.

Art. 127. O Procurador-Geral da Justiça
Militar designará dentre os Subprocuradores
Gerais o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, que o substituirá em seus impedi
mentos e, no caso de vacância, exercerá o
cargo até o seu provimento definitivo.

Art. 128. Compete ao Procurador-Geral
da Justiça Militar exercer as funções atribuí
das ao Ministério Público militar junto ao
Superior Tribunal Militar, propondo as ações
cabíveis e manifestando-se nos processos de
sua competência.

Art. 129. São atribuições do Procura
dor-Gerai da Justiça Militar:

I - representar o Ministério Público Mi
litar;

11 - integrar, como membro nato, e presi
dir o Colégio de Procuradores da Justiça Mili
tar, o Conselho Superior do Ministério Públi
co da Justiça Militar e a Comissão de Con
curso.

111 - nomear o Vice-Procurador-Geral do
Ministério Público Militar e o Corregedor
Geral do Ministério Público Militar;

IV - designar o Coordenador da Câmara
de Coordenação e Revisão do Ministério PÚ
blico Militar;

V -designar, observados os critérios da
lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior,
os ofícios em que exercerão suas funções os
membros do Ministério Público Militar;

VI - dirimir conflitos de atribuições entre
membros do Ministério Público Militar, com
recurso da decisão para o Conselho Superior;

VII - determinar a abertura de correição,
sindicância ou inquérito administrativo;

VIII - determinar a instauração de inqué
rito ou processo administrativo contra servi
dores dos serviços auxiliares;

IX - decidir processo disciplinar contra
membro da carreira ou servidor dos serviços
auxiliares, aplicando as sanções que sejam
de sua competência;

X - decidir, atendendo a necessidade do
serviço, sobre:

a) remoção a pedido ou por permuta;
b) alteração parcial da lista bienal de desig

nações;
XI - autorizar o afastamento de membros

do Ministério Público Militar, depois de ouvi
do o Conselho Superior, nas hipóteses da lei;_

XII - dar posse aos membros do Minis
tério Público Militar;

XIII - designar membro do Ministério
Público Militar para:

a) funcionar nos órgãos em que a partici
pação da instituição seja legalmente prevista,
ouvido o Conselho Superior;

b) integrar comissões técnicas ou científi
cas, relacionadas às funções da instituição,
ouvido o Conselho Superior;

c) assegurar a continuidade dos serviços,
em caso de vacância, afastamento temporá
rio ausência, impedimento ou suspeição do
tit~lar, na inexistência ou falta do substituto
designado;

XIV - homologar, ouvido o Conselho Su
perior, o resultado do concurso para ingresso
na carreira;

XV - fazer publicar o aviso de existência
de vaga, na lotação e na relação bienal de
designações;

XVI - propor ao Procurador-Geral da
República, ouvido o Conselho Superior, a
criação e extinção de cargos da carreira;

XVII - elaborar a proposta orçamentária
do Ministério Público Militar, submetendo-a
para aprovação, ao Conselho Superior;

XVIII - encaminhar ao Procurador-Geral
da República a proposta orçamentária do Mi-

nistério Público Militar, após sua aprovação
pelo Conselho Superior;

XIX - organizar a prestação de contas do
exercício anterior, encaminhando-a ao Pro
curador-Gerai da República;

XX - praHcar atos de gestão administra
tiva, financeira e de pessoal;

XXI - elaborar o relatório de atividades
do Ministério Público Militar;

XXII - coordenar as atividades do Minis
tério Público Militar;

XXIII - exercer outras atribuições previs
tas em lei.

Art. 130. Asatribuiçães do Procurador
Geral da Justiça Militar, prevista no artigo
anterior poderão ser delegadas:

I - ao Coordenador da Câmara de Coor
denação e Revisão, as dos incisos XIII, alínea
c, e XXII;

11 - a Procurador da Justiça Militar, as dos
incisos I e XX.

SEÇÃO III
Do Colégio de Procuradores

Da Justiça Militar

Art. 131. O Colégio de Procuradores da
Justiça Militar, presidido pelo Procurador
Geral da Justiça Militar, é integrado por to
dos os membros da carreira em atividade no
Ministério Público da Justiça Militar.

Art. 132. Compete ao Colégio de Procu
radores da Justiça Militar:

I - elaborar, mediante voto unitário no
minal, facultativo e secreto, a lista tríplice
para o cargo de Procurador-Geral da Justiça
Militar, dentre os membros da carreira com
mais de dez anos de exercício;

11 - opinar sobre assuntos gerais de inte
resse da instituição.

§ 1· Para os fins previstos no inciso I,
deste artigo, prescindir-se-á de reunião do
Colégio de Procuradores, procedendo-se se
gundo dispuser o seu Regimento Interno, e
exigindo-se o voto da maioria absoluta dos
eleitores.

§ 2· Excepcionalmente, em caso de inte
resse relevante da instituição, o Colégio de
Procuradores reunir-se-á em local designado
pelo Procurador-Geral da Justiça Militar,
desde que convocado por ele ou pela maioria
de seus membros.

§ 3· O Regimento Interno do Colégio de
Procuradores Militares disporá sobre seu fun
cionamento.

SEÇÃO IV
Do Conselho Superior do
Ministério Público Militar

Art. 133. O Conselho Superior do Mi
nistério Público Militar, presidido pelo Pro
curador-Gerai da Justiça Militar, tem a se
guinte composição:

I - o Procurador-Geral da Justiça Militar
e o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar;

11 - os Subprocuradores-Gerais da Justiça
Militar.

Art. 134. O Conselho Superior do Mi
nistério Público Militar reunir-se-á, ordina
riamente, uma vez por mês, em dia previa-
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mente fixado, e, extraordinariamente, quan
do convocado pelo Procurador-Geral da Jus
tiça Militar ou por proposta da maioria abso
luta de seus membros.

Art. 135. Salvo disposição em contrário,
as deliberações do Conselho Superior serão
tomadas por maioria simples de voto•. pre
sente a maioria absoluta dos seus membros.

§ 19 Em caso de empate, prevalecerá o
voto do presidente, exceto em matéria de
sanções, caso em que prevalecerá a solução
mais favorável ao acusado.

§ 29 As deliberações do Conselho Supe
rior serão publicadas no Diário da Justiça.
exceto quando o Regimento Interno deter
mine sigilo.

Art. 136. Compete ao Conselho Supe
rior do Ministério Ptíblico Militar:

I - exercer o poder normativo no âmbito
do Ministério Público Militar, observados os
princípios desta lei, especialmente para ela
borar e aprovar:

a) o seu Regimento Interno, o do Colégio
de Procuradores da Justiça Militar e o da
Câmara de Coordenação e Revisão do .Minis
tério Público Militar:

b) as normas e a instmções para o concurso
de ingresso na carreira:

c) as normas sobre as designações para os
diferentes ofícios do Ministério Público Mi
litar;

d) os critérios para distribuição de inqut:
ritos e quaisquer outros feitos, no Ministério
Público Militar;

e) os critérios de promoção por mereci
mento na carreira:

f) o procedimento para avaliar o cumpri
mento das condições do estágio probatório;

II - indicar os integrantes da Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Públi
co Militar; III - destituir, por iniciativa
do Procurador-Geral do Ministério Público
Militar e pelo voto de duas terças partes de
seus membros, antes do término do mandato,
o Corregedor-Geral;

IV - elaborar a lista tríplice. destinada à
promoção por merecimento;

V - aprovar a lista de antigüidade do Mi
nistério Público Militar e decidir sobre as re
clamações a ela concernentes;

VI -..,. indicar o membro do MinistéIio PÚ
blico Militar para promoçõa por antigüidade.
observado o disposto no art. 93, lI, letra "d",
da Constituição Federal;

VII~ opinar sobre a designação de mem
bro do Ministério Público Militar para:

a)funcionar nos órgãos em que a partici
pação da instituição seja legalmente prevista;

b)integrar comissões técnicas ou científicas
relacionadas às funções da instituição;

VIII - opinar sobre o afastamento tempo
rário de membro do Minitério Público Mi
litar;

IX - autorizar a designação, em caráter
c<xcepcional, de membro do Ministério Públi
Co Militar, para exercício de atribuições pro
cessuais perante juízos, tribunais ou ofícios
diferentes dos estabelecidos para cada cate
gOl-m;

x - determinar a realização de correições
e sindicâncias e apreciar os relatórios corres
pondentes;

XI - determinar a instauração de proces
sos administrativos em que o acusado seja
membro do Ministério Público Militar, apre
cia~ seus relatórios e propor as medidas cabí
veis;

XII - determinar o afastamento preven
tivo do exercício do cargo, de membro do
Ministério Público Militar, indiciado ou acu
sado em processo disciplinar, e o seu retomo;

XIII - designar a comissão de processo
administrativo em que o acusado seja mem
bro do Ministério Público Militar;

XIV - decidir sobre o cumprimento do
estágio probatório por membro do Ministério
Público Militar, encaminhando cópia da deci
são ao Procurador-Geral da República. quan
do for o caso, para ser efetivada sua exone
ração;

XV - decidir sobre remoção e disponi
bilidade de membro do Ministério Público
Militar, por motivo de interesse público;

XVI - autorizar. pela maioria absoluta
de seus membros, que o Procurado Geral
da República ajuize ação de perda de cargo
contra membro do Ministério Público Militar
que seja vitalício, nos casos previstos nesta
lei:

XVII - opinar sobre os pedidos de rever
são de membro da carreira;

XVIII- decidir, em grau de recurso, con
flitos de atribuições entre membros do Minis
tério Público Militar;
~X - aprovar a proposta de lei para o

aumento do número de cargos da carreira;
XX - delibarar sobre a realização de con

curso para ingresso na carreira, designar os
membros da comissão de Concurso e opinar
sobre a homologação dos resultados;

XXI - aprovar a proposta orçamentária
que integrará o projeto de orçamento do Mi
nistério Público da União:

XXII - exercer outras funções atribuídas
em lei;

§ V Aplicam-se ao Procurador-Geral e aos
demais membros do Conselho Superior as
normas processuasi em geral, pertinentes aos
impedimentos e suspeição dos membros do
Ministério Público. .

§ 2? As deliberação relativas aos incisos
I, alíneasaee,IX, XI, XII, XIII e XV somente
poderão ser tomadas com o voto favorável
de. pelo menos, duas terças partes dos mem
bros do Conselho Superior.

Art. 137 Compete ao Conselho Superior
do Ministério Públicà Militar julgar em grau
de recurso o pedido de revisão do despacho
do Procurador-Geral da Justiça Militar que
determina o arquivamento de inquérito poli
cial militar ou confirma promoção no mesmo
sentido.

§ 19 O pedido poderá ser interposto no
prazo de quinze dias da publicação do despa
cho, pelo ofendido ou interessado.

§ 2" Neste caso a decisão do Procurador
Geral somente será revista pelo voto de 2/3
(dois terços) dos membros do Conselho em
votação secreta.

Art. 138. O Conselho Superior do Mi
nistério Público Militar poderá criar comis
s6es de âmbito regional ou nacional para pro
mover a integração e coordenação dos órgãos
da instituição, resguardado sempre o princí
pio da autonomia e da independência fun
cionaI.

Parágrafo único. Caberá ao Conselho fi
xar a composição e atribuições destas comis
sões bem como o seu âmbito territorial de
atividade, proibida a delegação da sua com
petência privativa.

SEÇÃO V
Da Corregedoria do

Ministério Público Militar

Art. 139. A Corregedoria do Ministério
Público Militar, dirigida pelo Corregedor
Geral, é o órgão fiscalizador das atividades
funcionais e da conduta dos membros do Mi
nistério Público.

Art. 140. O .Corregedor-Geral do Minis
tério Público Militar será nomeado pelo Pro
curador-Geral dã Justiça Militar dentre os
Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar,
para mandato de um ano, permitida a recon
dução.

ParágJ<afo único. O Corregedor-Geral
poderá ser destituído. por iniciativa do Procu
rador-Geral, antes do término do mandato,
pelo voto de duas terças partes dos membros
do Conselho Superior.

Art. 141. Incumbe ao Corregedor-Geral
do Ministério Público:

I -realizar, de ofício, ou por determina
ção do Procurador-Geral ou do Conselho Su
perior, correições e sindicâncias, apresentan
do os respectivos relatórios;

II - instaurar inquérito contra integrante
da carreira e propor ao Conselho Superior
a instauração do processo administrativo con
seqüente;

IH - acompanhar o estágio probatório dos
membros do Ministério Público Militar;

IV - propor ao Conselho Superior a exo
neração de membro do Ministério Público
Militar que não cumprir as condições do está
gio probatório.

SECÃOVI
Dos Subpr~uradores-Gerais

da Justiça Militar

Art. 142. Os Subprocuradores-Gerais
d.a J1!stiça Militar serão designados para ofi
cIar Junto ao Superior Tribunal Militar.

Parágrafo único. A designação de Sub
procurador-Geral Militar para oficiar em ór
gãos juris~icionaisdiferentes do previsto para
a categona dependerá de autorização do
Conselho Superior.

Art. 143. Cabe aos Subprocuradores
Gerais da Justiça Militar, privativamente, o
exercício das funções de:

I - Corregedor-Geral do Ministério Públi
co Militar;

H - Coordenador da Câmara de Coorde
nação e Revisão do Ministério Público Mi
litar.
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Art. 144. Os Subprocuradores-Gerais
da Justiça Militar serão lotados na Procura
doria Geral da Justiça Militar.

SEÇÃO VII
Dos Procuradores da Justiça Militar

Art. 145. Os Procuradores da Justiça
Militar serão designados para oficiar junto
às Auditorias Militares.

§ 19 Em caso de vaga ou afastamento de
Subprocurador-Geral da Justiça Militar por
prazo superior a 30 (trinta) dias, poderá ser
convocado pelo Procurador-Geral, mediante
aprovação do Conselho Superior, Procurador
da Justiça Militar e nenhum desses aceitando
poderá ser convocado Procurador Adjunt~
da Justiça Militar, para a substituição.

§ 29 O Procurador da Justiça Militar con
vocado, ou o Procurador Adjunto, receberá
a diferença de vencimentos correspondente
ao cargo de Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, inclusive diárias e transporte, se for
o caso.

Art. 146. Os Procuradores da Justiça
Militar serão lotados nas Procuradorias da
Justiça Militar.

SEÇÃO VIII
Dos Procuradores Adjuntos

da Justiça Militar

Art. 147. CJs Procuradores Adjuntos da
Justiça Militar serão designados para oficiar
junto às Auditorias Militares.

§ 19 Em caso de vaga ou afastamento de
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, por
prazo superior a trinta dias, poderá ser convo
cado pelo Procurador-Geral, mediante apro
vação do Conselho Superior, Procurador da
Justiça Militar e nenhum desses aceitando,
poderá ser convocado Procurador Adjunto
da Justiça Militar, para a substituição.

§ 29 O Procurador da Justiça Militar con
vocado, ou o Procurador Adjunto, receberá
a diferença de vencimentos correspondente
ao cargo de Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, inclusive diárias e transporte, se for
o caso.

Art. 148. Os Procuradores Adjuntos da
Justiça Militar serão lotados nas Procurado
rias da Justiça Militar.

SEÇÃO IX
Das Unidades de Lotação

e de Administração

Art. Ü9. A Procuradoria~Geral da Jus
tiça Militar e as Procuradorias da Justiça Mili
tar são unidades de lotação e de adminis
tração do Ministério Público Militar.

Art. 150. A estrutura das unidades de lo
tação e de administração será organizada por
regulamento, nos termos da lei.

CAPÍTULO V
Do Ministério Público do

, Distrito Federal e Territórios

SEÇÃO I
Da Competência, dos Órgãos e da Carreira

Art. 151. O Ministério Público do Dis
trito Federal e territórios exercerá as compe-

tências previstas no art. 59 desta lei, nas cau
sas de competência do Tribunal de Justiça
e dos Juízes do Distrito Federal e territórios.

Art. 152. Incumbe ao Ministério Público
do Distrito Federal e territÓrios:

I - instaurar inquérito civil e outros proce
dimentos administrativos;

II - requisitar diligências investigatórias e
a instauração de inquérito policial, podendo
acompanhá-los e produzir provas;

III - requisitar à autoridade administrati
va do Distrito Federal e territórios a instau
ração de procedimentos administrativos, po
dendo acompanhá-los e produzir provas;

IV - exercer o controle externo da ativi
dade da polícia do Distrito Federal e da dos
territórios;

V - participar dos Conselhos Penitenciá
rios;

VI - integrar os órgãos colegiados previs
tos no art. 16, quando componentes da estru
tura administrativa do Distrito Federal e dos
territórios;

VU - fiscalizar a execução da pena, nos
processos de competência da Justiça do Dis
trito Federal e territórios.

Art. 153. Cabe ao Ministério Público do
Distrito Federal e territórios exercer a defesa
dos direitos constitucionais do cidadão sem
pre que se cuide de garantir-lhes o respeito:

I - pelos Poderes Públicos do Distrito Fe
deral;

II - pelos órgãos da administração públi
ca, direta ou indireta, do Distrito Federal:

III - pelos concessionários e permissioná
lios do serviço público do Distrito Federal;

IV - por entidades que exerçam outra
função delegada do Distrito Federal.

Art. 154. O Procurador-Geral de Justiça
designará, dentre os Procuradores de Justiça
e mediante prévia aprovação do nome pelo
Conselho Superior, o Defensor Distrital dos
Direitos do Cidadão, para servir pelo prazo
de dois anos, permitida a recondução, prece
dida de nova decisão do Conselho Superior.

§ 19 Sempre que possível, o Defensor
não acumulará o exercício de suas funções
com outras do Ministério Público.

§ 29 O Defensor somente será dispensa
do, antes do termo de sua investidura, por
iniciativa do Procurador-Geral de Justiça,
anuindo a maioria absoluta do Conselho Su
perior.

Art. 155. São órgãos do Ministério Pú-'
blico do Distlito Federal e territórios:

I - o Procurador-Geral de Justiça;
II - o Colégio de Procuradores e Promo

tores de Justiça;
In - o .Conselho Superior do Ministério

Público do Distrito Federal e territórios;
IV - a Corregedoria do Ministério Públi-

co do Distrito Federal e territórios;,
V -os Procuradores de Justiça;

VI - os Promotores de Justiça;
VII - os Promotores de Justiça Adjuntos.
Art. 156. A carreira do Ministério Públi-

co do Distrito Federal e Territórios é consti
tuída pelos cargos de Procurador de J~stiça,

Promotor de Justiça e Promotor de Justiça
Adjunto.

Parágrafo único. O cargo inicial da car
reira é o de Promotor de Justiça Adjunto
e o do último o de Procurador de Justiça.

SEÇÃO II

Do Procurador-Geral de Justiça

Art. 157. O Procurador-Geral de Justiça
é o Chefe do Ministélio Público do Distrito
Federal e Territórios.

Art. 158. O Procurador-Geral de Justiça
ser~ nom.eado pelo Presidente da República,
apos OUVIdo o Governador do Distrito Fede
ral, dentre integrantes de lista tríplice elabo
rada pelo Colégio de Procuradores do Minis
télio Público do Distrito Federal e Territ6
lios, mediante voto unitário, secreto e fac~l
tativo, para mandato de dois anos, permitida
a recondução.

Parágrafo único. O Procurador-Geral
poderá ser destituído, antes do término do
biênio, por deliberação da maioria absoluta
da Câmara do Distrito Federal, mediante ini
ciativa do Presidente da República, ap6s re
presentação do Governador do Distrito Fe
deral.

Art. 159. O Procurador-Geral designa
rá, dentre os Procuradores de Justiça, o Vice
Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor
Geral.

Parágrafo único. O Vice-Procurador-Ge
ral de Justiça substituirá o Procurador-Geral
em seus impedimentos e, no caso de vacância
exercerá o cargo até' o seu provimento efe~
tivo.

Art. 160. Compete ao Procurador-Geral
de Justiça exercer as funções atribuídas ao
Ministério Público no Plenário do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e Territórios
propondo as ações cabíveis e manifestando-s~
noS processos de sua competência.

Art. 161. Incumbe ao Procurador-Geral
de Justiça, como Chefe do Ministério Públi
co:

I - representar o Ministério Público do
Distrito Federal e Territólios;

II - integrar, como membro nato, o Colé
giQ de Procuradores e Promotores de Justiça,
o Conselho Superior e a Comissão de Con
curso.

UI - designar o Defensor Distrital dos
Direitos do Cidadão;

IV - designar, observados os clitérios da
lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior,
os ofícios em que exercerão suas funções os
membros do Ministério Público do Distrito
Federal;

V - com prévia anuência da Câmara de
Cooperação e Revisão competente, exercer,
excepcionalmente, funções afetas a outro
membro da instituição, ou designar outro re
presentante do Ministério Público do Distrito
Federal para fazê-lo;

VI - dirimir conflitos de atribjlições entre
membros do Ministério Público do Distrito
Federal, com recurso da decisão para o Con
selho Supelior;
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VII - determinar a abertura de correição,
sindicância ou inquérito administrativo;

VIII - determinar a..instauração de inqué
rito ou processo administrativo contra servi
dores dos serviços auxiliares;

IX - decidir processo disdplinar contra
membro da carreira ou servidor dos serviços
auxiliares, aplicando as sanções que sejam
de sua competência;

X - decidir, atendendo a necessidade do
serviço, sobre:

a) remoção a pedido ou por permuta;
b) alteração parcial da lista bienal de desig

nações;
Xl - autorizar o afastamento de membros

do Ministério Público do Distrito Federal,
depois de ouvido o Conselho Superior, nas
hipóteses da lei;

XII - dar posse aos membros do Minis
tério Público do Distrito Federal;

XIII - designar membro do Ministério PÚ
blico do Distrito Federal para:
'-ãffüncionar nos 6'rgãos em que a partici
pação da instituição seja legalmente prevista,
ouvido o Conselho Superior;

b) integrar com~ssões técnicas ou científi
cas, relacionadas às funções da instituição,
ouvido o Conselho Superior;

c) assegurar a continuidade dos serviços,
em case de vacância, afastamento temporá
rio; ausência, impedimento ou suspeição do
titular, na inexistência ou falta do substituto
designado;

11) acompanhar procedimentos adminis
trativos e inquéritos policiais, instaurados em
áreas estranhas à'sua competência específica,
desde que relacionados a fatos de interesse
da instituição;

XIV -=homologar, ouvido o Conselho Su-,
perior, oTesultado do concurso para ingres.o
na carreira; .

XV - fazer publicar o aviso de existência
de vaga, na lotação e na relação bienal de
designações;

XVI - propor ao Procurador-Geral da Re
pública, ouvido o Conselho Superior, a cria
ção e extinção de cargos da carreira;

XVII - elaborar a proposta orçamentária
do Ministério Público do Distrito Federal,
submetendo-a, para aprovação, ao ConselhQ
Superior; ,

XVIII - encarrnnhar ao Procurador-Geral
da República a proposta orçamentária do Mi
nistério Público do Distrito Federal, após sua
aprovação pelo Conselho Superior;
. XIX - organizar a prestaçao oe comas

do exercício 'anterior, encaminhando-a ao
Procurador-Geral da República;

XX .:.- praticar atos de gestão admÍnistra
tiva, financeira e de pessoal;

XXI - elaborar o relatório de atividades
do Ministério Público do Distrito Federal;

XXII - coordenar as atiVidades do Minis
tério Público do Distrito FederaI;

XXIII - exercer outras atribuições pre"
~emlei.

SEÇÃO III

Do Colégio de Procuradores
e Promotores de Justiça

Art. 162. O Colégio de Procuradores e
Promotores de Justiça, presidido pelo Procu
rador-Geral de Justiça, é inte,grado por todos
os membros da carreira em atividade no Mi
nistério Público do Distrito Federal.

Art. 163. Compete ao Colégio de Procu
radores e Promotores de Justiça:

I - eleger, dentre os Procuradores da Jus
tiça e mediante voto unitário nominal, facul
tativo e secreto, três membros do Conselho
Superior do Ministério Público do Distrito
Federal, através de lista sêxtupla;

II - opinar sobre assuntos gerais de inte
resse da instituição.

§ 1" Para os fins previstos no inciso I des
te artigo, prescindir-se-á de reunião do Colé
gio de Procuradores, procedendo-se segundo
dispuser o Regimento Interno e exigindo-se
o voto da maioria absoluta dos eleitores;

§ 29 Excepcionalmente, em caso de inte
resse relevante da instituição, o Colégio de
Procura,doies e Promotores de Justiça reunir
se-á em local designado pelo Procurador-Ge
raI de Justiça, desde que convocado por ele
ou pela m~ioria de seus membros.

§ 39 O Regimento Interno do Colégio de
Procuradores e Promotores de Justiça dispo
rá sobre seu funcionamento.

SEÇÃO IV

Do Conselho Superior do Ministério
Público do Distrito Federal

Art. 164. O Conselho Superior do Mi
nistério Público do Distrito Federal, presi
dido pelo Procurador-Geral de Justiça, tem
a seguinte composição:

I - o Procurador-Geral da Justiça, o Vice
procurador-Geral da Justiça e o Corregedor
Geral do Ministério Público do Distrito Fede
ral, que o integram como membros-natos;

II - três Procuradores de Justiça, eleitos
para um mandato de dois anos, na forma
do art. 163, I, desta lei, permitida uma ree
lieção;

III - três Procuradores de Justiça, eleitos
para um mandato de dois anos, por seus pa
res, mediante voto unitário nominal, faculta
tivo e secreto, permitida uma reelição.

§ 1. Serão suplentes dos membros de que
trata os itens II e IIl, os ,demais votados,
em ordem decrescente, observando-se os cri
térios gerais de desempate;

§ 29 Nos casos dos incisos II e III do caput
são considerados eleitos os dois mais votados;
a outra vaga será preenchida por escolha do

,Procurador-GeraI da ,Justiça, dentre os seis
seguintes mais votados nas eleições de cada
inciso, respectivamente.

Art. 165. O Conselho Superior do Mi
nistério Público do Distrito Federal reunir
se-á ordinariamente, uma vez por mês, em
dia previamente fixado, e, extraordinaria,
mente, quando convocado pelo Procurador
Geral de Justiça ou por proposta da maioria
absoluta de seus membros.

Art. 166. Salvo disposição em contrário,
as deliberações do Conselho Superior serão
tomadas por maioria simples de votos, pre
sente a maioria absoluta de seus membros.

Art. 167. Compete ao Conselho Supe
rior do Ministério Público do Distrito Fede
ral:

I - exercer o poder normativo no âmbito
do Ministério Público do Distrito Federal,
observados os princípios desta lei, especial
mente para elaborar e aprovar:

a) o seu Regimento Interno, o do Colégio
de Procuradores e Promotores de Justiça do
Distrito Federal e os das Câmara de Coorde
nação e Revisão do Ministério Público do
Distrito Federal;

b) as normas e as instruções para o con
curso de ingresso na carreira;
"c) as normas sobre as designações para os

diferentes ofícios do Ministério Público do
Distrito Federal;

d) os critérios para distribuição de inqué
ritos, procedimentos administrativos e quais
quer outros feitos no Ministério Público do
Distrito Federal;

e) os critérios de promoção por mereci
mento, na carreira;

f) o procedimento para avaliar o cumpri
mento das condições do estágio probatório;

II - aprovar o nome do Defensor Distrital
dos Direitos do Cidadão;

III - indicar os integrantes das Câmara de
Coordenação e Revisão;

IV -destituir, por iniciativa do Procura
dor-GeraI e pelo voto de duas terças partes
de seus membros, o Corregedor-Geral;

V -elaborar a lista tríplice destinada à
promoçáo por merecimento;

VI - aprovar a lista de antigüidade do Mi
nistério Público do Distrito Federal e decidir
sobre as reclamações a ela concernentes;

VII - indicar o membro do Ministério PÚ
blico do Distrito Federal para' promoção por
antigüidade, obs~rvado o disposto no art. 93,
lI, letra d, da Constituição Federal;

VIII - opinar sobre a designação çle mem
bro do Ministério Público do Distrito Federal
para:

a) funcionar nos órgãos em que a partici
pação da instituição seja legallI!i::nte prevista;

b) integrar comissões técnicas ou Cíentífi
cas relacionadas às funções da instituição;

, IX - opinar sobre o afastamento tempo
rário de membro do Ministério Público. do
Distrito Federal;

X - determinar a realização de correições
e sindicâncias e apreciar os relatórios corres
pondentes;

Xl - determinar a insta!Jração de proces
sos administrativos em 'que' o acusado seja

'membro do Ministério Público do Distrito
Federal, apreciar seus relat6rios e propor as
medidas cabíveis;

XlI - determinar o arastamellto preven-,
tivo do exercício do' cargo, de membro dá
Ministério Público do Distrito Federal, indi
ciado ou acusado em processo disçiplinar, e
seu retomo;
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XIII - designar a comissão de processo
administrativo em que o acusado seja mem
bro do Ministério Público do Distrito Fede
ral;

XIV - decidir sobre o cumprimento do es
tágio probatório por membro do Ministério
Público do Distrito Federal, propondo ao
Procurador-Geral da República, quando for
o.caso, a sua exoneração;

XV .!- decidir sobre remoção e disponibi
lidade de membro do Ministério Público do
Distrito Federal, por motivo de interesse pú
blico;

XVI - autorizar, pela maioria absoluta de
seus membros que o Procurador-Geral da
República ajuíze ação de perda de cargo con
tra membro do Ministério Público do Distrito
Federal que seja vitalício nos casos .previstos
em lei;

XVII - opinar sobre os pedidos de rever
são de membro da carreira;

XVIII - decidir, em grau de recurso, con
flitos de atribuições entre membros do Minis
tério Público do Distrito Federal;

XIX - aprovar a proposta de lei para o
aumento do número de cargos da carreira;

.XX - deliberar sobre a realização de con
curso para ingrlisso na carreira, designar os
membros da COpljssão de Concurso e opinar
sobre a homologação dos resultados;

XXI - aprovar a proposta orçamentária
que integrará o projeto de_orçamento do Mi
nistério Público da União;

XXII - exercer outras funções atribuídas
em lei;

XXIII - elaborar, mediante ""oto unitário
nominal, facultativo e secreto, a lista tríplice
para o cargo de Procurador-Geral da Justiça;

XXIV -elaborar, mediante voto unitário
nominal, facultativo e secreto, a lista sêxtupla
para a composição do Superior Tribunal de
Justiça, sendo elegíveis os membros do MinÍB
tério Público do Distrito Federal e Territó
rios, com mais de trinta e cinco e menos de
sessenta e cinco anos de idade, de -notável
saber jurídico e repntação ilibada;

. XXV - elaborar, mediante voto nominal.
facultativo e secreto, a lista sêxtupla para a
composição do Tribunal de Justiça do Dis
trito Federal e Territórios, sendo elegíveis
os membros do Ministério Público do Distrito
Federal com mais de dez anos de carreita.

Parágrafo único. O Procurador-Geral.de
Justiça e os membros do Conselho Superior
estarão impedidos de participar das decisões
deste nos mesmos casos previstos nas leis pro
cessuais para o impedimento e a suspeição
de mémbros do Ministério Público.

Art. 168. Compete ao Conselho Supe
rior do Ministério Público do Distrito Federal
e Territórios julgar em grau de recurso o pedi
do de revisão do despacho -do Procurador
Geral de Justiça que determina ou confirma
promoçãl1 pelo arquivamento de inquérito
policial ou peças de informa-ções.

§ 1g O pedido poderá ser interposto no
prazo de quinze dias do despacho, pelo ofen
dido ou intere~sado_

§ 2" Neste caso a decisão do Procurador
Geral somente será revista pelo voto' secreto

de 2/3 (dois terços) dos membros do Con
selho.

Art. 169. O Conselho Superior do Mi
nistério Público do Distrito Federal poderá
criar Comissões de âmbito territorial que de
limitar para promover a integração dos ór
gãos da instituição, resguardado sempre o
princípio da autonomia e independência fun
cional.

Parágrafo único. Caberá ao Conselho fi
xar a composição e atribuições destas Comis
sões, bem como seu âmbito territorial de ati
vidade, proibida a delegação da competência
privativa.

SEÇÃO V

Da Corregedoria do Ministério
Público do Distrito Federal

Art. 170. A Corregedoria do Ministério
Público do Distrito Fed~ral, dirigida pelo
Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizador das
atividades funcionais e da conduta dos mem
bros do Ministério Público.

Art. 171. O Corregedor-Geral do Minis
tério Público será nomeado pelo Procurador
Geral dentre os Procúradores da Justiça, para
mandato de um ano, permitida a recondução.

Parágrafo único. O Corregedor-Geral
poderá ser destituído, por iniciativa do Procu
rador-Geral e pelo voto de duas terças partes
dos membros do Conselho Superior, antes
do término do mandato.

Art. 172. Incumbe ao Corregedor-Geral
do Ministério Público:

I - participar, com direito a y.oz e voto,
das reuniões do Conselho Superior;

II - realizar, de ofício, ou por determi
nação do Procurador-Geral ou do Conselho
Superior, correição e sindicâncias, apresen
tando os respectivos relatórios;

1Il- insraurar inquérito contra jntegrante
da carreira e propor ao Conselho Superior
a instauração do processo administrativo con
seqüente;

IV - acompanhar o estágio probatório dos
membros do Ministério Público do Distrito
Federal;

V- propor ao Conselho Superior a exone
ração de membro do Ministério Público do
Distrito Federal que não cumprir as condi
ções do estágio probatório.

SEÇÃO VI'

Dos Procuradores de Justiça

Art. 173. Os Procuradores de Justiça se
rão designados para,oficiar junto ao Tribunal
de- Justiça.

Árt. 174. Cabe aos Procuradores de Jus
tiça, privativamente, o exercício das funções
de:

I - Corregedor-Geral do Ministério Públi
co do Distrito Federal e Territórios;

II - Defensor Distrital dos Direitos do Ci
dadão.

SEÇÃO VII

Dos Promotores de Justiça

Art. 175. Os Promotores de Justiça se
rão designados para oficiar junto às Varas
da Justiça do Distrito Federal e Territórios.

SEÇÃO VIII

Dos Promotores de Justiça Adjuntos

Art. 176. Os Promotores de Justiça Ad
junto serão designados para oficiar junto às
Varas da Justiça do Distrito Federal e Terri
tórios.

SEÇÃO IX

Da Unidade de Lotação
e de Administração

Art. 177. A Procuradoria Geral de Jus
tiça é a unidade de lotação e de administração
do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios.

Art. 178. A estrutura básica da Proc.ura
doria Geral de Justiça será organizada por
Regulamento, nos termos da lei.

TÍTULO III

Das Disposições Estatutárias Especiais

CAPÍTULO I

Da Carreira

SEÇÃO I

Do Provimento

Art. 179. Os cargos do Ministério Públi
co da União, salvo os de Procurador-Geral
da República, Procurador-Geral do Traba
lho, Procurador-Geral da Justiça Militar e
Procurador-Geral de Justiça do Distrito Fe
deral e Territórios, são de provimento vita
lí~io e constituem as carreiras independentes
de cada ramo.

Art. 180. A vitaliciedade somente será
alcançado após dois anos de efetivo exercício.

Art. 181. Os cargos das classes iniciais
serão providos por nomeação, em caráter vi
talício, mediante concurso público específico
para cada ramo.

Art. -182. É vedada a transferência ou
aproveitamento nos cargos do Ministério PÚ
blico da União, mesmo de um para outro
de seus ramos.

SEÇÃO II

Do Concurso

Art. 183. O concll'TSO público de provas
e títulos para ingresso em cada carreira do
Ministério Público da União terá âmbito na
cional. destinando-se ao preenchimento de
todas a~ vagas existentes e das que ocorrerem
no prazo de eficácia.

Parágrafo único. O concurso será reali
zaeo, obrigatoriamente, quando o número
de vagas exceder a dez por cento do quadro
respectivo e, facultativamente. a juízo do
Conselho Superior competente.

Art. 184. Poderão inscrever-se no con
curso bacharéis em Direito há pelo menos
dois anos, de comprovada idoneidade moral.



14458 Sábado 15 DIÁRIO DO CONG~SSONACIONAL (Seção 1) Dezembro de 1990

Art. 185. O concurso obedecerá ao regu
lamento elaborado pelo Conselho Superior
competente. .

Art. 186. A Comissão de Concurso será
integrada pelo Procurador-Geral, seu Presi
dente; por dois membros do respectivo ramo
do Ministério Público e por um jurista de
reputação ilibada, indicados pelo Conselho
Superior e por um advogado indicado pelo
Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil.

Art. 187. O edital de abertura do con
curso conterá a relação dos cargos vagos, com
a respectiva lotação, e fixará, para as inscri
ções, prazo não inferior a trinta dias. contado
de sua publicação no Diário Oficial.

Art. 188. Não serão nomeados os candi
datos aprovados I}O concurso, que tenham
completado sessenta e cinco anos ou que ve
nham a ser considerados inaptos para o exer
cício do cargo, em exame de higidez física
e mental.

Art. 189. O Procurador-Geral compe
tente, ouvido o Conselho Superior, decidirá
sobre a homologação do concurso, dentro de
trinta dias, contados da publicação do resul
tado final.

Art. 190. O prazo de eficácia do concur
so, para efeito de nomeação, será de dois
anos contados da publicação do ato homolo
gatório, prorrogável uma vez pelo mesmo pe
ríodo.

Art. 191. A nomeação dos candidatos
habilitados no concurso obedecerá à ordem
de classificação.

§ 10 Os candidatos aprovados, na ordem
de classificação, escolherão a lotação de sua
preferência, na relação das vagas que, após
o resultado do concurso, o Conselho Superior
decidir que devam ser providas inicialmente.

§ 30 O candidato aprovado poderá re
nunciar à nomeação correspondente à sua
classificação, antecipadamente ou até o ter
mo final do prazo de posse, caso em que
o renunciante será deslocado para o último
lugar na lista dos classificados.

SEÇÃO III

Da Posse e do Exercício

Art. 192. O prazo para a posse nos car-
gos do Ministério Público da União é de trinta.

. dias, contados da publicação do ato de no
meação, prorrogáveis por mais sessenta dias,
mediante comunicação do nomeado. antes
de findo o primeiro prazo.

Parágrafo único. O empossado prestará
compromisso de bem cumprir os deveres do
cargo, em ato solene, presidido pelo Procura
"!lor-Geral.

Art. 193. Para entrar no exercício do
cargo, o empossado terá o prazo de trinta
dias, prorrogável por igual tempo, mediante
comunicação, antes de findo o prazo inicial.

SEÇÃO IV

Do Estágio Probatório

Art. 194. Estágio probatório é o período
dos dois primeiros anos de efetivo exercício

do cargo pelo membro do Ministério Público
da União.

Art. 195. Os membros do Ministério PÚ
blico da União, durante o estágio probatório,
somente poderão perder o cargo mediante
decisão da maioria absoluta do respectivo
Conselho Superior.

SEÇÃO V

Das Promoções

Art. 196. As promoções far-se-ão, alter
nadamente, por antigüidade e merecimento.

§ l' A promoção deverá ser realizada até
trinta dias da ocorrência da vaga; não decre
tado no prazo legal, a promoção produzirá
efeitos a partir do termo final dele.

§ 2" Para todos os efeitos, será conside
rado promovido o membro do Ministério PÚ
blico da União que vier a falecer ou se apo
sentar sem que tenha sido.efetivada, no prazo
legal, a promoção que lhe cabia por antigüi
dade, ou por força do art. 197, § 3°, desta
lei.

§ 3' É facultada a recusa de promoção,
sem prejuízo do critério de preenchimento
da vaga recusada.

Art. 197. O merecimento, para efeito de
promoção será apurado mediante critérios de
ordem objetiva, fixados em regulamento ela
borado pelo Conselho Superior do respectivo
ramo.

§ 1" À promoção por merecimento só po
derão concorrer os membros do Ministério
Público da União com pelo menos dois anos
de exercício na categoria e integrantes da pri
meira quinta parte da lista de antigüidade,
e na hipótese da primeira promoção após
aprovados em curso de aperfeiçoamento pro
movido pela instituição; em caso de recusa
ou de não preenchimento da exigência rela
tiva ao curso de aperfeiçoamento, comple
tar-se-á a fração incluindo-se outros integran
tes da categoria, na seqüência da ordem de
antigüidade.

§ 20 Não poderá concorrer à promQção
por merecimento quem tenha sofrido penali
dade de censura ou suspensão, no período
de um ano imediatamente anterior à ocor
rência da vaga, em caso de censura; ou de
dois anos, em caso de suspensão.

§ 3' Será obrigatoriamente promovido
quem houver figurado por três vezes consecu
tivas, ou cinco alternadas, na lista tríplice ela
borada pelo Conselho Superior.

Art. 198. Não poderá concorrer à pro
moção por merecimento, até um dia após
o regresso, o membro do Ministério Público
da Uniáo afastado da carreira para:

I - exercer cargo eletivo ou a ele concor
rer;

11 - exercer outro cargo público permitido
por lei.

Art. 199. Para efeito de promoção, en
tende-se por antigüidade o tempo de efetivo
serviço no cargo, nos termos da lei.

§ l' A lista de antigüidade será organi
zada no primeiro trimestre de cada ano, apro
vada pelo Conselho Superior e publicada no

Diário Oficial até o último dia do mês se-
guinte. .

§ 2' O prazo para reclamação contra a
lista de antigüidade será de trinta dias, conta
dos da publicação.

§ 3" O desempate na classificação por an
tigüidade será determinado, sucessivamente,
pelo tempo de serviço na respectiva carreira
do Ministério Público da União, pelo tempo
de serviço público federal, pelo tempo de ser
viço público em geral e pela idade dos candi-'
datas, em favor do mais idoso; na classifi
cação inicial o primeiro desempate será deter
minado pela classificação no concurso.

§ 4" Na indicação à promoção por anti
güidade, o Conselho Superior somente pode
rá recusar o mais antigo pelo voto de dois
terços de seus integrantes, repetindo-se a vo
tação até fixar-se a indicação.

SEÇÁOVI

Dos Afastamentos

Art. 200. Sem prejuízo dos vencimen
tos, vantagens, ou qualquer direito, o mem
bro do Ministério Público da União poderá
afastar-se de suas funções:

I - até oito dias consecutivos, por motivo
de casamento;

H - até oito dias consecutivos, por motivo
de falecimento de cônjuge ou
companheiro, ascedente ou descendente, ir
mão ou pessoa que viva sob sua dependência
econômica.

IH - até cinco dias úteis, para compa~e
cimento a encontros ou congressos, no âm
bito da Instituição ou promovidos pela enti
dade de classe a que pertença, atendida a
necessidade do serviço.

Art. 201. O membro do Ministério PÚ
blico da União poderá afastar-se do exercício
do cargo para:

I - freqüentar cursos de aperfeiçoamento
e estudos, no País ou no exterior, por prazo
não superior a dois anos, prorrogável, no má
ximo, por igualperíodo;

11 - comparecer a seminários ou congres
sos, no País ou no exterior;

HI - ministrar cursos e seminários desti
nados ao aperfeiçoamento dos membros da
instituição,

IV - exercer cargo eletivo nos casos pre
vistos em lei ou a ele concorrer.

§ I" O afastamento, salvo na hipótese do
inciso IV, só se dará mediante autorização
do Procurador-Geral, depois de ouvido o
Conselho Superior e atendida a necessidade
de serviço. .

§ 2" Os casos de afastamento previstos
neste artigo dar-se-ão sem prejuízo dos venci
mentos, vantagens ou qualquer direito ine
rente ao cargo, assegurada, em caso do inciso
IV, a escolha da remuneração preferida. sen
do O tempo de afastamento considerado de
efetivo exercício para todos os fins e efeitos
de direito.

§ 3' Não se considera de efetivo exercí
cio, para fins de estágio probatório, o período
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de afastamento do membro do Ministério PÚ
blico da União.

SEÇÃO VII

Da Reintegração

Art. 202. A reintegração, que decorrerá
de decisão judicial passada em julgado. é o
reingresso do membro do Ministério Público
da União na carreira. com ressarcimento dos
vencimentos e vantagens deixados de perce
ber em razão da demissão. contando-se o
tempo de serviço correspondente ao afasta
mento.

§ I" O titular do cargo no qual se deva
dar a reintegração será reconduzido àquele
que anteriormente ocupava. o mesmo acon
tecendo com o titular do cargo para o qual
deva ocorrer a recondução; sendo da classe
inicial o cargo objeto da reintegração ou da
recondução. seu titular ficará em disponibi
lidade, com proventos idênticos à remune
ração que venceria. se em atividade estivesse.

§ 2" A disponibilidade prevista no pará
grafo anterior cessará com o aproveitamento
obrigatório na primeira vaga que venha a
ocorrer na classe inicial.

§ 3" O reconduzido, caso tenha sido pro
movido por merecimento. fará jus à promo
ção na primeira vaga a ser provida por idên
tico critério. atribuindo-se-lhe, quanto à anti
güidade na classe, os efeitos de sua promoção
anterior.

§ 4° O reintegrado será submetido ao
exame médico exigido para o ingresso na car
reira, e, verificando-se sua inaptidão para o
exercício do cargo. será aposentado. com as.
vantagens a que teria direito, se efetivada
a reintegração.

SEÇÃO VITT

Da Reversão e da Readmissão

Art. 203. A reversão é o reingresso. na
carreira. do membro do Ministério Público
aposentado, quando insubsistentes os moti
vos da aposentadoria.

§ I'! A reversão far-se-á de ofício ou a
pedido.

§ 2" A reversão de ofício dar-se-á no
mesmo cargo ou. se extinto este. em cargo
a ele correspondente; caso se encontre provi
do o cargo, aplica-se o disposto no artigo
anterior.

§ 3" A reversão a pedido será feita no
mesmo cargo anteriormente ocupado pelo
aposentado. ou em cargo equivalente, e de
penderá das seguintes condições:

I - existência de vaga em cargo a ser provi
do mediante promoção por merecimento;

II - inexistência de candidato aprovado
em concurso, quando se tratar de reversão
para cargo de classe inicial da carreira;

III - ter sido requerida até cinco anos de
pois da aposentadoria;

IV - contar o aposentado menos de ses
senta e cinco anos de idade à data do pedido.

§ 4" Será contado como tempo de servi
ço, para todos os efeitos legais. o período
entre a aposentadoria e a reversão, se aquela

tiver sido causada por erro administrativo pa
ra o qual não haja concorrido o aposentado.

§ 5" A reversão será condicionada ao re
sultado do exame exigido para ingresso na
carreira.

Art. 204. A readmissão é o reingresso,
na carreira, do membro do Ministério Público
exonerado.

§ I" A readmissão fm'-se-á a pedido do
interessado e dependerá de inspeção médica
favorável.

§ 2" A readmissão far-se-á no grau de
carreira a que pertencia o exonerado, ou car
go equivalente, e dependerá da" seguintes
condiçües:

- existência de vaga a ser preenchida me
diante promoção por merecimento;

II - inexistência de candidato aprovado
em concurso, em condições de nomeação,
quando se tratar de readmissão para cargo
da classe inicial da carreira.

CAPÍTULO II

Dos Direitos

SEÇÃO I

Da Vitaliciedade e da Inamovibilidade

Art. 205. Os membros do Ministério PÚ
blico da União. ap6s dois anos de efetivo
exercício, só poderão ser demitidos por deci
são judicial transitada em julgado.

Parágrafo único. A ação de perda de car
go a ser movida contra membro do Ministério
Público da União, que seja vitalício. somente
seni ajuízada pelo Procurador-Geral da Re
pública, de oficie ou mediante representação
fundamentada do Poder Legislativo ou do
Poder Executivo, do Supremo Tribunal Fe
deral ou do Tribunal perante o qual ofício
ou tenha fóro por prerrogativa de função.
ou ainda do Conselho Federal ou Seccional
da Ordem dos Advogados do Brasil, bem
como da Defensoria Pública.

Art. 206. Os membros do Ministério PÚ
blico da União são inamovíveis, salvo motivo
de interesse público, na forma desta lei.

Art. 207. A remoção. para efeito desta
lei, é qualquer deslocamento de lotação, den
tro da mesma classe.

Parágrafo único. A remoção será feita de
ofício. a pedido singular ou por permuta.

Art. 208. A remoção de ofício. por ini
ciativa do Procurador-Geral. ocorrerá so
mente por motivo de interesse público, me
diante decisão do Conselho Superior pelo vo
to de dois terços de seus membros. assegu
radll ampla defesa.

Art. 209. A remoção a pedido atenderá
à conveniência do serviço. mediante requeri
mento apresentado nos quinze dias seguintes
à publicação de aviso da existêncií! de vaga;
ou, decorrido este prazo, até quinze dias após
a publicação da deliberação do Conselho Su
perior sobre a realização de concurso para
ingresso na carreira.

§ I" O aviso será publicado no Diário Ofi·
cial, dentro de quinze dias da vacância.

§ 2" Havendo mais de um candidato à
remoção. ao fim do primeiro prazo previsto

no caput deste artigo. será removido o de
maior antigüidade; após o decurso de tal pra
zo. prevalecerá a ordem cronológica de entre
ga dos pedidos.

§ 3" Não se preencheni vaga por promo
ção sem que antes a vaga a ser preenchida
não tenha sido submetida a concurso de re
moção entre os da mesma classe ou categoria,
na forma desta lei. (153)

Art. 210. A remoção por permuta será
concedida mediante requerimento dos inte
ressados.

SEÇÃO II

Das Designações e da Disponibilidade

Art. 211. A designação, para os efeitos
desta lei. é o ato que discrimina as funções
a serem exercidas pelo membro do Ministério
Público da União, dentre as legalmente pre
vistas.

Art. 212. Os membros do Ministério PÚ
blico da União têm direito à designação para
o exercício de funçües que sejam compatíveis
com as previstas nesta lei. para cada classe
das diferentes carreiras.

Parágrafo único. A designação para o
exercício de funções diferentes das previstas
para cada classe, nas respectivas carreiras,
somente será admitida por interesse do servi
ço. exigidas a anuência do designado e a auto
rizàção do Conselho Superior.

Art. 213. As designaç6es serão feitas ob
servados os critérios da lei e os estabelecidos
pelo Conselho Superior:

I - para o exercício de função definida por
esta lei;

II - para o exercício de função nos ofícios
definidos em lei.

Art. 214. As designações, salvo quando
estabelecido outro critério por esta lei, serão
feitas por lista. no último mês do ano. para
vigorar por um biênio. facultada a renovação.

Art. 215. A alteração da lista poderá ser
feita, antes do termo do prazo. por interesse
do serviço. havendo:

I -provimento de cargo;
II - desprovimento de cargo;
III - ctiação de ofício;
IV - extin<;ão de ofício;
V - pedido do designado;
VI - pedido de permuta.
Art. 216. A alteração parcial da lista. an

tes do termo do prazo. quando modifique
a função do designado, sem a sua anuência,
somente será admitida nas seguintes hipó
teses:

I -extinção. por lei. da função ou ofício
para a qual estava designado;

II - nova lotação. em decorrência de:
a) promoção; c
b, remoção:
III - afastamento ou disponibilidade;
IV - aprovação pelo Conselho Superior.

de proposta do Procurador-Geral. pelo voto
secreto de dois terços de seus membros.

Parágrafo único. A garantia estabelecida
neste artigo não impede a acumulação even
tual de ofícios ou que ~;ejam ampliadas as
funções do designado.
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Art. 217. Os membros vitalícios do Mi
nistério Público da União poderão ser postos
em disponibilidade, com vencimentos pro
porcionais ao tempo de serviço, por motivo
de interesse público, mediante decisão do
Conselho Superior, pelo voto de dois terços
de seus membros, assegurada ampla defesa.

SEÇÃO III

Das Férias e Licenças

Art. 218. Os membros do Ministério PÚ
blico terão direito a férias de sessenta dias
por ano, contínuos ou divididos em dois pe
ríodos iguais, salvo acúmulo por necessidade
de serviço e pelo máximo de dois anos.

Parágrafo único. Os períodos de gozo de
férias dos membros do Ministério Público da
União, que oficiem perante Tribunais, deve
rão ser simultâneos com os das férias coletivas
destes, salvo motivo relevante ou o interesse
do serviço.

Art. 219. O direito a férias será adqui
rido após o primeiro ano de exercício.

Art. 220. A concessão de licenças aos
membros do Ministério Público da União se
rá regida pela legislação aplicável aos funcio
nários públicos civis da União.

SEÇÃO IV

Dos Vencimentos e Vantagens

Art. 221. Os membros do Ministério PÚ
blico da União receberão o vencimento. a
representação e as gratificações fixadas e rea
justadas em lei.

§ I" Sobre os vencimentos incidirá grati
ficação adicional por tempo de serviço, nos
percentuais fixados por lei. sendo computado
o tempo de advocacia, até o máximo de quin
ze anos, desde que não cumulativo com tem
po de serviço público.

§ 2" Os vencimentos serão fixados com
diferença não superior a dez por cento de
uma para outra das classes de cada carreira.

Art. 222. Os vencimentos do Procura
dor-Gerai da República deverão correspon
der aos de Ministro do Supremo Tribunal
Federal.

Art. 223. A lei poderá conceder gratifi
cações de função, correspondentes ao exer
cício por membro do Ministério Público da
Umão de encargos de chefia ou coordenação.

Art. 224. Os membros do Ministério PÚ
blico da União farão jus, ainda, às seguintes
vantagens:

I - ajuda de custo em caso de promoção
ou remoção de ofício, que importe mudança
de domicílio, para os fins e nos limites estabe
lecidos pela legislação aplicável aos funcio
nários públicos civis da União;

11 - diárias. por serviço eventual fora da
sede, de valor mínimo equivalente a um trinta
avos dos vencimentos, para atender às despe
sas de locomoção. alimentação e pousada;

111 - gratificação de magistério, por hora
aula proferida, em cursos ou seminários desti
nados ao aperfeiçoamento dos membros da
instituição; .

IV -salário-família, conforme dispuser a
lei.

Parágrafo único. O Procurador-Geral da
Republica arbitrará os valores das vantagens
previstas nos incisos I a m, deste artigo.

SEÇÃO IV

Da Aposentadoria e da Pensão

Art. 225. O membro do Ministério PÚ
blico da União será aposentado, compulso
riamente, por invalidez ou aos setenta anos
de idade, e facultativamente aos trinta anos
de serviço, após cinco anos de exercício efe
tivo na carreira.

§ I" Será contado como tempo de serviço
para aposentadoria, não cumulativamente,
até 6 limite de quinze anos, o tempo de exer
cício da advocacia.

§ 2" A aposentadoria por invalidez será
precedida de licença para tratamento de saú
de por período não excedente a vinte e quatro
meses, salvo quando o laudo médico concluir
pela incapacidade definitiva para o exercício
de suas funções.

§ 3" Será aposentado o membro do Mi
nistério Público que, após vinte e quatro me
ses contínuos de licença para tratamento de
saúde, for considerado inválido para o exer
cício de suas funções; não terá efeito interrup
tivo desse prazo qualquer período de exer
cício das funções inferior a trinta dias.

Art. 226. Os proventos da aposentado
ria serão integrais.

Art. 227. Os proventos da aposentado
ria serão revistos na mesma proporção e data
em que se modificar a remuneração dos mem
bros do Ministério Público em atividade, sen
do também estendidas aos inativos quaisqucr
benefícios e vantagens novas asseguradas à
carreira, ainda que por força de transforma
ção ou reclassificação do cargo.

Art. 228. O aposentado conservará a
prerrogativa prevista no art. 18, item 11, letra
e, desta lei.

Art. 229. A pensão por morte, devida
pelo órgão, previdenciário aos dependentes
de membros do Ministério Público da União,
corresponderá à totalidade dos vencimentos
ou proventos do falecido, observado o limite
estabelecido em lei e assegurada a revisão
do benefício, na forma do art. 227 desta lei.

CAPÍTULO III

Da Disciplina

SEÇÃO I

Dos Deveres e Vedações

Art. 230. Os membros do Ministério PÚ
blico da União devem exercer suas funções
com zelo e probidade, observando o decoro
pessoal e as normas que regem o exercício
de sua atividade, e especialmente:

I - cumprir os prazos processuais;
11 - guardar segredo sobre assunto de ca

ráter sigiloso que conheça em razão do cargo
ou função;

111 - velar por suas prerrogativas institu
cionais e processuais;

IV - prestar informações aos órgãos da
administração superior do Ministério Públi~

co, quando requisitadas;

V - atender ao expediente forense e parti
cipar dos atos judiciais, quando for obriga
tória a sua presença; ou assistir a outros,
quando conveniente ao interesse do serviço;

VI - declarar-se suspeito ou impedido,
nos termos da lei;

VII - adotar as providências cabíveis em
face das irregularidades de que tiverem co
nhecimento ou que ocorrerem nos serviços
a seus cargos;

VIII - tratar com urbanidade as pessoas
com as quais se relacionem em razão do ser
viço.

Art. 231. É vedado aos membros do Mi
nistério Público:

I - receber, a qualquer título e sob qual
quer pretexto, honorários, percentagens ou
custas processuais;

II - exercer a advocacia;
111 - exercer o comércio ou participar de

sociedade comercial, exceto como cotista ou
acionista;

IV - exercer, ainda que em disponibilida
de, qualquer outra função pública, salvo uma
de magistério;

V - exercer atividade político-partidária,
ressalvada a filiação e o direito de afastar-se
para exercer cargo eletivo ou a ele concorrer.

SEÇÃO 11

Dos Impedimentos e Suspeições

Art. 232. Os impedimentos e as suspei
ções dos membros do Ministério Público são
os previstos em lei.

SEÇÃO III

Das Sanções

Art. 233. Os membros do Ministério PÚ
blico são passíveis das seguintes sanções disci
plinares:

I - advertência;
11 - censura;
111 - suspensão;
IV - demissão; e
V - cassação de aposentadoria OI< u'-' dis

ponibilidade.
Art. 234. As sanções previstas no artigo

anterior serão aplicadas:
1- a de advertência, reservadamente e

por escrito, em caso de negligência no exer
cício das funções;

11 - a de censura, reservadamente e' por
escrito, em caso de reincidência em falta ante
riormente punida com advertência ou de des
cumprimento de dever legal;

111 - a de suspensão, até quarenta e cinco
dias, em caso de reincidência em falta ante
riormente punida com censura;

IV - a de suspensão, de quarenta e cinco
a noventa dias, em caso de inobservância das
vedações impostas por esta lei ou de reinci
dência em falta anteriormente punida com
suspensão até quarenta e cinco dias;

V - as de demissão, nos casos de:
a) lesão aos cofres públicos, dilapidação

do patrimônio nacional ou de bens confiados
à sua guarda;

b) improbidade administrativa, nos ter
mos do art. 37, § 4', da Constituição;
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c) condenação por crime praticado com
absuso de poder ou violação de dever para
com a administração pública, quando a pena
aplicada for igualou superior a dois anos;

d) incontinência pública e escandalosa que
comprometa gravemente, por sua habitua
lidade, a dignidade da instituição;

e) abandono de cargo;
f) revelação de assunto de caráter sigiloso,

que conheça em razão do cargo ou função;
g) aceitação ilegal de cargo ou função pú

blica;
h) reincidência no descumprimento do de

ver legal, anteriormente punido com a sus
pensão prevista no item anterior;

i) perda ou suspensão de direitos políticos
salvo quando decorrente de incapacidade que
autorize a aposentadoria;

VI - cassação de aposentadoria ou de dis
ponibilidade, nos casos de falta punível com
demissão, praticada quando no exercíio do
cargo ou função.

§ 1- -A suspensão importa, enquanto du
rar, a perda dos vencimentos e das vantagens
pecuniárias inerentes ao exercício do cargo,
vedada a sua conversão em multa.

'§ 2- Considera-se reincidência, para os
efeitos desta lei, a prática de nova infração,
dentro de quatro anos após cientificado o in
frator do ato que lhe tenha imposto sanção
disciplinar.

§ 3- Considera-se abandono do cargo a
ausência do membro do Ministério Público
ao exercício de suas funções, sem causa justi
ficada, por mais de trinta dias consecutivos.

§ 4- Equipara-se ao abandono de cargo
a falta injustificada por mais de sessenta dias
intercalados, no período de doze meses.

Art. 235. Na aplicação das penas disci
plinares, considerar-se-ão os antecedentes do
infrator, a natureza e a gravidade da infração,
as circunstâncias em que foi praticada e os
danos que dela resultaram ao serviço ou à
dignidade da instituição ou da Justiça.

Art. 236. As penas de demissão e cassa
ção de aposentadoria ou de disponibilidade
serão impostas por decisão judicial; as de sus
pensão, mediante processo administrativo; as
de advertência e censura, segundo procedi
mento estabelecido pelo Regimento Interno
do Conselho Superior.

Art. 237. Compete ao Procurador-Geral
de cada ramo do Ministério Público da União
aplicar a seus membros as penas de adver
tência, censura e suspensão.

SEÇÃO IV

Da Prescrição

Art. 238. Prescreverá:
I - em um ano, a falta punível com adver

tência ou censura;
11 - em dois anos, a falta punível com sus

pensão;
111 - em quatro anos, a falta punível com

demissão e cassação de aposentadoria ou de
disponibilidade.

Parágrafo único. A falta, também previs
ta na lei penal como crime, prescreverá junta
mente com este.

Art. 239. A prescrição começa a correr:
I - do dia em que a falta for cometida;

ou
11 - do dia em que tenha cessado a conti

nuação ou permanência, nas faltas continua
das ou permanentes.

Parágrafo único. Interrompem a prescri
ção a instauração de processo administrativo
e a citação para a ação de perda do cargo.

SEÇÃO V

Da Sindicância

Art. 240. A sindicância é o procedimen
to que tem por objeto a coleta sumária de
dados para instauração, se necessário, de in
quérito administrativo.

SEÇÃO VI

Do Inqnérito Administrativo

Art. 241. O inquérito administrativo, de
caráter sigiloso, será instaurado pelo Corre
gedor-Geral, mediante portaria, em que de
signará comissão_ge três membros para reali
zá-Io. sempre que tomar conhecimento de
infração disciplinar.

§ l' A comissão, que poderá ser presi
dida pelo Corregedor-Geral, será composta
de integrantes da carreira, vitalícios, e de
classe igualou superior à do indiciado.

§ 2- As publicações relativas a inquérito
administrativo conterão o respectivo núme
ro, omitido o nome do indiciado, que será
cientificado pessoalmente.

Art. 242. O prazo para a conclusão do
inquérito e apresentação do relatório final
é de trinta dias, prorrogável, no máximo, por
igual tempo.

Art. 243. A comissão procederá à instru
ção do inquérito, podendo ouvir o indiciado
e testemunhas, requisitar perícias e documen
tos e promover diligências, sendo-lhes facul
tado o exercício das prerrogativas outorgadas
ao Ministério Público da União, por esta lei,
para instruir procedimentos administrativos.

Art. 244. Concluída a instrução do in
quérito, abrir-se-á vista dos autos ao indicia
do, para se manifestar, no prazo de quinze
dias.

Art. 245. A comissão de inquérito enca
minhará o inquérito ao Conselho Superior,
acompanhado de seu parecer conclusivo pelo
arquivamento ou pela instauração do proces
so administrativo.

Parágrafo único. O parecer que concluir
pela instauração do processo administrativo
formulará a súmula de acusação, que conterá
a exposição do fato imputado, com todas as
suas circunstâncias e a capitulação legal da
infração.

SEÇÃO VII

Do Processo Administrativo

Art. 246. O processo administrativo,
instaurado por decisão do Conselho Supe
rior, será contraditório, assegurando-se ao
acusado ampla defesa.

§ 1- A decisão que instaurar processo ad
ministrativq, designará cOPlissão composta de

três membros escolhidos dentre os integran
tes da carreira, vitalícios, e de classe igual
ou superior à do acusado, indicará o presi
dente e mencionará os motivos de sua consti
tuição.

§ 2' Da comissão de processo adminis
trativo não poderá participar quem haja inte
grado a precedente comissão de inquérito.

§ 3' As publicações relativas a processo
administrativo conterão o respectivo mJ.me
ro, omitido o nome do acusado, que será
cientificado pessoalmente.

Art. 247. O prazo para a conclusão do
processo administrativo e apresentação do re
latório final é de noventa dias, prorrogável,
no máximo, por trinta dias, contados da pu
blicação da decisão que a instaurar.

Art. 248. A citação será pessoal, com en
trega de cópia da portaria, do relatório final
do inquérito e da súmula da acusação, cienti
ficando-se o acusado do dia, da hora e do
local do interrogatório.

Art. 249. Encerrada a produção de pro
vas, a cbmissão abrirá vista dos autos ao acu
sado, para oferecer razões finais, no prazo
de quinze dias.

Art. 250. Havendo mais de um acusado,
os prazos para defesa serão comuns e em
dobro.

Art. 251. Em qualquer fase do processo,
será assegurada à defesa a extração de cópias
das peças dos autos.

Art. 252. Decorrido o prazo para razões
finais, a comissão remeterá o processo, den
tro de quinze dias, ao Conselho Superior,
acompanhada de relatório dos Seus trabalhos.

Art. 253. O Conselho Superior do Mi
nistério Público, apreciando o processo admi
nistrativo, poderá:

I - determin:àre novas diligências, se o
considerar insuficientemente instruído, caso
em que efetivadas estas, se procederá de
acordos com os arts. 254 e 255 desta lei;

11 - propor o seu arquivamento ao Procu
rador-Geral;

111 - propor ao Procurador-Geral a apli
cação de sanções que sejam de sua compe
tência:

IV - propor ao Procurador-Geral da Re
pública o ajuizamento de ação civil para:

a)demissão de membros do Ministério PÚ
blico da União com garantia de vitaliciedade;

b)cassação de aposentadoria ou disponibi
lidade.

Parágrafo único. Não poderá participar
de deliberação do Conselho Superior quem
haja oficiado na sindicância, ou integrado as
comissões do inquérito ou do processo admi
nistrativo.

Art. 254. Havendo prova da infração e
indícios suficientes de sua autoria, o Conse
lho Superior poderá determinar, fundamen
tadamente, o afastamento preventivo do indj
ciado, eRquanto sua permanência for incove-'
niente ao serviço ou prejucial à apuração dos
fatos.

.§ l' O afastamento de que trata este arti
go não poderá ocorrer quando ao fato impu-
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tado corresponder somente as penas de ad
vertência ou de censura.

§ 2. O afastamento não ultrapassará o
prazo de cento e virite dias, salvo em caso
de alcance.

§ 3. O período de afstamento será consi
derado como de serviço efetivo, para todos
os efeitos.

Art. 255. Aplicam-se, subsidiariamente
ao processo disciplinar, as normas do Código
de Processo Penal.

SEÇÃO VIII
Da Revisão do Processo Administrativo

Art. 256. Cabe, em qualquer tempo, a
revisão do processo de que houver resultado
a imposição de penalidade administrativa:

I - quando se aduzam fatos ou circuns
tâncias suscetíveis de provar inocência ou de
justificar a imposição de sanção mais branda;
ou

11 - quando a sanção se tenha fundado em
prova falsa.

Art. 257. A instauração do processo de
revisão poderá ser ternlinada de ofício, a re
querimento do próprio interessado, ou se fa
lecido, do seu cônjuge ou companheiro as
cendente, descendente ou irmão.

Art 258. O processo de revisão terá rito
do processo administrativo.

Parágrafo único. Não poderá integrar a
comissão revisora quem haja atuado em qual
quer fase do processo revisando.

Art. 259. Julgada procedente a revisão
será tomada sem efeito a sanção aplicada,
com o restabelecimento em sua plenitude,
dos direitos por ela atingidos, exceto se for
o caso de aplicar penalidade menor.

TÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias

Art 260. O Procurador-Geral da Repú
blica poderá requisitar servidores da Admi
nistração Federal, direta ou indireta, inclu
sive as fundações públicas, nas mesmas condi
ções estabelecidas para os órgãos integrantes
da Presidência da República, admitida so
mente a recusa justificada.

Parágrafo único. O servidor cedido ao
Ministério Público da União terá assegurado,
no órgão ou entidade de origem, remune
ração e vantagens do cargo e todos os demais
direitos, como se em efetivo exercício esti
vesse.

Art. 261. Aplica-se aos membros do Mi
nistério Público da União o disposto no art.
1· do Decreto n· 5.137, de 5 de janeiro de
1927, nos arts. 1·, 2. e 30 da Lei n. 3.058,
de 22 de dezembro de 1956, nos arts. 1" e
2· da Lei n· 4.447, de 12 de novembro de
1964, e no art. 3\' da Lei n· 6.554 de 21 de
agosto de 1978, que regem o Montepio Civil
da União.

Art. 262. Ficam criados seis e de Subpro
curador-Geral da República.

Art. 263. Ficam criados setenta e quatro
cargos de Procurador Rgional da República.

§ 1· O primeiro provimento de todos os
cargos de Procurador Regional da República
será considerado simultâneo, independente
mente da data dos atos de promoção.

§ 2" Os vencimentos iniciais do cargo de
Procurador Regional da República serão
iguais aos do cargo de Procurador de Justiça
do Distrito Federal.

Art 264. Os atuais cargos de Procurador
da República de I" e de 2' Categoria são trans
formados em cargos de Procurador da Repú
blica.

§ l' Na nova classe, para efeitos de anti
güidade, os atuais Procuradores da República
de P Categoria precederão os de 2' Catego
ria: estes manterão na nova classe a atual
ordem de antigüidade.

§ 2· Os vencimentos iniciais do cargo de
Procurador da República serão iguais aos do
atual cargo de Procurador da República de
1" Categolia.

Art. 265. Os atuais Procuradores da Re
públicade l' Categoria que recusarem promo
ção a Procurador Regional da República,
concorrerão com os promovidos, nas promo
ções pelo critério de anigüidade, a Subprocu
rador-Geral da República, considerando-se
para esse efeito em relação a todos, o tempo
de serviço prestado a contar da promoçõa
à l' Categoria.

Ar. 266. São transformados em cargos
de Procurador do Trabalho de l' Categoria
cem cargos de Procurador do Trabalho de
2' Categoria.

Art. 267. Os cargos de Procurador do
Trabalho de l' e de 2' Categoria passam a
denominar-se, respectivamente, Procurador
Regional do Trabalho e Procurador do Tra
balho.

Parágrafo único. Até que sejam criados
novos cargos de Subprocurador-Geral do
Trabalho, os atuais Procuradores do Traba
lho de I" Categoria, cujo cargo passa a deno
minar-se Procurador Regional do Trabalho
e que estejam atuando junto ao Tribunal Su
perior do Trabalho, ali pelmanecerão exer
cendo suas atlibuições.

Art. 268. Os cargos de Procurador Mili
tar de l' e de 2" Categoria passam a denomi
nar-se, respectivamente, Procurador da Jus
tiça Militar e Procurador Adjunto da Justiça
Militar.

Art. 269. O cargo de Promotor de Jus
tiça Substituto passa a denominar-se promo
tor de Justiça Adjunto.

Art.270. Os atuais membros do Ministé
rio Público do Territólio de Roraima e do
Território do Amapá poderão ser aprovei
tados no Ministério Público do Distrito Fede
ral. mediante proposta do Procurador-Geral
de Justiça aprovada pelo Conselho Superior
do Ministério Público.

§ I. Os interessados deverão requerer o
seu aproveitamento ao Procurador-Geral de
Justiça.

§ 2" Os membros do Ministério PlÍblico
dos territórios que forem aproveitados, com
porão quadro suplementar, organizado pelo
critério de antigüidade.

§ 3' Os componentes do quadro suple
mentar passarão a integrar a caffl~ira do Mi
nistério Público do Distrito FederaL em car
gos de !F"wrHoíor de Jmti,;a, nos quais serão

providos à razão de uma de cada cinco vagas
abertas na categoria.

§ 4" Os que não forem aproveitados fica
rão ém disponibilidade, com proventos inte
grais.

Art. 271. Na falta da lei prevista no art.
15, a atuação do Ministério Público na defesa
dos direitos constitucionais do cidadão, ob
servará, além das disposições desta lei, as
normas baixadas pelo Conselho Superior
competente.

Art.272. As promoções nas carreiras do
Ministério Público da União, na vigência des
ta lei, serão precedidas da adequação das lis
tas de antigüidade aos critélios de desempate
nela estabelecidos.

Art. 273. Não se farão promoções nas
carreiras do Ministério Público da União an
tes da instalação do Conselho Superior do
ramo respectivo.

Art. 274. As primeiras eleições, para
composição do Conselho Superior de cada
ramo do Ministério Público da União e para
elaboração das listas tríplices para Procura
dor-Geral do Trabalho, Procurador-Geral da
Justiça, Militar e Procurador-Geral da Justiça
serão convocadas pelo Procurador-Geral

da República, para realizar-se no prazo de
noventa dias da promulgação desta lei.

§ 1· O Procurador-Geral da República
disporá em ato normativo, sobre as eleições
previstas neste artigo devendo a convocação
anteceder de trinta dias a data de sua reali
zação.

§ 2" Os Conselhos Superiores serão ins
talados no prazo de quinze dias, contados
do encerramento da apuração.

Art. 275. Entre os eleitos para primeira
composição do Conselho Superior de cada
ramo do Ministério Público da União, os dois
mais votados, em cada eleição, terão man
dato de dois anos; os menos votados de um
ano.

Art. 276. Os membros do Ministério PÚ
blico da União, nomeados antes de 5 de outu
bro de 1988, poderão optar entre o novo regi
me jurídico e o anterior à promulgação da
Constituição, quanto às garantias, vantagens
e vedações do cargo.

Parágrafo único. A opção deverá ser
exercida em trinta dias, contados da promul
gação desta lei, sendo retratável uma única
vez desde que a retratação se faça no prazo
de cinco anos.

Art. 277. Os Procuradores da República
nomeados antes de 5 de outubro de 1988 de
verão optar, de forma irretratável entre as
carreiras do Ministério Público Federal e a
Advocacia Geral da União.

§ 1" A opção deverá ser feita no prazo
de trinta dias, contados da promulgação da
última das leis complementares de organi
zação das duas instituições.

§ 2" Não manifestada a opção, no prazo
estabelecido no parágrafo anterior, o silêncio
valerá como qpção tácita pela carreira do Mi
nistério Público Federal.

Art. 278. Será criada por lei a Escola Su
perior do Ministério Público da União; o
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aproveitamento em cursos por ela oferecidos
poderá ser exigido, nos termos da lei, como
condição para a vitaliciedade e a promoção
por merecimento dos membros das respec
tivas carreiras.

Art. 279. Poderão ser admitidos como
estagiários no Ministério Público da União
estudantes de Direito iJ1\;critos na Ordem dos
Advogados do Brasil.

Parágrafo único. As condições de admis
são e o valor da bolsa serão fixados pelo Pro
curador-Gerai da República, sendo atividade
dos estagiálios regulada pelo Conselho Supe
lior de cada ramo.

Art. 280. Fica reconhecida a Fundação Pe
dro Jorge de Melo e Silva, mantida com re
cursos provenientes de seu patrimônio, com
rendas previstas em seu estatuto e com as
dotações orçamentárias que lhe forem consig
nadas.

Art. 281. As despesas decorrentes desta
lei correrão à conta das dotações constantes
do Orçamento da União.

Art. 282. Aplicam-se subsidiariamente aos
membros do Ministério Público da União as
disposições gerais referentes aos funcionários
públicos, respeitadas, quan40 for o caso, as
normas especiais contidas nesta lei.

Art. 283. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 284. Enquanto não for aprovada a
lei complementar relativa à Advocacia Geral
da União, referida no art. 29 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, o
Ministério Público Federal continuará a exer
cer atividades de representação judicial e da
União, pela forma que for fixada pelo Procu
rador-Geral da República.

Art. 285. Os membros do Ministério Públi
co Federal, cuja promoção para o cargo final
de carreira tenha acarretado a sua remoção
para o Distrito Federal, poderão, no prazo
de trinta dias da promulg~ção desta lei, re
nunciar à referida promoção e retornar ao
estado de origem, ocupando o cargo de Pro
curador Regional da República.

Parágrafo único. Se no estado de origem
inexistir órgão judiciário compatível com o
exercício das funções do cargo de Procurador
Regional da República, fica assegurada ao
interessado sua lotação em estado onde haja,
segundo sua escolha.

Art. 286. Não será exigido o requisito de
mais de cinco 'anos na carreira para o primeiro
provimento do cargo de Procurador-Geral do
Trabalho, após a promulgação desta lei.

Art. 287. Revogam-se as disposições em
contrário.

Sala das Sessões, 14 de dezembrQ de 1990.
- Deputado Renato Vianna, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os senhores que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

-4
PROJETO DE LEI

No" 1.854-A, DE 1989

(Do Ministério Público da União)

Discussão única do Projeto de Lei n"
1.854, de 1989, que cria a Carreira de
Apoio Técnico-Administrativo do Mi
nistério Público da União e seus cargos,
fixa os valores de vencimentos, e dá ou
tras providências; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa, nos termos
do substitutivo do autor (Relator: Sr.
Sigmaringa Seixas); e, da Comissão de
Finanças e Tributação pela aprovação,
com substitutivo (Relator: Sr. Arnaldo
Prieto); e, da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, pela
aprovação, com adoção do substitutivo
da Comissão de Finanças e Tributação.
(Relator: Sr. Geraldo Campos.) (Adia
da a discussão por 10 sessões em
18-11-90)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matélia.

O SR, PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Sigmaringa Seixas, para proferir parecer às
emendas de plenálio, em substituição à Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda
ção.

O SR. SIGMARINGA SEIXAS (PSDB 
DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, somos favoráveis à aprovação das
Emendas de n" 1 a 5 e rejeição das Emendas
de n' 6 a II de plemírio.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Arnaldo Prieto, para proferir parecer às
emendas de plenário, em substituição à Co
missão de Finanças e Tributação.

O SR. ARNALDO PRIETO (PFL - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
somos também favoniveis à aprovação das
Emendas de n' 1 a 5 e rejeição das de n"
6a11.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Geraldo Campos, para proferir parecer às
emendas de plenário, em substituição à Co
missão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público.

O SR. GERALDO CAMPOS (PSDB 
DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, da mesma forma que o Relator da
Comissão de Finanças e Tributação, acata
mos o parecer do Relator da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Comissão de Finanças e Tributação,
ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo

e vou submeter a votos o seguinte substitu
tivo, ressalvadas as emendas de plenário:

SUBSTITUTIVO

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" É criada, no Quadro Permanente

do Ministério Público da União - MPU, a
Carreira de Apoio Técnico Administrativo"
constituída dos cargos de Técnico, Assistente
e Auxiliar, conforme Anexo I desta lei.

Art. 2" Os cargos e empregos integrantes
das categorias funcionais da sistemática de
classificação da Lei n' 5.645, de 10 de dezem
bro de 1970, do Quadro e Tabela Perma
nentes do Ministério Público Federal, do Mi
nistélio Público Militar, do Ministélio Públi
co do Trabalho e do Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios, serão trans
postos para os cargos da carreira a que se
refere o artigo antelior na forma da Tabela
de Transposição de Cargos, constante do
Anexo II desta lei.

§ I" Serão incluídos na Carreira os ocu
pantes dos cargos ou empregos transpostos
na forma deste artigo. ressalvado aqueles que
se manifestarem contra sua inclusão no prazo
de 30 (trinta) dias, caso em que seus cargos
ou empregos constituirão Quadro ou Tabela
em extinção no Ministério Público da União,
mantida a sistemática da Lei n" 5.645, de 10
de dezembro de 1970.

§ 2" Os servidores aposentados nos car
gos que serão transpostos para a Carreira de
Apoio Técnico-Administrativo do Ministério
Público da União, na forma do parágrafo an
terior, terão seus proventos revistos e farão
jus às vantagens previstas nestà lei.

Art. 3" Os servidores em exercício no
Ministério Público da União, desde que con
cursados ou beneficiados pelo disposto no
art. 19 do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias, de 5 de outubro de 1988,
poderão optar, no prazo de 60 (sessenta) dias,
pelo enquadramento na carreira de que trata
o artigo anterior.

§ 1" os ocupantes de cargos ou empregos
referidos neste artigo serão enquadrados se
gundo os seguintes critérios:

I - na categoria de Técnico, os ocupantes,
na origem. de cargo ou emprego de nível
superior;

II -na categoria de Assistente, os ocupan
tes, na origem, de cargo ou emprego de nível
médio, para o qual se exija escolaridade de
2' grau; e

III - na categoria de Auxiliar, os ocupan
tes, na origem, de cargo ou emprego de nível
médio para o qual se exija escolaridade de
I" grau.

§ 2" O enquadramento na classe e no pa
drão de cada categoria tomará por base o
posicionamento do servidor no órgão ou enti
dade de origem, observando-se a posição re
lativa mais próxima.

§ 3" O enquadramento de que trata este
artigo far-se-á mediante pro~esso seletivo,
cujos critérios serão fixados pelo Procurador
Geral da República.

Art. 4" Atendido o disposto no art. 2",
serão extintos os cargos e empregos das atuais

", ";1'-'



14464 Sábado 15 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Dezembro de 1990

categorias funcionais dos diferentes ramos do
Ministério Público da União.

Art. 59 Os vencimentos dos cargos inte
grantes da carreira de que trata esta lei são
fixados na Tabela constante do Anexo lII.

Parágrafo único. Os valores dos venci
mentos de que trata este artigo, referentes
a abril de 1990, serão reajustados nas mesmas
datas e nos mesmos índices adotados para
os servidores públicos civis da União.

Art. 6" O ingresso na Can'eira de Apoio
Técnico-Administrativo, após o enquadra
mento de que trata esta lei, será feito me
diante aprovação em concurso público, cujas
normas serão estabelecidas pelo Procurador
Geral da República.

Parágrafo único. A descrição e a especifi
cação dos cargos, bem como a avaliação siste
mática do desempenho e a promoção na car
reira, serão objeto de atos normativos do Pro
curador-Geral da República.

Art. 79 Os servidores ocupantes dos car
gos da Carreira de Apoio. Técnico-~dmin~s
trativo do Ministério Público da Umao sera?
regidos pelo Estatuto dos Funcionários PúblI
cos Civis da União.

Art. 89 Incorporadas aos vencimentos
dos cargos integrantes da Carreira criada por
esta lei, na fonua do Anexo lII, não se aplica
rão aos servidores do Ministério Público da
União as vantagens de que tratam os Decre
to-Leis n'" 1.820, de 11 de dezembro de 19110,
2.200, de 26 de dezembro de 1984, 2.211,
de 31 de dezembro de 1984,2.352, de 7 de
agosto de 1987,2.365, de 27 de outubro de
1987, e as Leis n's 7.706, de 21 de dezembrq
de 19118, e 7.761, de 25 de abril de 1989,
mantida esta última para os cargos e funções
de confiança, até sua reestruturação.

Art. 99 Nenhuma redução de remunera
ção poderá resultar da aplicação desta lei,
sendo assegurada ao servidor a diferença co
mo vantagem pessoal, reajustável, a ser ab
sorvida nos casos de promoção.

Parágrafo único. A remuneração de que
trata este artigo será computada, integral
mente. como vencimento para os efeitos de
direitos e vantagens do regime estatutário.

Art. 10. Os cargos em comissão do Gru
po de Direção e Assessoramento Sllperiror
- DAS, e as Funções de Assessoramento
Superiores - FAS. bem como os cargos de

Direção e Assistência Intermediária - DAI,
e as Gratificações pela Representação de Ga
binete - GRG, continuam regidos pela legis
lação vigente. inclusive quanto ao direito de
opção, até sua reestruturação.

Art. 11. Quando da substituição dos
quintos incorporados na forma da Lei n"
6.732, de 4 de dezembro de 1979. o novo
valor será o da representação mensal do cargo
do Grupo Direção e Assessoramento Supe
riores.

Art. 12. O tempo de serviço, prestado
sob o regime da legislação trabalhista. pelos
servidores abrangidos pelos artigos 2' e 3',
será contado para todos os efeitos do regime
estatutário.

Art. 13, As despesas decorrentes da
aplicação desta lei correrão à conta das dot'!;
ções orçamentárias do Ministério Público da
União.

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 15. Revogam-se as disposições em
contrário.
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O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovada. contra o voto do PT.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira)
- Em Plenário foi oferecida e vou submeter
a votos a seguinte:

EMENDA
N'S

Inclua-se na redação do parágrafo 2" do
artigo 3'" a seguinte expressão:

"§ 2l,l •.••.••.••...•..•••••••••••..•..•••••.••

a sistemática da Lei n' 5.645. de 10 de
dezembro de 1970 e, para o caso de servi
dores oriundos de Fundações Públicas
e de Tabelas de Especialistas, a respec
tiva sistemática a que se obrigam."

O SR. PRESIDJ:;NTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovada. contra o voto do PT.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em Plenário foi oferecida e vou submeter
a votos a seguinte:

EMENDA

- N'4-

Inclua-se um novo parágrafo no art. 2',
dando-lhe número de § l' e renumerando
os demais.

"§ 1'! A transposição de que trata es
te artigo abrange os cargos e empregos
originários de Fundações Públicas e de
Tabelas Especialistas, que compõem a
força de Trabalho do Ministério Público
Federal, do Ministério Público Militar,
do Ministério Público do Trabalho e do
Ministério Público do Distrito Federal
e Territórios."

e, em relação aos servidores ocupantes
de cargos e empregos de Fundações PÚ
blicas e de Tabelas de Especialistas. a
remuneração relativa mais próxima da
quela percebida pelo servidor."

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores que o aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovado, contra o voto do PT.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira)
- Em Plenário foi oferecida e vou submeter
a votos a seguinte:

EMENDA
N"6

Suprima-se o artigo 3" do Substitutivo da
Comissão de Finanças e Tributação, ao PL
n" 1.854-A/89. que "Cria a Carreira de Apoio
Técnico-Administrativo do Ministério Públi
co da União e seus cargos. fixa os valores
de vencimentos, e dá outras :providências" ,
renumerando-se os demais artigos.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores que a aprovam queiram per
manecer como estào. (Pausa.)

Rejeitada, contra o voto do PT.

40.873,79
38.301,'n
3'3.B93, ~8

33. 61,,44

12 15.013,66
1I7.J9fl,86
110.181,28
101.414,69

IV

IV
III
TI

I

111
II

I

O Sr. Gumercindo Milhomem - Sr. Presi
dente. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra a V. Ex'

O SR. GUMERCINDO MILHOMEM (PT
- SP. Sem revisão do orador.) - Peço a
V. Ex" Sr. Presidente, que registre o voto
contrário do PT.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovada. contra o voto do PT.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em Plenário foi oferecida e vou submeter
a votos a seguinte:

EMENDA

- N"3-

Dê-se nova redação ao § 1", do art. 2",
que se segue:

"§ 1" Serão incluídos na Carreira os
ocupantes dos cargos ou empregos trans'
postos na forma deste artigo. ressalvados
aqueles que se manifestarem contra sua
inclusão no prazo de 30 (trinta) dias, caso
em que seus cargos ou empregos consti
tuirão Quadro ou Tabela em extinção
no Ministério Público da União, mantida

rr.,[ltf..~l VhLC.'F ICr$-,
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1'~C'NICO

IIUXJl.IIIR

ASS!STF.NTE

No art. lO.
Onde se lê:
"Função de Direção e Assistência Interme-

diária (DAI)"
Leia-se:
"Função de Direção Intermediária (DI)"

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em Plemírio foi oferecida e vou submeter
a votos a seguinte:

EMENDA

- N"2

Suprima-se o art. 11.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.
Ficam prejudicados o projeto e o substi

tutivo do autor.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em Plenário foi oferecida e vou submeter
a votos a seguinte:

EMENDA

- N"l-
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o SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira)
- Em Plenário foi oferecida e vou submeter
a votos a seguinte:

EMENDA
N°7

Suprima-se do caputdo artigo /l" do Substi
tutivo da Comissão de Finanças e Tributação.
ao PL n" 1.854-A/89, que "Cria a Carreira
de Apoio Técnico-Administrativo do Minis
tério Público da União e seus cargos, fixa
os valores de vencimentos. e dá outras provi
dências". a seguinte expressão: "( ... ) man
tido esta última para os cargos e funções de
confiança, até sua reestruturação".

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Rejeitada, contra o voto do PT.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em Plenário foi oferecida e vou submeter
a votos a seguinte:

EMENDA

_ N'8-

Suprima-se o art. 3" do substitutivo ado
tado pela Comissão de Finanças e Tributação
ao Projeto de Lei n' 1.854-A/89.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Rejeitada. contra o voto do PT.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em Plenário foi oferecida e vou submeter
a votos a seguinte:

EMENDA

- N'9-

Suprima-se o art. 11 do substitutivo ado
tado pela Comissão de Finanças e Tributação
ao Projeto de Lei n' 1.854-A/89.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Rejeitada, contra o voto do PT.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em Plenário foi oferecidate vou submeter
a votos a seguinte:

EMENDA

- N° 10-

Suprima-se do art. 6" do substitutivo ado
tado pela Comissão de Finanças e Tributação
ao Projeto de Lei n' 1.854-A/89. a expressão
"após o enquadramento de que trata esta
lei""

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Rejeitada. contra o voto do PT.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em Plenário foi oferecida e vou submeter
a votos a seguinte:

EMENDA

- N° 11-

Suprima-se do art. 8" do substitutivo ado
tado pela Comissão de Finanças e Tributação
ao Projeto de Lei n" 1.854-A/89. a expressão
"mantida esta última para os cargos e funções
de confiança. até sua reestruturação".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Rejeitada. contra o voto do PT.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte

REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE LEI

N' 1.854. DE 1989

Cria a Carreira de Apoio Técnico-Ad·
ministrativo do MInIstério Público da
União e seus cargos, fixa os valores de
vencimentos, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Fica criada. no Quadro Perma

nente do Ministério Público da União 
MPU. a Carreira de Apoio Técnico-Admi
nistrativo. constituída dos cargos de Técnico.
Assistente e Auxiliar. conforme Anexo I des
ta lei.

Art. 2" Os cargos e empregos integrantes
das categorias funcionais da sistemática de
classificação da Lei n' 5.645. de 10 de dezem
bro de 1970. do Quadro e Tabela Perma
nentes do Ministério Público FederaL do Mi
nistério Público Militar. do Ministério Públi·
co do Trabalho e do Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios. serão trans
postos para os cargos da Carreira a que se
refere o artigo anterior. na forma da Tabela
de Transposição de Cargos. constante do
Anexo II desta lei.

§ l' A transposição de que trata este arti
go abrange os cargos e empregos originários
de Fundações Públicas e de Tabelas Especia
listas. que compõem a força de Trabalho do
Ministério Público Federal, do Ministério PÚ
blico Militar. do Ministério Público do Traba
lho e do Ministério Público do Distrito Fede
ral e Territórios.

§ 2" Serão iilcJuídos na Carreira os ocu
pantes dos cargos ou empregos transpostos
na forma deste artigo, ressalvados aqueles
que se manifestarem contra sua inclusão no
prazo de trinta dias. caso em que seus cargos
ou empregos. constituirão Quadro ou Tabela
em extinção no Ministério Público da União.
mantida a sistemática da Lei n" 5.645. de 10
de dezembro de 1970 e. para o caso de servi
dores oriundos de Fundações Públicas e de
Tabelas Especialistas. a respectiva sistemá
tica a que se obrigam.

§ 3' Os servidores aposentados nos car- .
. gos que serão transpostos para a Carreira de

Apoio Técnico-Administrativo do Ministério
Público da União. na forma do parágrafo an
terior. terão seus proventos revistos e farão
jus às vantagens previstas nesta lei.

Art. 3" Os servidores em exercício no
Ministério Público da União. desde que con
cursados ou beneficiados pelo disposto no
art. 19 do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias. de 5 de outubro. de 1988.
poderão optar. no prazo de sessenta dias.
pelo enquadramento na carreira de que trata
o artigo anterior.

§ I" Os ocupantes de cargos ou empregos
referidos neste artigo serão enquadrados se
gundo os seguintes critérios:

I - na categoria de Técnico. os ocupantes.
na origem. de cargo ou emprego de nível
superior;

II - na categoria de Assistente, os ocupan
tes. na origem. de cargo ou emprego de nível
médio. para o qual se exija escolaridade de
2" grau: e

IH - na categoria de Auxiliar. os ocupan
tes. na origem. de cargo ou emprego de nível
médio para o qual se exija escolaridade de
1" grau.

§ 2" O enquadramento na classe e no pa
drãô de cada categoria tomará por base o
posicionamento do servídor no órgão ou entí
dade de origem. observando-se a posição re
lativa mais próxima e. em relação aos servi
dores ocupantes de cargos e empregos de
Fundações Públicas e de Tabelas de Especia
listas. a remuneração relativa mais próxima
daquela percebida pelo servidor.

§ 3" O enquadramento de que trata este
artigo far-se-á mediante processo seletivo,
cujos critérios serão fixados pelo Procurador
Geral da República.

Ãrt.' 4" Atendido o disposto no art. 2"
desta lei serão extintos os cargos e empregos
das atuais categorias funcionais dos diferen
tes ramos do Ministério Público da União.

Art. 5" Os vencimentos dos cargos Ínte
grantes da carreira de que trata esta lei, são
fixados na tabela constante do Anexo IH.

Parágrafo único. Os valores dos venci
mentos de que trata este artigo. referentes
a abril de 1990. serão reajustados nas mesm/ls
datas e nos mesmos índices adotados paIP
os servidores públicos civis da União.

Art. 6" Õ ingresso na Carreira'de Apoio
Técnico-Administrativo, após o enquadra
mento de que trata esta lei, será feito me
diante aprovação em concurso público. cujas
normas serão estabelecidas pelo Procurador
Geral da República.

Parágrafo único. A descrição e a especifi
cação dos cargos. bem como a avaliação siste
mática do desempenho e a promoção na car
reira, serão objeto de atos normativos do Pro
curador-Geral da República.

Art. 7" . Os servidores ocupantes dos car
gos da Carreira de Apoio Técnico-Adminis
trativo do Ministério Público da União serão
regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públi
cos Civis da União.

Art. 8'/ Incorporadas aos vencimentos
dos cargos integrantes da carreira criada por .'
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esta lei, na forma do Anexo III, não se aplica
rão aos servidores do Ministério Público da
União as vantagens de que tratam os Decre
to-Leis noS 1.820, de 11 de dezembro de 1980,
2.ioO, de 26 de dezembro de 1984, 2.211.
de 31 de dezembro de 1984, 2.352, de 7 de
agosto de 1987, 2.365, de 27 de outubro de
1987 e as Leis n?' 7.706, de 21 de dezembro
de 1988 e 7.761, de 25 de abril de 191\9, man
tida esta última para os cargos e funções de
confiança, até sua reestruturação.

Art. 9' Nenhuma redução de remunera
ção poderá resultar da aplicação desta lei,

. sendo assegurada ao servidor a diferença co
mo vantagem pessoal, reajustável, a ser ab
sorvida nos casos de promoção.

Parágrafo único. A remuneração de que
trata este artigo será computada, integral
mente, como vencimento, para os efeitos de
direitos e vantagens· do regime estatutário.

Art. 10. Os cargos em comissão do Gru
po de Direção e Assessoramento Superiores
- DAS e as Funções de Assessoramento Su
periores - FAS, bem como os cargos de Di
reção Intermediária - DI c as Gratificações
pela Representação de Gabinete - GRG,
continuam regidos pela legislação vigente. in
clusive quanto ao direito de opção, até sua
reestruturação.

Art. 11. O tempo de serviço, prestado
sob o regime da legislação trabalhista, pelos
servidores abrangidos pelos arts. 2" e 3' desta
lei, será contado para todos os efeitos do regi
me estatutário.

Art. 12. As despesas decorrentes da
aplícação desta lei correrão à conta das dota
ções orçamentárias do Ministério Público da
União.

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data
de sua publiGw:;ão.

ANEXO II

(Art. 11' da Lei nO , de de)

Tabela de Transposição de Cargos

Art. 14. Revogam-se as disposições em
contrário.

Sala das Sessões, [4 de dezembro de 1990.
- Inocêncio Oliveira, Relator.

ANEXO I

(Art. 1° da Lei nO , de de - 1990)

Carreira de Apoio T6cnico-Adminilkativo
do MiIlistério P6blico da UDiIo

CJallle Pachte Qwu......

C Iam
T6c1lico B la IV 800

A lalV
C Iam

Assistente B IalV 2400
A IalV
C Iam

Auxiliar B IalV 1.000
A lalV

SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO NOVA

Categoria FUJlC!olllll Referellcia Cluse Padrlo Categoria

25 I1l
23e24 C II
21 e22 I

Categoriu funcionais de níveis superior 19 e 2() IV
que integram o Quadro e Tabela Per- 17 e 18 I1l
DIIInentea do MPF, do MPI'. <lo MA'M, 15 e 16 B II Técnico
edoMPDFT 13e 14 I

11 e 12 IV
Ofel0 I1l
O1e08 A II
05 e 116 I \

I1l
- C II

32 I

Categoriu funcionais de nível médio 3Oe31 IV
pera a. quais é requerido o 2" gr.., 28e29 III
que integram o Ql!adfo e TlIbela Per- 25e27 B li Assistente
manentes elo MPF, 4" MPr, do MPM e 23e24 I
doMPDFT

2Oa22 IV
18 e 19 III
ISa 17 A li
01 a 14 I

- III
Z7a32 C li
24a26 I

Categorias funcionais de nível médio 7h24 IV
pera as quais é requerido o 1° grau, qne 18a 20 I1l
integram o Quadro eTabela Perm3llell- IS a 17 B Il AUJlilillr
tes do MPF, do MPr, do MPM e do 12a 14 I
MPDFT

O9a11 IV
061 OS I1l
1]3n05 A II

- I-= ==' - -
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ANEXO UH
(Art. 50 ela Lei nO , de de)

Tabela de Escalonamento Vertical

Dezembro de 1990 '

Categoria CluIe Padrlo Valor (Cr$)

III 188.835,70
C II 182.945,08

I 171.704,18

IV 161.163,37
B III 151.265,72

Técnico II 141.975,60
I 133.256,16

IV 125.073,66
III 117.390,86

A Il 110.181,28
I 103.414,69

III 103.414,69
C II 97.066,54

I 91.108,04

IV 85.515,33
III 80.265,92

B II 75.338,74
I 70.714,14

Assistente
IV 66.373,32
III 62.298,96

·A II 58.474,71
I 55.930,05

lU 62.298,96
C 11 58.474,71

I 55.930,05

IV 52.994,75
III 49.671,63

B 11 46.546,50
Auxiliar I 43.617,63

IV 40.873,79
III 38.301,97

A Il 35.893,38
I 33.635,44

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que a aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Fe?eral. .
O Sr. Luiz EduardO Greenbalgb - Sr. Pre

sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V" Ex' a palavra.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH
(PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, para que conste das notas taqui
gráficas, quero registrar que todas as emen
das rejeitadas contaram com a aprovação do
Partido dos Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência faz novamente a ressalva
de que todas as emendas rejeitadas contaram
com o apoio do Partido dos Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

5

PROJETO DE LEI
N9 1.606-A. DE 1989

(Do Sr. Gonzaga Patriota)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nç 1.606, de 1989, que dispõe so
bre a criação do Serviço Nacional de
'Aprendizagem Rural (SENAR), nos ter
mos do art. 62 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias; tendo pa
receres: da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa.
(Relator: Sr. Messias Góis); da Comis
são de Agricultura e Política Rural, pela
aprovação, com substitutivo. (Relator:
Sr. Jorge Vianna); da Comissão de Segu
ridade Social e Família, pela aprovação,
com subemendas. (Relator: Jofran Fre
jat); da Comissão de Educação, Cultura
e Desporto, em audiência, pela aprova
ção, com adoção do substitutivô da Co
missão de Agricultura e Política Rural.
(Relatora: SI" Sandra Cavalcanti); e da
Comissão de Finanças e Tributação, em .
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audiência, pela aprovaçào, com adoção
do substitutivo da Comissão de Agricul
tura e Política Rural das subemendas das
Comissões de Seguridade Social e Famí
lia e prejudicialidade dos apensados.
(Relator: Sr. AdroaldoStreck). (Adiada
a discussão por 2 sessões em 4-12-90.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não havendo oradores inscritos, declaro
encértada a disc!ussão.

Vai-sé passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Sobre a mesa os seguintes requeri:mentos
de destaque:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 1

Requeiro nos termos do art. 161 do Regi
mento Interno destaque supressivo da letra
c, do inciso I,' dó art. 39 do substitutivo da
Comissão de Agricultura ao Projeto de Lei
n9 1.606-A, de 1989 e, no caso de votar-se
o projeto original, requeremos a supressão
também ao dispositivo já citado.

N. Termos
·P. Deferimento
Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1990.

- Dl:putado paulo Paim. •... .
REQUERIMf~O DE DESTAQUE.N° 2

Requeremo~, nos termos' do art. 161; do
Regimento Interno, 1:lestaque supressivo para
a letra g, do inciso I, do art. 39do substitutivo
apresen~ado ao PL n9 1.606-A, ou aos mes
mos dispositivos do projeto"' original se este
for à votação.

N. Termos
P. Deferimento
Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1990

- Deputado Paulo Paim.'

O Sr. Luís Roberto Ponte - Sr. Presidente,
peço ap"alavta pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra pela ordem.

O SR. UJÍS RÓBERTO PONTE (PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presi
dente, inicialmente, indagaria de quem é o
destaque.

'O SR. PRESIDENTE {Inocêncio Oliveira)
- É do Deputado Paulo Paim.

O SR. 'LUÍS ROBERTO PONTE-Sr. Pre
sidente,1lpresentamos um conjunto de emen
das e imaginávamos que fosse apreciado três
diás atrá!!. Suponho que essas emendas este
jam;~obre a,mesa.

.0 SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Mesa, não recebendo nada em contrá
rio, vai submeter a votos todas elas.

O Sr:Genebaldo Correia~Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR:PRESIDENTE (Il1ocêncio Oliveira)
- Tem V. EX' a palavra.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB
- BA. Sem Ievisão do orador.) - Sr. Presi
dente. presto um esclarecimento a V. 'Ex' É
que o entendimento sobre a votação dessa

matéri:;t se fez em torno das emendas 'subs
critas pelo Deputado Luís Roberto Ponte.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Mesa vai submeter à decisão do Plenário
todas as emendas. Como não recebeu nada
em contrário, vai submeter a matéria a votos.
Desde que há jurisprudêricia nesse sentidQ,
todas as emendas apresentadas nesses 17 pro
jetos encaminhados em regime de urgência
urgentíssima serão su!Jmetidas à decisão do
Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
,--vém à Mesa e vai à publi,;;ação as Seguintes

EMENDAS DE PLENÁRIO

- N'l-

EMENDA AO SUBSTITUTIVO
DO PROJETO DE LEI

N·1.606, DE 1989

Dê-se ao art. 19 a seguinte' redação:

"Art. 19 É criado o. Serviço Nacio
nal de Aprendizagem Rural (SENAR),
com o objetivo d~ organizar, administrar
e executar em todo o território nacional
o ensino da formação profissional rural
e a,promoção social do trabalhador ru
ral, em centros instalados e mantidos pe
la instituição ou sob forma de coope
ração, dirigida aos trabalhadores ru
rais."

Justificação

Mostra-se fundamental - ao contrário do
pretendido pelo substitutivo - <lo vinculação
do SENAR ao Sistema Nacional de Educa
.ção. Em primeiro lugar, por tratar-se de uma
exigência do objetivo primordial do referido
serviço (aprendizagem); em segundo, porque
vinculados estão ao referido sistema o Senai
e o Senac, sendo que a literalidade do art.
62 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias não dá margem a interpretáções
divergentes "A lei criará o Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural.- SENAR, nos
moldes da legislação relativa ao Serviço Na
cional de Aprendizagem Industrial-SENAI
é ac:> Serviço Nacional de Aprendizagem do
Comérçio - SENAC".

Quer nos parecer. por outro lado, de bom
alvitre que se inclua a atividade de promoção
social do trabalhador rural (não. cumulativa
e sem prejuízo das atividades já desenvol
.vidas por órgãos públicos) no rol das atribui
ções do SENAR. Isto porqu'e, além de consti...
tuírem-se em noções absolutamente depen
dentes e harmônicas, a formação profissional
ea promqção social dos trabalhadores rurais
estariam sendo custeadas por recursos prove
nientes da aplicação da alíquota.de 2,5% so
bre o total da remuneração paga àqueles.
Ora, nos moldes do Sesi e do Senac, 1%
destina-se à "formação profissional", e, nos
moldes do Sesi e do Sesc, 1,5%

Sem dúviçla, a concentração dE; ambas a~

atribuições num único serviço implicaria em
maior racionalização das respectLvas ativida
des.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.
- Deputado Luís Roberto Ponte, Vic'e-Líder
doPMDB.

-N'2-

Suprima-se a alínea c, do inciso I, do art.
3", referente à expressão "de produção de
insumos agrícolas".

Justificação

A produção de insumos agrícolas' corres
ponde a processo de transformação, vale di
zer, caracteriza indiscutivelmente fase indus
trial, cuja demanda de formação de mão-de
obra coloca-se, objetivamente, na alçada e
na competência do Senai, para quem as res
pectivas empresas já contribuem.

Os chamados "insumos agrícolas" são re
sultantes - em sua quase unanimidade 
de sofisticados processos industriais com ati
vidades laboratoriais em manejo de compo
nentes químicos. Trata-se, portanto, de uma
atividade industrial altamente especializada,
para cujos quadros do Senai já vem formando
profissionais habilitados.

Assim, não nos parece razoável - muito
menos justo - que se subtraia do Senai a
respectiva parcela de arrecadação.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.
- Deputado Luís Roberto Ponte, Vice-Líder
doPMDB.

- N'3-

Substitua-se a expressão "extrativistas ru
rais", constante na alínea d, do inciso I, do
art. 39, pela expressão "extrativistas vegetais
e animais".

Justificação

A expressãõ"extrativistas rurais" é demà
~iadamente ampla, em moldes a ensejar gri
tantes distorções.

Note-se, por exemplo, que o extrativismo
mineral, desenvolvido sob inegáyel processo
industrial, estai:ia a constituir fonte de contri
buição para o SENAR simplesmente porque
a referida atividade invariavelmente é desen
volvida fora dos perímetros urbanos.

Daí a'razáo da presente emenda, que obje
tiva, substancialmente, conferir precisão téc
ni.ca ao enunciado"escoimando-o da impro
priedade semântica acimà apontada.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.
- Deputado Luís Roberto Ponte, Vice-Líder
doPMDB.

- N'4-.

Acrescente-se § 39ao art. 39, com o seguinte
enunciado:

"§ 3" A contribuição definida na alí
néa a, do inciso I, deste artigo, incidirá
sobre o montante da remuneração pl\ga
aos empregados da agroindústria que
atuem exclusivamente na produção pri
mária de origem animal e vegetal."

JuslIflcação

As atividades agroindustriais, como se
constata de sua própria denominação, conju-
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gam setores ora identificados com a área
agropecuária, ora voltados especialmente ao
ramo industrial.

Inexiste, pois. qualquer razão ontológica
- ou até mesmo prática - para que se privi
legie um serviço em detrimento de outro, que
há muito vem mantendo extraordinários es
forços no sentido de formação de uma mão
de-obra altamente qualificada para o setor.

A proposta contida na presente emenda
objetiva, assim, especificar, com eqüidade,
a fonte específica de contribuição de cada
um dos serviços (Senai e SENAR).

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.
- Luís Roberto Ponte, Vice-Líder do PMDB.

- N-S-

Dê-se ao § 1\ do art. 3", a seguinte redação:
§ 1- A incidência da contribuição a que

se ~efere o inciso I deste artigo não será cumu
lativa com as contribuições destinadas ao Ser
viço Nacional de Aprendizagem Industrial~
SENAL e ao Serviço Nacional de AprendI
zagem Comercial - SENAC, prevalecendo
em favor daquele ao qual os seus empregados
são beneficiários diretos.

Justificação

Inexiste qualquer razão jurídica, política
ou até mesmo ética para instituir-se um privi
légio em favor do Senar e em detrimento
do Senai e do Senac.

Pondere-se que a própria criação do Senar
já importará em expressiva mutilação dos re
cursos atinentes aos demais serviços. Não se
mostra, pois, razoável aquinhoá-Ios com uma
discriminação absolutamente injustificável.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.
- Deputado Luís Roberto Ponte, Vice-Líder
doPMDB.

- N'6-

Suprima-se a alínea c, do inciso I do art.
3"

Justificação

A produção de insumos agrícolas, ou de
qualquer outra esp~cie, implica, por defini
ção, em atividade de transformação indus
trial, exigindo, na maioria dos casos, a aplica
ção de sofisticada tecnologia.

É admissível, porém, que pelo simples fato
desses insumos se destinarem a uso na agri
cu!tura, os trabalhadores do setor passem a
contribuir para o Senar, não para o Senai.

A aprovação desse dispositivo viria a preju
dicar seriamente o Senai, responsável pela
formação e treinamento de grande parte da
mão-de-obra empregada na indústria da pro
dução de insumos.•

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.
- Deputados Jorge Arbage - Amaral Netto
- Paes Landim.

- N'7-

Acrescente-se à alínea d, do inciso I, do
art. 3", a expressão:

"Vegetais."
Tornando-se assim a redação final do dis

positivo:

"d) extrativistas vegetais;"

Justificação

A expressão "extrativistas" é por demais
ampla, permitindo-se, inclusive que se consi
dere o extrativismo mineral. atividade tipica
mente industrial, como sendo vinculada ao
Senar, pelo simples fato de ser exercida na
área rural.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.
- Deputados Jorge Arbage, - Amaral Netto
- Paes Landim.

-N°S-

Suprima-se do § 1", do art. 3". as expres
sões:

"Prevalecendo em favor do Senar."

Justificação

Viso, com a emenda, suprimir a expressão
epigrafada, em face do dispositivo criar um
desnecessário privilégio em favor do Senar.
em flagrante detrimento do Senai e do Senac.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.
- Deputa~os Jorge Arbage, - Amaral Netto
- Paes Landim.

- N'9-

Dê-se ao art. 1", do Projeto de Lei n"
1.606-A, de 1989, a seguinte redação:

"Art. 1° É criado o Serviço Nacio
nal de Aprendizagem Rural (SENAR),
com o objetivo de organizar, administrar
e executar, em todo o território nacional,
o ensino de formação profissional rural
e a promoção social do trabalhador, em
escolas instaladas e mantidas pela insti
tuição ou sob a forma de cooperação...
*

Justificação

A modificação proposta visa vlDcular
o Senar ao Sistema Nacional de Educa
ção, tal como ocorre com o Senai e o
Senac e em atendimento ao disposto no
art. 62 do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias.

Bem assim a estabelecer que o traba
lhador rural possa ser beneficiado, a
exemplo do que ocorre com os trabalha
dores da indústria e do comércio, com
os serviços relativos à promoção social.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de
1990. - Deputados Jorge Arbage, 
Amaral Netto - Paes Landim.

- N' 10-

Acrescente-se um parágrafo, o 4", ao
art. 3", do Projeto de Lei n" 1.606-A,
de 1989, com a seguinte redação:

"A contribuição definida na alí
nea a, do inciso I, deste artigo. incidirá
sobre o montante da remuneração paga
aos empregados da agroindústria que
atuem exclusivamente na produção pri
mária de origem vegetal e animaL"

Justificação

Essa emenda tem por objetivo definir, com
clareza, qual a fonte de recursos do novo
órgão, no caso da contribuição de agroin
dústria.

Não há por que prejudicar a receita do
Senai, decorrente das atividades de transfor
mação de bens de origem vegetal e animal,
de vez que essas, atividades são indiscutivel
mente de natureza industriaL

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.
- Deputad.os Jorge Arbage, - Amaral Netto
- Paes Landim.

-N"ll-

Suprima-se do caput do art. 2" a expressão
"representante das indústrias de insumos".

Justificação

Os produtores de insumos agrícolas - co
mo está a explicitar o próprio texto do proje
to, ôesenvolvem atividaees básicas e nitida
mente industriais (insumos, são fertilizantes,
pesticidas, fungicidas, herbicidas etc. - pro
dutos químicos), constituindo, portanto, fon
te de contribuição do Senai e do Sesi.

Ora, como o nosso entendimento é no sen
tido de que tais indústrias não devem contri
buir para o Senar. em face do caráter não
cumulativo das respectivas (wntribuições.
inexiste qualquer razão ou motivo para que
representantes de tal setor integrem o cole
giado definido no dispositivo ora emendado.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.
- Deputado Luís Roberto Ponte, Vice-Líder
do PMDB.

o Sr. Erico Pegoraro - SI. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V."Ex' a palavra.

O SR. ERICO PEGORARO (PFL - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
o que versa a letra "c"? .._

Está pedindo destaque supresslvo? Nao te
nho em mãos o projeto original. Houve um
acordo das Lideranças para urna votação an
terior a esta.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncío Oliveira)
- O Destaque n" 1. retira do art. 39

, i.nciso
I, alínea "c" a expressão "de produçao de
insumos agrícolas".

O SR. ERICO PEGORARO - O destaque
retira a disposição que trata da contribuiçãO
das indústrias de insumos agrícolas. Esse pe
dido é do PT?

Sr. Presidente. a emenda supressiva da le
tra "g", visando a retirada de.sses recursos
antigamente alocados ao Senm, c agora ao
Senar, é do PT'?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-Sim, nobre Deputado, é do !T. subscrita
pelo nobre Deputado Paulo PaIm.

O Sr. José Genoíno -Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocênoio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
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o SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o De
putado Erico Pegoraro está fazendo tempes
tade em copo d'água. É bom deixar bem cla
ro: desejamos que esses recursos não passem
para a área rural, para continuarem benefi
ciando os trabalhadores urbanos.

O Sr. Erico Pegoraro - No mérito, até
concordo com V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N' I

Requeiro nos termos do art. 161 do Regi
mento Interno destaque supressivo da letra
c do inciso I do artigo 3" do substitutivo da
Comissão .de Agricultura ao Projeto de Lei
n? 1.6ü6-A, de 1989, e, no caso de votar-se
o projeto originaL requeremos a supressão
também do dispositivo já citado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Rejeitado, contra o votado PT.

O Sr. Eduardo Jorge - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) .
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, voto
a favor do pedido do PT.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N° 2

Requeremos, nos termos do art. 161, do
Regimento Interno. destaque supressivo para
a letra g do inciso I do artigo 3" do substitutivo
apresentado ao PL n" 1.6ü6-A, ou aos mes
mos dispositivos do projeto original se este
for à votação.

O Sr. Genebaldo Correia -Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex" a palavra.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB
- BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, quem é o autor?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O nobre Deputado Paulo Paim. S. Ex'
quer suprimir a letra g do inciso I - "de
produção de máquinas agrícolas".

O SR. GENEBALDO CORREIA - É evi
dente que a não identificação do autor do
destaque...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O autor é o nobre Deputado Paulo Paim.

OSr. Luís RobertoPonte-Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex"a palavra.

O SR. LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, poderá surgir um problema, se as ma
térias forem coincidentes...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Com as do nobre Deputado Luís Roberto
Ponte, sobre as quais foi feito o acordo? Nes
se caso, a Presidência mandará incorporá-las.

O SR. LUÍS ROBERTO PONTE - Era
isso que eu queria. Acho que são coinciden
tes. Tinha receio de que ficassem prejudi
cadas, caso fossem votadas como emendas
diferentes.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência está colocando em votação
apenas o requerimento. Até agora, foram re
jeitados apenas o primeiro e segundo requeri
mentos. No mérito, se as emendas forem
coincidentes com aquelas objeto de acordo,
a Presidência mandará que sejam incorpo
radas.

O Sr. César Maia - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. CÉSAR MAIA (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - SI. Presidente, a pro
posta do Deputado Paulo Paim está sendo
rejeitada por este Plenário para depois ser
aprovada uma outra, igual?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A proposta do Deputado Paulo Paim até
agora não foi submetida à votação. Isso foi
feito apenas com o requerimento de desta
que. Depois é que se votam as emendas. Res
salva-se o mérito da matéria.

O Sr. Luís Roberto Ponte - Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex" a palavra.

O SR. LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, o Deputado Paulo Paim quer ver sua
emenda aprovada. Não é justo que ela seja
rejeitada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Rejeitamos apenas o requerimento. De
pois, se aprovados. as emendas, e se elas fo
rem coincidentes, a Presidência submeterá
à votação a de V. Ex' e a do Deputado Paulo
Paim. Coincidentes. ficam os dois como co
autores. Se os destaques forem rejeitados pe
lo Plenário, não se terá mais o que votar.

, O Sr. Genebaldo Correia -Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex" a palavra.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB
- BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, se V. Ex' permitir. gostaria de reque
rer preferência para votação das emendas de
autoria do nobre Deputado Luís Roberto
Ponte. Peço que as emendas dos demais de-

putados, que sejam coincidentes, sejam con
sideradas também aprovadas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-O nobre Deputado Genebaldo Correia so
licita preferência para votação das emendas
de autoria do nobre Deputado Luís RobertO
Ponte, sobre os quais havia acordo. Se coinci
direm com as do nobre Deputado Paulo
Paim, as emendas serão incorporadas.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, há
acordo. Logo, não vamos impedir a votação:
No entanto, é preciso registrar o seguinte:
se existe o destaque - e o destaque apresen
tado pelo Deputado Paulo Paim coincide com
as emendas apresentadas pelo Deputado Luís
Roberto Ponte - solicito bom senso ao De
putado Luís Roberto Ponte, no sentido de
aprovar o destaque do Deputado Paulo Paim
e considerar gue suas emendas já estarão con
templadas. E preciso acelerar os trabalhos
legislativos. Poderíamos coletivizar a paterni
dade da emenda. Se o problema é este, está
resolvido. Sei que o nobre Deputado Luís
Roberto Ponte tem medo desta palavra, mas
socializarerilOs a paternidade e a autoria dos
destaques.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência se submete à decisão de
votar a preferência das emendas do nobre
Deputado Luís Roberto Ponte.

Em votação o requerimento de preferên
cia. Os Srs. Parlamentares que o aprovam
queiram permanecer como se encontram.
(Pausa.)

Aprovado, contra o voto do PT.

O Sr. Érico Pegoraro - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. ÉRICO PEGORARO (PFL - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o que foi aprovado agora?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Foi aprovada a preferência para votação
das emendas do Deputado Luís Roberto Pon-
te. I

O SR. ÉRICO PEGORARO - É que as
emendas do Deputado Luís Roberto Ponte
são coincidentes com as minhas emendas na
comissão. .

O SR. PRESIDENTE (InOCêncio Oliveira)'
- Em Plenário foi oferecida e vou submeter
a votos a seguinte:

EMENDA

- N'l-

Dê-se ao art. 1" a seguinte redação:
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"Art. I'! É criado o Serviço Nacio
nal de Aprendizagem Rural (SENAR),
com o objetivo de organizar, administrar
e executar em todo o território nacional
o ensino da formação profissional rural
e a promoção social do trabalhador ru
ral, em centros instalados e mantidos pe
la instituição ou sob forma de coope
ração, dirigida aos trabalhadores ru
rais."

o SR, PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que a aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovada, contra o voto do PT.

O SR, PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em Plenário foi oferecida e vou submeter
a votos a seguinte:

EMENDA

- N'2-

Suprima-se a alínea c do inciso I, do art.
3", referente à expressão "de produção de
insumos agrícolas".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que a aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovada, fica prejudicado o Destaque n"
1.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência determina que conste como
co-autor desta emenda o nobre Deputado
Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em Plenário foi oferecida e vou submeter
a votos a seguinte:

EMENDA

-N'3-

Substitua-se a expressão "extrativistas ru
rais", constante na alínea d, do Inciso I, do
art. 3', pela expressão "extrativistas vegetais
e animais".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que a aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em Plenário foi oferecida e vou submeter
a votos a seguinte:

EMENDA

- N'4-

Acrescente-se § 3' ao art. 3', com o seguinte
enunciado:

"§ 3" A contribuição definida na alínea
a, do inciso I, deste artigo, incidirá sobre
o montante da remuneração paga aos
empregados da agroindústria que atuem
exclusivamente na produção primária de
origem animal e vegetal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que a aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovada. .

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em Plenário foi oferecida e vou submeter
a votos a seguinte:

EMENDA

-N'5-

EMENDA AO SUBSTITUTIVO
DO PL N' 1.606, DE 1989

Dê-se ao § 1', do art. 3", a seguinte redação:
§ 1" A incidência da contribuição a que

se refere o inciso I deste artigo não será cumu
lativa com as contribuições destinadas ao Ser
viço Nacional de Aprendizagem Industrial~
SENAI e ao Serviço Nacional de Aprendi
zagem Comercial - SENAC, prevalecendo
em favor daquele ao qual os seus empregados
são beneficiados diretos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que a aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

- Em Plenário foi oferecida e vou submeter
a votos a seguinte:

EMENDA

_ N"6-

Suprima-se a alínea c, do inciso I do art.
3"

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Prejudicada em razão de aprovação

EMENDA N' 2 DE PLENÁRIO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em Plenário foi oferecida e vou submeter
a votos a seguinte:

EMENDA

-N'7-

Acrescente-se à alínea d, do inciso I, do
artigo 3", a expressão:

"vegetais"
Tornando-se assim a redação final do dis

positivo:
d) Extrativistas vegetais

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os senhores que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Prejudicada, em razão da aprovação da
Emenda n" 3 de Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em Plenário foi oferecida e vou submeter
a votos a seguinte:

EMENDA

-N"S-

Suprima-se do parágrafo l°, do artigo 3',
as expressões:

"Prevalecendo em favor do Senar"

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que a aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Rejeitada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em Plenário foi oferecida e vou submeter
a votos a seguinte:

EMENDA

-N'9-

Dê-se ao art. 1" do Projeto de Lei nU
1.606-A, de 1989, a seguinte redação:

"Art. 1" É criado o Serviço Nacio
nal de Aprendizagem Rural (Senar),
com o objetivo de organizar, administrar
e executar, em todo o território nacional,
o ensino de formação profissional rural
e a promoção social do trabalhador, em
escolas instaladas e mantidas pela insti
tuição ou sob a forma de cooperação...

O SR, PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os senhores que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Prejudicada, em razão da aprovação da
Emenda n" 1 de Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em Plenário foi oferecida e vou submeter
a votos a seguinte:

EMENDA

- N'lO-

Acrescente-se um parágrafo, o 4", ao art.
3", do Projeto de Lei n" 1.6Dó-A, de 1989,
com a seguinte redação:

"A contribuição definida na alínea a
do inciso I deste artigo incidirá sobre
o montante da remuneração paga aos
empregados da agroindústria que atuem
exclusivamente na produção primária de
origem vegetal e animal."

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os senhores que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Prejudicada em razão da aprovação da
Emenda n' 4 de Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em Plenário foi oferecida e vou submeter
a votos a seguinte:

EMENDA

- N° 11-

EMENDA AO SUBSTITUTIVO
AO PL 1.606, DE 1989

Suprima-se do caput do 1l.rt. 2' a expressão
"Representante das indústrias de insumos".

O SR. PRE8IDENTE(Inocêncio Oliveira).
Os Senhores que o aprovam queiram per

manecer como estão. (Pausa.)
Aprovado, contra o voto do PT e PDT.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira)
A Comissão de Agricultura e Politica Rural,
ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo
e vou submeter a votos o seguinte:

SUBSTITUTIVO
O Congresso Nacional decreta
Art. I" É criado o Serviço Nacional de

Aprendizagem Rural-SENAR, com o obje-
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tivo de administrar, organizar e executar, em
todo o território nacional, diretamente ou em
colaboração com órgãos e entidades públicas
ou privadas, a aprendizagem e as demais mo
dalidades de formação profissional rural, não
previstas na Lei de Diretrizes e Bases e de
mais normas oficiais de ensino e aprendiza
gem, dirigida aos empregados rurais.

Art. 2" O Senar será organizado e admi
nistrado pela Confederação Nacional da
Agricultura, e dirigido por um colegiado com
a seguinte composição: Ministério do Traba
lho, Ministério da Agricultura, Confederação
Nacional da Agricultura - CNA, Confede
ração Nacional dos Trabalhadores na Agri
cultura - CONTAG, Organização das Coo
perativas Brasileiras - OCB, Representante
das Agroindústrias, Representante das In
dústrias de Insumos e Representante das In
dústrias de Máquinas Agrícolas.

§ l' A CNA e CONTAG terão 5 (cinco)
representantes, o Ministério da Agricultura
e o Ministério do Trabalho terão 2 (dois)
representantes cada um e os demais órgãos
ou entidades, apenas um representante.
. § 2" O Presidente da Confederação Na

cional da Agricultura será o Presidente do
colegiado criado neste artigo.

Art. 3" Constituem rendas do Senar:
I - Contribuição compulsória de dois e

meio por cento, a ser recolhida junto à Previ
dência Social, mensalmente, sobre o mon
tante de remuneração paga a todos os empre
gados pelas pessoas jurídicas de direito priva
do ou a elas equiparadas que exerçam ativi
dades:

a) agroindustriais;
b) agropecuárias;
c) de produção de insumos agrícolas;
d) extrativistas rurais;
e) cooperativistas rurais;
O entidades sindicais patronais rurais;
g) de produção de máquinas agrícolas;

I1-doações e legados;
III - subvenções da União, estados e mu-

nicípios; I

IV - multas arrecadadas por infração de
dispositivos, regulamentos e regimentos
oriundos desta lei;

V - rendas oriundas da prestação de servi
ços, da alienação e de locações de seus bens;

VI - receitas operacionais;
VII - contribuição prevista no art. 1'" do

Decreto-Lei 1.989, de 28-12-82, combinado
com o art. 5" do Decreto-Lei n" 1.146, de
31-12-70, que continuará sendo recolhida pe
lo Instituto Nacional de Colonização e Refor
ma Agrária - INCRA.

VIII - rendas eventuais.
§ 1" A iniciativa da contribuição a que

se refere o inciso I deste artigo não será cumu
lativa com as contribuições destinadas ao Ser
viço Nacional de Aprendizagem Industrial
SENAI; Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial - SENAC, prevalecendo em fa
vor do Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural - SENAR.

§ 2" As pessoas jurídicas ou a elas equi
paradas, que exerçam concomitantemente

outras atividades não relacionadas no inciso
I deste artigo, permanecerão contribuindo às
outras entidades de formação profissional nas
atividades que lhes correspondam especifi
camente.

§ 3" A arrecadação da contribuição será
feita juntamente com a da Previdência Social
e o seu produto será posto, de imediato, à
disposição do Senar, para aplicação propor
cional nas diferentes unidades da Federação,
de acordo com a correspondente arrecada
ção, deduzida a cota necessária às despesas
de caráter geral.

Art. 4' A organização do Senar constará
de seu Regulamento, que será aprovado por
Decreto do Presidente da República, me
diante projeto apresentado pelo colegiado re
ferido no artigo 2" desta Lei.

Art. 5' Esta lei entrará·em vigor na data
da sua publicação, revogadas as disposições
em contrário. '

O SR. PRESIDENTE(lnocêncio Oliviera).
- Os Senhores que o aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovado, contra o voto do PT.
Fica prejudicado o Projeto de Lei n'

1.606-A/89, às Subemendas da Comissão de
Serviço Social e Família e as demais propo
sições, inclusive, os Projetos de Lei n"s
1.726/89 e 2.393/89, apensados.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte.

REDAÇÃO FINAL

REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE LEI

Nu 1.606-B, DE 1989

Dispõe sobre a criação do Serviço Na·
cional de Aprendizagem Rural - SE
NAR, nos termos do art. 62 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica criado o Serviço Nacional de

Aprendizagem Rural-Senar, com o objetivo
de organizar, administrar e executar em todo
o território nacional o ensino da formação
profissional rural e a promoção social do tra
balhador rural, em centros instalados e man
tidos pela instituição ou sob forma de coope
ração. dirigidas aos trabalhadores rurais.

Art. 2' O Senar será organizado e admi
nistrado pela Confederação Nacional da
Agricultura e dirigido por um colegiado com
a seguinte composição: Ministério do Traba
lho, Ministério da Agricultura. Confederação
Nacional da Agricultura - CNA. Confede
ração Nacional dos Trabalhadores na Agri
cultura - CONTAG. Organização das Coo
perativas Brasileiras - OCB, Representante
das Agroindústrias e Representantes das In
dústrias de Máquina Agrícolas.

§ 1" A CNA e a CONTAG terão cinco
representail\és; o Ministério da Agricultura
e o Ministério do Trabalho terão dois repre
sentantes cada um e os demais órgãos ou enti
dades. apenas um representante.

§ 2" O Presidente da Confederação Na
cional da Agricultura será o Presidente do
Colegiado criado neste artigo.

Art. 3' Constitui rendas do Senar:
I - contribuição compulsória de dois e

meio por cento, a ser recolhida junto à Previ
dência Social, mensalmente, sobre o mon
tante da remuneração paga a todos os empre
gados pelas pessoas jurídicas de direito priva
do, ou a elas equiparadas, que exerçam ativi
dades:

a) agroindustriais;
b) agropecuárias;
c) extrativistas vegetais e animais;
d) cooperativas rurais;
e) entidades sindicais patronais rurais;
f) de produção de máquina;; agrícolas;
II -doações e legados; .
III - subvenções da União, estados e mu

nicípios;
IV - multas arrecadadas por infração de

dispositivos, regulamentos e regimentos
oriundos desta lei;

V - rendas oriundas da prestçaão de servi
ços da alienação e de locações de seus bens;

VI - receitas operacionais;
VII - contribuição prevista no art. l' do

Decreto-Lei n" 1.989, de 28
de dezembro de 1982. combinado com o art.
5" do Decreto-Lei n" 1.146, de 31 de dezem
bro de 1970. que continuará sendo recolhida
pelo Instituto Nacional de Colonização e Re
forma Agrária - INCRA.

VIII - rendas eventuais.
§ 1" A incidência da contribuição a que

se refere o inciso I deste artigo não será cumu
lativa com as contribuições destinadas ao Ser
viço Nacional de Aprendizagem Industrial
SENAI" e ao Serviço Nacional de Aprendi
zagem Comercial - SENAC, prevalecendo
em favor daquele ao qual os seus empregados
são beneficüirios diretos.

§ 2' As pessoas jurídicas ou a elas equi
paradas. que exerçam concomitantemente
outras atividades não relacionadas no inciso
I deste artigo, permanecerão contribuindo às
outras entidades de formação profissional nas
.atividades que lhes correspondam especifi
camente.

§ 3" A arrecadação da contribuição será
feita juntamente com a da Previdência Social
e o seu produto será posto, de imediato,à
disposição do Senar. para aplicação propor
cional nas diferentes unidades da Federação,
de acordo com a correspondente arrecada-'
ção, deduzida a cota necessária às despesas
de caráter geral.

§ 4' A contribuição definida na alínea a,
do inciso I deste artigo incidirá sobre o mon
tante da remuneração paga aos empregados
da agroindústria que atuem exclusivamente
na produção primária de origem animal e ve
getal.

Art. 4" A organização do Senar constará
de seu Regulamento. que será aprovado por
decreto do Presidente da República. median
te projeto apresentado pelo colegiado refe
rido no. art. 2" desta lei.

Art. 5" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
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Art. 6' RevogalJl-se as disposições em
contrário.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1990.
- Nyder Barbosa,Relator.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Y.1!i ao .Sfên~doFeder:a]

O Sr. Érico Pegoraro - SI. Presidente, pe
ço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. ÉRICO 'PEGORARO(PFL - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
neste momento, em que damos curso final
à aprovação do Projeto Senar-CNA, digo que
houve um entendimento, há seis ou sete me
ses, nesta Casa de que o Ministro do Trabalho
e Previdência Social- cargo então exe.rcido
pela Ministra Dorothéa Werneck e, hoje pelo
Ministro Antônio Rogério Magri - teria um
compromisso ético, inclusive moral, para
com os pequenos proprietários deste País,
de continuar com as obras e as atividades
do Senar ligado ao Ministério do Trabalho.

Em nenhum momento, no art. 62 da Cons
tituição, diz que com a institucionalização do
Senar-CNA se extinguiria o Senar-MTb. Ve
jo com dificuldade o fato de o poder público
deixar de ter atividade dirigida aos pequenos
proprietários rurais deste País. O trabalho
de formação e qualificação de mão-de-obra,
com relação ao sem-terras e ao pequeno agri
cultor, não está sendo feito por quem de direi
to, que é o poder público. O Ministro Antô- .
nio Rogério Magri tem esse compromisso éti
co com o País, com a CONTAG e com os
pequenos agricultores, no sentido de levar

,adiante uma instituição que prestou tão bons
serviços ao pequeno agricultor do Brasil.
Com a institucionalização do Senar-CNA, fi
cam agora os assalariadDs rurais com um ser
viço de formação adequada, com o qual con
cordamos, quando da elaboração da Consti
tuição. Não se obrigou, ou se disse, que se
estaria fechando o outro Senar, de responsa
bilidade do poder público. Inclusive a própria
CNA, que é a instituição que congregl! os
produtores rurais deste País, concorda com
isso, porque assim teríamos uma entidade
que poderá até firmar convênios com outros
países, visando levar ao pequeno agricultor,
ao sem-terra, ao meeiro e ao parceiro, que

'náo serão atingidos pela Senar-CNA, condi
ções necessárias à formação de mão-de-obra
do meio rural.

Vejo com muita dificuldade que o poder
público não continuará com esse tipo de ativi
dade, que o Governo da Revolução instituiu
e que tão bons serviços prestou a este País,
principalmente com relação ao pequeno agri
cultor.

O Sr. César Maia - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR, PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
---: Tem V. Ex' a palavra.

O SR. CÉSAR MAIA (PDT - RJ. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, só um
registro, para lembrar que este projeto de
lei, na origem é de autoria do Deputado
Gonzaga ~atriota do.1PT. '

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliviera)
- Fica registrado esse pormenor.

-6-

PROJETO DE LEI
N' 3.657-A, DE 1989

(Do Sr. Paulo Delgado)
Votação, em turno único, do Projeto de

Lei n' 3. 657, de 1989, que dispõe sobre a
extinção progressiva dos manicômios e sua
substituição por outros recursos assistenciais
e regulamentada a internação psiquiátrica
compulsória; tndo pareceres: da Comissáo de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa com emenda. (Relator: Sr. Harlan
Gadelha); e da Comissão de Seguridade So
cial e família, pela aprovação, com emenda,
(Relator: Sr. Carlos Mosconi.) Pendente de
par~.Ç..fêr às emendas p~en~as.

O Sr. Jorge Vianna Sr. Presidente, peço
a.p.alavr~p.ara um~que.gãQ. c!e ..o.r~m,

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- T«~ V. Ex' a.palavra.

O SR. JORGE VIANNA (PMDB BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
quero criar dificuldades para esta Casa, mas
devo lembarar a V. Ex' o que rezam os arts.
121 e 152, § 1', inciso I do Regimento Interno
da Câmara dos Deputdos. Como autor de
emenda de plenário, não fui convocado para
nenhuma reunião de acordo. Com as emen
das não foram publicadas e não há pareceres
sobre elas, ,mesmo em regime de urgência,
peço que V. Ex', utilizando a jurisprudência
da Casa - pois há casos similares anteriores
a este que foram acatados por V. Ex' - sus
penda a votação desta matéria, até que haja
a devida publicação dos avulsos e toda a Casa
tome conhecimento das emendas que como
V. Ex' acaba de anunciar, são em número
de oito.

O Sr. Paulo Delgado - Sr. Presidente, pe
ço a palayra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V" Ex' a palavra.

O SR.:,PAULO DELGADO(PT - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
trata-se de projeto que já tramitou em todas
as Comissões. Está na pauta da Ordem do,
Dia há três sessões consecutivas. Quando da
discussão de plenário em que fomo apresen
tadas as oito emendas o nobre Deputado
Jorge Vianna não se encontrava presente à
sessão, realizada terça-feira, quando foi dis
cutido o projeto. S. Ex' não se achava sequer
em Brasília. Há um amplo acordo de todas
as Lideranças, para que seja aceita a emenda
do Deputado Mozarildo Cavalcanti; inclusi
ve, sem oposição por parte do Ministro da
Saúde. O projeto tem sido amplamente discu
tido com todos os setores interessados e, na

trámitação seguinte houve um acordo com
o Deputado Roberto Jefferson, do PTB; de
que a Fundação Brasileira de Hospitais 
FBH, poderia ser ouvida, e seria ouvida na
tramitação seguinte do projeto. Isso é que
nos faz contestar a tentativa extemporânea
de obstrução por parte do Deputado Jorge
Vianna, que inclusive foi procurado por mim
pessoalmente, para que pudéssemos também
incluí-lo no acordo que está possibilitando
votar não só este projeto, mas todos os outros
constantes da pauta.

O Sr. Jorge Vianna - Sr. Presidente, Peço
a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oiliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. JORGE VIANNA (PMDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente
quero dizer que a ditadura das Lideranças
desta Casa não pode contrapor à letra fria
da nossa lei interna peço a V. Ex' que faça
cumprir o Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêcio Oliveira)
- Deputado Jorge Vianna, tendo dito a Pre
sidência, no ínicio que todas as emendas te
riam seus pareceres proferidos em plenários
e tendo, até o presente momento, todos os
projetos seguido esse ritual, agora não pode
mudar seu critério, sob pena de não cumprir
o acordo. Acho que acordo feito nesta Casa
é para ser cumprido. Esta Presidência inde
fere o seu pedido, e, em consideração a V.
Ex' irá submeter sua posição à apreciação
do plenário, que é soberano para decidir so·
bre qualquer matéria inclusive quanto ao que
foi acordado pelos srs. líderes.

O Sr. Jorge Vianna Sr. Presidente, peço
a V. Ex' verificação de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Nobre Deputado, V. Ex' só poderá fazer
pedido com o apoiamento de 30 parlamen
tares.

Os Srs. Parlamentares que concordam em
que o projeto tenha sua emenda relatada em
Plenário, como vem sendo feito até o pre
sente momento, queiram permanecer como
se achama ou seja, os Srs. Parlamentares que
apóiam a proposta de que as emendas sejam
relatadas em Plenário, para que se cumpra
o ritual, como tem sido feito até agora, como
a Presidência anunciou, permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

Aprovado, contra o voto do PTB.

O Sr. Jorge Vianna - Sr. Presidente, vou
recorrer à Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação

*003 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio
Oliveira) - V. Ex' poderá fazê-lo. É direito
seu.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Geraldo Alckmin Filho, para proferir pare<iCr
às emendas de plenário, em substituição à
Comissão de Seguridade Social e Família.

O SR. GERALDO ALCKMIN FILHO
(PSDB - SP. Para emitir parecer.) - Sr.
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Presidente, Sr§s e Srs. Deputados, o referido
projeto de lei deseja atender aos requisitos
mais modernos do tratamento psiquiátrico,
que é deixar de lado a visão hospitalocêntrica,
em que o doente fique confinado em hospi
tais, em internações longas, extremamente
caras ao País, as quais estimulam a indústria
de internação a fazer, às vezes, de alguns
manicâmicos verdadeiro! dep6sitos huma
nos.

O que pretende o projeto é adequar o trata
mento relativo à nossa saúde mental ao que
há hoje de mais moderno no mundo, ou seja,
cuidar do doente psiquiátrico, através de tra
tamento ambulatorial com equipes multipro
fissionais de psiquiatras, psicólogos, assisten
tes sociais, enfermeiras etc., fazendo com que
a internação hospitalar seja a mais curta pos
sível. Enfim, que o doente possa se recuperar
no convívio da família e da sociedade, via
t,ratamento ambulatorial.

Temos em mãos oito emendas de plenário,
dentre as quais demos parecer favorável
àquela que acrescenta ao art. 1. o seguinte
parágrafo:

"Nas regiões onde não houver estru
tura ambulatorial adequada, a implan
tação do disposto no caput do artigo s6
se fará de maneira gradativa, sem colap
so para o atendimento. "

Ou seja, na região onde a infra-estrutura
para se fazer esse tratamento ambulatorial
não esteja ainda adequada a atender a essa
visão moderna do problema, que não é a hos
pitalocêntrica, mas a ambulatorial, a implan
tação do novo sistema se faria de maneira
gradativa, sem causar transtornos para a po
pulação.

A emenda é assinada pelos Deputados Mo
zarildo Cavalcanti, do Partido Liberal, e Luiz
Roberto Ponte, do PMDB.

As sete emendas restantes, Sr. Presidente,
Sr§s e Srs. Deputados, estão muito distantes
de atender às exigências dessa nova sistemá
tica, pois contrariam o espírito do projeto
e aquilo que seu autor des~a: deixar essa
visão hospitalocêntrica do tratamento do
doente mental e cuidar dele como se faz hoje
de maneira mais moderna - repito - no
convívio da família e da sociedade através
de tratamento ambulatorial.

Portanto, nosso parecer é favorável à
emenda que ali, assinada pelos Deputados
Mozarildo Cavalcanti e Luiz Roberto Ponte.
e contrário às demais.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra a,o nobre Deputado
Adylson Motta, para proferir parecer às
emendas de plenário, em substituição à Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda
,ção.

o SR. ADYLSON MOTTA (PDS - RS.
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, as
oito emendas apresentadas atendem ao que
compete à Comissão de Constituição e Justiça
e de Redaçáo: analisar o aspecto de constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Portanto, nosso parecer favorável.

Cumpre, entretanto, informar a V. Ex§
que o autor das Emendas n" 3, 4, 5, 6 e
7, Deputado Mozarildo Cavalcanti, pretende
retirá~las,deixando apenas a de n .8, também
de sua autoria, em apreciação. Pediria a V.
Ex§ que o consultasse, porque me parece que
o pedido de retirada não foi formalizado, se
gundo a informação que tenho.

Sobréas outras três-emendas, duas de auto
ria do Deputado Jorge Vianna e a oitava,
fruto de entendimento entre Lideranças, no
que compete à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redaçáo analisar, o parecer sobre
as mesmas também é favorável.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência informa que, corno as
Emendas n 16 3, 4, 5, 6 e 7 já têm parecer
contrário de uma comissão, não é necessário
retirá-Ias, desde que exista apenas uma emen
da com parecer favorável.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem a palavra o Sr. Mozarildo Cavalcanti,
para encaminhar a votação.

o SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PL
- RR. Sem revisão do orador.) - S1". Presi
dente, antes de colocar em votação a matéria,
gostaria de, mantendo a emenda já aprovada,
encaminhar uma observação sobre o projeto.
Embora essa minha emenda tenha sido apro
vada - e considero que é a saída para o
acordo, pois realmente representa um avanço
- tenho algumas restrições pessoais ao pro
jet?, que quero deixar registradas.

E que, em analisando o Projeto de Lei
n'} 3.657/89, de autoria do nobre Deputado
Paulo Delgado, ora em apreciação, preocu
pamo-nos com os prováveis, senão certos,
efeitos deletérios decorrentes de sua aprova
ção tal como ele se apresenta.

Para apreciação e julgamento de V. Ex'
externamos os motivos e razões que nos leva
ram a apresentar emendas ao referido proje
to, em busca de seu aperfeiçoamento, embo
ra sabendo que a melhor conduta seria a ela
boração de um substitútivo, única forma de
se escoimar todas as aberrações ali contidas.

Em primeiro lugar, a redação do projeto
se confunde, ao colocar em uma mesma situa
ção e definição leitos manicomiais e leitos
psiquiátricos. Embora ambos se destinem ao
atendimento de pacientes portadores de dis
túrbios mentais, há que se considerar as ca
racterísticas de cada um deles.

A título de ilustração, dizemos que os leitos
manicomiais se revestem de caráter asilar ou
de reclusão, sendo destinados a pacientes
portadores de patologias crônicas e sem con
dições de convivência social ou familiar, por
motivos comportamentais, ou mesmo aliena
ção total, além daqueles casos previstos em
lei, ou seja, internação compuls6ria de indiví
duos snb judice em decorrência do que deter
mina o C6digo de Processo Penal em seus
arts. 148 e 149.

Já os leitos psiquiátricos são destinados a
internações de curto período de duração co
mo, por exemplo, as síndromes psicopato-

lógicas que tragam riscos e sofrimento intenso
ao paciente ou à sociedade.

Se o projeto pretende extinguir em defini
tivo os leitos manicomiais e psiquiátricos, co
mo se depreende de sua leitura, de que forma
e onde cuidar corretamente do paciente psi
c6tico nas condições acima referidas?

Nota-se também uma incongruência inad
missível quando se analisa o § 1', acrescen
tado ao art. 1', pela Comissão de Seguridade
Social e FamJ1ia, quando remete a compe
tência para autorizar construção e/ou contra
tação de leitos psiquiátricos a leis estaduais.
É para se extinguir ou não a internação em
psiquiatria?

As razões apresentadas na justificação do
projeto de lei; incluem referências à Lei Basa
glia, aprovada na Itália há alguns anos. Basta
ria apenas dizer que tal lei foi recentemente
reformulada, em face de desastrosas conse
qüências sociais dela advindas, conforme de
monstram as palavras do Professor Gianni
Nardo, do Departamento de Psiquiatria de
Rovigo - Itália:

"Entre os anos de 1974 e 1977. jornais
e revistas italianas estavam cheios de ar
tigos que registravam os maus tratos e
a desumanização feroz dos manicômios.

Debates sustentavam a necessidade
improrrogável de urna reforma que regu
lamentasse a atividade psiquiátrica.

De 1982 até nossos dias, ao contrário,
os mesmos jornais e revistas trazem, do
mesmo modo, artigos apaixonados e
alarmantes no sentido oposto: reaber
tura dos manicômios, retomo aos anti
gos e efetivos tratamentos, retirada dos
loucos das ruas, agora apresentados co
mo sendo perigosos para a sociedade ci
vil, imprevisiveis, sujos e perturbantes.

Por que urna reforma tão popular à
época de sua implantação tomou-se, em
tão breve tempo, uma verdadeira cala
midade social?

O hospital psiquiátrico existirá como
uma exigência de ordem social e médica,
enquanto a ciência não dispuser de meios
para atalhar a eclosão de doença mental
e, como conseqüência, quando ela deter
minar duas ocorrências:

1) A recusa do doente em se submeter
a tratamento médico especializado ade
quado. A internação é a única maneira
que temos .pªrª jÇ1;!tar deter a marcha
evolutiva de muitas doenças mentais,
que, se não enfrentadas a tempo, terão
como resutado danos permanentes de
cronificação, ou risco de vida para o pr6
prio paciente.

2)Alterações habituais no relaciona
mento e convivência com os grupos fami
liar e social e vicinal, trazendo esta que
bra de padrões comportamentais, pro
blemas insuperáveis de convivência. an
te o desconforto ambiental criado, ou
mesmo de riscos e ameaças e-ventuais."

Deflui do exposto que a hospitalização se
impõe quando o quadro clínico implica perigo
para o próprio paciente, ou para os demais,
ou simplesmente porque seu estado psíquico
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exige condições de observação continuada e
tratamento específico.

O projeto apresenta ainda uma série de
inovações, não bem explicitadas ou funda
mentadas e portanto inaceitáveis. A criação
de leitos psiquiátricos em hospitais gerais já
foi tentada em vários países, com conseqüên
cias desastrosa, não s6 em relação ao trata
mento em si, mas também sob aspectos admi
nistrativos, funcionais e operacionais.

Não se levou em conta as exigências arqui
tetônicas, que são completamente diversas.

,O hospital psiquiátrico necessita de áreas es
pecíficas extra-enfermarias, enquanto o pa
ciente clínico ou cirúrgico demanda espaço
dentro das enfermarias. Isto é mais do que
6bvio, quando se sabe que o paciente psiquiá
trico deambula normalmente e os pacientes
clínicos e cirúrgicos são, geralmente, confina
dos ao leito. Isto sem falarmos nos sérios
problemas de infecção hospitalar.

O que se tem feito em termos mundiais,
quando se fala em unidade psiquiátrica em
hospitalal geral, é a construção de prédios
pr6ximos ao hospital geral, em função de ra
cionalização de custos, suportes administra
tivos e de apoio, além das facilidades para
o atendimento de eventuais intercorrências
clínicas.

Por tudo isto, reiteramos que alterações
substanciais devem ser introduzidas no proje
to em questão, sob pena de esta casa amanhã
ser considerada como responsável por um
sem-número de ocorrências desagradáveis,
com repercussões sociais as mais sérias.

Somos enfáticos ao afirmar que as emendas
hoje aqui apresentadas representam apenas
um esboço daquilo que se deve fazer para
escoimar as incongruências e discrepâncias
existentes no Projeto de Lei n" 3.657, motivo
pelo qual mantemos nossas propostas, não
vislumbrando qualquer possibilidade de um
acordo que eventualmente possa vir a ser pro
posto.

Não seria este o momento de buscarmos
a aprovação deste. projeto de lei, que por
sua própria natureza se antecipa e conflita
com as disposições da Lei Orgânica da Saúde,
recentemente aprovada por esta casa.

A maioria das postulações do Projeto de
Lei n" 3.657 devem ser regulamentadas atra
vés de decisões emanadas do Conselho Na
cional de Saúde, mediante propostas de 6r
gãos técnicos do Ministério da Saúde.

Quanto aos planos e programas de saúde
de caráter regional, eles devem ser cometidos
aos rl<spectivos Conselhos Estaduais e Muni
cipais de Saúde, cuja criação e instituciona
\ização constam da Memagem de n" 897, en
viada a esta Casa pelo Sr. Presidente da Re
pública, em 11 do corrente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem a palavra o Sr. Roberto Jefferson,
para encaminhar a votaçâo.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr's e Srs. Deputados, neste 'encami
nhamento gostaria de justificar a posição do
meu partido, o PTB, contra o projeto.

Não me vou ater às discussões de mérito
do Projeto de Lei n9 3.657, que edita no Brasil
a chamada Lei Basaglia. O autor coloca esse
aspecto em sua justificação. Trata-se de'um
diploma legal que abriu frenocômios e noso
cômios na Itália, acabando com a internação
compulsória, tanto nos casos de doentes crô
nicos como nos em crise aguda, Quando tinha
menos de dez anos de vigência, essa lei já
foi revogada pelo Senado italiano.

Então, estamos legislando na c6pia, por
que o pr6prio autor diz que seu trabalho é
calcado na Lei Basaglia, votada há dez anos
pelo Parlamento italiano, e depois modifi
cada. Existe uma confusão muito grande, no
que se refere ao mérito desse projeto de lei,
entre doente crônico, aquele que precisa de
tratamento nosocomial, e o doente em crise
aguda, necessitando de tratamento em freno
cômio. O projeto estabelece essa confusão,
que nos preocupa.

PorJsso, o PTB vota contra, fugindo da
análise do mérito, pois quanto a isso o assunto
já ficou decidido quando da apreciação da
matéria na Comissão de Seguridade Social
e Família, da qual sou Vice-Presidente. O
maior defeito desse projeto são os conflitos
de instância que ele Prov9ca.

Vejam bem V. Ex": ontem votamos, sob
o rito da urgência urgentíssima, um projeto
de lei fruto de mensagem do Executivo, do
qual foi Relator o nobre Deputado Geraldo
Alckmin Filho. O projeto dispõe sobre a par
ticipação da comunidade na gestão do SUS
- Sistema Únião de Saúde, e as transferên
cias intergovernamentais de recursos finan
ceiros na área da saúde e dá outras provi:
dências.

O projeto aprovado levou às lágrimas o
Deputado Raimundo Bezerra. Presidente da
Comissão e autor do projeto de lei da nova
Lei Orgânica da Saúde.

O art. 1·, em seu § 2·, diz textualmente:

"O Conselho de Saúde, em caráter
permanente e deliberativo, órgão cole
giado composto por representantes do
Governo, prestadores de serviço, profis
sionais de saúde e usuários, atua na for
mulação de estratégias e no controle da
execução da política de saúde, na instân
cia correspondente, inclusive aspectos
econômicos e financeiros, cujas decisões
serão homologadas pelo chefe do poder
legalmente constituído em cada esfera
de Governo".

Está aqui. Foi aprovado ontem. O pr6prio
representante do PT, na Comissão de Seguri
dade Social e Família, Deputado Eduardo
Jorge, aplaudiu. O Deputado Geraldo Alck
min Filho, Relator das emendas, foi tamb~m
o Relator do projeto.

Ora, a proposta do Deputado Paulo Del
gado - não quero entrar no mérito da propo
sição - cria instâncias decisórias QU termQs
regionais. com atuação superposta e éonflí
tante com o pr6prio Conselho Nacional de
Saúde.

Y.eja bem, Sr. Presidente:

"As administrações regionais dispo
rão:

Ê competência das secretarias esta
duais coordenar processo de substituição
de leitos psiquiátricos.

As secretarias estaduais constituirão
conselho estadual de reforma psiquiátri-
ca."

Estamos dando uma atribuição superposta
ao Conselho Nacional de Saúde e à Secretaria
Estadual de Saúde, e o recurso não é homo
logar as decisões das CIS - Comissões Inte
restaduais de Saúde.

Veja, ainda, Sr. Presidente.

"Recursos: Para apresentarem, as ad
ministrações regionais disporão do tem
po de um ano, a contar da data da apro
vação desta lei. .."

Isso se refere à administração regional. O
aspecto de descentralização e hierarquização,
em cada nível, federal, estadual e municipal,
deixa de existir porque há uma centralização
estadual.

E continua:

" ... para apresentarem à Comissão de
Saúde do Poder Legislativo, em seu ní
vel, planejamento, cronograma e im
plantação de novos recursos técnicos".

Então, essa comissão estadual apresenta
o seu plano à Comissão de Saúde. que delibe
rará a respeito. Não é o Poder Legislativo
de cada esfera, mas a Comissão de Saúde.
Não é mais a Comissão Interinstitucional de
Saúde, nem o Conselho Nacional. Ê um novo
órgão que se cria superposto, paralelo, com
poderes supenores aos do Conselho NaciOnal
de Saúde.

Ao final, diZ:
"Revogadas as dispesições em contrá

rio."
O Conselho tem uma composição, e o pro

jeto estabelece para a Comissão Estadual ou
tra composição.

Diz o projeto: "O Conselho Estadual
de Reforma Psiquiátrica..."

Assim, estamos roubando do Conselho Na
cional de Saúde e da Conferência Nacional
da Saúde o poder de deliberar, quando têm
o poder deliberativo. .'

Se não:vejamos: .

"As Secretarias Estaduais constitui
rão, em seu âmbito, um Conselho Esta
dual de Reforma Psiquiátrica, no qual
estejam"representados voluntaría
mente...

Agora, a representação não é mais a consti
tucional, nem a prevista na lei que votamos
ontem.

" ... Os trabalhadores de saúde men
tal... Os usuários, familiares, poder pú
blico, Ordem dos Advogados e comuni
daae científica..."

Então, é a criação de um órgão superposto
ao já existente. Pór isso. não me atenho à
análise da discussão do mérito, referente a
uma legislação ultrapassada na pr6pria Itália,
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que já revogou o que agora estamosestabele
cendo aqui. A proibição que havia também
na Lei Basaglia, da internação compulsória,
porque os loucos andavam nus, defecados e
urinados pelo meio da rua, está revogada.
Contudo, estamos readotando esse princípio
no Brasil, embora constituindo poderes de
instâncias decisórias superiores na esfera es
tadual, como dizo Conselho Nacional de Saú-
de. .

Por esse motivo, a Liderança do PTB fun
damenta seu voto contrário e pede à sua ban
cada que a acompanhe, votando contra o pro
jeto e a favor da emenda do honrado Depu
tado Morazildo Cavalcanti.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem a palavra o Sr. Eduardo Jorge, para
encaminhar a votação.

o SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, em no
me do Partido dos Trabalhadores, gostaria
de encaminhar a favor do projeto do nosso
companheiro, Deputado Paulo Delgado.

Sem querer polemizar com o Deputado do
PTB, gostaria de dizer que é preciso analisar
o projeto com mais cuidado. A própria ques
tão da internação compulsória continua de
certa forma, mas com limites que não permi
tam as arbitrariedades e violências cometidas
atualmente. Está aqui: conm se pode recorrer
à Justiça para se evitar a violência? Este é
o primeiro ponto. Então, é preciso analisar
melhor o projeto.

Quanto aos conselhos nacional, estaduais
e municipais de saúde, conforme a Lei Orgâ
nica de Saúde e no projeto aprovado ontem
na Câmara dos Deputados, não há conflito
algum. Inclusive eu havia tentado explicar
isso ao Deputado do PTB. O que vai acon
tecer é o seguinte: em termos de governo
estadual, o Conselho Estadual de Saúde pode
criar conselhos setoriais e comissões setoriais
na área de saúde mental, de vigilância epide
lhÍológica, de medicamentos etc. Esse conse
lho estadual de reforma psiquiátrica nada
mais é do que um conselho setorial subordi
nado ao Conselho Estadual de Saúde. Não
há aí qualquer conflito.

Quero tranqüilizar o Deputado do PTB e
os demais deputados e parabenizar o nobre
Deputado Paulo Delgado pela aprovação
desse projeto, que representará grande avan
ço no sistema de saúde brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em plenário foi oferecida e vou submeter
a votos a seguinte:

EMENDA
-N'8-

Acrescente-se ao art. 1', o seguinte pará
grafo: .

"Nas regiões onde não houver es
trutura ambulatorial adequada a im
plantação do disposto no caput do arti
go se fará de maneira gradativa, sem
colapso para o atendimento."

O ~R. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, ao apreciar o projeto, ofereceu
ao mesmo e vou <11hmeter a votos a seguinte:*

EMENDA

Substitua-se no art. 4' do projeto a refe
rência a "Decreto-Lei n' 24.559, de 3-7-34"
por "Decreto n' 24.559, de 3 de julho de
1934".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Comissão de Seguridade Social e Famí
lia, ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo
e vou submeter a votos a seguinte:

EMENDA

Acrescente-se ao art. I' o seguinte pará
grafo único:

"Parágrafo único: Qualquer ex
ceção, determinada pór necessidade
regional, deverá ser objeto de lei esta
dual."

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio
Oljveira) - Os senhores que as apro
v$lm queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovadas, contra o voto da Sr'
Sandra Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio
Oliveira) - Em plenário foram ofere
cídas e vou submeter a votos as seguin
tes:

EMENDAS
EMENDA MODIFICATIVA N'l

Dê-se a seguinte redação ao artigo
2':

"Art. 2' - As administra
ções regionais de saúde (Secretarias
Estaduais e Secretarias Municipais de
Saúde), estabelecerão a planificação
necessária para a instalação e funcio
namento de recursos não-manicomiais
de atendimento, como hospital-dia,
hospital-noite, centro de atenção, cen
tro de convivência, pensões e outros. "

EMENDA MODIFICATIVA N' 2

Dê-se ao art. I' a seguinte redação:

"Art. 10 - O Órgão com
petente do Sistema Único de Saúde
deverá estabelecer a política e a nor
matização da assistência psiquiátrica,
assim como definir os recursos neces
sários que garantam o funcionamento
terapêutico dos hospitais psiquiátri
cos."

EMENDA MODIFICATIVA N' 3
Dê-se ~o art. I' a seguinte redação:

"Art. I' A construção de novos hospi
tais psiquiátricos públicos e a contrata
ção de novos hospitais psiquiátricos so
mente poderão ocorrer após aprovação
de Plano de Saúde Mental, elaborado
pelo Ministério da Saúde e aprovado pe
lo Conselho Nacional de Saúde."

EMENDA MODIFICATIVA N' 4
Dê-se nova redação ao Preâmbulo da

Lei

"Dispõe sobre a regulamentação
dos manicômios e a criação de outros
recursos assistenciais, e regulamenta a
internação psiquiátrica compulsória."

EMENDA MODIFICATIVA N' 5
Dê-se nova redação ao art. 2'

"Art. 2' As administrações re
gionais de saúde (secretarias estaduais
e municipais de saúde) estabelecerão a
planificação necessária para a instalação
e funcionamento de recursos não-mani
comiais de atendimento, tais como: uní
dade psiquiátrica em hospital geral, hos
pital-dia, hospital-noite, centro de aten
ção, centros de convivências e outros."

EMENDA MODIFICATIVA N' 6
Dê-se nova redação ao art. 3'

"Art. 3' A internação psiquiátrica
compulsória deverá ser comunicada pelo
médico que a prescreveu, no prazo de
48 horas, à autoridade Judiciária Local
ou à Defensoria Pública, quando hou
ver. "

EMENDA MODIFICATIVA No 7
Dê-se nova redação aos parágrafos 2'

e 3' do art. 3-

"§ 2' O defensor público, ou a
autoridade judiciária, poderá ouvir a to
dos que julgar conveniente, de forma a
emitir parecer em 24 horas, sobre a lega
lidade da internação.

§ 3- O defensor público ou a autori
dade judiciária poderá proceder audito
ria periódica dos estabelecimentos psi
quiátricos, com o objetivo de identificar
os casos de seqüestro ilegal, e zelar pelos
direitos do cidadão internado. "

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que as aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Rejeitadas, contra os votos do PTB e da
Sra. Sandra Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vou submeter a votos o

PROJETO DE LEI N' 3.657, DE 1989

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica proibida, em todo o território

nacional, a construção de novos hospitais psi
quiátricos públicos, e a contratação ou finan
ciamento, pelo setor governamental, de no
vos leitos em hospital psiquiátrico.

Art. 2' As administrações regionais de
saúde (secretarias estaduais, comissões regio
nais e locais, secretarias m\micipais) estabele
cerão a planificação necessária para a instala
ção e fucionamento de recursos não-mani
comiais de atendimento. com unidade psi
quiátrica em hospital geral, hospital-dia, hos
pital-noite, centros de atenção, centros de
convivência, pensões e outros, bem como pa:
ra a progressiva extinção dos leitos de carac
terística manicomial.
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§ l° As administrações regionais disporão
do tempo de L (um) ano, a contar da data
da aprovação desta lei, para apresentarem
às comissões de saúde de poder legislativo,
em seu nível, o planejamento e cronograma
de implantação dos novos recursos técnicos
de atendimento.

§ 2" É competência das secretarias esta
duais coordenarem o processo de substituição
de leitos psiquiátricos manicomiais em seu
nível de atuação, e do Ministério da Saúde
ao nível federal.

§ 3" As secretarias estaduais constituirão,
em seu âmbito, um Conselho Estadual de
Reforma Psiquiátrica, no qual estejam repre
sentados, voluntariamente, os trabalhadores
de saúde mental, os usuários e familiares,
o poder público, a ordem dos advogados e
a comunidade científica, sendo sua função
acompanhar a elaboração dos planos regio
nais e municipais de desospitalização, e apro
vá-los ao cabo de sua finalização.

Art. 3° A internação psiquiátrica compul
sória deverá ser comunicada, pelo médico
que a procedeu, no prazo de 24 horas, à auto
ridade judiciária local, preferentemente à
Defenforia Pública, quando houver.

REDAÇÃO FINAL DO SUBSTITUTIVO
DA CÃMARA DOS DEPUTADOS

AO PROJETO DE LEI
DO SENADO FEDERAL

N" 1.407, DE 1988

(PL No 88, de 1988, na origem).

Dispõe sobre as Fundações de Apoio
às Instituições Federais de Ensino Supe
rior e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. lo Ficam reconhecidas e legitimadas

as Fundações de Apoio, sem fins lucrativos,
instituídas pelas Instituições Federais de En
sino Superior, ou criadas no âmbito, com a
finalidade de apoio ao desenvolvimento de
seus projetos de pesquisas, extensão, geren
ciamento das atividades de saúde e assistência
ao estudante.

§ 1" A entidade de que cogita esta lei é
pessoa jurídica de direito privado.

§ 2" O reconhecimento das Fundações de
Apoio dependerá de aprovação prévia de
seus estatutos pelo Ministério da Educação.

Art. 2" A aprovação do Estàtuto da Fun
dação de Apoio pelo Ministério da Educação
dependerá de comprovação das seguintes
condições:

a) previsão de controle de gestão da Funda
ção de Apoio pelo órgão máximo da respec
tiva Instituição Federal de Ensino Superior;

b) previsão de viabilidade financeira;
c) previsão de participação, no colegiado

superior da entidade, de representante do
Ministério da Educação, indicado por seu ti
tular;

d) exercício gratuito das funções de direção
e participação em órgãos de deliberação cole
tiva;

e) processo seletivo para admissão de servi
dores.

Parágrafo único. Após seu reconheci
mento, a Fundação de Apoio será inscrita
em Cadastro no Ministério da Educação.

Art. 3° Compete às Fundações reconhe
cidas ou criadas na forma desta lei exercer
as atividades de apoio técnico à execução de
projetos de pesquisa e de extensão do inte
resse da respectiva Instituição Federal de En
sino Superior, participando elas diretamente
do procedimento de apresentação, aprovação
e gestão de projetos, após prévia autorização
da Instituição Federal.

Art. 4" A fundação de Apoio de que trata
esta lei, devidamente cadastrada no Minis
tério da Educação, poderá:

I - celebrar contratos, convênios, acordos
e ajustes de.:

a) apoio técnico com a respectiva Institui
ção Federal de Ensino Superior,

b) financiamento e gestão de projetos cien
tíficos tecnológicos e culturais com agências
financiadoras oficiais e particulares;

c) prestação de serviços científicos, tecno
lógicos, médicos e culturais com entidades
da administração pública e particulares;

d) assistência ao corpo discente da respec
tiva Instituição Federal de Ensino Superior.

II - utilizar-se de bens, serviços e agentes
da respectiva Instituição Federal de ensino
Superior para o seu funcionamento, median
te procedimento legal próprio.

Parágrafo único. E inexigível a licitação
para o desempenho das atividades referidas
neste artigo, quando a entidade contratante
ou contratada for a respectiva Instituição Fe
deral de Ensino Superior, submetendo-se a
fundação à legislação vigente sobre a matéria
nos demais casos.

Art. 5' Na gestão financeira dos recursos
oriundos do Tesouro Nacional, obrigam-se
as fundações de que trata esta lei a:

1-observar os princípios e normas consti
tucionais e legais, referentes ã contratação
de obras, bens e serviços, bem como à aliena
ção de bens móveis e imóveis,

II - prestar contas dos recursos recebidos
ao órgão financiador e ao Tribunal de Contas
da União.

Art. 6° Submetem-se as fundações de
apoio ao controle finalístíco das respectivas
Instituições Federais de Ensino Superior,
sem prejuízo da fiscalização exercida pelo Mi
nistério Público, na forma da legislação vi
gente.

Art. 7" O registro cadastral da fundação
de apoio referido no parágrafo único do art.
2" desta lei, será renovado bienalmente, ten
do por base parecer conclusivo sobre as suas
atividades, emitido por comissão fiscalizado
ra, composta de representantes dos Minis
térios da Educação, Saúde, Agricultura, Pre
vidência Social, da Secretaria da Ciência e
Tecnologia da Presidência da República e da
empresa pública Financiadora de Estudos e
ProjetoslFINEP.

§ 1" A fundação de apoio será cientificada
para, no prazo de noventa dias contados da

data e emissão do parecer referido neste arti
go, sanar as irregularidades proventura indi
cadas pela comissiio, sob pena de cancela
mento imediato do registro cadastra!.

§ 2'.' A organização e atribuições da co
missão referida neste artigo serão definidas
em regulamento próprio.

Art. 8" As fundações de apoio' existentes
na data da promulgação desta lei serão inscri
tas no cadastro do Ministério da Educação
no prazo de trinta dias contados do início
de sua vigência.

Parágrafo único. Comprovado no ato de
cadastramento referido neste artigo o desa
tendimento pela fundação de apoio ao dispos
to nesta lei, ser-lhe-á estipulado o prazo im
prorrogável de noventa dias para se adaptar
às exigências nela fixada sob pena de lhe se
rem vedadas as competências e atribuições
estabelecidas nesta lei.

Art. 9' 'As Instituições Federais de Ensi
no SuperioriJoderão, por deliberação de seu
órgão máximo, instituir Fundação de apoio
desde que seja respeitado o disposto nesta
lei.

Parágrafo único. O registro do ato de ins
titUIção e do Estatuto de Fundação de apoio
dependerá de aprovação prévia do Ministério
Público e do Ministério da Educação.

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 11. Revogam-se as disposições em
contrário.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1990.
- Inocêncio Oliveira. Relator.

§ 1" Define-se como internação psiquiá
trica compulsória aquela realizada sem o ex
presso desejo do paciente, em qualquer tipo
de serviço de saúde, sendo responsabilidade
do médico autor da internação sua caracte
rização enquanto ta!.

§ 2" Compete ao Defensor Público (ou
outra autoridade judiciária designada) ouvir
o paciente, médicos e equipe técnica do servi
ço, familiares e quem mais julgar convenien
te, e emitir parecer em 24 horas, sobre !l
legalidade da internação.

§ 3" A Defensoria Pública (ou autoridade
judiciária que a substitua) procederá audi
toria peliódica dos estabelecimentos psiquiá
tricos, com o objetivo de identificar os casos
de seqüestro ilegal, e zelar pelos direitos do
cidadão internado.

Art. 4' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, especialmente aquelas constan
tes do Decreto-Lei n" 24.559, de 3-7-34.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oiiveira)
~ Os' Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado, contra o voto do PT e da Depu
tada Sandra Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte
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REDAÇÃO FINAL

PROJETO DE LEI
N' 3.657-B, DE 1989

Dispõe sobre a extinção progressiva
dos manicômios e sua substituição por
outros recursos assistenciais e regula
menta a internação psiquiátrica compul.
sória.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica proibida, em todo o território

nacional, a construção de novos hospitais psi
quiátricos públicos e a contratação ou finan
ciamento, pelo setor governamental, de no
vos leitos em hospital psiquiátrico.

§ l' -Nas regíóes oridé não 'houver estru
tura ambulatorial adequada, a implantação
do disposto no caput deste artigo se fará de
maneira gradativa, sem colapso para o aten
dimento.

§ 2' Qualquer exceção, determinada por
necessidade regional,.,deverá ser objeto de
lei estadual. '

Art, 2' As administrações regionais de
saúde (secretarias estaduais, comissões regio-

, nais e locais, secretarias municipais) estabele
éerão a planificação necessária para a instala
ção e funcionamento de recursos não-mani
comiais de atendimento, como unidade psi
quiátrica em hospital geral, hospital-dia, hos
pital-noite, centro de atenção, centros de
convivência, pensões e outros, bem como pa
ra a progressiva extinção dos leitos de carac
terística manicomial.

§ l' As administrações regionais disporão
do tempo de 1 (um) ano, a contar da data
da, aprovação desta lei, para apresentarem
às comissões de saúde de poder legislativo,
em seu nível, o planejamento e cronograma
de implantação dos novos recursos técnicos
de atendimento.

§ 2' É da competência das secretarias es
taduais coordenarem o processo de substi
tuição de leitos psiquiátricos manicomiais em
seu nível de atuação, e do Ministério da Saú
de ao nível federal.

§ 3' As secrétarias estaduais constituirão,
em sem âmbito, um Conselho Estadual de
Reforma Psiqniátrica, no. qual est~jam repre
sentados, voluntariamente, os trabalhadores
de sáude mental, os usuários e familiares,
o poder público, a ordem dos advogados e
a comúnidade científica, sendo sua função
acompanhar a elaboração dos planos regio
nais e municipais de desospitalização e apro
vá-los áo cabo de sua finalização.

. Art. '3" A inteniação psiqUIátrica compul
sória deverá ser comunicada, pelo médico
que a procedeu, no prazo de 24 (vinte e qua
tro) horas, à autoridade judiciária local, pre
ferentemente à Defensoria Pública, quando
houver.

§ l' -Define-se como internação psiquiá
trica compulsória aquela realizada sem o ex
presso desejo do paciente, em qualquer tipo
de serviço de saúde, sendo responsabilidade
do médiCQ autor da internação sua caracte
rização enquanto tal.

§ 2' Compete ao Defensor Público (ou
outra autoridade judiciária designada) ouvir
o paciente, médicos e equipe técnica do servi
ço, familiares e quem mais julgar conveniente
e emitir parecer em 24 (vinte e quatro) horas
sobre a legalidade da internação.

§ 3' A defensoria pública (ou autoridade
judiciária que a substitua) procederá a audi
toria periódica dos estabelecimentos psiquiá
tricos com o objetivo de identificar os casos
de seqüestro ilegal e zelar pelos direitos do
cidadão internado.

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

Art. 5' Revogam-se as disposições em
contrário, especialmente aquelas constantes
do Decreto n' 24.559, de 3 de julho de 1934.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1990.
- Virgílio Guimarães, Relator.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os senhores que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

-7

PROJETO DE LEI
N' 1.407-B, DE 1988

(Do Senado Federal~

Votação, em turno lÍnico, do Projeto de
Lei n' 1.407-A, de 1988, que dispõe sobre
as Fundações de Apoio às Instituições Fede
rais de Ensino Superior e dá outras provi
dências; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa (Relator: Sr. Michel Temer); da Co
missão de Educação, Cultura e Desporto, pe
la aprovação, com substitutivo, com voto em
separado do Sr. Jesualdo Cavalcanti (Rela
tor: Sr. Octávio Elísio); e da Comissão de
Finanças, pela aprovação, com adoção do
substitutivo da Comissão de Educação, Cul
tura, Esporte e Turismo (Relator: Sr. Os
mundo Rebouças). Pareceres à Emenda de
Plenário: da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, com sube
menda (Relator: Sr. Michel Temer); da Co
missão de Educação, Cultura e Desporto, pe
la rejeição, contra os votos dos Srs. Adhemar
de Barros Filho, Átila Lira, Bezerra de Melo
'e Sólon Borges dos Reis e, em separado do
Sr. Jesualdo Cavalcanti (RelatoF: Sr. Octávio
Elísio); e da Comissão de Finanças e Trib:lta
ção, pela rejeição (Relator: Sra. Sandra Ca
valcanti).

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro, nos termos do art. 177 do Regi
mento Interno, o adiamento, por cinco ses- '

sões, da votação do Projeto de Lei n' 1.407-B
de 1988 que, "dispõe sobre as Fundações de
Apoio às Instituições Federais do Ensino Su
perior e dá outras providências".

Plenário, 5 de dezembro de 1990. - Ete·
valdo Nogueira, Vice-Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Retirado o requerimento pelo nobre LÍ

. der, Deputado Ricardo Fiúza.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Comissão de Educação, Cultura e Des
porto, ao apreciar o projeto, ofereceu ao
mesmo e vou submeter a votos o seguinte:

Substitutivo, ressalvadas as emendas,
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Ficam reconhecidas e legitimadas

as fuqdações de apoio, sem fins lucrativos,
instituídas pelas Instituições Federais de En
sino Superior, ou criadas no âmbito, com a
finalidade de apoio ao desenvolvimento de
seus projetos de pesquisa, extensão, geren
ciamento das atividades de saúde e assistência
ao estudante.

§ l' A entidade de que cogita esta lei é
pessoa jurídica de direito privado.

§ 2' O reconhecimento das fundações de
apoio dependerá de aprovação prévia de seus
estatutos pelo Ministério da Educação.

Art. 2' A aprovação do Estatuto da fun
dação de apoio pelo Ministério da Educação
dependerá de comprovação das seguintes
condições:

a) previsão de controle de gestão da funda
ção de apoio pelo órgão máximo da respec
tiva Instituição Federal de Ensino Superior;

b) previsão de viabilidade financeira;
c) previsão de participação, no colegiado

superior da entidade, de representante do
Ministério·da Educação, indicado por seu ti
tular;

d) exercício gratuito das funções de direção
e participação em órgãos de deliberação cole
tiva;

e) processo seletivo para admissão de servi
dores.

Parágrafo único. Após seu reconheci
mento a fundação de apoio será inscrita em
cadastro no Ministério da Educação.

Art. 3' Compete às fundações reconhe
cidas ou criadas na forma desta lei exercer
as atividades de apoio técnico à execução de
projetos de pesquisa e de extensão do inte
resse da respectiva Instituição Federal de En
sino Superior, participando elas diretaménte
do procedimento de apresentação, aprovação
e gestão de projetos, após prévia autorização
da Instituição Federal.

Art. 49 A fundação de apoio de que trata
esta lei, devidamente cadastrada no Minis
tério da Educação, poderá:

I-celebrar contratos, cónvênios, acordos
e ajustes de:

a) apoio técnico com a respectiva Institui
, ção Federal de Ensino Superior;

b) financiamento e gestão de projetos cien
tíficos, tecnológicos é culturais com agências
fin.anciadoras oficiais e particulares.
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c) prestação de serviços científicos, tecno
lógicos, médicos e culturais com entidades
da administração pública e particulares;

d) assistência ao corpo discente da respec
tiva instituição Federal de Ensino Superior;

II - utilizar-se de bens, serviços e agentes
da respectiva Instituição Federal de Ensino
Superior para o seu funcionamento, median
te procedimento legal próprio.

Parágrafo único. E inexigível a licitação
para o desempenho das atividades referidas
neste artigo, quando a entidade contratante

. ou contratada for a respectiva Instituição Fe
deral de Ensino Superior, submetendo-se a
fundação à legislação vigente sobre a matéria
nos demais casos.

Art. 5~ Na gestão financeira dos recursos
oriundos do Tesouro Nacional, obrigam-se
as fu!!dações de que trata esta lei a:

I - observar os princípios e normas consti
tucionais legais, referentes à contratação de
obras, bens e serviços, bem como à alienação
de bens móveis e imóveis;

II - prestar contas dos recursos recebidos
ao 6rgão financiador e ao Tribunal de Contas
da União.

Art. 6~ Submetem-se as fundações de
apoio ao controle finalístico das respectivas
Instituições Federais de Ensino Superior,
sem prejuízo da fiscalização exercida pelo Mi
nistério Público na forma da legislação vi
gente.

Art. 7~ O registro cadastral da fundação
de apoio referido no art. 2~, § 2~, desta lei,
será renovado bienalmente, tendo por base
parecer conclusivo sobre as suas atividades,
emitido por comissão fiscalizadora, composta
de'representantes dos Ministérios da Educa
ção, Saúde, Agricultura, Previdência Social,
da Secretaria da Ciência e Tecnologia da Pre
sidência da República e da empresa pública
financiadora de Estudos e Projetos - FIEP.

§ I' A fundaçáo de apoio será cientificada
para, no prazo de noventa dias contados da
data de emissão do parecer referido neste
artigo, sanar as irregularidades porventura
indicadas pela comissão. sob pena de cancela
mento imediato do registro cadastral.

§ 2' A organização e atribuições da co
missão referida neste artigo serão definidas
em regulamento próprio.

Art. 8~ As fundações de apoio existentes
na data da promulgação desta lei serão inscri
tas no cadastro do Ministério da Educação
no ,prazo de trinta dias contados do início
de sua vigência.

Parágrafo úniéo., Comprovado no ato de
cadastramento referido neste artigo o desa
tendimento pela fundação de apoio ao dispos
to nesta lei, ser-lhe-á estipulado o prazo im
prorrogável de noventa dias para se adaptar
às exigências nela fixadas, sob pena de lhe
serem vedadas as competências e atribuições
estabelecidas nesta lei.

Art. 9~ As Instituições Federais de Ensi
no Superior poderão, por deliberação de seu
6rgão máximo,. instituir fundação de apoio
desde que seja respeitado o disposto nesta
lei.

Parágrafo único. O registro do ato de ins
tituição e do estatuto de fundação de apoio
dependerá de aprovação prévia do Ministério
Público e do Ministério da Educação.

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em ,contrário.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os senhores que o aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.
Fica prejudicado o projeto, inclusive o de

n~ 1.575/89.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, ao apreciar a Emenda de Plená·
rio, ofereceu ao mesmo e vou submeter a
votos a seguinte:

Subemenda à emenda de plenário.
Dê-se à letra e do art. 2~ do substitutivo

adotado pela Comissão de Educação, Cultu
ra, Esporte e Turismo a seguinte redação:

"Art. 2' ..
e) concurso público para admissão de

servidores."

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oli
veira) - Os senhores que a aprovam
queiram permanecer como estão. (Pau
sa.)

Rejeitada.

O SR. PRESIDENTE ([nocêncio Oli·
veira) - Em plenário foi oferecida e vou
submeter a votos a seguinte:

EMENDA
[nclua-se no Substitutivo adotado pela

Comissão de Educação, Cultura, Espor
te e Turismo um artigo, com a seguinte
redação:

"Art. As fundações de
apoio s6 podem ter seu pessoal admitido
por concurso público e não poderão re
munerar seus dirigentes."

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os senhores que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pa~.)

Rejeitada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte:

REDAÇÃO FINAL

REDAÇÃO FINAL DO SUBSTlTUTIVO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

AO PROJETO DE LEI
DO SENADO FEDERAL

N" 1.407. DE 1988

(PL Nç 88, de 1988, na origem)

Dispõe sobre as Fundações de Apoio
às Instituições Federais de Ensino Supe.
rior e dá ontras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Ficam reconhecidas e legitimadas

as Fundações de Apoio, sem fins lucrativos,

instituídas pelas Instituições Federais de En
sino Superior, ou criadas no âmbito, com a:
finalidade de apoio ao desenvolvimento de
seus projetos de pesquisas, extensão, geren
ciamento das atividades de saúde e assistência
ao estudante.

§ 19 A entidade de que cogita esta lei é
pessoa jurídica de direito privado.

§ 2' O reconhecimento das Fundações de
Apoio dependerá de aprovação prévia de
seus estatutos pelo Ministério da Educação.

Art. 2" A aprovação do Estatuto da Fun
dação de Apoio pelo Ministério da Educação
dependerá de comprovação das seguintes
condições:

a) previsão de controle de gestão da Funda
ção de Apoio pelo órgão máximo da respec
tiva Instituição Federal de Ensino Superior;

b) previsão de viabilidade financeira; •
c) previsão de participação, no colegiado

superior da entidade, de representante do
Ministério da Educação, indicado por seu ti
tular;

d) exercício gratuito das funções de direção
e participação em órgãos de deliberação cole
tiva;

e) processo seletivo para admissão de servi
dores.

Parágrafo único. Após seu reconheci
mento, a Fundação de Apoio será inscrita
em Cadastro no Ministério da Educação.

Art. 39 Compete às Fundações reconhe
cidas ou criadas na forma desta lei exercer
as atividades de apoio técnico à execução de
projetos de pesquisa e de extensão do inte
resse da respectiva Instituição Federal de En-
sino Superior, participando elas diretamente
do procedimento de apresentasão, aprovação
e gestão de projetos, após prévia autorização
da Instituição Federal.

Art. 4° A fundação de Apoio de que trata
esta lei, devidamente cadastrada no Minis
tério da Educação, poderá:

I - celebrar contratos, convênios, acordos
e ajustes de:

a) apoio técnico com a respectiva Institui
ção Federal de Ensino Superior,

b) financiamento e gestão de projetos cien
tíficos tecnológicos e culturais com agências.
financiadoras oficiais e particulares;

c) prestação de serviços científicos, tecno
lógicos, médicos e culturais cõm entidades
da administração pública e particulares;

d) assistência ao corpo discente da respec
tiva Instituição Federal de Ensino Superior.

II - utilizar-se de bens, serviços e agentes
da respectiva Instituição Federal de ensino
Superior para o seu funcionamento, median
te procedimento legal próprio.

Parágrafo único. E inexigível a licitação
para o desempenho das atividades referidas
neste artigo, quando a entidade contratante
ou contratada for a respectiva Instituição Fe
deral de Ensino Superior, submetendo-se a
fundação à legislação vigente sobre a matéria
nos demais casos.

Art. 5" Na gestão financeira dos recursos
oriundos do Tesouro Nacional, obrigam-se
as fundações de que trata esta lei a:
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I - observar os princípios e normas consu
tucionais e legais, referentes à contratação
de obras, bens e serviços, bem como à aliena
ção de bens móveis e imóveis,

II - prestar contas dos recursos recebidos
ao órgão financiador e ao Tribunal de Contas
da União.

Art. 6' Submetem-se as fundações de
apõio aD controle finalístico das respectivas
Instituições Federais de Ensino Superior,
sem prejuízo da fiscalização exercida pelo Mi
nistério Público, na forma da legislação vi
gente.

Art. 7' O registro cadastral da fundação
de apoio referido no parágrafo único do art.
2' desta lei, será renovado bienalmente, ten
do por base parecer conclusivo sobre as suas
atividades, emitido por comissão fisllalizado
ra, composta de 'representantes dos Minis
t~rios da Educação, Saúde, Agricultura, Pre
vidência Social, da Secretaria da Ciência e
Tecnologia da Presidência da República e da
empresa pública Financiadora de Estudos e
Projetos/FINEP. '

§10 A fundação de apoio será cientificada
para, no prazo de noventa dias contados da
dala e émissão qo parecer referido neste arti
go, sanar as irregularidades proventura indi
cadas pela comissão, sob pena de cancela
mento imediato :do registro cadastral.

§ 2' A organização e atribuições da co
missão referida neste artigo serão definidas
em regulamento próprio.

Art. 8' As fundações de apoio existentes
na data da promulgação:desta lei.serão inscri
tas no cadastro do Ministério lia Educação
no prazo de trinta dias contados do início
de sua vigência.

Parágrafo único. Comprovado no ato de
cadastramento referido neste artigo o desa
tendimento pela fundação de apoio ao dispos
to nésta lei, ser-lhe-á estipulado o prazo iIl.l
prorrogável de noventa dias para se adaptar
às exigências nela fixada sob pena de lhe se
rem vedadas as competências e atribuições
estabelecidas nesta lei.

Art. 9' As Instituições Federais de Ensi
no Superior poderão, por deliberação de seu
órgão máximo, instituir Fundação de apoio
desde que seja respeitado o disposto nesta
lei.

Parágrafo único. O registro do ato de ins
tituição e do Estatuto de Fundação de apoio
dependerá de aprovação prévia do Ministério
Públicó e do Ministério da Educação.

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

.Art 11. Revogam-se as disposições em
contrário.

Sala das Sessões, 14 de 'dezembro de 1990.
- Inocêncio Oliveira, Relator.

O SR~PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os senhores que a apr6vam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovada. .
Volta ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

PROJETO DE LEI
N' 5.375, DE 1990

(Do Tribunal Superior do Trabalho)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n' 5.375, de 1990, que altera a
composição e a organização interna do
Tribunal Regional do Trabalho da 3' Re
gião, cria cargos e funções e dá outras
providências. Pendente de pareceres das
Comissões de Constituição e Justiça e
de Redação, de Finanças e Tributação
(ADM) e de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público.

O SR. PRESIDENTE (Inocéncio Oliveira)
- Sobre a Mesa o seguinte parecer ao Proje
to de Lei n' 5.375, de 1990, do Sr. Deputado
Ibrahim Abi-Ackel, em substituição à Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação:

O Projeto de Lei n' 5.375, de 1990, enviado
ao exame do Congresso Nacional pelo Egré
gio Tribunal Superior do Trabalho, tem como
objeto criar nova turma de juízes no Tribunal
Regional do Trabalho da 3' Região, possibi
litando à Corte enfrentar com rapidez o cres
cente volume de recu.rsos em tramitação.

O projeto não padece de defeitos, seja sob
o ponto ç1e vista da Constitucionalidade, da
juridicidade ou da técnica legislativa.

Toma-se necessário, porém, emendá-lo de
forma a facultar aos juízes que integrarão
o Tribunal o recrutamento de assessores cuja
formação técnica seja compatível com o cará
ter multidisciplinar dos estudos que infor
mam as decisões.

Por estas razões, ofereço a em~nda de ple
nário anexa.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1990.
- Ibrahim Abi·Ackel.

EMENDA AO SUBSTITUTIVO
DO AUTOR AO PROJETO

DE LEI N" 5.375, de 1990

A1terl!. a composição e organização in
terna do Tribunal Regional do Trabalho
da 3' Região, cria cargos e funções e dá
outras providências.

D.ê-se ao § I" do art. 6" a'seguinte redação:

"Art. 6' .
§ l' Os cargos em comissão de Asses

sor de Juiz, privativos de portadores de
diploma de curso superior, serão preen
chidos mediante livre indicação dos ma
gistrados junto aos quuis forem servir."

Justificação

Com a nova reqação proposta ao disposi
tivo, que substitui a expressão "privativos de
Bacharel em Direito" por "privativos de por
tadores de diploma e curso superior", preten
de-se ampliar o leque de opções dos magis
trados no que se refere à nomeação dos seus
assessores.

Afinal, ós trabalhos realizados na Justiça
do Trabalho exigem não apenas o exame dos
aspectos jurídicos mas tambéni serviços de

perícia contábil ou avaliações de ordem eco-
nômica e financeira, entre outros. .

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 1990.
- Deputado Ibrabim Abi-Ackel.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Luís Roberto Ponte, para proferir parecer.
em substituição à Comissão de Finanças e
Tributação.

O SR. LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB
- RS. Para emitir parecer.) - Sr. Presi
dente, Sr's e Srs. Deputados, meu parecer
é favorável, nos termos do parecer da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação,
portanto, sem nenhuma alteração.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputadc
Genebaldo Correia, para proferir parecer ao
projeto em substituição à Comissão dle Traba
lho, de Administração e Serviço Público.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB
- BA. Para emitir parecer.) - SI. Presi
dente, meu voto é favorável, nos termos do
parecer da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira>,
- O relator designado pela Mesa, em substi
tuição à Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, ao apreciar o projeto, ofereceu
ao mesmo e vou submeter a votos a seguinte:

EMENDA AO SUBSTITUTIVO
DO AUTOR AO PROJETO
DE LEI N' 5.375, DE 1990,

Dê-se ao § I" do art. 6" a seguinte redação:

"Art. 6· .
§ 1" Os cargos em comissão de As

sessor de Juiz, privativos de portadores
de diploma de curso superior, serão
preenchidos mediante livre indicação
dos magistrados junto aos quais forem
servir. "

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que a aprovam queiram perma:
necer como estão. (Pausa.)

Aprovada, contra o voto do PT.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O autor ofereceu ao projeto e vou subme
ter a votos o seguinte Substitutivo:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica alterada a composição do

Tribunal Regional do Trabalho da 3' Região,
que se comporá de 36 (trinta e seis) juízes,
sendo 24 (vinte e quatro) togados, vitalícios
e 12 (doze) classistas, temporários.

Art. 2" Para atender à nova composição
a q!le se refere o artigo anterior, ficam criad~s

10 (dez) cal'gos de juiz togado, vitalício e
4 (quatro) cargos de juiz classista, tempo
rário. observando-se quanto a estes últimos
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.a representação pãritária dos trabalhadores
e dos empregadores.

§ 19 Dos cargos de juiz togado vitalício
criados por esta lei, sete são destinados a
preenchimento por juízes Presidentes de Jun
ta de Conciliação e Julgamento, observados
os critérios legais, e três por egressos do Mi
nistério Público e da classe dos advogados,
considerada a última nomeação ocorrida, de
tal modo que, frente ao número ímpar de
componentes da referida proporcionalidade,
ocorra a alternância.

§ 29 O provimento dos cargos de juiz
classista temporário observará o que dispuser
a legislação em vigor.

§ 39 Haverá um suplente para cada juiz
classista.

Art. 49 Dentr~ os juízes togados do Tri
bunal, será eleito o Corregedor Regional, na
forma' da legislação em vigor a ser estabe
lecida em seu Regimento Interno.

§ 19 O Corregedor Regional não integra
rá as Turmas, nem os Grupos de Turmas,
mas participará, com voto, das sessões do
Tribunal Pleno.

§ 29 O mandato do Corregedor Regional
coincidirá com os dos cargos de direção do
Tribunal.

Art. 59 O Tribunal funcionará dividido
em seis turmas e em Grupos de Turmas, ob
servando-se o disposto na Lei n9 7.701188 e
no art. 670, § 89, da Consolidação das Leis
do Trabalho.

§ 19 Os três juízes togados e vitalícios
mais novos do Tribunal atuarão nos afasta
mentos temporários dos demais juízes toga
dos vitalícios.

Art. 69 Ficam criados, no Quadro Per
manente de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 3' Região, os cargos
em Comissão constantes do Anexo I e os
cargos efetivos constantes do Anexo II a se
rem providos na forma .estabelecida no art.
37, inciso lI, da Constituição Federál, e, ain
da, as Funções de Representação de Gabi
nete constantes do Anexo lU, a serem preen
chidas de acordo com as normas internas do
Tribunal.

§ 19 Os cargos eQ1 comissão de Assessor
de Juiz, privativos de bacharel em Direito,
serão preenchidos mediante livre indicação
dos.mapstrados junto aos quais forem servir

§ 29 Não poderão ser nomeados, a qual
quer título, para cargos em Comissão do Qua
dro de Pessoal do Terceiro Tribunal Regional
do Trabalho, parentes consangüíneos ou
afins, até o terceiro grau, dos juízes em ativi
dade ou aposentados há menos de 5 (cinco)
anos, exceto se integrantes do quadro funcio
nal, mediante concu/so público.

Art. 79 As despesas decorrentes da apli
cação da lei, no montante de CR$ 33.392,00
(trinta e três milhões, trezentos e noventa
e dois mil e novecentos e setenta e dois cruzei
ros), devidamente corrigidos, correrão à con
ta das dotações orçamentárias próprias da
Justiça do Trabalho e, se insuficientes, à con
ta do excesso de arrecadação, ficando, desde
já, autorizada a abertura do crédito neces
sário.

Parágrafo único. Fica autorizada a aber
tura' do crédito de CR$ 25.000.000,00 (vinte
e cinco milhões de cruzeiros) para o aluguel
de um prédio, onde se localizarão os serviços
a serem remanejados do edifício-sede do Tri
bunal em decorrência da instalação das duas
novas Turmas.

Art. 8° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 99 Revogam-se as disposições em
contrário.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.
Fica preiudicado o projeto

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte

REDAÇÃO FINAL

PROJETO DE LEI
N9 5.375-B, DE 1990

AJtera a composição e a organização
interna do Tribunal Regional do Traba
lho da 3' Região, cria cargos e funções
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
~rt. 19 F~ca alterada a composição do

Tnbunal RegIOnal do Trabalho da Terceira
Região, que se comporá de trinta e seis juízes,
sendo vinte e quatro togados, vitalícios e doze
classistas. temporários

Art. 29 Para atender à nova composição
a que se refere o artigo anterior, ficam criados
dez cargos de juiz togado, vitalício e quatro
cargos de Juiz c1ssista, temporário, obsman
do-se quanto a estes últimos a representação
paritária dos trabalhadores e dos emprega
dos.

§ 19 Dos cargos de juiz togado vitalício
criados por esta lei sete são destinados a
preenchimento por Juízes Presidentes de Jun
ta de Conciliação e Julgamento, observados
os critérios legais, e três por egressos do Mi
nistério Público e da classe dos advogados,
considerada a última nomeação ocorrida, de
tal modo que, frente ao número ímpar de
componentes da referida proporcionalidade,
ocorra a alternância.

§ 29 O provimento dos cargos de juiz
classista temporário observará o que dispuser
a legislação em vigor.

§ 39 Haverá um suplente para cada juiz
classista.

Art. 49 Dentre Oji juízes togados do Tri·
bunal será eleito o Corregedor Regional, na

torma da legislação em vigor a ser estabe
lecida em seu Regimento'Interno.

§ 1~ O Corregedor Regional não integra
rá as Turmas nem os Grupos de Turmas, mas
participará, com voto, das sessões do Tribu
nal Pleno

§ 29 V manU<ltIJ ao Corregedor Regional
coincidirá com os dos cargos de direção do
Tribunal.

Art: 59 O Tribunal funcionará dividido
em seis Turmas e em Grupos de Turmas,
observando-se o disposto na Lei n" 7.701/88
e no artigo 67'0, § 8' da Consolidação das
Leis do Trabalho.

§ 19 Os Três juízes togados e vitalícios
mais novos do Tribunal atuarão nos afasta
mentos temporários dos demais juízes toga
dos vitalícios.

Art. 6' Ficam criados, no Quadro Per
manente de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 3' Região, os cargos
em Comissão constantes ão Anexo I e os
cargos efetivos constantes do Anexo II a se
rem providos na forma estabelecida no art.
37, inciso lI, da Constituição Federal, e, ain
da, as Funções de Representação de Gabi
nete constantes do Anexo lII, a serem preen
chidas de acordo com as normas internas do
Tri!mnaI

§ l' Os cargos em comissão de Assessor
de Juiz, privativos de portadores de diploma
de curso superior, serão preenchidos medi!1n
te 'livre indicação dos magistrados junto aos
quais forem servir.

§ 29 Não poderão ser nomeados, a qUal
quer título, para cargos em Comissão do Qua
dro de Pessoal do Terceiro Tribunal Regional
do Trabalho, cônjuges, parentes consangüí
neos ou afil)s, até o terceiro grau, de juízes
em atividade ou aposentados há menos de
cinco anos, exceto se integrantes do quadro
funcional, mediante concurso público.

Art. 79 As despesas decorrentes da apli
cação dã. lei, no montante de Cr$
33.392.972,00 (trinta e três milhões, trezentos
e noventa e dois mil, novecentos e setenta
e dois cruzeiros), devidamente corrigidos,
correrão à conta das dotações orçamentárias
próprias da Justiça do Trabalho e, se insufi
cientes, à conta do excesso de arrecadação,
ficando, desde já autorizada a abertura do
crédito necessário.

Parágrafo único. Fica autorizada a aber
tura d9 crédito de Cr$ 25.000.000,00 (vinte
e cinco milhões de cruzeiros) para o aluguel
de um prédio, onde se localizarão os serviços
a serem remanejados do edifício-sede do Tri·
bunal em decorrência da instalação das duas
novas Turmas.

Art. 89 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 1}9 Kl.vogam-se as disposições em
contrário.

Sala das Sessões, de dezembro de 1990.
- Nyder BarbOsa,
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ANEXaI

(Art. 6° da Lei nO )

TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 38 REGIÃO

CargOl em Comissão

Cargo

Assessor de Juiz
Diretor de Secretaria de Turma

ANEXO II

(Art. 6° da Lei nO )

TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 3" REGIÃO

Quadro Permanente

(Cargos de Provimento Efetivo)

Sábado 15 14483

Código

TRT-3" - DAS-102.S
TRT-3" - DAS-101.4

Grupo

Atividades de
Apoio Judiciá
rio.
(TRT-3" - AJ
020)

Categorias
Funcionais

Té'cnico Judiciário

Auxiliar Judiciário
Agente de Sego Judiciário
Atendente Judiciário

ANEXO III

N° de
Cargos

20

14
03
03

Código

TRT-3B -AJ..()21

TRT-3" - AJ..()23
TRT-3B -AJ..()24
TRT-3B -AJ-02S

Gabinete

Juiz
(14)

(Art. 6° da Lei nO )

TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 3" REGIÃO

Tabela de Gratificação
de Representação de Gabinete

Funções

Chefe de Gabinete
Assistente Secretário
Assistente de Gabinete
Agente de Segurança

Quantidade

14
14
28
14
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TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 30 REGIÃO

Despesa Mensal
com pessoal

Dezembro de 1990

Valores de Junhol1990

DenominaçAo Símbolo Valor Mensal Ot Total

Cargo de Natureza Especial
Juiz do TRT 357.128,79 14 4.999.803,06

Cargos em Comissão (*)
Assessor de Juiz TRT-3a - DAS-1025 257.722,00 14 3.608.108,00
Diretor Secretaria de Turma TRT-3" - DAS-101,4 247.228,53 02 494.457,06

Cargos de Provimento Efetivo (**)
Técnico Judiciário TRT-3a - AJ-4J21-NS-1O 117.390,92 20 2347.818,40
Auxiliar Judiciário TRT-3" - AJ-023-Nl-24 73.500,96 14 1.029.013,44
Agente Segurança Judiciária TRT-3a - AJ-4J24-Nl-24 73.500,96 03 220.502,88
Atendente Judiciário TRT-3a -AJ-025-Nl-24 73.500,96 03 220.502,88

Encargo de Gabinete
Chefe de Gabinete 42610,30 16 681.764,80
Assistente Secretário 42610,30 14 596.544,20
Assistente de Gabinete 15.036,91 28 421.033,48
Assistente de Segurança 10.740,63 14 150.368,B2
Agente Administrativo 23.629,34 02 47.258,68

Soma:

(') Incluída. as Grntifícaçõe. Judíciliria (80% ./NS-25), Extraordínliria (170% !/NS-25) c Abono (NCz$ 1.876,26)
(") Incluída a Gratificação B>!rnocdínliria (162,38%)

14.817.175,70

Brasfiia-DF, 12de junho de 1990. -Ce1i Campos Barboza, AuxiliarJudiciário - Orcilene da Silva Pereira, Diretora Se. Auditoria - Substituta

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado
Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-9-

PROJETO DE LEI N9 3.733-A, DE 1989
(Do Ministério Público da União)

Votação, em turno único, do Proje
to de Lei n9 3.733, de 1989, que dispõe
sobre a criação de Procuradorias Regio
nais da República, da Procuradoria da
República no Estado do Tocantins, de
Procuradoria em municípios do interior
e dá outras providências, tendo parece
res: da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação, pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa,
com a emenda do autor (Relator: SI.
Rosário Congro Neto); da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço
Público, pela aprovação, com adoção da
emenda da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação (Relator: Sr. José
da Conceição); e da Comissão de Finan
ças e Tributação, pela aprovação, com
emenda e ado![ão da emenda da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção (Relator: Sr. Arnaldo Prieto).

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Sobre a Mesa os seguintes

REQUERIMENTOS DE DESTAQUE

DESTAQUE SUPRESSIVO N91

Destaque Supressivo à expressão "(...) e
pessoal requisitado, aos quais e poderá atri
buir gratificação de Representação de Gabi
nete", do caput do art. 49 do Projeto Lei
n9 3.733-A/89, que "dispõe sobre a criação
de Procuadorias as Regionais da República,
da Procuradoria da República do Estado do
Tocantins, de Procuradorias em municípios
do interior e dá outras providências".

Justificação

A Constituição Federal em seu art. 37, 11,
determina que "a investidura em cargo ou
emprego público depende de aprovação pré
via em concurso público de provas ou de pro
vas e títulos, ressalvadas as nomeações para
cargo em Comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração.

Não há, pois que se falar em contratação
ou requisição de pessoal quando existe Qua
dro Permanente. A contratação, se existir,
deverá ser estabelecida por lei, que indicará
os casos e relevará a necessidade temporária
de que se reveste o excepcional interesse pú
blico (art. 37, IX, da Constituição Federal).

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.
---: Luiz Eduardo Greenbalgb.

DESTAQUE SUPRESSIVO N" 2

Destaque Supressivo ao parágrafo único
do artigo 49, do Projeto de Lei n93.733-A/90,
"dispõe sobre a criação de Procuradorias Re
gionais da República, da Procuradoria da Re
pública do Estado do Tocantins, de Procura
dorias em municípios do interior e dá outras
providências" .

Justificação

A Constituição Federal em seu art. 37, 11,
determina que "a investidura em cargo ou
emprego público depende de aprovação pré
via em concurso público de provas ou provas
e títulos, ressalvadas as nomeações para car
go em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração.

Não há, pois, que se falar em contratação
ou requisição de pessoal quando existe Qua
dro Permanente. A contratação, se existir,
deverá ser estabelecida por lei, que indicará
os casos e relevará a necessidade temporária
de que sereveste o excepcional interesse pú
blico (art. 37, IX, da Constituição Federal).

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.
- Luiz Eduardo Greenbalgh.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Comissão de Finanças e Tributação,
ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo
e vou submeter a votos a seguinte:

EMENDA

Substitua-se, no Anexo II - Funções Gra
tificadas a serem criadas, "Total 11" por "To
tal 12".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os senhores que a aprovam queiram per
.nanecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O autor ofereceu e a Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação adotou e vou
submeter a votos a seguinte

EMENDA

Dê-se ao art. 6" a redação seguinte:

"Art. 69 Fica o Poder Executivo au
torizado a abrir ao Ministério Público
Feoderal crédito especial de NCz$
41.749.160,00 (quarenta e um milhões,
setecentos e quarenta e nove mil, cento
e sessenta cruzados novos), valor de ou
tubro de 1989, para atender as despesa~

iniciais de instalação, organização e fun
cionamento das Procuradorias Regio
nais da República, da Procuradoria da
República no Estado de Tocantins e Pro
curadorias da República em municípios
do interior. "

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O~ senhores que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vou submeter a votos o Projeto de Lei
nO 3.733-A, de 1989,

RESSALVADOS OS DESTAQUES

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Ficam criadas 5 Procuradorias

Regionais da República, com sede em Brasí
lia, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre
e Recife.

Art. 2" Fica criada no âmbito do Minis
tério Público Federal, a Procuradoria da Re
pública no Estado de Tocantins, com sede
em sua Capital.

Parágrafo único. Os núcleos criados pelo
Decreto-Lei n9 2.386, de 18-12-87, passam
a denominar-se Procuradorias da República.

Art. 3· Ficam criadas Procuradorias da
Repúb.lica nos .municípios, relacionados no
Anexo I desta lei, que integrarão as estru
turas das Procuradorias da República nos
seus respectivos estados.

Art. 49 As unidades criadas por esta lei
contarão com pessoal do Quadro Permanente
do Ministério Público Federal e pessoal re
quisitado, aos quais se poderá atribuir Grati
ficação de Representação de Gabinete.

Parágrafo umco. -Na impossibilidade de
provimento nas condições fixadas neste arti
go, a contrataçao seráfeita pelaGratificação
de Representação de Gabinete, cujos valores
expressos no Anexo lU, serão acrescidos de
90%.

Art. 59 Ficam criadas, na Tabela do Mi
nistério Público Federal, os Cargos e Funções
de Confiança da Categoria Direção e Asses
soramento Superior, Código DAS-lOO, cons
tantes do Anexo II desta lei, mais 80 (oitenta)
Funções de Assessoramento Superior 
FAS, e acrescidas à tabela de Gratific.ação
de Representação de Gabinete'~s quantida
des constantes do Anexo III.

Art. 69 , Fica o Poder Executivo autori
zado a abrir ao Ministério Público Federal
crédito especial de NCz$ 22.46+:905,00 (vinte
e dois milhões quatrocentos e Sessenta e dois
mil e novecentos e cinco cruzados novos),
para atender às despesas iniciais de instala
ção, organização e funcionamento das Procu
radorias Regionais da República, da Procura
doria da República no Estado de Tocantins
e Procuradorias da República em municípios
do interior.

Par~grafo único. Os recursos 'necessários
à execução do disposto neste artigo serão
atendidos à conta das dotações do Orçamento
Geral da União.

Art. 99 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. W. Revogam-se as disposiçõe,s em
contrário,

ANEXO I
(Art. 2°. da Lei nO I de de de 1989)

PROCU~ORIAS DA REPÚ~LICAEM MT TNICípIQS

Unidade da Federaçlo Município

Santa Catarina Cha{>ec6
Santa Catarina Cricitíma
Santa Catarina Joaçaba
Santa Catarina Blumenau
Parafua Campina Grande
Pará Santarém
Minas Gerais Juiz de Fora
Rio Grande do Sul Santo Angelo
Rio Grande do Sul Uruguaiana
São Paulo Presidente Prudente
São Paulo São José do Rio Preto

FUNÇÕES DE CONFIANÇA A SEREM CRIADAS
(Art 5°. da Lei nO de de de 1989)

-- -'

Grupo Denominação Código Quantidade

Procurador Chefe DAS 101.4 1
Secretário Regional DAS 101.4 5
Chefe de Gabinete DAS 101.3 5
Coordenador DAS 101.2 13

DAS Chefe de Gabinete DAS 101.2 5
Assessor DAS 1022 56
Chefe de Gabinete DAS10U 1
Supervisor DAS 101.1 4
Chefe de Divisão DAS 101.1 40
Assessor DAS 1021 35

To t a I 165
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FUNÇÕES GRATIFICADAS A SEREM CRIADAS

Grupo Denominação Código Quantidade

Secretário Administrativo DAI.2(NM) 3
Chefe de Seçáo DAI.3 (NS) 9

TOTAL 11

ANEXom
(Art. 5° da !--ei nO , de de de 198~)

TABElA DE GRATIFICAÇAO DE REPRESENTAÇAO DE GABINETE

Quantidade Denominação RemuneraçAo

92 Oficial III 431,49
85 Oficial II 345,17
80 Oficial I 310,66
80 Auxiliar II 276,15
52 Auxiliar I 241,58

OBS.: 1. Em acréscimo à Tabela do Ministério Póblico Federal;
2. Valores de 3 agosto/89, a serem reajustados nas mesmas épocas e percen

tuais dos reajustes dos vencimentos dos ServidoresPúblicos Civis da União.

Dezembro de 1990

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os senhores que o aprovam queiram per
manecer comp estão. (Pausa.)

Aprovado, contra o voto do PT.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
--'- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

DESTAQUE SUPRESSIVO N° 1

Destaque supressivo à expressão "(.. :) e
pessoal requisitado, aos,quais se poderá atri
buir gratificação de Representação de Gabi

'nete", do caput do art. 4" do P L n"
3.733-A/89, que "Dispõe sobre a criação de
Procuradorias Regionais da República, da
Procuradoria da Rv:pública do Estado do To
cantins, de Procuradorias em municípios do
interior e dá outras providências".

O SR. PRESIDENTE (inocêncio Oliveira)
- Os Senhores. que o aprovam queiram per
manecer como estáo. (Pausa.)

Rejeitado, contra o votÓ do PT.•

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há ~obre a mesa e vou submeter a votos
o seguint~

DESTAQUE SUPRESSIVO N' 2

Destaque supres,sivo ao parágrafo único do
art. 4" do PL n" 3.733-A/90, "Dispõe sobre
a criação de Procuradorias Regionais da Re
pública, da Procuradoria da República do Es
tado do Tocantins, de Procuradorias em mu
nicípios do interior e dá outras providências" .

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os senhores que o aprovam queiram per
manecer corno estão. (Pausa.)

Rejeitado, contra o voto do PT.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre à .mesa e vou submeter a votos
â seguinte Redação Final:

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
DE LEI N' 3.733-B, de 1989

Dispõe sobre a criação de Procurado
rias Regionais da República, da Procura
doria da República do Estado do Tocan
tins, de Procuradorias em muniCÍpios do
interior e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Ficam criadas cinco Procurado

rias Regionais da República, com sede em
Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto
Alegre e Recife.

Art. '2" Fica criada. no âmbito do Minis
tério Público Federal, a Procuradoriá da Re
pública no Estado do Tocantins, com sede
em sua CapitaL

Parágrafo único. Os núcleos criados pelo
Decreto-Lei n' 2.386, de 18 de dezembro de
1987, passam a denominar-se Procuradorias
da República.

Art. 3' Ficam criadas Procuradorias da
República nos municípios relacionadas no
Anexo I desta lei, que integrarão as estru
turas das Procuradorias da República nos
seus respectivos estados.

Jlirt. 4" As unidades criadas por esta lei
contarão com pessoal do Quadro Permanente
do Ministério Público Federal e pessoal re
quisitado, aos quais se poderá atribuir Grati
ficação de Representação de Gabinete. ,

Parágrafo único. Na impossibilidade de
provimento nas condições fixadas neste arti
go, a contratação será feita pela Gratificação
de Representaçáo de Gabinete, cujos valores
expressos no Anexo UI desta lei serão acres
cidos de noventa por cento.

Art. 59 Ficam criadas, na Tabela do'Mi
nistério Público Federal, os Cargos e Funções
de Confiança da Categoria DiTeção e Asses
soramento Superior, Código DAS-lOO cons
tantes do Anexo II desta lei. mais oítel)ta

Funções de Assessoramento Superior 
FAS, e acrescidas à tabela de Gratificação
de Representação de Gabinete as quantida
des constantes do 'Anexo lU.

Art. 6' Fica o Poder Executivo autori
zado a abrir ao Ministério Público Federal
crédito especial no valor de Cr$
22.462.905,00 (vinte e dois milhões, quatro
centos e sessenta e dois mil e novecentos e
cinco cruzeiros), pap atender às despesas ini
ciais de instalação, organização e funciona
mento das Procuradorias Regionais da Repú
blica, da Procuradoria da República no Esta
do do Tocantins e Procuradorias da Repú
blica em municípios do interior.

Parágrafo único. Os recursos necessários
à execução do disposto neste artigo serão
atendidas à conta das dotações do Orçamento
Geral da TJnião.

Art. 7' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 8" Revogam-se as disposições em
contrário.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1990.
- Inocêncio Oliveira, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado FederaL

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

- 10-

PROJETO DE LEI N' 4.796.A, DE 1990

(Do Sr. LYsân.eas Maciei)

Votação, em turno único, do Projeto
de Lei n" 4.796, de 1990, que dispõe so
bre o trabalho noturno e dá outras provi
dências; tendo pareceres: da Comissáo
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de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalídade, juridicidade e
técnica legislativa (Relator: Sr. Roberto
Torres); da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, pela
aprovação (Relator: Sr. Edmilson Va
lentim); e, da Comissão de Economia,
Indústria e Comél'eio, pela aprovação,
com emenda, contra os votos dos Srs.
José Teixeira, Luís Roberto Ponte, Ro
naro Corrêa e, em separado Manoel Cas
tro (Relator: Sr. Arthur Lima Cavalcan
ti). Pendente de pareceres às emendas
de plenário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Jorge Arbage, para proferir parecer às emen
das de plenário em substituição à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

EMENDAS OFERECIDAS
EM PLENÁRIO AO

PROJETO DE LEI N" 4.796, DE 1990

Dispõe sobre o trabalho noturno e dá
outras providências.

Relator: Deputado Jorge Arbage

I - Relatório

Vem à apreciação deste Colegiado as
Emendas de n'" 1 a 4, oferecidas pelo ilustre
Líder do PMDB, em decorrência da aprova
ção de requerimento de urgência, para vota
ção do Projeto de Lei n" 4.796, de 1990, assi
nado pelos Srs. Líderes do PMDB, PFL,
PSDB,PDT, PTB, PT, PSB, PCdoB e PCB.

Da análise preliminar, depreende-se o se
guinte:

A Emenda n' 1 pretende alterar o § l' do
art. 1', para a seguinte redação:

"Art. l' .

§ l' Considera-sp como noturno o
trabalho realizado entre as 22 (vinte e
duas) horas e as 6 (seis) horas do dia
subseqüente."

A Emenda n' 2 intenta a supressão do §
3' do art. 1', daquele referido projeto, por
se tratar de matéria que extrapola a compe
tência do legislador, vez que intervém, inclu
sive, na possibilidade de entendimento entre
empregador e empregado, com medida coer
citiva em nada condizente com os direitos
de ambas as'palies, além de inteiramente em
desacordo com o texto constitucional.

A Emenda n" 3, de forma similar à anterior
e também com vistas a sanar inconstituciona
lidades, propõe a supressão do art. 2" (aí in
cluídos os incisos I e II), que versa sobre
a classificação de penoso e prejudicial à saú
de, para o trabalho noturno, o que assegu
raria, ao empregado:

- remuneração superior à do trabalho
diurno, além de adicional de 50% incidente
sobre o salário nomal, etc.;

- aposentadoria especial aos 25 (vinte e
cinco) anos de trabalho, inclusive nos casos

de revezamento ou, havendo predominância
do horário noturno sobre o diurno, de horário
misto.

Ora, sabe-se bem serem todas essas dispo
sições de competência privativa do Presiden
te da República, nos termos do art. 61, §
1', inciso LI, alínea e. Tanto assim que em
vária~ oportunidades este Órgão Técnico tem
opinado pela inconstitucionalidade de propo
sições que abordem tais matérias.

Por fim, a Emenda n" 4, por falha provavel
mente de datilografia, objetiva a modificação
do § 2" do art. 1", e não 7' (como consta
do processo), já que este não existe no proje
to que se pretende alterar. Ao invés dos 45
(quarenta e cinco) minutos constantes da pro
posição sub examine, propõe a substituição
para 52 (cinqüenta e dois) mínutos, ficando
a redação do § 2' do art. 1", pois, como se
segue:

"Art. l' .

§ 1" .

§ 2" Nos horários mistos, assim en
tendidos os que abranjam períodos diur
nos e noturnos, será computado como
de 1 (um) hora o período de trabalho
noturno correspondente a 52 (cinqüenta
e dois) minutos."

Esse o Relatório.

11 - Voto do Relator

Todas as emendas apresentadas visem eli
minar vícios sanáveis de inconstitucionalida
de, o que certamente não teria ocorrido caso
o projeto de lei em tela (bem assim os demais
apensados nas Comissões de Trabalho e Ser
viço Público e de Economia, Indústria e Co
mércio) tivesse sido remetido para o devido
exame preliminar, relativamente aos pressu
postos da admissibílídade, o qual emana des
ta Comissão Técnica.

Isso posto. votamos pela constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa destas
4 (quatro) emendas ao Projeto de Lei n"
4.796, de 1990. .

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1990.
- Deputado Jorge Arbage, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-Sobre a mesa o seguinte parecer da Comis
são de Trabalho, Administração e Serviço
Público, às emendas de Plenário:

1- A Organização Mundial do Trabalho
(OIT) através da sua convenção 89, ratificada
pelo Brasil, conceitua "Noite" como um pe
ríodo de onze horas consecutivas, pelo me
nos: A emenda apresentda contraria a esse
conceito que é um dos pontos fundamentais
do projeto e mantém praticamente a situação
atual.

Somos pela rejeição da Emenda n" I
Deputado Francisco Amaral

2- É prática vigente nos trabalhos realiza
dos com jornada de seis horas, um intervalo
para descanso ou para lanche.

Somos pela rejeição da Emenda n'! 2.
Deputado Francisco Amaral

3 - O inciso n, no art. 2', já foi suprimido
pela Comissão de Finanças.

O inciso I que regulamenta a Constítuiçãq,
no que diz respeito ao adicional noturno (art.
7' inciso IX), é parte fundamental do projeto,
sem o qual, o mesmo fica sem sentido.

Somos pela rejeição da Emenda n" 03 De
putadoFrancisco Amaral

4 - De acordo com o projeto, o trabalho
noturno teria como regra uma duração diária
de seis horas. Não poderíamos reduzir, simul
taneamente, a jornada para 6 horas e a hora
para 45 minutos, haveria uma dupla prote
ção.

Observamos que proporcionalmente 8 ho
ras estão para 6 horas, assim como 60 minutos
estão para 45 minutos.

Justifica-se, assim, nos cálculos do horário
misto, o cômputo de hora noturna de 45 mi
nutos.

Somos pela rejeição da Emenda n' 4.
Deputado Francisco Amaral.

IH - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Públíco, em reunião ordinária
realizada hoje, opinou. unanimemente, pela
rejeição das 4 (quatro) emendas oferecidas
em plenário ao Projeto de Lei n" 4.796/90
- que "dispõe sobre o trabalho noturno e
dá outras providências", nos termos do pare
cer do relator.

Estiveram presentes os seguintes senhores
Deputados: Amaury Müller, Presidente, Fra
cisco Amaral. Relator; Carlos Alberto Ca6,
Haroldo Sabóia, Mário Lima, Mauro Sam
paio; Célio de Castro. Francisco Küster, Ge
raldo Campos. Paulo Paim, Domingos Leo
nelli. Edmilson Valentim, Augusto Carva
lho, Aristides Cunha, José da Conceição, Nil
son Gibson, Nelton Friedrich, Lysâneas Ma
ciel e Floriceno Paixão.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 1990.
- Deputado Amaury Müller, Presidente 
Deputado Francisco Amaral, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Sobre a mesa o seguinte parecer às emen
das de Plenário, da relatora Deputada Ra
quel Capiberibe, em substituição à Comissão
de Economia, Indústria e Comércio.

PROJETO DE LEI N" 4.796, DE 1990

(Do Deputado Lysâneas Maciel)

"Dispõe sobre o trabalho noturno e dá
outra providências."

Relatora: Deputada Raquel Capiberibe.

Relatório

O PL n" 4.796/90. apensado ao PL n e
1.007/88 foi aprovado, por unanimidade nas
Comissões de: Constituição Justiça e de Re
dação: e. de Trabalho, Administração e Ser
viço Público; e. por maioritl, na Comissão
de Economia, Indústria e Comércio. Nesta
última Comissão, suprimiu-se o inciso II do
art. 2'!, que previa a concessão de aposen
tadoria especial aos 25 anos.
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Na sua apreciação pelo Plenário, foram
apresentadas 4 (quatro) emendas, todas de
autoria do líder do PMDB, que disvirtuam,
completamente, o projeto, mutilando-o intei
ramente.

Voto

O trabalho noturno requer tratamento di
ferenciado, preocupação maior do projeto
em apreço, aprovado maciçamente em todas
as comissões por quais tramitou.

Não há como acolher qualquer das emen
das apresentadas. Não é possível retardar ain
da mais. a regulamentação do inciso IX do
art. 7" da Constituição Federal.

O projeto deve ser aprovado, rejeitando-se
as emendas das de Plenário.

É o nosso voto.
Sala das Sessões. de de 1990, Raquel

Capiberibe, Deputada.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em plenário foram oferecidas e vou sub
meter a votos as seguintes:

EMENDAS

- N'l-

No § I" do art. I" do Projeto onde se lê
19 (dezenove) leia-se

"22 (vinte e duas)".

- N'2-

Fica suprimido o § 3i do art. l' do projeto.

-N'3-

Fica suprimido o art. 2' do projeto.

-N'4-

No § 2" do art. 7" do projeto onde se lê
45 (quarenta e cinco) leia-se

"52 (cinqüenta e dois)".

O Si. Genebaldo Correia - Sr. Presidentl5,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR.. GENEBALDO CORREIA (PMDB
- BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, estamos aprovando parecer do Rela
tor. Portanto, somos contrário às emendas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que aa aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Rejeitadas, contra o voto da Sr" Sandra
Cavalcanti.

O Sr. Erico Pegoraro.- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. ERICO PEGORARO (PFL - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
as emendas apresentadas eram da Deputada
Raquel Capiberibe?

O SR. ·PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não. Trata-se do parecer da Deputada
Raquel CapÍberibe, contrário às emendas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio ao apreciar o projeto, ofereceu ao
mesmo e vou submeter a votos a seguinte:

EMENDA

Suprima-se o inciso 11 do art. 2", do Projeto
de Lei n" 4.796, de 1990.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que a aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vou submeter a votos o

PROJETO DE LEI N' 4.796-A, DE" 1990

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 A duração do trabalho noturno

será de 6 (seis) horas diárias, salvo nos casos
previstos em lei.

§ l' ~nsidera-secomo noturno o traba
lho realizádo entre as 19 (dezenove) horas
e as 6 (seis) horas do dia subseqüente. •

§ 2" Nos horários mistos, assim entendi
dos os que abranjam períodos diurnos e no
turnos, será computado como de 1 (uma) ho
ra o período do trabalho noturno correspon
de a 45 (quarenta e cinco) minutos.

§ 3- Nos horários noturnos ou mistos,
após 3 (três) horas de trabalho contínuo, é
obrigatória a concessão de um intervalo de
descanso de 25 (vinte e cinco) minutos, não
deduzidos da duração do trabalho normal.

§ 4° Os empregados que já tenham con
quistado, no todo ou em parte, e de· modo
permanente, o direito ao repouso semanal
aos sábados elou aos domingos, não serão
obrigados a prestar serviços nesses dias a títu
lo de compensação da jornada semanal.

Art. 2" O trabalho noturno é considera·
do penoso e prejudicial à saúde, sendo asse
gurado ao empregado:

I - remuneração superior à do trabalho
diurno e, para todos os efeitos, um adicional
único de 50% (cinqüenta porcento) incidente
sobre o salário normal, inclusive no -caso de
revezamento ou de horário misto;

II - aposentadoria especial aos 25 (vinte
e cinco) anos de trabalho, inclusive nos casos
de revezamento ou, havendo predominância
do horário noturno sobre o diurno, de horário
misto.

Art. 3" A presente lei também se aplica
aos casos em que a legislação, em caráter·
de exceção, permite o trabalho noturno da
mulher.

Art. 4" É vedado o trabalho noturno aos
menores de 18 (dezoito) anos.

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

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

O SR. PRESIDENTE (In~cêncio <?Iiveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma-'
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado, contra o voto da SI' Sandra Ca
valcanti.

.,
Ficam prejudicados os Proj etos nOS

1.007/88, 3.380/89, 3.496189, 4.994/90 e
5.223/90, apensados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte redação final:

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
DE LEI N' 4.796-B, DE 1990

Dispõe sobre o trabalho noturno e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1- A duração do trabalho noturno

será de 6 (seis) horas diárias, salvo nos casos
previstos em lei.

§ 1" Considera-se como noturno o traba
lho realizado entre as 19 (dezenove) horas
e as 6 (seis) horas do dia subseqüente:

§ 2· Nos horários mistos, assim entendi
dos os que abranjam períodos diurnos e no
tunl\:>s, será computado como de 1 (uma) ho
ra o período de trabalho noturno correspon
dente a 45 (quarenta e cinco) minutos.

§ 3" Nos horários noturnos ou mistos,
após 3 (três) horas de trabalho contínuo, é
obrigatória a concessão de um intervalo de
descanso de 25 (vinte e cinco) minutos, não
deduzidos da duração do trabalho normal.

§ 4" Os empregados que já tenham con
quistado, no todo ou em parte e de modo
permanente, o direito ao repouso semanal
aos sábados elou aos domingos, não serão
obrigados a prestar serviços nestes dias a títu
lo de compensação da jornada semanal.

Art. 2" O trabalho noturno é considera
do penoso e prejudicial à saúde, sendo asse<
gurado ao empregado remuneração superior
à do trabalho diurno e, para todos os efeitos,
um adicional único de 50%- (cinqüenta por
cento) incidente sobre o salário normal, in
clusive no caso de revezamento ou de horário
misto.

Art. 3- . A presente lei também se aplica
aos casos em que a legislação, em caráter
de exceção, permite o trabalho noturno da
mulher. .

Art. 4- É vedado o trabalho noturno aos
menores de 18 (dezoito) anos.

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

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

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1990.
- Sólon Borges dos Reis, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs.que a aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

O Sr. César Maia - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
~ Concedo a palavra a V. Ex' pela ord~m.

O SR. CÉSAR MAIA (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) ~ Sr. Presidente, gosta
ria de registrar que este projeto de lei apro-
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vado é de autoria do Deputado Lysâneas Ma
ciel, do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

-11-

PROJETO DE LEI N9 5.997, DE 1990
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n9 5.997, de 1990, que altera a
legislação do Imposto sobre a Renda re
lativa a incentivos fiscais, estabelece no
vas condições operacionais dos Fundos
de Investimentos Regionais e dá outras
providências. Pendente de pareceres das
Comissões de Constituição e Justiça e
de Redação; de Economia, Indústria e
Comércio; de Viação e Transportes, De
senvolvimento Urbano e Interior.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Jorge Arbage, para proferir parecer ao proje
to em substituição à Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação.

O SR. JORGEARBAGE (PDS - PA. Par..
emitir parecer.) - Sr. Presidente, o Projeto
de Lei n95.997, de 1990, altera a legislação
do Imposto sobre a Renda relativo a incen
tivos fiscais, estabelece novas condições ope
rantes dos fundos de fil'lanciamento regional
e dá outras providências.

Autor do projeto: Poder Executivo.
O referido Projeto de Lei n95.997, de 1990,

de autoria do Exm9Sr. Presidente da Repú
blica, promove consideráveis mudanças na
legislação do Imposto sobre a Renda e o pa
trimônio, mais particularmente no que diz
respeito aos incentivos fiscais e fundos de in
vestimento regional.

Voto do Relator:
Cumpre ressaltar desde logo a excelência

da proposição, indispensável para a redução
das disparidades regionais e de incentivo ao
parque industrial das regiões menos desen
volvidas do País.

A propositura atende sobejamente aos re
quisitos de constitucionalidade, juridicidade
e boa técnica legislativa.

É o nosso parecer.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, uma
indagação: a origem deste projeto é do Poder
Executivo? Somente para lembrar que o Po
der Executivo fez campanha contra os fun
dos, subsídios etc.

O Sr. Erico Pegoraro - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. ERICO PEGORARO (PFL - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

quero informar ao nobre Deputado que os
fundos foram mantidos na Constituição. Essa
é uma forma até de regulamentar e fiscalizar
a sua execução.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Genebaldo Correia, para proferir parecer ao
projeto em substituição à Comissão de Eco
nomia, Indústria e Comércio.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB
- BA. Sem revisão tio orador.) - Sr. Presi
dente, o Projeto de Lei n9 5.997, de 1990,
altera a legislação do Imposto sobre a Renda
relativo ao incentivo fiscal, estabelece novas
condições operacionais dos fundos de investi
mentos regionais e dá outras prov,idências.

Sr. Presidente, o projeto visa a assegurar
a continuidade dos incentivos regionais, pos
sibilitar a criação de adequados mecanismos
de controle e de acompanhamento das aplica
Ções dos recursos e dá completa transparência
às aplicações dos recursos desse fundo.
, Em face do exposto, votamos pela aprova

ção do projeto, nos termos do substitutivo
anexo.

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

SUBSTITUTIVO

Altera a legislação do Imposto sobre
a Renda relativa a incentivos fiscais, esta·
belece novas condições operacionais dos
Fundos de Investimentos Regionais e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' A partir do exercício financeiro

de 1991, correspondente ao período-base de
1990, fica restabelecida a faculdade de a pes
soa jurídica optar pela aplicação de parcelas
do Imposto de Renda devido:

I - no Fundo de Investimentos do Nor
deste (Finar) ou no Fundo de Investimentos
da Amazônia (Finam) (Decreto-Lei n91.376,
de 12 de dezembro de 1974, art. li, I), bem
assim no Fundo de Recuperação Econômica
do Espírito Santo (Fumes) (Decreto-Lei n'
1.376, de 12 de dezembro de 1974, art. lI,
V); e

II - em depósito para revestimento, de
que tratam os arts. 23 da Lei n" 5.508, de
11 de outubro de 1968, e 29 do Decreto-Lei
n9756, de 11 de agosto de 1969, e alterações
posteriores.

Art. 29 Ficam mantidos, até o exercício
financeiro de 2000, correspondente ao perío
do-base de 1999, os prazos e percentuais para
destinação dos recursos de que tratam o art.
5' do Decreto-Lei n' 1.106, de 16 de junho
de 1970, e o art. 6' do Decreto-Lei n' 1.179,
de 6 de julho de 1971, e alterações poste
riores, para aplicação em programas e proje
tos constantes dos planos regionais de desen
volvimento da Amazônia e do Nordeste.

Parágrafo único. Enquanto não promul
gadas as leis atinentes aos planos regionais,
de que trata o caput deste artigo, os recursos
serão aplicados em programas e projetos con-

siderados pnoritários pela Secretaria do De
senvolvimento Regionai da Presidência da
República, em estrita conformidade com as
diretrizes aprovadas pelo Presidente da Re
pública.

Art. 3· A pes,soa jurídica que optar pela
dedução prevista no art. 1. recolherá nas,
agências bancárias arrecadadoras de tributos
federais, mediante DARF específico, o valor
correspondente a cada parcela ou ao total
do desconto.

§ 10 O Departamento do Tesouro Nacio
nal autorizará a transferência dos recursos
ao Banco Operador no prazo de 30 (trinta)
dias de seu recolhimento, para crédito ao
Fundo correspondente, à ordem da respec
tiva Superintendência de Desenvolvimento
RegionaL

§ 2· Após decorrido o prazo de que trata
o parágrafo anterior, os recursos serão trans
feridos aos respectivos Fundos devidamente
corrigidos pela variação do Bônus do Tesouro
NacionaL

§ 3\' Os valores das deduções do Imposto
de Renda, expressos na respectiva declara
ção, serão recolhidos pelo contribuinte d€<vi
damente corrigidos pelo mesmo índice de
atualização aplicado ao valor do Imposto de
Renda, de acordo com a sistemática estabe
lecida para o recolhimento desse tributo.

§ 4' O recolhimento das parcelas corres
pondentes ao incentivo fiscal ficará condicio
nado ao pagamento da parcela do Imposto
de Renda.

Art. 4. As importâncias repassadas pelo
Departamento do Tesouro Nacional, decor
rentes das opções por incentivo fiscal, de que
trata o art. 1., inciso I, e outros recursos dos
Fundos de Investimentos, enquanto não apli
cados, serão atualizados monetariamente pe
los bancos operadores, referidos no Decre
to-Lei n. 1.376, de 12 de dezembro de 1974,
segundo a variação do Bônus do Tesouro Na
cional Fiscal (BTNF).

Parágrafo único. O resultado da variação
monetária constitui recursos dos aludidos
Fundos.

Art. S· Os Fundos de Investimentos apli
carão os seus recursos, a partir do orçamento
de 1991, sob a forma de subscrição de debên
tures, conversíveis ou não em ações, de emis
são das empresas beneficiárias, observando
se que a conversão somente ocorrerá:

I - após o projeto ter iniciado a sua fase
de operação atestada pela Superintendência
de Desenvolvimento Regional respectiva;

II - em ações preferenciais sem direito a
voto observada a legislação das sociedades
por ações.

§ 1. O montante a ser aplicado em de
bêntures não conversíveis não poderá ser su
perior'a 30% (trinta por cento) do orçamento
anual de cada Fundo, excluídos os valores
destinados a projeto próprio, de que trata
o art. 9. desta lei, nem superior a 30% (trinta
por cento) de cada aplicação nos casos de
projeto de implantação e 50% (cinqüenta por
cento) nos casos de ampliação, diversificação
e modernização.
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§ 29 Os bancos operadores poderão efe
tuar distribuição secundária das debêntures
de que trata o parágrafo anterior, observadas
as normas em vigor sobre a matéria.

§ 39 A conversão das debêntures em
ações deverá se efetivar integralmente no
prazo de um ano, a contar do início de opera
ção do projeto.

§ 49 As debêntures a serem subscritas
com os recursos dos fundos deverão ter ga
rantia flutuante.

§ 59 A emissão de debêntures se fará por
escritura particular.

§ 6" Não se aplica às debêntures de que
trata esta lei o disposto nos arts. 57, § 1",
60e 66 a 70 da Lei n'6.404, de 15 de dezembro
de 1976 (Lei das Sociedades por Ações).

§ 79 As debêntures renderão juros de 4%
(quatro por cento) ao ano, pagáveis de doze
em doze meses, calculados sobre o valor do
principal, atualizado monetariamente, se
gundo a variação do BTNF, e capitalizáveis
somente durante o período de carência que
terá como termo fiscal o início de operação
do projeto atestado pela Superintendência de
Desenvolvimento Regional respectiva.

Art. 69 Os fundos de investimentos ficam
autorizados a subscrever as sobras de subs
crição de valores mobiliários emitidos por
companhias abertas, vinculadas a projeto
aprovado, obedecidas as normas da legisla
ção em vigor sobre a matéria e respeitado
o limite de desembolso de recursos pelos fim
dos.

Art. 7" Para efeito de avaliação, os títu
los integrantes da carteira dos fundos de in
vestimentos serão computados:

I - pela cotação média do último dia em
que foram negociados, na hipótese de ações
cotadas em bolsa; e

11 - pelo valor patrimonial, com base no
balanço da empresa no último exercício, cor
rigido segundo a variação do BTNF, até. a
data da avaliação, na hipótese, de ações não
cotadas em bolsa;

lU - pelo valor atualizado, acrescido dos
juros decorridos, na hipótese de debêntures.

Parágrafo único. Deverão ser constituí
das provisões adequadas, a fim de ajustar
o valor de avaliação constante das carteiras
dos fundos ao valor provável de realização
dess,es investimentos, com base "em parecer
técnico elaborado pelos Bancos Operadores,
e aprovado pelo Conselho Deliberativo da
respectiva Superintendência de Desenvolvi
mento Regional.

Art. 8" Os certificados de investimentos
poderão ser convertidos, mediante leilões es
'peciais realizados nas bolsas de valores, em
títulos pertencentes às carteiras dos fundos,
de acordo com suas respectivas cotações.

§ 19 Caberá à Comissão de Valores Mo
biliários, o\lvidos as Agências de Desenvol
vimento Regional e os bancos operadores,
,fixar as1condições e os sistemas de:
, a) conversão de que trata este artigo; e

~) negociações dos certificados de investi
mentos em bolsas de valores.

§ 2" Os bancos operadores poderão esti
pular pagamento em moeda corrente de par
cela de preço dos títulos ofertados nos leilões
especiais.

§ 39 Os certificados de investimentos re
feridos neste artigo poderão ser escriturais,
mântidos em conta de depósito junto aos ban
cos operadores.

Art. 9" As Agências de Desenvolvimen
to Regional e os bancos operadores assegu
rarão às pessoas jurídicas ou grupos de em
presas coligadas, que, isolada ou conjunta
mente, detenham, pelo menos, cinqüenta e
um por cento do capital votante de sociedade
titular de projeto beneficiário do incentivo,
a aplicação, nesse projeto, de recursos equi
valentes a setenta por cento do valor das op
ções de que trata o art. I", inciso I.

§ I" Na hipótese de que trata este artigo,
serão obedecidos os limites de incentivos fis
cais constantes do esquema financeiro apro
vado para o projeto, ajustado ao orçamento
anual dos fundos.

§ 2" Nos casos de participação conjunta,
será obedecido o limite mínimo de dez por
cento do capital votante para cada pessoa
jurídica ou grupo de empresas coligadas, a
ser integralizado com recursos próprios.

§ 3" O limite mínimo de que trata o pará
grafo anterior será exigido para as opções
que forem realizadas a partir do exercício
seguinte ao da entrada em vigor desta lei.

§ 4" Relativamente aos projetos priva
dos, não governamentais, voltados para a
construção e exploração de vias de comuni
~ção e transporte, de complexos energéticos
e turísticos considerados prioritários para o
desenvolvimento regional, o limite mínimo
de que trata o § 29 deste artigo poderá ser
reduzido a níveis adequados ao porte econô
mico-financeiro e à estrutura de capital do
empreendimento.

§ 5" Consideram-se empresas coligadas,
para fins do disposto neste artigo, aquelas
cuja maioria do capital votante seja contro
lada, direta ou indiretamente, pela mesma
pessoa física ou jurídica, compreendida tam
bém, esta última, como il,ltegrante do grupo.

§ 6' Os investidores que se enquadrarem
lIa hipótese deste artigo deverão comprovar
essa situação anteriormente à aprovação do
projeto.

§ 7" A aplicação dos recursos dos fundos
relativa a pessoas jurídicas ou grupos de em
presas coligadas que se enquadrarem na hip6
tese deste artigo será realizada:

a) quando o controle acionário ocorrer de
forma isolada, sob a modalidade de ações
escriturais com direito de voto, observadas
as normas das sociedades por ações; e

b) nos casos de participação conjunta mi
noritária, sob a modalidade de açpes ou de
bêntures conversíveis ou não em ações. ,

Art. 10. Aos Conselhos Deliberativos
das Superintendências de Desenvolvimento
Regional caberá:

I - no início de cada exercício, definir as
diretrizes e prioridades para orientar a pro
gramação orçamentária anual e aprovar o or
çamento anual dos fundos;

II - aprovar os projetos merecedores das
aplicações de recursos, observados os parâ
metros e objetivos constantes dos Planos Re
gionais de Desenvolvimento.

§ 1Q Antes de ser submetido ao Conselho
Deliberativo das Superintendências de De
senvolvimento Regional, o projeto deverá re
ceber parecer conclusivo favorável das Secre
tarias Executivas das respectivas Superinten
dências, no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, a partir de sua apresentação.

§ 29 O acompanhamento e a fiscalização
dos projetos beneficiários serão realizados
pelas Superintendências de Desenvolvimento
Regional, as quais recorrerão ao concurso
dos bancos operadores e de auditorias inde
pendentes.

§ 3" Os projetos aprovados e com im
plantação ainda não iniciada serão reavalia
dos pela Secretaria Executiva das Superinten
dências de Desenvolvimento Regional para
efeito de enquadramento na sistemática ora
estabelecida.

§ 49 Os bancos operadores ficam respon
sáveis pela conversão de que trata o art. 4"
desta lei.

Art. 11. Os recursos dos fundos de que
trata esta lei destinar-se-ão, nos projetos a
serem aprovados, à cobertura de investimen
tos fixos, sendo:

I - nos casos de projetos industriais, pre
ferencialmente para máquinas, aparelhos e
~quipamentos; e

II - nos demais projetos, as Superinten
dências de Desenvolvimento Regionàl esta
belecerão, previamente, as inversões fixas a
serem admitidas para efeito de vinculação.

Parágrafo único. A aphcação de recursos
do Finor e do Finam em projetos agrope
cuários somente se fará em regiões de reco
nhecida vocação agropastoril respeitadas as
diretrizes governamentais de preservação
ambiental.

Art. 12. A aplicação dos recursos dos
fundos será realizada em estrita consonância
com os objetivos do projeto e em confor
midade com todas as cláusulas condicionan
tes estabelecidas quando da sua aprovação
pelo Conselho Deliberativo das Superinten
dências de Desenvolvimento Regional.

§ 19 O descumprimento do disposto no
caput deste artigo resultará:

I - no cancelamento, pelo Conselho Deli,
berativo da respectiva Superintendência, dos
incentivos aprovados;

11 - no recolhimento, pela empresa bene
ficiária, ao Banco Operador, das quantias re
cebidas, corrigidas monetariamente, segundo
a variação do BTNF, a partir da ôata de seu
recebimento, acrescidas de multa de vinte por
cento e de juros de um por cento ao mês,
deduzidas, no caso de aplicação de recursos
sob a forma de debêntures, as parcelas já
amortizadas.

§ 29 Sem prejuízo do disposto no § I" des
te artigo, a Comissão de Valores Mobiliários
poderá impor aos infratores as penalidades
previstas no art. 11 da Lei n' 6.385, de 7
de dezémbro de 1976.
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§ 39 Ap6s o recolhimento dos recursos,
a empresa benefiCiáriàemissora ficará autori
zada a proceder a redução do capital social,
proporcionalmente às ações subscritas pelo
Fundo, com o conseqüente cancelamento dos
respectivos títulos.

Art. 13. A apuração dos desvios das
aplicações dos recursos dos fundos será feita
mediante procedimento administrativo, ins
taurado sob pena de responsabilidade, pelas
Superintendências de Desenvolvimento Re
gional, com a participação de representante
do Banco Operador, admitida ao infrator am
pla defesa.

Art. 14. A falta de recolhimento, pela
empresa beneficiária, dos valores apurados
em processo, no prazo de trinta dias contados
da data do recebimento da comunicação do
cancelamento, importará na execução judi
cial a ser promovida pela Agência de Desen
volvimento Regional.

Art. 15. As importâncias recebidas, na
forma do art. 11, reverterão em favor do Fun
do correspondente, cabendo ao Banco Ope
rador respectivo, caso os títulos já tenham
sido negociados; promover a emissão de no
vas quotas.

Art. 16. Para efeito do disposto no art.
12, ~quipara-se à aplicação de recursos em
desacordo com o projeto aprovado:

I - a paralisação ou suspensão das obras
ou serviços de implantação do empreendi
mento, sem prévia autorização da autoridade'
competente; e

11 - O descumprimento dos cronogramas
estabelecidos no ato de aprovação do proje
to, motivado por falta de aporte de recursos
do grupo empreendedor, salvo motivo de for
ça maior devidamente comunicado à Superin
tendência de Desenvolvimento Regional e
por ela reconhecido.

Art. 17. Considerar-se-ão solidariamen
te responsáveis pela aplicação dos recursos
dos Fundos liberados pelos Bancos Opera
dores e recebidos il partir da data da publi
cação desta lei a empresa titular do projeto
e seus acionistas controladores.

Art. 18. Cabe à Comissão de Valores'
Mobiliários disciplipar a constituição, a orga
nização, o funcionamento e a administração
de Fundos Mútuos de Ações Incentivadas,
inclusive estabelecer norma~ e práticas a se
rem observadas quanto à administração e
composição das carteiras de títulos e valores
mçbiliário.8, bem assim quanto aos limites
máximos de remuneração.

Art. 19. As empresas que tenham em
preendimentos industriais e agroindustriais
em operações nas.áreas de atuação da Supe
rintendência de Desenvolvimento do Nordes
te - (SUDENE) e da Superintendência de
Desenvolvimento da Amazônia (SUDAN),
poderão depositar no Banco do Nordeste do
Brasil S/A e no Banco da Amazônia S/A,
respectivamente, para reinvestimento, qua
renta por cento do valor do Imposto de Ren
da devido pelos referidos empreendimentos,
calculados sobre o lucro da exploração, acres
cido de cinqüenta por cento de recursos pr6
pilos, ficando, porém, a liberação desses .Te-

cuisos· ·condicionada à aprovação, pelas
Agências de Desenvolvimento Regional dos
respectivos projetos técnico-econômicos de
modernização ou complementação de equi
pamento.

§ 19 Os recursos de que,trata este artigo,
enquanto não aplicados, serão corrigidos mo
netariamente pelo Banco Operador, com ba
se na variação do BlNF.

§ 29 Poderá ser deduzida a quantia cor
respondente a dois por cento do valor de cada
parcela de recursos liberada, a ser dividida,
em partes iguais, entre a Agência de Desen
volvimento Regional e o Banco Operador,
a título de custo de administração do projeto.

§ 39 Na hip6tese de o projeto não ser
aprovado, cáberá ao Banco Operador devol
ver à empresa depositante a parcela de recur.
sos pr6prios e recolher à União Federal o
valor depositado como incentivo.

Art. 20. Pela administração dos recursos
dos Fundos de Investimentos, caberão as se·
guintes remunerações:

I - tTl~S por cento ao ano ao Banco Opera
dor, devidos mensalmente, calculados sobre
o valor do patrimônio líquido do respectivo
Fundo, a título de serviço de administração
dé carteíras;

11 - um e meio por cento ao Banco Opera
dor, calculados sobre o valor de cada libera
ção de recursos pelo respectivo Fundo, para
custeio de atividades de pesquisa e promo
ção; e

111""':" três e meio por cento à Superinten
dência de Desenvolvimento Regiona1, calcu
lados sobre o valor de cadlil liberação de re
cursos pelo respectivo Fundo, para custeio
das atividades de pesquisa e promoção rela
cionadas com as regiões beneficiadas com os
incentivos e de análise, acompanhamento e
fiscalização dos projetos. .

Art. 21. As empresas beneficiárias dos
recursos dos Fundos ficam obrigadas, a cada
exercício, a remeter à Comissão de Valores
Mobiliários e aos Bancos Operadores dos res
pectivos Fundos c6pias das demonstrações fi
nanceiras devidamente auditadas por audi
tores independentes.
. Art. 22. Fica assegurado aos beneficiá
rios de projetos aprovados e em implantação
o direito à adoção de uma das seguintes alter
nativas:

I - opção pela sistemática de incentivos
fiscais instituída pela presente lei;

11 - conclusão do empreendimento por
meio de outras fontes de recursos.

Art. 23. A faculdade referida no art. 19

seriÍ extinta no prazo de dez anos, a contar
do exercício finánceiro de 1991, ano-base de
1990, inClusive.

Art. 24. Os estatutos da companhia po
derão excluir o direito de preferência nas
subscrições das debêntures conversíveis em
ações correspondentes. a emissões a serem
adquiridas, exclUSIvamente, com recursos
dos Fundos.

Art. 25. Aplicam-se ao Fundo de Recu
peração Econômica do J;lstado do Espírito
Santo (FUNRES) e ao Grupg ]ixecu!iyo para
Recuperação Econômica do Estado do Espí-

rito Santo (GERES), no que couberem, as
disposições desta lei.

Art. 26. O Poder Executivo regulamen
tará a presente lei no prazo de sessenta dias
contados de sua publicação.

Art. 27. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 28. Revogam-se as disposições em
contrário.

Sala das Sessões, de de 1990.
- Deputado Genebaldo Correia, Relator.

O·SR. PRÉSIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado.
José Luiz Maia, para proferir parecer ao pro
jeto em substituição à Comissão de Viação
e Transportes, Desenvolvimento Urbano e
Interior.

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (PDS - PI. Para
emitir parecer.) - Sr. Presidente, o Projeto
de Lei n" 5.997, de 1990 é do POder Execu
tivo. Altera a legislação do Imposto de Renda
relativo a incentivos fiscais, estabelece novas
condições operacionais dos fundos de investi
mentos regionais e dá outras providências.

Sr. Presidente, o voto é pela aprovação
do Projeto de Lei n" 5.997, de 1990, na forma
do substitutivo anexo, em conformidade com
o art. 57, inciso IV, combinado com os arts.
118, § 4', e 119, § 3°, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados.

Queremos esclarecer ainda que acolhemos
no nosso parecer a emenda do Deputado Ha
roldo Sab6ia. Também mantivemos entendi
mentos com o Senador Mansueto de Lavor
no sentido de acolher o parecer.

É este o parecer.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputa~o

José Luiz Maia, para proferir parecer ao pro
jeto em substituição à Comissão de Viação
e Transportes, Desenvolvimento Urbano e
Interior.

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (PDS - PI. Para
emitir parecer.) - Sr. Presidente. o Projeto
de Lei no 5.997, de 1990 é do Poder Execu
tivo. Altera a legislação do Imposto de Rend~
relativo a incentivos fiscais, estabelece novas
condições operacionais dos fundos de investi
mentos regionais e dá outràs providências.

Sr. Presidente, o voto é pela aprovação
do' Projeto de Lei n9 5.997, de 1990, na forma
do substitutivo anexo. em conformidade com
o art. 57, inciso IV, combinado com os arts.
118, § 4", e 119, §' 3', do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados.

Queremos esclarecer ainda que acolhemos
no nosso parecer a emenda do Deputado Ha:
roldo Sabóia. Também mantivemos entendi·
mentos com o Senador Mansueto de Lavor
no sentido de acolher o parecer.

É este o parecpr

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES,

DESENVOLVIMENTO URBANO
E INTERIOR

SUBSTITUTIVO
(Ao Projeto DE l..ei n9 5.997/90)
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(MENSAGEM N' 877/90)
"Altera a l~gislação do imposto

sobre a Renda relativa a incentivos fis
cais, estabelece novas condições opera
cionais dos Fundos de Investimentos
Regionais e dá outras providências."

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" A partir do exercício financeiro

de 1991, correspondente ao período-base de
1990, fica restabelecida a faculdade da pessoa
jurídica optar pela aplicação de parcelas do
Imposto de Renda devido:

I - No Fundo de Investimentos do Nor
deste - FINOR ou no Fundo de Investi
mentos da Amazônia - FINAM - (Decre
to-Lei n° 1.376, de 12 de dezembro de 1974.
art. 11, I), alínea "a", bem assim no Fundo
de Recuperação Econômica do Espírito San
to - FUNRES - (Decreto n' 1.376. de 12
de dezembro de 1974, art. 11, V); e

II - em depósito para reinvestimento. de
que trata os arts. 23 da Lei n" 5.508. de 11
de outubro de 1968, e 29 do Decreto-Lei n"
756, de 11 de agosto de 1969. e alterações
posteriores.

Art. 2" Ficam mantidos, até o exercício
financeiro de 2000, correspondente ao perío
do-base de 1999. os prazos e percentuais para
destinação dos recursos de que tratam o art.
5' do Decreto-Lei n" 1.106. de 16 de junho
de 1970, e o art. 6" do Decreto-Lei n" 1.179.
de 6 de julho de 1971. e alterações poste
riores, para aplicação em programas e proje
tos constantes dos planos regionais de desen
volvimento da Amazônia e do Nordeste.

Parágrafo único. Enquanto não promul
gamos as leis atinentes aos planos regionais.
de que trata o caputdeste artigo, os recursos
serão aplicados em programas e projetos con
siderados prioritários pelo Conselho Delibe
rativo da respectiva Superintendência de De
senvolvimento Regional, em estreita confor
midade com as diretrizes aprovadas pelo Pre
sidente da República.

Art. 3' A pessoa jurídica que optar pela
dedução prevista no art. I" recolherá nas
agências bancárias arrecadadoras de tributos
federais. mediante DARF específico, o valor
correspondente a cada parcela ou ao total
do desconto.

§ I" O Departamento do Tesouro Nacio·
nal- autorizará a transferência dos recursos
ao Banco Operador no prazo de 15 (quinze)
dias de seu recolhimento, para crédito ao
Fundo correspondente, à ordem da respec
tiva Superintendência de Desenvolvimento
RegiónaI.

§ 2" Após decorrido o prazo de que trata
o parágrafo anterior. os recursos serão trans
feridos aos respectivos Fundos devidamente
corrigidos pela variação do Bônus do Tesouro
Nacional Fiscal.

§ 3" Os valores das deduções do Imposto
de Renda, expressos na respectiva declara
ção. serão recolhidos pelo contribuinte devi
damente corrigidos pelo mesmo índice de
atualização aplicado ao valor do Imposto de
Renda, de acordo com a sistemática estabe
lecida para o recolhimento desse tributo.

§ 4' O recolhimento das parcelas corres-

pondentes ao incentivo fiscal ficará condicio
nado ao pagamento da parcela do Imposto
de Renda.

Art. 4" As importâncias repassadas pelo
Departamento do Tesouro Nacional. decor
rentes das opções por incentivo fiscal, de que
trata o art. I', inciso I, e outros recursos dos
Fundos de Investimentos. enquanto não apli
cados, serão atualizados monetariamente pe
los Bancos Operadores, referidos no Decre
to-Lei n" 1.376, de 12 de dezembro de 1974.
segundo a variação do Bônus do Tesouro Na
cional Fiscal - BTNF.

Parágrado único. O resultado da varia
ção monetária constitui recursos dos aludidos
Fundos.

Art. 5" Os Fundos de Investimentos apli
carão os seus recursos, a partir do orçamento
de 1991, sob a forma de subscrição de debên
tures, conversíveis ou não em ações,.de emis
são das empresas beneficiárias, observando
se que a conversão somente ocorrerá:

I - após o projeto ter iniciado a sua fase
de operação atestada pela Superintendência
de Desenvolvimento Regional respectiva;

H - em ações preferênciais sem direito
a voto. observada a legislação das sociedades
por ações.

§ I" O montante a ser aplicado em de
bêntures não conversíveis não poderá ser su
perior a 30% (trinta por cento) do orçamento
anual de cada Fundo, excluídos os valores
destinados a projeto próprio, de que trata
o art. 90desta lei, nem superior a 30% (trinta
por cento) de cada aplicação nos casos de
projeto de implantação e 50% (cinqüenta por
cento) nos casos de ampliação, diversificação
e modernização.

§ 2" Os Bancos Operadores poderão efe
tuar distribuição secundária das debêntures
de que trata o parágrafo anterior, observadas
as normas em vigor sobre a matéria.

§ 3' A conversão das debêntures em
ações deverá se efetivar integralmente no
prazo de um ano, a contar do início de opera
ção do projeto.

§ 4° As debênture, a serem subscritas
com os recursos dos Fundos deverão ter ga
rantia tlutuante.

§ 5. A emissão de debêntures se farã por
escritura particular.

§ 6' Não se aplica às debêntures de que
trata esta lei o disposto nos art. 57, § 1",
60 e 66 a 70 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro
de 1976 (Lei das Sociedades por Ações).

§ 70 As debêntures renderão juros de 4%
(quatro por cento) ao ano, pagáveis de doze
em doze meses, calculadOli sobre o valor do
principal atualizado mom;tariamente, segun
do a variação do BTNF, e capitalizáveis so
mente durante o período de carência, que
terá como termo final o início de operação
do projeto atestado pela Superintendência de
Desenvolvimento Regional respectiva.

Art. 6' Os Fundos de investimentos au
torizados a subscrever as sobras de subscrição
de valores mobiliários emitidos por compa
nhias abertas, vinculadas a projeto aprovado,
obedecidas as normas da legislação em vigor

soore a matéria e respeitado o limite de de
sembolso de recursos pelos fundos.

Art. 70 Para efeito de avaliação, os títu"
los integrantes da carteira dos Fundos de in
vestimentos serão computados:

I - pela cotação média do último dia em
que foram negociados, na hipótese de ações
cotadas em bolsa;

II - pelo valor patrimonial, com base no
balanço da empresa no último exercício, cor
rigido segundo a variação do BTNF, até a
data da avaliação, na hipótese de ações não
cotadas em bolsa;

IH - pelo valor atualizado, acrescido dos
juros decorridos, na hipótese de debêntures.

Parágrafo único. Deverão ser constituí
dos provisões adequadas, a fim de ajustar
o valor de avaliação cantante das carteiras
dos fundos ao valor provável de realização
desse investimentos, com base em parecer
técnico elaborado pelos bancos operadores,
e ouvida a Superintendência de Desenvol
vimento Regional resoectiva.

Art. 8' Os certificados do investimentos
poderão ser convertidos, mediante leilões es
peciais realizados nas bolsas de valores, em
títulos pertencentes às carteiras dos fundos,
de acordo com suas respectivas cotações.

§ 1· Caberá à Comissão de Valores Mo
biliários, ouvidos as agências de desenvol
vimento regional e os bancos operadores, fi
xar as condições e os sistemas de:

I - conversão de que trata este artigo;
e

H - negociação dos certificados de investi
mentos em bolsas de valores.

§ 2' Os bancos operaqores poderão esti
pular pagamento em moeda corrente de par·
cela do preço dos títulos ofertados nos leilões
especiais.

§ 30 Os certificados de investimentos re
feridos neste artigo poderão ser escriturais,
mantidos em conta de depósito junto aos ban
cos operadores.

Art. 9° As agências de desenvolvimento
regional e os bancos operadores assegurarão
às pessoas jurídicas ou grupos de empresas
coligadas, que, isolada ou conjuntamente,
detenham, pelo menos, cinqüenta e um por
cento do capital votante de sociedade titular
de projeto beneficiário do incentivo, a aplica
ção, neste projeto, de recursos equivalentes
a setenta por cento do valor das opções de
que trata o art. 10, inciso L

§ I' Na hipótese de que trata este artigo,
serão obedecidos os limites de incentivos fis
cais do esquema financeiro aprovado para
o projeto, ajustado ao orçamento anual dos
fundos.

§ 2' Nos casos de participação conjunta,
será obedecido o limite mínimo de dez por
cento do capital votante para cada pessoa
jurídica ou grupo de empresas coligadas, a
ser integralizado com recursos próprios.

§ 3" O limite mínimo de que trata o pará
grafo anterior será exigido para as opções
que forem realizadas a partir do exercício
seguinte ao da entrada em vigor desta lei.

§ 40 Relativamente aos projetos priva
dos, não governamentais, voltados para a
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construção e exploração de vias de comuni
cação e transporte e de complexos energé
ticos considerados prioritários para o desen
volvimento regional, o limite mínimo de que
trata o § 2. deste artigo será de 5% (cincc
por cento).

§ 5. Consideram-se empresas coligadas,
para fins do disposto neste artigo, aqueles
cuja maioria do capital votante seja contro"
lada, direta ou indiretamente, pela mesma
pessoa física ou jurídica, compreendida tam
bém, esta última, como integrante do grupo.

§ 69 Os investidores que se enquadrarem
na hipótese deste artigo deverão comprovar
essa situação antecipadamente à aprovação
do projeto.

§ 79 A aplicação dos recursos dos fundos
relativos às pessoas jurídicas ou grupos de
empresas coligadas'que se enquadrarem na
hipótese deste artigo será realizada:

I - quando o controle acionário ocorrer
de forma isolada, sob a modalidade de ações
escriturais ,com direito de voto, observadas
as normas das sociedades por ações; e

11 - nos casos de participação conjunta
minoritária sob a modalidade de ações ou
debêntures conversíveis ou não em açges.

Art. 10. Aos conselhos deliberativos das
superintendênCias de desenvolvimento regio
nal caberá:

I - no início de cada exercício, definir
as diretrizes e prioridades para-orientar a pro
gramação orçamentária anual e aprovar o or
çamento anual dos fundos;

11 - aprovar os projetos merecedores das
aplicações de recursos, observados os ,parâ
metros e objetivos constante dos planos re
gionais de desenvolvimento.

§ 19 Antes de ser submetido ao conselho
deliberativo das superintendências detdesen
volvimento regional, o projeto deverá rece
ber parecer conclusivo favorável das secre
tarias executivas das respectivas superinten
dências, no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, a partir de sua apresentação.

§ 2. O acompanhamento e a fiscalização
dos projetos beneficiários serão realizados
pelas superintendências de desenvolvimento
regional, as quais recorrerão ao concurso dos
bancos operadores e de auditorias indepen
dentes.

§ 3. ds projetos aprovados e com im
plantação ainda não iniciada, serl!0 reava
lifldos pela secretaria executiva das superin
tendências de desenvolvimento regional para
efeito de enquadramento na sistemática ora
estabelecida.

4 4. Os bancos operadores ficam respon
sáveis pela conversão de que trata o art. 4·
&sta lei.

Art. 11. Os recursos dos fundos de que
trata esta lei destinar-se-ão, nos projetos a
serem aprovados à cobertura de investimen
tos fixos, sendo:

I - nos casos de projetos industriais, prefe
rencialmente para máquinas, aparelhos e
equipamentos; e

11 - nos demais projetos, as superinten
dências de desenvolvimento regional estabe-

lecerão, previamente,. as inversões a serem
admitidas para efeito de vinculação.

Parágrafo único. A aplicação de recursos
do Finor e do Finam em projetos agrope
cuários somente se:: fará em regiões de reco
nhecida vocação agropastoril, respeitadas as
diretrizes ,governamentais de preservação
ambiental e, em situação de conflito social,
ouvido o Incra.

Art. 11. A aplicáção dos ú:cursos~dos
fundos será realizada em,estrita consônância
com os objetivos do \?wjeto e em confor
midade ,com todas as-cláusulas condicionan
tes quando da sua aprovação pelo conselho
del~berativo das superitendências de desén
volvimento regional.

§ 19 O descumprimento do çlisposto no
caputdeste artigo resultará;

I -'no cancelamento, pelo conselho deli
berativo da respectiva superintendência, dos
incentivos aprovados;

11 - no recolhimento, }1ela empresa bene
ficiária" ao banco operador, das quantias re
cebidas, corrigidas monetariamente, segundo
a variação do BTNF, a aprtir da data de seu
recebimento, acrescidas de multa de vinte por
cento e de juros de umn por cento ao, mês,
deduzidas, no caso de aplicação de recursos
sob a forma de debêntures, as parcelas já
ainortizad'as

§ 29 Sem prejuízo do disposto no pará
grafo primeiro deste artigo, a Comissão d~

Valores Mobiliários poderá impor aos infra
tores as penalidades previstas no art. 11, da
Lei n· 6.385, de 7 de dezembro de 1976.

§ 39 Após o recolhimento dos recursos,
a empresa beneficiária emissora fica' autori
zada a proceder a redução do capital social,
proporcionalmente às ações subscritas. pelo
fundo, com o conseqüente cancelamento dos
respectivos títulos.

Art. 13. A apuração dos desvios das apli
cações dos recursos dos fundos será feita me
diante procedimento administrativo, instau
rado sob pena de responsabilidade, pelas su
perintendências de desenvolvimento regio
nal, com a participação de representante.,do
banco operador, admitida ao infrator ampla
defesa. .

Art. 14. A falta de recolhimento, pela
empresa beneficiária, dos valores apurados
em processo, no prazo de trinta dias contados
da data do recebimento da comunicação do
cancelamento, importará na execução judi
cial a ser promovida pela agência de desen
volvimento regional.

Art. 15. As-importâncias recebidas, na
forma do art. 11, reverterão em favor do fun
do correspondente, cabendo ao banco ppera
dor respectivo, caso ou títulos já tenham sido
negociados, promover a emissão de novas
quotas.

Art. 16. Para efeito do disposto no art.
12; equipara-se à aplicação de recursos- em
desacordo com o projeto aprovado:

I - a paralisação ou suspensão das obras
ou serviços de implantação do empreendi
mento, sem prévia autorização da autoridade
competente; e

II - o descumprimento dos crono~amas

estaoelel:tUOs nu atU Ut: aprovação do proje
to, motivado por falta de aporte de recursQs
do grupo empreendedor, salvo motivo de for
ça maior.devidamente comunicado à superin
tendênci~ de desenvolvimento ,regional e por
ela reconhecido.

Art. 17. Considerar-se-ão solidariamen
te responsáveis pela aplicação dos .recursos
dos fundos liberados pelos bancos operadores
e recebidos a partir da data da publicação
desta lei a empresa titular do projeto e seus
acionistas controladoreS.

Art. 18. Cabe à Comissão de Valores
Mobiliários aisci~linar a constituição, a orga
nização, o funcionamento e a administração
de fundos mútuos de ações incentivadas, in
clusive estabelecer normas e práticas a serem
observadas à administração e composição das
carteirasde títulos e valores mobiliários, bem
assim quanto aos limites máximos de remu
neração.

Art. .19. As empresas que tenham em
preendimentos industriais e agroindustriais,
em operação nas áreas de atuação da Superin·
tendência de Desenvolvimento do Nordeste
- SUDENE, e da Superintendência de De
senvolvimento da Amazônia - SUDAM,
poderão depositar no Banco do Nordeste do
Brasil S/A e no Banco da Amazônia S/A,
respectivamente, para reinvestimento, qua
renta por cento do valor do Imposto de Ren
da devido pelos referidos empreendimentos,
calculados sobre o lucro da exploração, acres
cido de cinqüenta por cento de recursos pró
prios, ficando, porém, a liberação desses r~

cursos condicionada à aprovação, pçlas agên
cias do desenv'olvimento regional, dos respec
tivos projetos técnico-econômicos de moder
nização ou complementação de e:quipamen
to.

§ 1. Os recursos de que trata este artigo,
enquanto não aplicados, serão corrigidos mo
netariamente.pelo banco operador, com base
na variação do BTNF.

§ 2' Poderá ,ser deduzida a quantia cor
respondente a dois por cento do valor de cada
parcela de recursos liberados, a ser dividida,
em partes iguais; entre a agência de desenvol
vimento regional e o banco operador, a título
de custo de administração do projeto.

§ 3. Na hipôtese de o projeto não ser
aprovado, caberá ao banco..operador devol
ver à empresa depositante a parcela de recur
;os próprios e recolher à União Federal o
valor depositado como incentivo.

Art. 20. Pela administração dos recursos
dos fundos de investimento, caberão as se
guintes remunerações:

I - três por cento ao ano ao banco opera
dor, devidos mensalmente, calculados sobre
o valor do patrimônio líquido do respectivo
Fundo, a título de serviço de administração
das carteiras:

II - um e meio por cento ao banco opera
dor, calculados sobre o valor de cada libera
ção de recursos pelo respectivo fundo, para
custeio de atividades de pesquisa e promo
ção;

III - três e meio por cento à superinten
dência de desenvolvimento regional. calcu-
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lados sobre o valor de cada liberação de re
cursos pelo respectivo fundo, para custeio das
atividades de pesquisa e promoção relacio
nadas com as regiões beneficiadas com os
incentivos e de análise, acompanhamento e
fiscalização dos projetos.

Art. 21. As empresas beneficiárias dos
recursos dos fundos ficam obrigadas, em cada
exercício, a remeter à comissão de Valores
Mobiliários e aos bancos operadores dos res
pectivos fundos cópias das demonstrações fi
nanceiras devidamente auditadas por audi
tores independentes.

Art. 22. Fíca assegurado aos beneficiá
rios de projetos aprovados e em implantação,
o direito à adoção de uma das seguintes alter
nativas:

I - opção pela sistemática de incentivos
fiscais instituída pela presente lei;

II - conclusão do empreendimento por
meio de outras fontes de recursos.

Art. 23. A faculdade referida no art. l'
será extinta no prazo de dez anos, a contar
do exercício financeiro de 1991, ano-base de
1990, inclusive.

Art. 24. Os estatutos da companhia po
derão excluir o direito de preferência nas
subscrições das debêntures conversíveis em
ações correspondentes a emissões a serem
adquiridas, exclusivamente, com recursos
dos fundos.

Art. 25. Aplicam-se ao Fundo de Recu
peração Econômica do Estado do Espírito
Santo - FUNRES, e ao Grupo Executivo
para Recuperação Econômica do Estado do
Espírito Santo - GERES, no que couberem.
as disposições desta lei.

Art. 26. Até doze (12) meses após o iní
cio da legislatura a iniciar-se em 1991, Comis
são Mista do Congresso Nacional reavaliará
os incentivos fiscais regionais, propondo as
medidas corretivas à luz de suas conclusões.

Art. 27. O Poder Executivo regulamen
tará a presente lei no prazo de sessenta dias
contados de sua publicação.

Art. 28. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 29. Revogam-se as disposições em
contrário.

Sala das Sessões, de de 1990.
- DeputadoJosé Luiz Maia,Relator.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Vai-se passar a votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Comissão de Viação e Transportes, De
senvolvimento Urbano e Interior, ao apreciar
.o projeto, ofereceu ao mesmo e vou submeter
a votos o seguinte:

SUBSTITUTIVO

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' A partir do exercício financeiro

de 1991, correspondente ao período-base de
1990, fica restabelecida a faculdade da pessoa
jurídica optar pela aplicação de parcelas do
Imposto de Renda devido:

[- no Fundo de h;lVestimentos do Nor
deste - FINOR ou no Fundo de Investi
mentos da Amazônia ....... FINAM (Decreto
Lei n" 1.376, de 12 de dezembro de 1974.
art. 11, I), alínea a, bem assim no Fundo
de Recuperação Econômica do Espírito San
to - FUNRES (Decreto-Lei n' 1.376, de 12
de dezembro de 1974, art. 11, V); e

II - em depósito para reinvestimento, de
que tratam os arts. 23 da Lei n" 5.508, de
11 de outubro de 1968, e 29 do Decreto-Lei
n" 756. de 11 de agosto de 1969, e alterações
posteriores.

Art. 2" Ficam mantidos, até o exercício
financeiro de 2000, correspondente ao perío
do-base de 1999, os prazos c percentuais para
destinação dos recursos de que tratam o art.
5" do Decreto-Lei n° 1.106, de 16 de junho
de 1970, e o art. 6" do Decreto-Lei n' 1.179,
de 6 de julho de 1971, e alteraçoes poste
riores, para aplicação em programas e proje
tos constantes dos planos regionais de desen
volvimento da Amazônia e do Nordeste.

Parágrafo único. Enquanto não promul
gadas as leis atinentes aos planos regionais,
de que trata o caput deste artigo, os recursos
serão aplicados em programas e projetos con
siderados prioritários pelo Conselho Delibe
rativo da respectiva Superintendência de De
senvolvimento Regional, em estreita confor
midade com as diretrizes aprovadas pelo Pre
sidente da República.

Art. 3" A pessoa jurídica que optar pela
dedução prevista no art. 1" recolherá nas
agências bancárias arrecadadoras de tributos
federais, mediante DARF específico, o valor
correspondente a cada parcela ou ao total
do desconto.

§ l' O Departamento do Tesouro Nacio
nal autorizará a transferência dos rec)Jrsos
ao banco operador no prazo de 15 (quinze)
dias de seu recolhimento, para crédito ao
Fundo correspondente, à ordem da respec
tiva Superintendência de Desenvolvimento
Regional.

§ 2" Após decorrido o prazo de que trata
o parágrafo anterior, os recursos serão trans
feridos aos respectivos fundos devidamrnte
corrigidos pela variação do Bônus do Tesouro
Nacional Fiscal.

§ 3" Os valores das deduções do Imposto
de Renda, expressos na respectiva declara
ção. serão recolhidos pelo contribuinte devi
damente corrigidos pelo mesmo índice de
atualização aplicado ao valor do Imposto de
Renda, de acordo com a sistemática estabe
lecida para o recolhimento desse tributo.

§ 4" O recolhimento das parcelas corres
pondentes ao incentivo fiscal ficará condicio
nado ao pagamento da parcela do Imposto
de Renda.

Art. 4" As imponancias repassadas pelo
Departamento do Tesouro Nacional, decor
rentes das opções por incentivo fiscal, de que
trata o art. 1", inciso 1, e outros recursos dos
fundos de investimentos, enquanto não apli
cados, serão atualizados monetariamente pe
los bancos operadores, referidos no Decre
to-Lei n" 1.376, de 12 de dezembro1de 1974.

segundo a variação do Bônus do Tesouro Na
cional Fiscal - BTNF.

Parágrafo único. O resultado da variação
monetária constitui recursos dos aludidos
fundos.

Art. 5" Os fundos de investimentos apli
carão os seus recursos, a partir do orçamento
de 1991, so'b a forma de subscrição de debên
tures, conversíveis ou não em ações. de emis
são das empresas beneficiárias. observando
se que a conversão somente ocorrerá:'

I - após o projeto ter iniciado a sua fase
de operação atestada pela Superintendência
de Desenvolvimento Regional respectiva;

II - em ações preferenciais sem direito a
voto. observada a legislação das sociedades
por ações.

§ l' O montante a ser aplicado em de
bêntures não consersíveis não poderá ser su
perior a 30% (trinta por cento) do orçamento
anual de cada fundo, excluídos os valores des
tinados a projeto próprio, de que trata o art.
9" desta lei, nem superior a 30% (trinta por
vi:nto) de cada aplicação nos casos de projeto
de implantação-e5l1% (cinqüênta por cento)
nos casos de ampliação, diversificação e mo
dernização.

§ 2" Os bancos operadores poderão efe
tuar distribuição secundária das debêntures
de que trata o parágrafo anterior, observadas
as normas em vigor sobre a matéria.

§ 3" A conversão das debêntures em
ações deverá se efetivar integralmente no
prazo de um ano, a contar do início de opera
ção do projeto.

§ 4· As debêntures a serem subscritas
com os recursos dos fundos deverão terga
rantia tlutuante.

§ 5" A emissão de debêntures se fará por
escritura particular.

§ 6" Não se aplica às debêntures de que
trata esta lei o disposto nos arts. 57, § 1',
60 e 66 a 70 da Lei n" 6.404, de 15 de dezembro
de 1976 (Lei das Sociedades por Ações).

§ 7' As d!<bêntures renderão juros de 4%
(quatro por cento) ao ano, pagáveis de doze
em doze meses, calculados sobre o valor do
principal atualizado monetariamente, segun
do a variação do BTNF, e capitalizáveis so
mente durante o período de carência, que
terá como termo final o início de operação
do projeto atestado pela Superintendência de
Desenvolvimento Regional respectiva.

Art. 6' Os Fundos de Investimentos fi
cam autorizados a subscrever as sobras de
subscrição de valores mobiliários emitidos
por companhias abertas, vinculadas a projeto
aprovado, obedecidas as normas da legisla
ção em vigor sobre a matéria e respeitado
o limite de desembolso de recursos pelos Fun
dos.

Art. 7' Para efe~to de avaliação. os títu
los integrantes da carteira dos Fundos de In
vestimentos serão computados:

I .:- pela cotação média do último dia em
que foram negociados, na hipótese de ações
cotadas em Bolsa;

II -pelo valor patrimonial, com báse no
balanço da empresa no último exercício, cor
rigido segundo a variação do BTNF. até a
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data da avaliação, na hipótese de ações não
cotadas em Bolsa;

III - pelo valor atualizado, acrescido dos
juros decorridos, na hipótese de debêntures,

Parágrafo único. Deverão ser constituí
das provisões adequadas, a fim de ajustar
o valor de avaliação constante das carteiras
dos fundos ao valor provável de realização
desses investimentos, com base em parecer
técnico, elaborado pelos bancos operadores,
e ouvida a Superintendência de Desenvol
vimento Regional respectiva.

Art. 8" Os certificados dos investimentos
poderão ser convertidos, mediante leilões es
peciais realizados nas bolsas de valores, em
títulos pertencentes às carteiras dos Fundos,
de acordo com suas respectivas cotações.

§ 1" Caberá à Comissão de Valores Mo
biliários, ouvidos as Agências de Desenvol
vimento Regional e os bancos operadores,
fixar as condições e os sistemas de:

I - conversão de que trata estc artigo; e
II - negociação dos certificados de investi

mentos em bolsas de valores.
§ 2' Os bancos operadores poderão esti

pular pagamento em moeda corrente de par
cela do preço dos títulos ofertados nos leilões
especiais.

§ 3" Os certificados de investimentos re
feridos neste artigo poderão ser escriturais,
mantidos em conta de depósito junto aos ban
cos operadores.

Art. 9" As Agências de Desenvolvimen
to Regional e os bancos operadores assegu
rarão às pessoas jurídicas ou grupos de em
presas coligadas, que, isolada ou conjunta
mente, detenham, pelo menos, cinqüenta e
um por cento do capital votante de sociedade
titular de projeto beneficiário do incentivo,
a aplicação, neste projeto, de recursos equi
valentes a setenta por cento do valor das op
ções de que trata o art. I", inciso L

§ I' Na hipótese de que trata este artigo,
serão obedecidas os limites de incentivos fis
cais constantes do esquema financeiro apro
vado para o projeto, ajustado ao Orçamento
Anual dos Fundos.

§ 2" Nos casos de participação conjunta,
será obedecido o limite mínimo de dez por
cento do capital votante para cada pessoa
jurídica ou grupo de empresas coligadas, a
ser integralizado com recursos próprios.

§ 3" O limite mínimo de que trata o pará
grafo anterior será exigido para as opções
que forem realizadas a partir do exercício
seguinte ao da entrada em vigor desta lei.

§ 4" Relativamente aos projetos priva
dos, não-governamentais, voltados para a
construção e exploração de vias de comuni
cação e transportes e de complexos energé
ticos, considerados prioritários para o desen
volvimento regional, o limite mínimo de que
trata o § 2" deste artigo será de 5% (cinco
por cento).

§ 5" Consideram-se empresas coligadas,
para fins do disposto neste artigo, aqueles
cuja maioria do capital votante seja contro
lada, direta ou indiretamente, pela mesma
pessoa física ou jurídica, compreendida tam
bém, esta última, como integrante do grupo.

§ 6' Os investidores que se enquadrarem
na hipótese deste artigo deverão comprovar
essa situação antecipadamente à aprovação
do projeto.

§ 7" A aplicação dos recursos dos Fundos
relativos às pessoas jurídicas ou grupos de
empresas coligadas que se enquadrarem na
hipótese deste artigo será realizada:

r - quando o controle acionário ocorrer
de forma isolada, sob a modalidade de ações
escriturais com direito de voto, observadas
as normas das sociedades por ações; e

II - nos casos de participação conjunta
minoritária sob a modalidade de ações ou
debêntures conversíveis ou não em ações.

Art. 10. Aos Conselhos Deliberativos
das Superintendências de Desenvolvimento
Regional caberá:

r - no início de cada exercício, definir as
diretrizes e prioridades para orientar a pro
gramação orçamentária anual e aprovar o Or
çamento Anual dos Fundos;

II - aprovar os projetos merecedores das
aplicações de recursos, observados os parâ
metros e objetivos constantes dos Planos Re
gionais de Desenvolvimento.

§ 1" Antes de ser submetido ao Conselho
Deliberativo das Superintendências de De
senvolvimento Regional, o projeto deverá re
ceber parecer conclusivo favorável das secre
tarias executivas das respectivas superinten
dências, no prazo de r80 (cento e oitenta)
dias, a partir de sua apresentação.

§ 2" O acompanhamento e a fiscalização
dos projetos beneficiários serão realizados
pelas Superintendências de Desenvolvimento
Regional, as quais recorrerão ao concurso
dos bancos operadores e de auditorias inde
pendentes.

§ 3" Os projetos aprovados e com im
plantação ainda não iniciada, serão reava
liados pela Secretaria Executiva das Superin
tendências de Desenvolvimento Regional pa
ra efeito de enquadramento na sistemática
ora estabelecida.

§ 4" Os bancos operadores ficam respon
sáveis pela conversão de que trata o art. 4"
desta lei.

Art. 11. Os recursos dos Fundos de que
trata esta lei destinar-se-ão, nos projetos a
serem aprovados à cobertura de investimen
tos fixos, sendo:

I - nos casos de projetos industriais, pre
ferencialmente para máquinas, aparelhos e
equipamentos; e

II -nos d(Omais projetos, as Superinten
dências de Desenvolvimento Regional esta
belecerão, previamente, as inversões fixas a
serem admitidas para efeito de vinculação.

Parágrafo único. A aplicação de recursos
de Finar e do Finam em projetos agrope
cuários somente se fará em regi6es de reco
nhecida vocação agropastoril: respeitadas as
diretrizes governamentais de preservação
ambiental e, em situação de conflito social,
ouvido o rncra.

Art. 12. A aplicação dos recursos dos
Fundos será realizada em estrita consonância
com os objetivos do projeto e em confor
midade com todas as claúsulas condicionan-

tes quando da sua aprovação pelo Conselho
Deliberativo das Superintendências de De
senvolvimento Regional.

§ l' O descumprimento do disposto no
caput deste artigo resultará:

r - no cancelamento, pelo Conselho Deli
berativo da respectiva Superintendência, dos
incentivos aprovados;

II - no recolhimento, pela empresa bene
ficiária, ao Banco Operador, das quantias re
cebidas, corrigadas monetariamente, segun
do a variação do BTNF, a partir da data de
seu recebimento, acrescidas de multa de vinte
por cento e de juros de um por cento ao
mês, deduzidas, no caso de aplicação de re
cursos sob a forma de debêntures, as parcelas
já amortizadas.

§ 2" Sem prejuízo do disposto no pará
grafo primeiro deste artigo, a Comissão de
Valores Mobiliários poderá impor aos infra
tores as penalidades previstas no art. 11, da
Lei n" 6.385, de 7 de dezembro de 1976.

§ 3" Após o recolhimento dos recursos,
a empresa beneficiária emissora fica autori
zada a proceder a redução do capital social,
proporcionalmente às ações subscritas pelo
Fundo, com o conseqüente cancelamento dos
respectivos títulos.

Art. 13. A apuração dos desvios das apli
cações dos recursos dos Fundos será feita me
diante procedimento administrativo, instau
rado sob pena de responsabilidade, pelas Su
perintendências de Desenvolvimento Regio
nal, com a participação de representante do
Banco Operador, admitida ao infrator ampla
defesa.

Art. 14. A falta de recolhimento, pela
empresa beneficiária, dos valores apurados
em processo, no prazo de trinta dias contados
da data do recebimento da comunicação do
cancelamento, importará na execução judi
cial a ser promovida pela Agência de Desen
volvimento Regional.

Art. 15. As importâncias recebidas, na
forma do art. 11, reverterão em favor do fun
do correspondente, cabendo ao banco opera
dor respectivo, caso os títulos já tenham sido
negociados, promover a emissão de novas
quotas. '

Art. 16. Para efeito do disposto no art.
12, equipara-se à aplicação de recursos em
desacordo com o projeto aprovado:

I - a paralisação ou suspensão das obras
ou serviços de implantação do empreendi
mento, sem prévia autorização da autoridade
competente; e

II - o descumprimento dos cronogramas
estabelecidos no ato de aprovação do proje
to, motivado por falta de aporte de recursos
do grupo empreendedor, salvo motivo de for
ça maior devidamente comunicado à Superin
tendência de Desenvolvimento Regional e
por ela reconhecido.

Art. 17. Considerar-se-ão solidariamen
te responsáveis pela aplicação dos recursos
dos fundos liberados pelos Bancos operado
res c recebidos a partir da data da p.ublicação
desta lei a empresa titular do projeto e seus
acionistas controladores.

Art. 18. Cabe à Comissão de Valores
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Mobiliários disciplinar a constituição. a orga
nização, o funcionamento e a administração
de Fundos Mútuos de Ações Incentivadas,
inclusive estabelecer normas e práticas a se
-rem observadas quanto à administração e
composição das carteiras de títulos e valores
mobiliários, bem assim quanto aos limites
máximos de remuneração.

Art. 19. As empresas que tenham em
preendimentos industriais e agroindustriais,
em operação nas áreas de atuação da Superin
tendência de Desenvolvimento do Nordeste
- SUDENE, e da Superintendência de De
senvolvimento da Amazônia - SUDAM.
poderão depositar no Banco do Nordeste do
Brasil S/A e no Banco da Amazônia S/A,
respectivamente, para reinvestimento. qua
renta por cento do valor do Imposto de Ren
da devido pelos referidos empreendimentos,
calculados sobre o lucro da exploração, acres
cido de cinqüenta por cento de recursos pró
prios, ficando, porém. a liberação desses re
cursos condicionada à aprovação. pelas
Agências do Desenvolvimento Regional, dos
respectivos projetos técnico-econômicos de
modernização ou complementação de equi
pamento.

§ 1" Os recursos de que trata este artigo,
enquanto não aplicados. serão corrigidos mo
netariamente pelo Banco operador, com base
na variação do BTNF.

§ 29 Poderá ser deduzida a quantia cor
respondente a dois por cento do valor de cada
parcela de recursos liberada, a ser dividida,
em partes iguais, entre a Agência de Desen
volvimento Regional e o Banco operador.
a título de custo de administração do projeto.

§ 3. Na hipótese de o projeto não ser
aprovado, caberá ao Banco operador devol
ver à empresa depositante a parcela de recur
sos próprios e recolher à União Federal o
valor depositado como incentivo.

Art. 20. Pela administração dos recursos
dos Fundos de Investimento, caberão as se
guintes remunerações:

I - três por cento ao ano ao Banco opera
dor, devidos mensalmente, calculados sobre
o valor do patrimônio líquido do respectivo
fundo, a título de serviço de administração
das carteiras;

li - um e meio por cento ao Banco opera
dor, calculado sobre o valor de cada liberação
de recursos pelo respectivo fundo, para cus
teio de atividades de pesquisa e promoção;

IH - três e meio por cento à Superinten
dência de Desenvolvimento Regional, calcu
lados sobre o valor de cada liberação de re
cursos pelo respectivo fundo. para custeio das
atividades de pesquisa e promoção relacio
nadas com as regiões beneficiadas com os
incentivos e de análise, acompanhamento e
fiscalização dos projetos.

Árt.-21: .Ãs empresas beneficiárias dos
recursos dos fundos ficam obrigadas, em cada
exercício, a remeter à Comissão de Valores
Mobiliários e aos Bancos operadores dos res
pectivos fundos cópias das demonstrações fi
nanceiras devidamente auditadas por audi
tores independentes.

Art. 22. Fica assegurado aosbeneficá-

rios de projetos aprovados e em implantação
o direitõ à adoção de uma das seguintes alter
nativas:

I - opção pela sistemática de incentivos
fiscais instituída pela presente lei;

II - conclusão do empreendimento por
meio de outras fontes de recursos.

Art. 23. A faculdade referida no art. I"
será extinta no prazo de dez anos. a contar
do exercício financeiro de 1991. ano-base de
1990, inclusive.

Art. 24. Os estatutos da companhia po
derão excluir o direito de preferência nas
subscrições das debêntures conversíveis em
ações "Correspondentes a emissões a serem·
adquiridas. exclusivamente, com recursos
dos fundos.

Art. 25. Aplicam-se ao Fundo de Recu
peração Econômica do Estado do Espírito
Santo - FUNRES, e ao Grupo Executivo
para Recuperação Econômica do Estado do
Espírito Santo -GERES. no que couberem,
as disposições desta lei.

Art. 26. Até 12 (doze) meses após o iní
cio da legislatura a iniciar-se em 1991. a Co
missão Mista do Congresso Nacional reava
liará os incentivos fiscais regionais, propondo
as medidas corretivas à luz de suas conclu
sões.

Art. 27. O Poder Executivo regulamen
tará a presente lei no prazo de sessenta dias
contadas de sua publicação.

Art. 28. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 29. Revogam-se as disposições em
contrário.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.
Ficam prejudicados o projeto e o substi

tutivo da Comissão de Economia. Indústria
e Comércio.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte Redação Final:

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
DE LEI N' 5.997 , DE 1990

"Altera a legislação do Imposto sobre
a Renda relativa a incentivos fIScais, esta·
belece novas condições operacioanis dos
Fundos de Investimentos Regionais e dá
outras providências."

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" A partir do exercício financeiro

de 1991, correspondente ao período-base de
1990. fixa restabelecida a faculdade da pessoa
jurídica optar pela aplicação de parcelas do
Imposto de Renda devido:

I - no Fundo de Investimentos do Nor
deste - FINOR ou no Fundo de Investi
mentos da Amazônia - FINAM (Decreto
Lei n" 1.376, de 12 de dezembro de 1974,
art. 11, I), alínea a, bem assim no Fundo
de Recuperação Econômica do Espírito San
to - FUNRES (Decreto-Lei n" 1.376, de 12
?e dezembro de 1974. art. 11, V); e

II - em depósito para reinvestimento, de
que tratam os arts. 23 da Lei n" 5.508, de
11 de outubro de 1968. e 29 do Decreto-Lei
n" 756, de 11 de agosto de 1969. e alterações
posteriores.

Art. 2" Ficam mantidos. até o exercício
financeiro de 2000, correspondente ao perío
do-base de 1999. os prazos e percentuais para
destinação dos recursos de que tratam o art.
5" do Decreto-Lei n" 1.106. de 16 de junho
de 1970, e o art. 6° do Decreto-Lei n" 1.179,
de 6 de jullio de 1971, e alterações poste
riores, para aplicação em programas e proje
tos constantes dos planos regionais de desen
volvimento da Amazônia e do Nordeste.

Parágrafo único. Enquanto não promulga
das as leis atinentes aos planos regionais, de
que trata o caput deste artigo, os recursos
serão aplicados em programas e projetos con
siderados prioritários pelo Conselho Delibe
rativo da respectiva Superintendência de De
senvolvimento Regional. em estreita confor
midade com as diretrizes aprovadas pelo Pre
sidente da República.

Art. 3'" A pessoa jurídica que optar pela
dedução prevista no art. l° recolherá nas
agências bancárias arrecadadoras de tributos
federais, mediante DARF específico, o valor
correspondente a cada parcela ou ao total
do desconto.

§ 1" O Departamento do Tesouro Nacio
nal autorizará a transferência dos recursos
ao Banco Operador no pra2;o de 15 (quinze)
dias de seu recolhimento. para crédito ao
Fundo correspondente, à ordem da respec
tiva Superintendência de Desenvolvimento
Regional.

§ 2" Após decorrido o prazo de que trata
o parágrafo anterior. os recursos serão trans
feridos aos respectivos Fundos devidamente
corrigidos pela variação do Bônus do Tesouro
Nacional Fiscal.

§ 3" Os valores das deduções do Imposto
de Renda. expressos na respectiva declara
ção. serão recolhidos pelo contribuinte devi
damente corrigidos pelo mesmo índice de
atualização aplicado ao valor do Imposto de
Renda. de acordo com a sistemática estabe
lecida para o recolhimento desse tributo.

§ 4" O recolhimento das parcelas corres
pondentes ao incentivo fiscal ficará condicio
nado ao pagamento da parcela do Imposto
de Renda.

Art. 4" As importâncias repassadas pelo
Departamento do Tesouro Nacional, decor
rentes das opções por incentivo fiscal, de que
trata o art. 1", inciso I, e outros recursos dos
Fundos de Investimentos, enquanto náo apli
cados, serão atualizados monetariamente pe
los Bancos Operadores. referidos no Decre
to-Lei n" 1.376. de 12 de dezembro de 1974.
segundo a variação do Bônus do Tesouro Na
cional Fiscal- BTNF.

Parágrafo único. O resultado da variação
monetária constitui recursos dos aludidos
Fundos.

Art. 5" Os Fundos de Investimentos apli
carão os seus recursos, a partir do orçamento
de 1991. sob a forma de subscrição de debên
tures, conversíveis ou náo em ações. de emis-
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são das empresas beneficiárias, observando
se que a conversão somente ocorrerá:

I - após o projeto ter iniciado a sua fase
de operação atestada pela Superintendência
de Desenvolvimento Regional respectiva;

Il- em ações preferenciais sem direito a
voto, observada a legislação das sociedades
por ações.

§ 1" O montante a ser aplícado em de
bêntures não conversíveis não poderá ser su
perior a 30% (trinta por cento) do orçamento
anual de cada Fundo, excluídos os valores
destinados a projeto próprio, de que trata
o art. 9' desta lei, nem superior a 30% (trinta
por cento) de cada aplicação nos casos de
projeto de implantação e 50% (cinqüenta por
cento) nos casos de amplíação, diversificação
e modernização.

§ 29 Os Bancos Operadores poderão efe
tuar distribuição secundária das debêntures
de que trata o parágrafo anterior, observadas
as normas em vigor sobre a matéria.

§ 39 A conversão das debêntures em
ações deverá se efetivar integralmente no
prazo. de um ano, a contar do início de opera
ção do projeto.

§ 4" As debêntures a serem subscritas
com os recursos dos Fundos deverão ter ga
rantia flutuante.

§ 5° A emissão de debêntures se fará por
escritura particular.

§ 69 Não se aplica às debêntures de que
trata esta lei o disposto nos arts. 57, § 19,

60 e 66 a 70 da Lei n' 6.404, de 15 de dezembro
de 1976 (Lei das Sociedades por Ações).

§ 79 As debêntures renderão juros de 4%
(quatro por cento) ao ano, pagáveis de doze

·.em doze meses, calculados sobre o valor do
principal atualizado monetariamente, segun
do a variação do BTNF, e capitalizáveis so
mente durante o período de carência, que
terá como termo final o início de operação
do projeto atestado pela Superintendência de
Desenvolvimento Regional respectiva.

Art. 6' Os Fundos de investimentos fi
cam autorizados a subscrever as sobras de
subscrição de valores imobiliários emitidos
por companhias abertas, vinculadas a projeto
aprovado, obedecidas as normas da legisla
ção em vigor sobre a matéria e respeitado
o limite de desembolso de recursos pelos Fun
dos.

Art. 7" Para efeito de avaliação, os títu
los integrantes da carteira dos Fundos de In
vestimentos serão computados:

I - pela cotação média do último dia em
que foram negociados, na hipótese de ações
cotadas em Bolsa:

U - pelo valor patrimonial, com base no
balanço da empresa no último exercício, cor
rigido segundo a variação do BTNF, até a
data da avaliação, na hipótese de ações não
cotadas em Bolsa;

UI-pelo valor atualizado, acrescido dos
juros decorridos, na hipótese de debêntures.

Parágrafo único. Deverão ser constituí
das provisões adequadas. a fim de ajustar
o valor de avaliação constante das carteiras
dos fundos ao valor provável de realização
desses investimentos, com base em parecer

técnico elaborado pelos Bancos Operadores,
e ouvida a Superintendência de Desenvol
vimento Regional respectiva.

Art. 8° Os Certificados dos Investimen
tos poderão ser convertidos, mediante leílões
especiais realizados nas bolsas de valores, em
títulos pertencentes às carteiras dos Fundos,
de acordo com suas respectivas cotações.

§ 19 Caberá à Comissão de Valores Mo
biliários, ouvidos as Agências de Desenvol
vimento Regional e os Bancos Operadores,
fixar as condições e os sistemas de:

I - conversão de que trata este artigo; e
II - negociação dos certificados de investi

mentos em bolsas de valores.
§ 2" Os Bancos Operadores poderão esti

pular pagamento em moeda corrente de par
cela do preço dos títulos ofertados nos leilões
especiais.

§ 39 Os Certificados de Investimentos re
feridos neste artigo poderão ser escriturais,
mantidos em conta de depósito junto aos
Bancos Operadores.

Art. 9' As Agências de Desenvolvimen
to Regional eos Bancos Operadores assegu
rarão às pessoas jurídicas ou grupos de em
presas coligaàas, que, isolada ou conjunta
mente, detenham, pelo menos, cinqüenta e
um por cento do capital votante de sociedade
titular de projeto beneficiário do incentivo,
a aplicação, neste projeto, de recursos equi
valentes a setenta por cento do valor das op
ções de que trata o art. 1', inciso L

§ l' Na hipótese de que trata este artigo,
serão obedecidos os limites de incentivos fis
cais constantes do esquema financeiro apro
vado para o projeto, ajustado ao Orçamento
Anual dos Fundos.

§ 2" Nos casos de participação conjunta,
~erá obedecido o limite mínimo de dez por
cento do capital, votante para cada pessoa
jurídica 0l! grupo de empresas coligadas, a
se!5~tegra~zado com recursos próprios.

.....J Inlllle HUll.(Hl'V ouC l.{Uf", ..... "" ..u tJ pal'i1
grafo anterior será exigido para as opções
que forem realizadas a partir do exercício
seguinte ao da entrada em vigor desta lei.

§ 4' Relativamente aos projetos priva
dos, não governamentais, voltados para a
construção e exploração de vias de comuni
cação e transportes e de complexos energé
ticos considerados prioritários para o desen
volvimento regional, o limite mínimo de que
trata o § 2° deste artigo será de 5% (cinco
por cento).

§ 5" Consideram-se empresas coligadas,
para fins do disposto neste artigo, aqueles
cuja maioria do capital votante seja contro
lada, direta ou indiretamente, pela mesma
pessoa física ou jurídica, compreendida tam
bém, esta última, como integrante do grupo.

§ 6' Os investidores que se enquadrarem
na hipótese deste artigo deverão comprovar
es~a situação antecipadamente à aprovação
do projeto.

§ 7" A aplicação dos recursos dos Fundos
relativos às pessoas jurídicas ou grupos de
empresas coligadas que se enquadrarem na
hipótese deste artigo será realizada:

I - quando o controle acionário ocorrer

de forma isolada, sob a modalidade de ações
escriturais com direito de voto, observadas
as normas das sociedades por ações; e

II - nos casos de participação conjunta
minoritária sob a modalidade de ações ou

. debêntures conversíveis ou não em ações.
Art. 10. Aos Conselhos Deliberativos

das Superintendências de Desenvolvimento
Regional caberá:

I - no início de cada exercício, definir as
diretrizes e prioridades para orientar a pro
gramação orçamentária anual e aprovar o Or
çamento Anual dos Fundos;

II - aprovar os projetos merecedores das
aplicações de recursos, observados os parâ
metros e objetivos constantes dos Planos Re
gionais de Desenvolvimento.

§ l' Antes de ser submetido ao Conselho
Deliberativo das Superintendências de De-'
senvolvimento Regional, o projeto deverá re
ceber parecer conclusivo favorável das Secre
tarias Executivas das respectivas Superinten
dências, no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, a partir de sua apresentação.

§ 2' O acompanhamento e a fiscalização
dos projetos beneficiários serão realizados
pelas Superintendências de Desenvolvimento
Regional, aS quais recorrerão ao concurso
dos Bancos Operadores e de auditorias inde
pendentes.

§ 3' Os projetos aprovados e com im
plantação ainda não iniciada, serão reava
liados pela Secretaria Executiva das Superin
tendências de Desenvolvimento Regional pa
ra efeito de enquadramento na sistemática
ora estabelecida.

§ 49 Os Bancos Operadores ficam res
ponsáveis pela conversão de que trata o art.
49 desta lei.

Art. 11. Os recursos dos Fundos de que
trata esta lei destinar-se-ão, nos projetos a
serem aprovados à cobertura de investimen
tos fixos, sendo:

I - nos casos de projeto industriais, prefe
rencialmente para máquinas, aparelhos e
equipamentos; e

II - nos demais projetos, as Superinten
dências de Desenvolvimento Regional esta
belecerão, previamente, as inversões fixas a
serem admitidas para efeito de vinculação.

Parágrafo único. A aplicação de recursos
do Finor e do Finam em projetos agrope
cuários somente se fará em regiões de reco
nhecida vocação agropastoril, respeitadas as
diretrizes governamentais de preservação
ambiental e, em situação de conflito social,
ouvido o Incra.

Art. 12. A aplicação dos recursos dos
Fundos será realizada em estrita consonância
com os objetivos do projeto e em confor
midade com todas as cláusulas condicionan
tes quando da sua aprovação pelo Conselho
Deliberativo bas Superintendências de De- .
senvolvimentql Regional.

§ l' O deiscumprimento do disposto no
caput deste a~tigo resultará:

I - no cancelamento, pelo Conselho Deli
berativo da respectiva Superintendência, dos
incentivos aprovados;

II - no recolhimento, pela empresa bene
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ficiária, ao Banco Operador, das quantias re
cebidas, corrigidas monetariamente, segundo
a variação do BTNF, a partir da data de seu
recebimento, acrescidas de multa de vinte por
cento e de juros de um por cento ao mês,
deduzidas, no caso de aplicação de recursos
sob a forma de debêntures, as parcelas já
amortizadas.

§ 2" Sem prejuízo do disposto no pará
grafo primeiro deste artigo, a Comissão de
Valores Mobiliários poderá impor aos infra
tores as penalidades previstas no art. 11, da
Lei n' 6.385. de 7 de dezembro de 1976.

§ 3' Após o recolhimento dos recursos,
a empresa beneficiária emissora fica autori
zada a proceder a redução do capital social,
proporcionalmente às ações subscritas pelo
Fundo. com o conseqüente cancelamento dos
respectivos títulos.

Art. 13. A apuração dos desvios das apli
cações dos recursos dos Fundos será feita me
diante procedimento administrativo. iIistau
rado sob pena de responsabilidade. pelas Su
perintendências de Desenvolvimento Regio
nal. com a participação de representante do
Banco Operador, admitida ao infrator ampla
defesa.

Art. 14. A falta de recolhimento. pela
empresa beneficiária, dos valores apurados
em processo. no prazo de trinta dias contados
da data do recebimento da comunicação do
cancelamento. importará na execução judi
cial a ser promovida pela Agência de Desen
volvimento Regional.

Art. 15. As importâncias recebidas. na
forma do art. 12 reverterão em favor do fundo
correspondente. cabendo ao Banco Opera
dor respectivo. caso os títulos já ten'ham sido
negociados, promover a emissão de novas
quotas.

Art. 16. Para efeito do disposto no art.
12, equipara-se à aplicação de recursos em
desacordo com o projeto aprovado:

I - a paralisação 'óu suspensão das obras
ou serviços de implantação do empreendi
mento, sem prévia autorização da autoridade
competente; e

II - o descumprimento dos cronogramas
estabelecidos no ato de aprovação do proje
to, motivado por falta de apélrte de recursos
do grupo empreendedor, salvo motivo âe for
ça maior devidamente comunicado à Superin
tendência de Desenvolvimento Regional e
por ela reconhecido.

Art. 17. Considerar-se-ão solidariamen
te responsáveis pela aplicação dos recursos
dos Fundos Iiber.ados pelos Bancos Opera
dores e recebidos a partir da data da pubica
ção desta lei a empresa titular do projeto
e seus acionistas controladores

Art. 18. Cabe à Comissão de Valores
Mobiliários disciplinar a constitução. a orga
nização. o funcionamento e a administração
de Fundos Mútuos de Ações Incentivadas,
inclusive estabelecer normas e práticas a se
rem observadas quanto à administração e
composição das carteiras de títulos e valores
mobiliários, bem assim quanto aos limites
máximos de remuneração.

Art. 19. As empresas que tenham em-

preendimentos industriais e agroindustriais,
em operação nas áreas de atuação da Superin
tendência de Desenvolvimento do Nordeste
- Sudene e da Superintendência de Desen
volvimetno da Amazônia - Sudam, poderão
depositar no Banco do Nordeste do Brasil
S/A e no Banco da Amazônia S/A. respecti
vamente. para reinvestimento. quarenta por
cento do valor do Imposto de Renda devido
pelos referidos empreendimentos, calculados
sobre o lucro da exploração. acrescido de cin
qüenta por cento de recursos próprios, fican
do, porém. a liberação desses recursos condi
cionados à aprovação. pelas Agências do De
senvolvimento Regional, dos respectivos pro
jetos técnico-econômicos de modernização
ou complementação de equipamento.

§ 1" Os recursos de que trata este artigo.
enquanto não aplicados. serão corrigidos mo
netariamente pelo Banco Operador. com ba
se na variação do BTNF.

§ 2" Poderá ser deduzida a quantia cor
respondente a dois por cento do valor de cada
parcela de recursos liberada. a ser dividida,
em partes iguais. entre a Agência de Desen
volvimento Regiona\ e o Banco Operador.
a título de custo de administração do projeto.

§ 3" Na hipótese de o projeto não ser
aprovado, caberá ao Banco Operador devol
ver à empresa depositante a parcela de recur
sos próprios e recolher à União Federal o
valor depositado como incentivo.

Art. 20. Pela administração dos recursos
dos Fundos de Investimento. caberão as se
guintse remunerações:

I - três por cento ao ano ao Banco Opera
dor. devidos 'mensalmente. calculados sobre
o valor do patrimônio líquido do respectivo
Fundo, a título de serviço de administração
das carteiras;

II - um e meio por cento ao Banco Opera
dor. calculados sobre o valor de cada libera
ção de recursos pelo respectivo Fundo. para
custeio de atividades de pesquisas e promo
ção..

UI - três e meio por cento à Superin
tendência de Desenvolvimento Regional. cal
culados sobre o valor de cada liberação de
recursos pelo respectivo fundo. para custeio
das atividades de pesquisa e promoção rela
cionadas com as regiões beneficiadas com os
incentivos e de análise, acompanhamento e
fiscalização dos projetos.

Art. 21 As empesas beneficiárias dos re
cursos,dos Fundos ficam obrigadas, em cada
exercício, a remeter à Comissão de Valores
Mobiliários e aos Bancos Operadores dos res
pectivos Fundos cópias das demonstrações fi
nanceiras devidamente auditadas por audi
tores independentes.

Art. 22. Fica assegurado aos beneficiá
rios de projetos aprovados e em implantação.
o direito à adoação de uma das seguintes aI
ternativas:

I - opção pela sistemática de incentivos
fiscais instituída pela presente lei;

II - conclusão do empreendimento por
meio de outras fontes de recursos.

Art. 23. A faculdade referida no art. 1'.'
será extjnta no prazo de dez anos. a contar

do exercício financeiro de 1991, ano-base de
1990, inclusive.

Art. 24. Os estatutos da companhia po
derão excluir o direito de preferência nas
subscrições das debêntures conversíveis em
ações correspondentes a emissões a serem
adquiridas. exclusivamente. com recursos
dos Fundos.

Art. 25. Aplicam-se ao Fundo de Recu
peração Econômica do Estado do Espírito
Santo - FUNRES e ao Grupo Executivo
para Recuperação Econômica do Estado do
Espírito Santo - GERES, no que couberem,
as disposições desta lei.

Art. 26. Até doze (12) meses após o iní
cio da legíslatura a iniciar-se. em 1991. Co
missão Mista do Congresso Nacional reava
liará os incentivos fiscais regionais. propondo
as medidas corretivas à luz de suas conclu
sões.

Art. 27. O Poder Executivo regulamen
tará a presente lei no prazo de sessenta dias
contados de sua publicação.

Art. 28. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art29. Revogam-se as disposições em
contrário.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1990
- Arnaldo Martins, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que a aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovada

Vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Olivei

ra).- 12-

PROJETO DE LEI N" 5.973. DE 1990
(Do Senado Federal)

Discussão. em turno único. do Projeto
de Lei n" 5.973. de 1990, que dá nova
redação ao art. 3" da Lei n" 7.940. de
20 de dezembro de 1989. que institui a
Taxa de Fiscalização dos mercados de
títulos e valores mobiliários. e dá outras
providências. Pendente de pareceres das
Comissões de Constituição e Justiça e
de Redação; e de Finanças e Tributação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Genebaldo Correia, para proferir parecer ao
projeto em substituição à Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB
- BA. Para emitir parecer.) - Sr. Presi
dente. o projeto atende aos requisitos da
constitucionalidade. juridicidade e boa técni
ca legislativa, pelo que nosso voto é favo
rável.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Francisco Dornelles, para proferir parecer ao
projeto em substituição à Comissão de Finan
ças e Tributação.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PFL
- RJ. Para proferir parecer.) - Sr. Presi
dente, o projeto de lei isenta da incidência
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da taxa de fiscalização do ICM as transações
feitas com ações de empresas do Finor e da
Finam, fora da bolsa de valores.

Nosso parecer é favorável, visto que tal
incidência implicava um alto custo de fiscali
zação e não promovia qualquet receita.

Pela aprovação.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vou submeter a votos o Projeto de Lei
n" 5.973 de 1990.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O art. 3' da Lei n" 7.940, de 20

cle dezembro de 1989, passa a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 3" São contribuintes da taxa
as pessoas naturais e jurídicas que inte
gram o sistema de distribuição de valores
mobiliários, as companhias abertas, os
fundos e sociedades de investimentos,
os administradores de carteira de depó
sitos de valores mobiliários, os auditores
independentes, os consultores e analistas
de valores mobiliários obrigados a regis
tro na Comissão de Valores Mobiliários
-CVM."

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

Art. 3" Revogam-se as disposições em
contrário.

O SR, PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado, contra o voto do PT.
Fica prejudicado o Projeto de Lei n°

5.826/90, apensado.

O SR. PRESIDENTE (Inocên'cio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
à seguinte Redação Final:

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
DE LEI N' 5.973-8, DE 1990

Dá nova redação ao art. 3' da Lei n'
7.940, de 20 de dezembro de 1989, que
institui a taxa de fiscalização dos merca·
dos de títulos e valores mobiliários, e dá
outras provid~ncias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O art. 3" da Lei n' 7.940, de 20

de dezembro de 1989, passa a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 3'! São contribuintes da taxa
as pessoas naturais e jurídicas que inte
gram o sistema de distribuição de valores
mobiliários, as companhias abertas, os
fundos e sociedades de investimentos,
os administradores de carteira de depó
sitos de valores mobiliários. os auditores
independentes, os consultores e analistas
de valores mobiliários obrigados a regis
tro na Comissão de Valores Mobiliários
-CVM."

Art. 2'" .Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 3" Revogam-se as disposições em
contrário.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1990.
- Francisco. Sales,Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que a aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovada, contra o voto do PT.
Vai à sanção.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

PROJETO DE DECRETO
LEUISLATIVO
N° 324, DE 1990

(Da Mesa)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n" 324, de 1990, que dis
põe sobre a remuneração dos membros do
Congresso Nacional para a próxima legisla
tura. Tendo parecer da Mesa, pela ::!prova
ção. (Relator: Sr. Edme Tavares). Pendente
de parecer da Comissão de Finanças e Tribu
tação ao Projeto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vem à Mesa e vão a publicação as se
guintes

EMENDAS

-N'l
EMENDA

Dê-se aos arts. I" a 3" do Projeto de Decre
to Legislativo n° 324, de 1990, à seguinte reda
ção:

"Art. 10 A remuneração dos mem
bros do Congresso Nacional, para a le
gislatura a iniciar-se em 10 de fevereiro
de 1991, constituir-se-ll de subsídio e aju
da de custo.

§ 1° Subsídio é a retribuição devida.
mensalmente ao deputado e ao senador,
a partir da posse, pelo exercício do man-
dato parlamentar. .

§ 2" Ajuda de custo é a indenização
de gastos de viagem e instalação em ra
zão do exercício do mandato, paga no
início e no final de cada sessão legis
lativa.

Art. 2' É fIxado em Cr$
J.200.000,OO (um milhão e duzentos mil
cruzeiros) o valor do subsídio, para fins
do disposto no § 1" do art. 1".

Art. 3" A ajuda de custo correspon
derá ao valor do subsídio."

Justificação

Presentemente, a remuneração dos mem
bros do Congresso Nacional encontra-se fixa
da da seguinte forma:

Subsídios - Cr$ 466.991,81
Representação - 327.818,61

Total Mensal - Cr$ 794.810,42

Este valor será corrigido em janeiro, no
. mesmo percentual de reajuste da remune
ração dos servidores públicos civis. Em de
zembro, os parlamentares perceberão a ajuda
de custo, para cobertura dos gastos de viagens
e instalação da família no Estado de origem,
a quantia de Cr$ 466.991,81.

Através da presente emenda. pretendemos
alterar a redação dos arts. Io e 3" do Projeto
de Decreto Legislativo n" 324, de 1990, pelas
razões legais, históricas e doutrinárias a se
guir expostas.

Em princípio, cumpre-nos acentuar que a
Constituição Federal, no inciso VII do art.
49, determina qué se fixe em cada legislatura.
para vigorar na subseqüente, a remuneração
para os deputados federais e os Senadores.
O projeto ora emendado não fixa nenhuma
remuneração: apenas estabelece que a remu·
neração mensal é constituída de subsídio e
representação, em valores correspondente ao
estabelecido no Decreto Legislativo n" 72.
de 1° de dezembro de 1988.

O acima citado preceito constitucional visa
evitar que o parlamentar legisle em causa pró
pria.

Trazendo-se à colação as considerações
históricas que Pinto Ferreira enuncia nos seus
"Comentários à Constituição Brasileira", 2"
volume, Editora Saraiva, 1990, pág. 555, pas
samos a justificar histórica e doutrinariamen
te a presente proposição.

"Desde o Brasil imperial tem-se atri
buído uma remuneração aos parlamen
tares. Trata-se de disposição da Lei Mag
na de 1824; que, seguindo o modelo de
outras Constituições européias ou ameri
canas, também se inclinou a conceder
um subsídio pecuniário ou indenização
aos seus representantes populares por
causa do exercício do seu mandato."

No Brasil, todavia, tem variado a denomi
nação com que se tem expressado a compen
sação financeira outorgada aos parlamenta
res. Primeiramente, foi utilizado o nome sub
sídio, e ainda se empregou a palavra indeni
zação. Neste caso, por inspiração do regime
constitucional francês.

J. Laferriere, em seu "'Manuel de droit
constitutionnel", p. 726, citado por Pinto Fer
reira (op. cit.) justificava que "'a remuneração
tinha o caráter de uma simples indenizaçlio.
de uma compensação ou de um reembolso
dos gastos de viagem, de permanência. de
correspondência impostos pelo exercício do
mandato". Até hoje, na França, a indeni
zação abrange, englobadamente, o pagamen
to das sessões e a ajuda de custo.

Em nosso país. a Constituição de 1891. em
seu art. 22, substituiu a palavra indenização
por subsídio pecuniário e ajuda de custo. A
Constituição de 1934 seguiu a mesma orienta
ção. A de 1946 inovou, desdobrando o subsí
dio em fixo e varillvel.

O Ato Institucional n" 2. de 27 de outubro
de 1965, substituiu a palavra subsídio por re
muneração.

Como evidencia Pinto Ferreira (op. cit.),
surge então a palavra remuneração. utilizada
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em -textos constitucionais de outros países,
com sentido amplo, como acontece com a
,Çonstituição da Argentina, que fala deremu
~eração dos deputados e senadores. Mas, a
Constituição de 1967 voltou a consagrar o
termo subsídio, dividido em partes fixa e va
riável. A Constitjlição em vigor consagra, no
inciso VII do art., 49, o termo remuneração.

Como bem salienta Pinto Ferreira (op.
cit.), os tratadistas geralmente designam co
mo remuneração a retribuição financeira pa
ga pelo poder público aos parlamentares, E
conclui: "nos textos constitucionais e legais,
há uma pluralidade de nomes para conotar
tal remuneração, variando de país e país".

Ap6s um exame das respectivas Constitui
ções, são os seguintes os nomes utilizados
em vários países para designar a remuneração
dos parlamentares:

a) Indenização, na França., Itália, Suiça e
Tchecoslováquia;

b) Vencimentos, no Paraguai;
c) Remuneração, na Alemanha, Argenti

na e Colômbia;
d) Emolumentos, na Venezuela;
e) Compensação, nos EUA, na Nicarágua

e no_ Uruguai;
--n-RetribuiçãO, na Carta de Weiner e no
Haiti.

Vem a prop6sito, então, o distinguir-se o
termo remuneração constante do direito ad
ministrativo brasileiro, do termo renumera
ção inserido no direito político ou constitu
cional.

Léon Duguit, autor do famoso "Tratado
de direito constitucional" foi dos primeiros
à fazer a distinção, que se tomou clássica,
c<ntre os "agentes administrativos", e os
"agentes políticos" do Estado. Os primeiros
são os funcionários públicos, que a atual
Constituição Federal denomina de "servido
res, públicos", aos quais se aplica o regime
jurídico único, cujo projeto de lei aprovado
pelo Congresso Nacional se encontra em
mãos do Presidente da República para sanção
(prazo até 13-12-90). Já os deputados e sena
dores são "agentes políticos" eleitos pelo po
vo e dispositivos diversos se lhes aplicam,
assegurando-lhes as imunidades e preceituan
do as incompatibilidade~, garantias e privilé
gios. Por isso, as designações do Estatuto dos
Funcionários Públicos (Lei n" 1.711, de 1952)
e'do novo Estatuto (Regime Jurídico Único)
que será sancionado brevemente, não são
aplicáveis ao regime jurídico dos parlamen
tares.

O termo remuneração utilizado pela C<ms
tituição Federal corresponae à "remunera
ção" dos parlamentares, utilizada nas Consti
tuições da Argentina e da Colômbia, à "inde
nização parlamentar" dos países europeus,
à "remuneração" ou "retribuição" do direito
constitucional alemão. O que para o Estatuto
é vantagem, não o é para a retribuição dos
parlamentares. A ajuda de custo, vantagem
para os funcionários públicos, não o é para
os parlamentares, de acordo com o direito
constitucional. Na França, de onde se origi
nou a indenização parlamentar, a ajuda de
custo é o primerio elemento h~st6rico inte-

-grante da remuneração ou indenização, É por
isso que J. Laferriêre (op. cit.) assinalou que
a indenização parlamentar ou remuneração
tinha na época da Revolução Francesa o "ca
ráter de uma simples indenização, de uma
compep.sação ou de um reembolso nos gastos
de viagem, de permanência, de correspon
dência impostos pelo exercício do mandato".

Fica, assim, patente que são conceitos dife
rentes os alusivos à remuneração no direito
'\C~!!!.inistrativo e no dir~ito constitucional.

JohnFerguson e Dean E, Mchenri, mi obra
"O Governo Federal Americano", demons
tram como a compensação congressual
abrange diversos conteúdos: salário, ajuda
de custo, material de escrit6rio, pagamento
de assessoreS e secretários, franquias postais
etc.

A remuneração, por conseguinte, adotan
do-se a definição de Pinto Ferreira (op. cito
pág. 565) é o total dos pagamentos efetuados
aos parlamentares pelas atividades relacio
nadas com o exercício do mandato legislativo,
abrangendo o subsídio e a ajuda de custo,
não s6 durante a convocação ordinária como
também durante a convocação extraordinária
do Congresso, alusiva ainda às sessões ordi
nárias e extraordinárias de ambas as convo
éaÇões.

Sob o ponto de vista histonco, três elemen
tos integram o conceito de remuneracão:

a) 1Uaenuu~ao pelas ae~pesas de vIagen.
e permanência do parlamentar na sede da
capital do País onde se reúne o Congresso
ou Parlamento;

b)vencimento ou remuneração de caráter
fixo, pago independentemente do cumpri
mento do legislador ao Parlamento;

c) pagamento variável feito ao legislador
por sua assiduidade às sessões.

O primeiro elemento é a ajuda de custo;
o segundo, o subsídio fixo; o terceiro, o subsí
dio variável, quando se podia colocá-lo em
termos vantajosos (isenção do impvsto de
renda etc.). Hoje, nos termos da Constituição
a remuneração deve dividir-se tão-s6 em sub
sídios e ajuda de custo.

Por todo o exposto, esperamos ver esta
emenda aprovada.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1990.
- Deputado Nilson Gibson.

-N'2

EMENDA AO PROJETO DE
DECR~TOLEGISLATIVO

N' 324, DE 1990
, (Da Mesa)

Dispõe sobre a remuneração dos mem·
bros do Congresso Nacional para a próxi
ma legislatura.

Dê-se à Emenda a seguinte redação:

"Dispõe sobre a remuneração dos
membros do Congresso Nacional para
a legislatura de 1991 a 1995."

Sala das Sessões, 6.de dezembro de 1990.
- Paes Landim - Arnaldo Faria de Sá.

- N"3

EMENDA AO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO

N' 324, DE 1990
(Da Mesa)

Dispõe sobre a a remuneração do~

membros do Congresso Nacional para a
próxima legislatura.

uê-se ao art. 2' a seguinte redação:

"Art.~' O subsídio e a reprysenta
ção são fixados pelos valores vigente!l
em 31 de dezembw de 1990."

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1990.
- Paes Landim - Arnaldo Faria de Sá..

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputadc
Manoel Castro, para emitir parecer em subs·
tituição à Comissão de Finanças e Tributa
ção.

O SR. MANOEL CASTRO (PFL - BA
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados.

I - Relatório

De autoria da douta Mesa desta Casa, o
Projeto' de Decreto Legislativo n' 324, .de
1990, visa a estabelecer, para a legislatura
de 1991 a 1995, a remuneração dos membros
do Congresso Nacional.

Contingenciada, porém, pelo teor do art.
214, § 1', do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, viu-se o colegiado limitado
a propor um projeto obedecendo as "dispo
sições respectivas em vigor", vale dizer, não
pôde a Mesa inovar em relação ao assunto
dos senhores deputados, segundo a propo
sição em apreço.

Pelo mesmo dispositivo, cumpre-nos nesta
Comissão, emitir parecer sobre as emendas
de Plenário.

Foram apresentadas três emendas:
a) uma, de autoria do ilustre Deputado

Nilson Gibson, propõe um valor de Cr$
1.200.000,00 para o subsídio dos deputados
e senadores e igual importância para a ajuda
de custo, esta paga no início e no final de
cada sessão legislativa.'Ressalta-se que nessa
proposta fica extinta a representação; ,

b) duas; de iniciativa dos Deputados Paes
Landim e Arnaldo Faria de Sá, sugerindo:

- mudança na redação da ementa;
- alteração no art. 2' do projeto: "o subsí-

dio e a representação são fixados pelos valo
res vigentes em 31 de dezembro de 1999".

11 - Voto do Relator

Há que se considerar, para o trato do as
sunto, o disposto no art. 37, inciso XII, da
Constituição Federal, o qual determina que
"os vencimentos dos cargos do Poder Legis
lativo e do Poder Judiciário não poderão ser
superiores aos pagos pelo Poder Executivo".

Esse dispositivo, por sua vez, deverá se
articular com o inciso XI do mesmo artigo
e com o § V do art. 39, tudo isto explicitando
uma filosofia constitucional que nos induz a
atribuir para os Ministros de Estado a mesma
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remuneração dos membros do Congresso Na
cional (o Poder Judiciário, certamente, fará
a sua parte, e buscará atribuir aos membros
da Suprema Corte um valor compatível com
o texto da Constituição Federal).

Cabe-nos, também, apreciar as emendas
de Plenário ao Projeto de Decreto Legislativo
n° 323, de 1990, de iniciativa da Mesa, que
"dispõe sobre a remuneração do Presidente
da República, ao Vice-Presidente da Repú
blica e dos Ministros de Estado", para o exer
cício financeiro a iniciar-se em 1991.

Estas matérias são inter-relacionadas.
Esta compatíbílízação, contudo, não nos

permite o acatamento da emenda do nobre
Deputado Nilson Gibson, pelo menos na for
ma em que está, uma vez que preferimos
utilizar uma mecânica de técnica legislativa
que preserve o mandamento constitucional
quanto a remuneração de cargos dos três Po
deres da União, tendo em vista não nos ser
possível saber que índice será utilizado, em
janeiro do próximo ano, para °reajuste dos
vencimentos dos servidores públicos.

Quanto às emendas números 2 e 3, somos
pela sua incorporação ao projeto. Preferi
mos, contudo, estabelecer um valor definido
para o subsídio e a representação e alterar
o art. 7", sugerindo-lhe, inclusive, o acrés
cimo de um parágrafo único. Com isto, não
obstante a mudança na forma, resultam aca
tadas estas emendas.

Propomos, desta forma, a aprovação das
emendas n"s 2 e 3, na forma proposta pela
subemenda em anexo, harmonizado que está
com a subemenda substitutiva que também
iremos propor para o projeto de decreto legis
lativo que dispõe sobre a remuneração do
Presidente e Vice-Presidente da República
e dos Ministros de Estado.

Considero, ainda, indispensável tornar-se
explícito o fato de que a remuneração dos
deputados atualmente é: subsídio: Cr$
466.991,81, (quatrocentos e sessenta e seis
mil novecentos e noventa e um cruzeiros e
oitenta e um centavos), representação: Cr$
327.818,80 (trezentos e vinte e sete mil oito
centos e dezoito cruzeiros e oitenta centa
vos), perfazendo pois o total de Cr$
794.810,61 (setecentos e noventa e quatro
mil, oitocentos e dez cruzeiros e sessenta e
um centavos). Assim, a minha proposta de
fixação do subsídio de Cr$ 600.000,00 (seis
centos mil cruzeiros) e a representação de
Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), per
fazendo um total de Cr$ 800.000,00 (oito
centos mil cruzeiros), além do arredonda
mento dos valores percebidos, atende par
cialmente o objetivo da emenda do nobre
Deputado Nilson Gibson, que pretendia
transformar a totalidade da remuneração em
subsídio.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 1990.
- Deputado Manoel Castro,Relator:

EMENDA AGLUTINATIVA

Promovam-se no projeto as seguintes alte
rações:

I - Dê-se à ementa a seguinte redação:

"Dispõe sobre a remuneração dos
membros do Congresso Nacional para
a legi~I<l~ura de 1991 a 1995."

II - Dê-se aos arts. 29 e 7' a seguinte reda
ção:

"Art. 2" O subSidio e a representação
são fixados em Cr$ 600.000,00 (seícentos
mil cruzeiros) e Cr$ 200.000,00 (duzen·
tos mil cruzeiros), respectivamente."

Art. 7". Os valores fixados no art.
29 deste decreto legislativo serão reajus
tados, uniformemente, por ato das res
pectivas Mesas, a partir de dezembro de
1990, na mesma data e no mesmo per
centual fixado para os servidores da
União.

Parágrafo único. No reajuste efetuado
na data-base dos servidores da União,
em 1991, serão expurgados dos valores
·de que trate este artigo os 30% (trinta
por cento) concedidos em outubro de
1~90 a título de antecipação salarial."

Sala da"·Comissão, 12 de dezembro 1990.
- Députado Manoel Castro, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Requeremos, nos termos regimentais, des
taque supressivo, para o art. 8' do Projeto
de Decreto Legislativo n" 324, de 1990.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1990.
- Gumercindo Milhomem , Líder do PT.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço'
a palavra peja ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, há
acordo das lideranças para votar o projeto
original, modificando o art. 2", que é Emenda
n' 3.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Nobre Deputado, para que o Plenário to
me conhecimento como ficaria a redação?

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente,
a Emenda n" 3 diz:

"O subsídio e a representação são
fixados pelos valores vigentes em 31
de dezembro de 1990."

Portanto, está-se mantendo para a próxima
legislatura a mesma remuneração para subsí
dio e representação que recebemos no mês
de dezembro.

O Sr. César Maia - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. CÉSAR MAIA (PDT - RI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas
um registro em função da discrição do relator
em parecer rechaçado, pois não existe iuso
nomia remuneratória entre os Ministros de
Estados e os membros do Poder Legislativo.
Se assim não fosse, teríamos uma multipli
cação fantástica da remuneração de servido
res públicos civis e militares.

Está claro, repito que não há a isonomia
admitida pelo relator da m.atéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O relator designado pela Mesa em substi
tuição à Comissão de Finanças e Tributação
ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo
e vou submeter a votos a seguinte:

EMENDA AGLUTINATIVA

Promovam-se no projeto as seguintes alte
rações:

I - Dê-se à ementa a seguinte redação:

"Dispõe sobre a remuneração dos
membros do Congresso Nacional para
a legislatura de 1991 a 1995."

II - Dê-se aos arts. 2" e 7" a seguinte reda
ção:

"Art. 2". O subsídio e a represen
tação são fixados em Cr$ 600.000,00
(seiscentos mil cruzeiros) e Cr$
200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), res
pectivamente" .

Art. 7". Os valores fixados no art.
2'! deste decreto legislativo serão reajus
tados, uniformemente, por ato das res
pectivas Mesas, a partir de dezembro de
1990, na mesma data e no mesmo per
centual fixado para os servidores da
União.

Parágrafo único. No reajuste efetuado
na data-base dos servidores da União,
em 1991, serão expurgados dos valores
de que trata este artigo os 30% (trinta
por cento) concedidos em outubro de
1990 a título de antecipação salarial".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Rejeitadá.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em Plenário foram oferecidas e vou sub
meter a votos as seguintes:

EMENDAS

-N'2-
Dê-se à Eminente a seguinte redação:

"Dispõe sobre a remuneração dos
membros do Congresso Nacional para
a legislatura de 1991 a 1995."



14502 Sábado 15 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Dezembro de 1990

-N'3-

Dê-se ao art, 2' a seguinte redação:

"Art. 2'. O subsídio e a representa
ção são fixados pelos valores vigentes em
31 de dezembro de 1990."

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em Plenário foi oferecida e vou submeter
a votos a seguinte:

EMENDA

-N'l-

Dê-se aos arts. I" a 3" do Projeto de Decre
to Legislativo n" 324. de 1990, à seguinte reda
ção:

"Art. I" A remuneração dos mem·
bros do Congresso Nacional, para a le
gislatura a iniciar-se em 1" de fevereiro
de 1991. constituir-se-á de subsídio e aju
da de custo.

§ I" Subsídio é a retribuição devida
mensalmente ao deputado e ao senador,
a partir da posse. pelo exercício do man
dato parlamentar.

§ 2" Ajuda de custo é a indenização
de gastos de viagem e instalação em ra
zão do exercício do mandato. paga no
início e no final de cada sessão legis
lativa.

"Art. 2" É fixado em tr$
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil
cruzeiros) o valor do subsídio. para fins
do disposto no § 1" do art. 1"

Art. 3" A ajuda de custo corresptm
derá ao valor do subsídio."

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Rejeitada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vou submeter a votos o Projeto de Decre
to Legislativo n" 324. de 1990.

O Congresso Nacional decreta:
Art. \' A remuneração mensal dosmem

bras do Congresso Nacional, a viger na legis
latura a iniciar-se a I' de fevereiro de 1991,
constituir-se-á de:

I - subsídio. que é a retribuição devida
mensalmente ao deputado federal e ao sena
dor, a partir da posse, pelo exercício do man
dato parlamentar;

11 -representação, devida mensalmente
ao parlamentar e destina-se a compensar as
despesas pessoais.

Art. 2' O subsídio e a representação são
fixados em valores equivalentes aos estabe
lecidos na presente legislatura pelo Decreto
Legislativo n" 72. de I' de dezembro de 1988.

Art. 3" É devida ao parlamentar. no iní
cio e no final de cada sessão legislativa, ajuda
de custo correspondente ao valor do subsídio.

Art. 4" O Imposto de Renda incidirá so
bre todos os valores previstos neste decreto

legislativo, pagos, em espécie na forma da
lei.

Art. 5' A cada sessão deliberativa ordi
nária a que faltar injustificadamente. o parla
mentar deixará de perceber 1130 (um trinta
avos) do subsídio e da representação.

Art. 6. O suplente convocado receberá.
a partir da posse, a remuneração a que tiver
direito o parlamentar em exercício.

Parágrafo único. O valor correspondente
à ajuda de custo não será devido ao suplente
reconvoeado na mesma sessão legislativa.

Art. 7" Os valores da remuneração dos
deputados federais e senadores serão reajus
tados, uniformemente, por atos das respec
tivas Mesas, na mesma data e no mesmo per
centual fixado para os servidores da União.

Art. 8" As contribuições devidas ao Ins
tituto de Previdência dos Congressistas pelos
segurados e a patronal devida pelo Senado
Federal e pela Câmara dos Deputados serão
calculadas sobre o subsídio.

§ I" As pensões do Instituto de Previdên
cia dos Congressistas serão calculadas toman
do-se por base o subsídio estabelecido neste
decreto legislativo, observada a legislação em
vigor.

§ 2' As Mesas do Senado Federal e da
Câmara dos Deputados deverão alocar em
seus orçamentos recursos próprios para aten
dimento das despesas decorrentes da aplica
ção deste artigo.

Art. 9" Ficam extintas quaisquer remu
nerações acessórias, pagas em espécie, não
previstas neste decreto legislativo, exceto a
correspondente ao auxílio-moradia. enquan
to persistir o difícit de imóveis funcionais.

Art. 10. Este decreto legislativo entra
em vigor na data de sua publicação.

Art. 11. Revogam-se as disposições em
contrário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.
Fica prejudicado o Destaque do Deputado

Gumercindo Milhomem para supressão do
artigo R" do projeto:

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte Redação Final.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 324·B, DE 1990

Dispõe sobre a remuneração dos mem
bros do Congresso Nacional para a legis
latura de 1991 a 1995.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1" A remuneração mensal dos mem
bros do Congresso Nacional, a viger na legis
latura e iniciar-se a I"~ de fevereiro de 1991.
constituir-se-á de:

I - subsídio, que é a retribuição devida
mensalmente ao deputado federal e ao sena
dor. a partir da posse, pelo exercício do man
dato parlamentar;

11 - representação. devida mensalmente
ao parlamentar e destina-se a compensar as
despesas pessoais.

Art. 2" O subsídio e a representação são
fixados pelos valores vigentes em dezembro
de 1990.

Art. J' É devida ao parlamentar. no inÍ
cio e no final de cada sessão legislativa. ajuda
de custo correspondente ao valor do subsídio.

Art. 4" O Imposto de Renda incidirá so
bre todos os valores previstos neste decreto
legislativo, pagos em espécie na forma da lei.

Art. j" A caria sessão deliberativa ordi
nária a que faltar injustificadamente. o parla
mentar deixará de perceber 1130 (um trinta
avos) do subsídio e da representação.

Art. 6'.' O suplente convocado receberá,
a partir da posse. a remuneração a que tiver
direito o parlamentar em exercício.

Parágrafo único. O valor correspondente
à ajuda de custo não será devido ao suplente
reconvocado na mesma sessão legislativa.

Art. 7" Os valores da remuneração dos
deputados federais e senadores serão reajus
tados, uniformemente, por atos das respec
tivas Mesas, na mesma data e no mesmo per
centual fixado para os servidores da União.

Art. 8" As contribuições devidas ao Ins
tituto de Previdência dos Congressistas pelos
segurados e a patronal devida pelo Senado
Federal e pela Câmara dos Deputados serão
calculadas sobre o subsídio.

§ 1" As pensões do Instituto de Previdên
cia dos Congressistas serão calculadas toman
do-se por base o subsídio estabelecido neste
decreto legislativo. observada a legislação em
vigor.

§ 2" As Mesas do Senado Federal e da
Câmara dos Deputados deverão alocar em
seus orçamentos recursos próprios para aten
dimento das despesas decorrentes da aplIca
ção deste artigo.

Art. 9" Ficam extintas quaisquer remu
nerações acessórias, pagas em espécie. não
previstas neste decreto legislativo, exceto a
correspondente ao auxI1io-moradia. enquan
to persistir o déficit de imóveis funcionais.

Art. 10. Este decreto legislativo entra
em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 14 de dezembro cle 1990.
- Inocêncio Oliveira, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que a aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovada
Vai ao Senado Federal.

O Sr. Genebaldo Correia-Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB
- BA. Sem revisão do orador.) Sr. Presi
dente. quero apenas fazer uma ressalva em
relação à Emenda n" 3. Onde se lê " ... vigen
tes em 31 de dezembro de 1990". leia-se " ...
vigentes em dezembro de 1990".



Dezembro de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sábado 15 14503

"O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- V. Ex' será atendido.

Na redação final, onde se lê " ... 31 de de
zembro ... ", leia-se ..... em dezembro de
1990".

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

PROJETO DE LEI
N' 3.654, DE 1989

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n" 3.654, de 1989, que dá nova
redação ao art. 1" do Decreto-Lei n'
3.460, de 2 de maio de 1944, que regula
a construção e a exploração de instala·
ções portuárias rudimentares. Tendo pa
receres das Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Sr. Jorge Arbage); da Comis
são de Viação e Transportes, Desenvol·
vimento Urbano e Interior, pela aprova
ção (Relator: Sr. Paulo Roberto) e da
Comissão de Finanças e Tributação, pela
aprovação (Relator: Sr. Simão Sessim).

O SR. PRESIDENTe (Inocêncio Oli
veira) - Não havendo oradores inscri
tos, declaro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR; PRESIDENTE (Inocêncio Oli
veira) - Vou submetera votos o Projeto
de Lei n" 3.654 de 1989.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O art. do Decreto-Lei n' 6.460,

de 2 de maio de 1944, alterado pejo §
4' do art. 26, do Decreto-Llei n' 5, de
4 de abril de 1966, passa a ter a seguinte
redação:

"Art. l' É permitida a est~dos,
a municípios, a armadores e !l embarca
dores a'construção, conservação e explo
ração de instalações portuárias rudimen
tares, observado o disposto neste <Iecre
to-lei e demais normas da legislação em
vigor. .

§ I' Entende-se por iustalaçóes por
tuárias rudiment,ilres as dimensionadas
para a movimentação anual de até:

I - 150.000 toneladas, no caso de carga
geral;

II - 300.000 toneladas, no caso de
carga unitilizada; e

III - 500.000 toneladas, no caso de
granéis.

§ 2' ·As·instalações portuárias rudi
mentares que, durante dois anos conse
cutivos, acusarem movimentação de
mercadorias superior aos limites fixados
no § l'passarão, atendidas, as exigências
legais, mediante ato do Poder Execu
tivo, ao regime de concessão de que trata
o Decreto n' 24.599, de 6 de julho de
1934."

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data
.de SUil publicação.

Art. 3'.. Revogam-se o parágrafo..tínico

do art. l' do Decreto-Lei n' 6.460, de 1944,
e demais disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores que o aprovam queiram per
manecer como estão'. (Pausa.)

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte Redação Final: REDAÇÃO FI·

NALDO

PRUJETO DE LEI
N' 3.654-B, DE 1989

Dá nova redação ao art. l' do Decre
to-Lei n' 6.460, de 2 de maio de 1984,
que regula a construção e a exploração
de instalação portuárias rudimentares.

O Congresso Nacional dec.~eta:

Art. 1'. U art. l' do Decreto-Lei n'
6.460, de 2 de maio de 1944, alterado pelo
§ '4' do art. 26, do Decreto-Lei n' 5, de 4
de abril de 1966 passa a vigorar com a seguin
te redação:

"Art. I'. É permitida a estados, a
nunicípios, a armadorés e a embarca
dores a construção, conservação e explo
ração de instalações portuárias rudimen
tares, observado o disposto neste decre
to·lei e demais normas da legislação em
yigor.

§ 1'. Entende-se por instalações
portuárias rudimentares as dimensiona
das nara a movimentação anual de até:

I -150.000 toneladas, no caso de car
ga geral;

II - 300.000 toneladas, no. caso de
carga unitizada; e

III - 500.000 toneladas, no caso de
granéis.

§ 2'. As instalações portuánas rudi
mentares que, durante dois anos conse
cutivos, acusarem movimentação de
mercadorias superior aos limites fixados
no parágrafo anterior passarão, atendi
das as exigências legais, mediante ato
do Poder Executivo, ao regime de con
cessão de que trata o Decreto n' 24.599,
de 6 de julho de 1934".

Art. 2'. Esta lei entra em vigor na data
de sua l?ublic~ção

Art. j". Revogam-se o parágrafo único
do art. l' do Decreto-lei n' 6.460, de 2 de
maio de 1944, e demais disposições em con
trário.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1990.
- Inocêncio Oliveira Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio OliVel"
ra) - Os Senhores que a aprovam queiram
permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovada. Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Discussão, em turno único, do Projet,
de Lei n' 2.145, de 1989.

O Sr. César Maia - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Olivei
ra) - Tem V. Ex' a palavra.

O SR. CÉSAR MAIA (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo
apenas saber o número do projeto que esta
mos apreciando.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Nobre Deputado César Maia, trata-se do
Projeto de Lei n' 2.145, de 1989.

Houve uma falha da Secretaria-Geral da
Mesa, e a Presidência comunica ao Plenário
que, cumprindo rigorosamente o acordo, co
mo sempre faz, retirará este projeto da dis
cussão e da votação. Posteriormente, voltare
mos a apreciá-lo.

o SI<. rKESlOENTE (Inocêncio Oliveira)

- 16-

PROJETO DE LEI
N" 3.081, DE 1989

(Do Sr. Marcos Formiga)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n" 3.081, de 1989, que estabelece
normas para as microempresas-ME, e
empresas de pequeno pOlte-EPP, relati
vas ao tratamento diferenciado e simpli
ficado, nos campos administrativo, fis
cal, previdenciário, trabalhista, credití
cio e do desenvolvimento empresarial
(art. 179 da Constituição Federal). Ten
do pareceres: da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa deste, nos termos do substitu
tivo do autor e dos apensados (Relator:
Sr. Osvaldo Macedo); da Comissão de
E~onomia, Indústria e Comércio, pela
aprovação, com Substitutivo (Relator:
sI. Afif Domingos); e, da Comissão de
Finanças e Tributação pela aprovação,
com adoção do substitutivo da Comissão
de Economia, Indústria e Comércio,
com subemendas (Relator: Sr. Manoel
Castro).

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio, ao apreciar o projeto, ofert:ceu ao
mesmo e vou submeter a votos o seguinte:

SUBSTITUTIVO
Ressalvadas as Subemendas da Comissão

~e Finanças ie Tributação:

CAPíTULO I

Do Tratamento
Jurídico Diferenciado

Art. l' É a~segurado às microempresas
e às empresas de pequeno porte tratamento
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jurídico simplificado e favorecido nos campos
administrativo, tributário, trabalhista, previ
denciário e creditício, na cqnformidade do
diposto nesta lei. '

CAPÍTULO II
Da definição de Microempresa

e de Empresa de Pequeno Porte

Art. 2" Consideram-se, para os fins desta
lei:

I - microempresas, as firmas individuais
e as sociedades que tiverem receita bruta
anual igualou inferior ao valor nominal de
120.00 (cento e vinte mil) Bônus do Tesouro
Nacional BTN; e

II - empresas de pequeno porte, as firmas
individuais e as sociedades que, não enqua
dradas como microempresas tiverem receita
bruta anual igualou inferior a 600.000 (seis
centos mil) Bônus do Tesouro Nacional 
BTN.

§ I" O limite da receita bruta de que trata
este artigo, apurado no período de 1"d~ janei
ro a 31 de dezembro de cada ano, sera calcu
lado considerando-se o somatório das recei
tas brutas mensais divididas pelos valores do
Bônus do Tesouro Nacional- BTN vigentes
nos respectivos meses.

§ 2° No primeiro ano de atividade, o limi-,
te da receita bruta será calculado proporcio
nalmente ao número de meses decorridos en
tre o mês da constituição da empresa e 31
de dezembro do mesmo ano.

§ 3" O enquadr.amento da firma indivi
duaI ou da sociedade em microempresa ou
em empresa de pequeno porte, bem como
o seu desenquadramento, não implicará em
alteração, denúncia ou qualquer restrição em
relação a contratos anteriormente firmados.

Art. 3° Não se incluem no regime desta
lei as empresas:

I - que sejam constituídas sob a forma de
sociedade por ações;

II - que tenham como sócio majoritário
pessoa física ou jurídica domiciliada no exte
rior;

III - cujo titular, ou ql1alquer sócio, parti
cipe de outra empresa, a menos que a receita
bruta anual total das empresas interligadas
não ultrapasse os limites fixados no inciso
I do art. 2", para enquadramento com mi
croempresa, ou no inciso II do mesmo artigo,
para enquadramento como empresa de pe
queno porte;

IV - que participe do capital de outra pes
soa jurídica, ressalvados os investimentos
provenientes de incentivos fiscais efetu~dos

até a data .da vigência desta lei; e
V - que prestem serviços de profissionais

liberais ou assemelhados.
Parágrafo único. O disposto no inciso IV

deste artigo não se aplica à participação da
microempresa ou da empresa de pequeno
porte em centrais de compras, bolsas de sub
contratações, consórcio de exportação e ou
tras associaçõe~ ou sociedade cooperativas
assemelhadas.

CAPÍTULO III
Do Registro Especial

Art. 4° A firma individual ou a sociedade

que se enquadrar como microempresa ou em
presa de pequeno porte fará uma comuni
cação relativa a esta situação, para fins de
registro especial, na forma prevista neste Ca-
pítulo. ._

Art. 5" Tratando-se de empresa ja .cons
tituída, a comunicação será efetuada perante
o órgão onde esteja registrada a constituição
da firma individual ou da sociedade, da qual
constará:

I - o nome e a identificação da empresa
e de seus sócios;

II - a indicação do registro anterior da fir
ma individual ou do arquivamento dos atos
constitutivos da sociedade; e

UI - declaração, firmada pelo titular ou
por todos os sócios, de que a receita brut~

anual não excedeu o limite fixado nesta lei
e de que a empresa não se enquadra em qual
quer dos casos de exclusão de que trata o
art. 3".

Art. 6° Tratando-se de empresa em cons
tituição, será apresentado ao órgão de regi~

tro competente, em anexo ao seu ato consti
tutivo, declaração firmada pelo titular ou pe
los sócios, conforme o caso, de que:

I - a receita bruta anual prevista para a
empresa não é superior ao limite fixado ao
inciso I ou II do art. 2";

rr - a empresa não se enquadra em qual
quer dos casos de exclusão de que trata o
art. 3".

Art. 7" Feita a comunicação, e indepen
dentemente de alteração do ato constitutivo,
a microempresa adotará em seguida ao seu
nome a expressão "microempresa", ou abre
viadamente, "ME", e a empresa de pequeno
porte a expressão "empresa de pequeno por
te", ou "EPP".

Parágrafo único. é privativo das mi
croempresas e das empresas de pequeno p.?r
te definidas nesta lei o uso das expressoes
de que trata este artigo.

Art. 8" O registro será comunicado, pelo
órgão competente do registro, aos órg~o.s da
administração federal, estadual e mumclpal,
provocando, perante eles, a imediata inscri
ção da microempresa e da empresa de peque
no porte.

CAPÍTULO IV
Do Desenquadramentó

Art. 9" O desenquadramento da mi
croempresa e o da empresa de pequeno porte
dar-se-á quando excedidos os respectivos li
mites de receita bruta anual, fixados no art.
2" desta lei.

§ 1" Para os fins deste artigo será tolera
do, por uma única vez, um excesso de até
20%.

§ 2" Desenquadrada, a microempresa
passa automaticamente à condição de empre
sa de pequeno porte, desde que enquadrada
nos limites de faturamento desta.

Art. 10. A empresa desenquadrada, ou
a microempresa reenquadrada na condição
de empresa de pequeno porte comunicará o
fato ao órgão onde fez o registro especial
(Capítulo ru), no prazo de 60 (sessenta) dias
a contar da ocorrência.

Parágrafo único. Recebid~ a c?m~nica

ção, o órgão competente prOVidenCiara .Pa:a
que dela tomem conheci~entoos .d~mal~ oro
gãos interessados, nas órbitas admlmstratlVas
federal, estadual e municipal.

Art. 11. As comunicações previstas nes
te Capítulo poderão ser feitas por via postal.

CAPÍTULO V
Do Regime

Tributário e Fiscal

Art. 12. Ressalvado o disposto no art.
13 desta lei, as microempresas e as empresas
de pequeno porte ficam isentas de todo e
qualquer tributo de natureza federal, com ex
ceção das taxas por efetiva utilização de servi
ço público federal, contribuição de melhoria,
imposto de importação, imposto de expor
tação, imposto sobre grandes fortunas, im
posto territorial rural imposto sobre opera
ções financeiras.

Art. 13. As empresas de pequeno porte
estão sujeitas ao imposto sobre produtos in
dustrializados, com as alíquotas incidentes
sobre as suas operações reduzidas à metade,
e ao imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza, com base no lucro real
ou presumido, conforme opção da empresa,
com o imposto devido reduzidos dos seguin
tes percentuais:

I-receita bruta de até 120.000 BTN
100%

II - receita bruta de 120.001 a 290.000
BTN 75%

ru - receita bruta de 290.001 a 440.000
BTN 50%

IV -receita b"Uta de 440.001 a 600.000
BTN 25%

Parágrafo único. A redução do imposto
de renda será calculado em cada classe sobre
a porção da receita bruta compreendida. nos
respectivos limites, desprezada a fração mfe·
rior a uma unidade monetária, sendo o im
posto devido obtido pela soma das parcelas
correspondentes a cada classe.

Art. 14. Ultrapassado o limite da receita
bruta, a microempresa fica automaticamente
sujeita ao tratamento tributário fiscal da em
presa de pequeno pOl'te e esta ao regime tri
butário e fiscal normal, respeitado o excesso
previsto no § 1" do art. 9"

Parágrafo único. A microempresa e a
empresa de pequeno porte retornarão auto
maticamente ao gozo dos benefícios tributá
rios e fiscais previsto nesta lei no exe!cício
subseqüente, enquanto não se caractenzar o
seu desenquadramento, nos termos do caput
deste artigo.

Art. 15. A isenção não dispensa a mi
croempresa e a empresa de pequeno porte
do recolhimento da parcela relativa aos tribu
tos devidos por terceiros e por elas retidos.

Art. 16. A isenção concedida nos termos
dos arts. 12 e 13 abrange a dispensa do cum
primento de obrigações acessórias, salvo nos
casos previstos nesta lei.

Art. 17. A escrituração da microempre
sa será simplificada, nos termos dispostos pe
lo Poder Executivo na regulamentação de;;ta
lei.
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§ l' A empresa de pequeno porte adotará
escrituração fiscal e contábil.

§ 2' A fiscalização orientará as microem
presas e as empresas de pequeno porte quan
to às suas obrigações fiscais, advertindo-as,
por escrito, e autuando-as somente após de
corridos 30 (trinta) dias, em caso de reinci
dência.

Art. 18. Os documentos fiscais emitidos
pelas microempresas e pelas empresas de pe
queno porte obedecerão a modelos simplifi
cados, aprovados em regulamento, que servi
rão para todos os fins previstos na legislação
tributária.

Art. 19. O cadastramento fiscal da mi
croempresa e da empresa de pequeno porte.
será feito de ofício, mediante intercomuni
cação entre o órgão de registro e o~ órgãos
fiscais cadastrais competentes.

CAPITULO VI
Do Regime Previdenciário

e Trabalhista

Art. 20. Ficam assegurados aos titula'res
e s6cios das microempresas e das empresas
de pequeno porte, bem como aos seus empre
gaDos, todos os.direitos previstos na legisla
ção previdenciâ'êia e trabalhista, observado
o disposto neste1capítulo.

Art. 21. O Poder Executivo estabelecerá
procedimentos simplificados que facilitem o
cumprimento da legislação previdenciária e
trabalhista, por parte das microempress e em
presas de pequeno porte, bem como para eli
minar exigências burocráticas e obrigações
acessórias incompatíveis com o tratamento
simplificado e favorecido previsto nesta lei.

Art. 22. As microempresas, as empresas
de pequeno porte, e seus respectivos empre
gados, recolherão as contribuições destinadas
ao custeios da previdência social de acordo
com o previsto na legislação específica, c~m
prazo favorecido no respectivo recolhimento.

§ 1° O Poder Executivo expedirá instru
ções relativas ao recolhimento englobado das
contribuições previdenciárias das microem
presas, empresas de pequeno porte, e de seus
empregados, estabelecendo prazo único para"
sua efetivação, observada a periodicidade
mensal.

§ 2" As instruções a que se refere ô pará
grafo anterior deverão também prever o reco
lhimento das contribuições através da rede
bancáfia autorizada e a utilização de docu
mento de arrecadação simplificado.

Art. 23. Em caso de perícia para a ava
liação de condições de insalubridade ou de
periculosidade, não caberá à microempresa
ou à empresa de pequeno porte o pagamento
do custo da perícia.

Art. 24. A fiscalização trabalhista e pre
videnci~ria,no que se refere à microempresa
e à empresa de pequeno porte, agirá de ma
neira eminentemente edúcativa e orientado
ra, somente multando-as em caso de reinci-
dência. '

Art. 25.' As microempresas e empresas
de pequeno porte ficam dispensadas de efe
tuar as notificações a que se referem o § 2"

do art. 139 da Consolidação das Leis do Tra
balho.

Art. 26. O disposto no art. 21 desta lei
não dispensa a microempresa e a empresa
de pequeno porte do cumprimento das se
guintes obrigações:

I - efetuar as anotações na Carteira de
Trabalho e Previdência Social;

II - apresentar a Relação Anual de Infor
mações Sociais - RAIS; e

III - manter arquivados os documentos
comprobatórios dos direitos e obrigações tra
balhistas e previdenciários, especialmente fo
lhas de pagamentos, recibos de salários ede
mais remunerações, comprovantes de des
contos efetuados e de recolhimento das con
tribuições a que se refere o art. 22 desta lei.

Art. 27. As microempresas e as empre
sas de pequeno porte estão sujeitas ao depó
sito para o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS, na forma da lei.

CAPíTULO VII
Do Apoio Creditício

Art. 28. São asseguradas às microem
presas e empresas de pequeno porte condi
ções e taxas especialmente favorecidas, não
subsidiadas, nas operações que realizarem
éom instituições financeiras públicas e priva
das, inclusive bancos de desenvolvimento e
entidades oficiais de financiamento e fomen
to de empresas de pequeno porte.

§ l' Serão destinados às microempresas
e às empresas de pequeno porte 15% (quinze
por cento) do valor das operações de emprés
timos dos bancos comerciais oficiais e 10%
(dez por cento) dos bancos comerciais priva
dos, para o financiamento de suas atividades,
ficando as garantias exigíveis restritas à fiança
e ao aval.

§ 2' Excetuando-se as exigências con
vencionais referentes a informações cadas
trais e idoneidade do tomador, as operações
a que se refere o parágrafo anterior não sofre
rão condicionamentos, para concessão Ou li
beração de recursos, como exigências de sal
dos médios, reciprocidades ou comprovação
de cumprimento de obrigações fiscais.

§ 3" Compete ao Poder Executivo disci
plinar e fiscalizar o cumprimento do disposto
neste artigo podendo, inclusive, aumentar os
limites estabelecidos no seu § 19

CAPÍTULO VIII
Das Penalidades

Art. 29. A firma individual e a sociedade
que sem observância dos r~quisitos desta lei,
pleitear o seu enquadramento ou se mantiver
enquadrada como microempresa ou empresa
de pequeno porte, estará sujeita às seguintes
penalidades e con'seqüências:

I - pagamento de todos os tributos e con
tribuições, como se isenção ou redução algu
ma houvesse existido, acrescidos de juros mo
ratórios de 10% (dez por cento) do valor do
tributo ou contribuição, e correção monetá
ria, contada da data em que tais encargos
deveriam ter sido pagos até a data de seu
efetivo pagamento; ,

II - multa no valor de 100% (cem por cen
to) do valor atualizado do tributo devido,
no caso de dolo, fraude ou simulação, e, espe
cialmente, nos casos de falsidade das declara
ções ou informações prestadas, por si ou seus
sócios, às autoridades competentes;

III - pagamento de multa no valor de 10%
(dez por cento) sobre o valor dos emprés
timos obtidos com base nesta lei, indepen

.dentemente do cancelamento do incentivo de
que fora beneficiada;

IV - cancelamento, de ofício, de seu en
quadramento como microempresa ou como
empresa de pequeno porte.

Art. 30. Os responsáveis legais pela mi
croempresa e pela empresa de pequeno porte
responderão solidária e ilimitadamente pelas
conseqüências da aplicação do artigo anterior
.desta lei, ficando, ainda, impedidos, de cons
tituir nova microempresa ou empresa de pe
queno porte ou participar, com os favores
desta lei, de outra já existente.

Art. 31. A falsidade das declarações
prestadas para obtenção dos benefícios d~sta

lei caracteriza o crime de que trata o art.
299 do Código Penal, sem prejuízo de seu
enquadramento em outras figuras penais ca
bíveis.

CAPÍTULO IX
Disposições Finais

e Transitórias

Art. 32. As firmas individuais e as socie
dades comerciais e-civis enquadráveis como
microempresa ou empresa de pequeno porte
que, durante cinco anos, não tenham exer
cido atividade econômica de qualquer espé
cie, poderão requerer e obter a baixa no regis
tro competente, independentemente de pro
va de quitação de tributo e contribuição para
com a Fazenda Federal.
. Art. 33. Os princípios do tratamento

simplificado e favorecido previsto nesta lei
serão incorporados à Lei de Diretrizes Orça
mentárias a ser editada no ano de 1991, sendo
as suas implicações financeiras incluídas no
Orçamento da União do ano subseqüente.

Art. 34. Esta lei entra em vigor na data
da sua publicação, produzindo os seus efeitos
em relaÇão às microempresas e empresas de
pequeno porte a partir do exercício financeiro
de 1992.

Art. 35. O poder EKecutivo regulamen
tará a presente lei no prazo de 90 (noventa)'
dias, a contar da sua publicação.

Art. 36. Ficam revogadas, a partir de l'
de janeiro de 1992, a Lei n9 7.256, de 27
de novembro de 1934, e demais disposições
em contrário.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)'
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.
Fica prejudicado o projeto, o substitutivo

do autor e os Projetos de Lei n.' 3.272/89
e 3.964/89, apensados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Comissão de Finanças e Tributação
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CAPÍTULO IV
Do Desenvolvimento

ao apreciar o projeto, ofereceu ao substitu
tivo da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio e vou submeter a votos a s'eguinte:

SUBEMENDA
N'1

Acrescente-se ao art. 12:
...e Imposto sobre Produtos Industrializa

dos (IPI).

O Sr. Genebaldo Correia - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB
- BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, essas subeinendas são da Comissão
de Finanças e Tributação?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-São.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira).
- Os Srs. que a aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Comissão de Finanças e Tributação,
ao apreciar o projeto, ofereceu ao substitu
tivo da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio e vou submeter a votos a seguinte:

SUBEMENDA
N'2

Exclua-se do texto do art. 13 a frase:
"ao Imposto sobre Produtos Indus

trializados, com as alíquotas incidentes
sobre as suas operações reduzidas à me
tade, e ... "

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira).
- Os Srs. que a aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira).
- A Comissão de Finanças e Tributação,
ao apreciar o projeto, ofereceu ao substitu
tivo da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio e vou submeter a votos a seguinte:

SUBEMENDA
N'3

Exclua-se o parágrafo 19 do art 28.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que a aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovada

O SR. PRESIDEmE(lnocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte redação final:

*003 PROJETO DE LEI

N' 3.081-B, de 1989

Estabelece normas para as mi
croempresas - ME, e empresas de pe
queno porte - EPP, relativas ao trata
mento düerenciado e simplificado, nos
campos administrativo, fiscal, previ- _-

denciário, trabalhista, creditício e do
desenvolvimento empresariai (art. 176
da Constituição Federal).

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULOI

Do Tratamento
JURÍDICO DIFERENCIADO

Art. 1"Fica assegurado às microempresas
e às empresas de pequeno porte tratamento
jurídico simplificado e favorecido nos campos
administrativo, tributário, trabalhista, previ
denciário e creditício, na conformidade do
disposto nesta lei.

CAPÍTULO II

Da Defmição De
Microempresa e de Empresa

De Pequeno Porte

Art. 2' Consideram-se, para os fins desta
lei:

I - microempresa, as firmas individuais e
as sociedades que tiverem receita bruta anual
igual ou inferior ao valor original de 120.000
(cento e vinte mil) Bônus do Tesouro Nacio
nal; e BTN

II - empresas de pequeno porte, as firmas
individuais e as sociedades que são enqua
dradas como microempresas tiverem renda
bruta anual igualou inferior a 600.000 (seis
centos mil). Bônus do Tesouro Nacional 
BTN.

§ I' O limite da receita bruta de que trata
este artigo, apurado no período de l' de janei
ro a 31 de dezembro de cada ano, será.calcu
lado considerando-se o somatório das recei
tas brutas mensais divididas pelos valores dos
Bônus do Tesouro Nacional-BTN vigentes
nos respectivos meses.

§ 2' No primeiro ano de atividade, o limite
da receita bruta será calculado proporcional
mente ao número de meses decorridos entre
o mês da constituição da empresa e II de
dezembro do mesmo ano.

§ 3' O enquadramento da firma individual
ou da sociedade em microempresa ou em em
presa de pequeno porte, bem como o seu
desenquadramento, não implicará em altera
ção, denúncia ou qualquer restrição em rela
ção a contratos anteriormente firmados.

Art. 3' Não se incluem no regime desta
lei as empresas:

I -que sejam constituídas sob a forma de
sociedade por ações;

II - que tenham como sócio majoritário
pessoa física ou jurídica domiciliada no exte
rior;

III - cujo titular, ou qualquer sócio, parti
cipe de outra empresa, a menos que a receita
bruta anual total das empresas interligadas
não ultrapasse os limites fixados no inciso
I do art. 29 desta lei, para enquadramento
como microempresa, ou no incíso II do mes
mo artigo, para enquadramento como empre
sa de pequeno porte;

IV - que participe do capital de outra pes
soa jurídica, ressalvados os investimentos

provenientes de incentivos fiscais efetuados
até a data da vigência desta lei; e

V - que prestem serviços de profissionais
liberais.ou assemelhados.

Parágrafo único O disposto no inciso não
se aplica à participação da microempresa ou
da empresa de pequeno porte em centrais
de compras, bolsas de subcontratação, con
sórcios de exportação e outras associações
ou sociedades cooperativas assemelhadas.

CAPÍTULO III
Do Registro Especial

Art. 49 A fIrma individual ou a sociedade
que se enquadrar como microempresa ou em
presa de pequeno porte fará uma comuni
cação relativa a esta situação, para fins de
registro especial, na forma prevista neste Ca
pítulo.

Art. 59 Tratando-se de empresa já cons
tituída, a comunicação será efetuada perante
o órgão onde esteja registrada a constituição
de firma individual ou da soçiedade, da qual
constará:;

I - nome e a indentificação da empresa
e de seus sócios;

II - a indicação do regIstro anterior da fir
ma individual ou do arquivamento dos atos
constitutivos da sociedade; e

UI - declaração, firmada pelo titular ou
por todos os s6cios, de que a receita bruta
anual não excedeu o limite fixado nesta lei
e de que a empresa não se enquadre em qual
quer dos casos da exclusão de que trata o
art. 3'

Art. 69 Tratando-se de empresa em cons
tituição, será apresentado ao órgão de regis
tro competente, em anexo ao seu ato consti
tutivo, declaração firmada pelo titular ou pe
los sócios, conforme o caso, de que:

I - a receita bruta anual prevista para a
empresa nã!? é superior ao limite fixado ao
inciso I Ou U do art. 29 desta lei;

II - a empresa não se enquadra em qual
quer dos casos de exclusão de que trata o
art. 39 desta lei.

Art. 7' Feita a comunicação, eindepen
dentemente de alteração do ato constitutivo,
a microempresa adotará, em seguida ao seu
nome, a expressão "microempresa", ou abre
viadamente, "ME", e a empresa de pequeno
porte a expressão "empresa de pequeno por
te", ou "EPP".

Parágrafo único. É privativo das mi
croempresas e das empresas de pequeno, por
te definidas nesta lei o uso das expressões
de que trata este artigo.

Art. 8' O registro será comunicado, pelo
órgão competente dp registro, aos órgãos da
administração Federal, estadual e municipal,
provocando, perante eles, a imediata inscri
ção da microempresa e da empresa de peque
no porte.

Art. 9' O desenvolvimento da microem
presa e o da empresa de pequeno porte dar
se-á quando excedidos os respectivos limites
de receita bruta anual, fixados no art. 2" desta
lei.
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§ 19 Para os fins deste artigo será tolerado,
por uma única vez, um excesso de até vinte
por cento.

§ 29 Desenquadrada, a microempresa pas
sa automaticamente à condição de empresa
de pequeno porte, desde que enquadrada nos
limites de faturamento desta.

Art. 10. A empresa desenquadrada, ou a
microempresa reenquadrada na condição de
empresa de pequeno porte comunicará o fato
ao órgão onde fez o registro especial (Capí
tulo III), no prazo de sessenta dias a contar
da ocorrência.

Parágrafo único. Recebida a comunica
ção, o órgão competente providenciará para
que dela tomem conhecimento os demais ór
gãos interessados, nas órbitas administrativas
federal, estadual e a municipal.

Art. I 1. As comunicações previstas neste
Capítulo poderão ser feitas por via postal.

CAPÍTULO V
Do Regime Tributário e Fiscal

Art. 12.Ressalvado o disposto no art. 13
desta lei, as microempresas e as empresas
de pequeno porte ficam isentas de todo e
qualquer tributo de natureza federal, com ex
ceção das taxas por efetiva utilização de servi
ço público federal, contribuição de melhoria,
Imposto de importação, Imposto de expor
tação, Imposto sobre grandes fortunas, Im
posto territorial rural, Imposto sobre Opera
ções Financeiras e Imposto Sobre Produtos
Industrializados - IPI.

Art. 13. As empresas de pequeno porte
estão sujeitas ao imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza, com base
no lucro real ou presumido. conforme opção'
da empresa, com o imposto devido reduzido
dos seguintes percentuais:

I -receita bruta de até 120.000 BTN;lOO%
II - receita bruta de 120.001 e 290.000
BTN 75%

IlI-receita bruta de .l';!O.OO\ a 440.000
BTN 550%
IV - receita bruta de 440.001 a 600.000
BTN 225%

Parágrafo único. A redução do Iimposto
de Renda será calculada em cada classe sobre
a porção da receita bruta compreendida nos
respectivos limites, desprezada a fração infe
rior a uma unidade monetária, sendo o im
posto devido obtido pela soma das parcelas
correspondentes a cada classe.

Art. 14. Ultrapassado o limite da receita
bruta, a microempresa i;ca automaticamente
sujeita ao tratamento tributário fiscal da em
presa de pequeno porte e esta ao regime tri
butário e fiscal normal, respeitado o excesso
previsto no § 19 do art. 9? desta lei.

Parágrafo único. A microempresa e a em
presa de pequeno porte retornarão automati
camente ao gozo dos benefícios tributários
e fiscais previstos nesta lei no exercício subse
qüente, enquanto não se caracterizar o seu
desenquadramento, nos termos do caputdes
te artigo.

Art. 15. A isenção não dispensa a microem
presa e a empresa de pequeno porte do reco-

lhimento da parcela relativa aos tributos devi
dos por terceiros e por elas retidos.

Art. 16. A isenção concedida nos termos
dos arts. 12 e 13 abrange a dispensa do cum
primento de obrigações acessórias, salvo nos
casos previstos nesta lei.

Art. 17. A escrituração da microempresa
será simplificada, nos termos dispostos pelo
Poder Executivo na regulamentação desta
lei.

§ 1" A empresa de pequeno porte adotará
escrituração fiscal e contábil.

§ 2? A fiscalização orientará as microem
presas e empresas de pequeno porte quanto
às suas obrigações fiscais vertido-as, por es
crito, e autuando-as somente após decorridos
trinta dias, em caso de reincidência.

.Art. 18. Os documentos fiscais emitidos
pela micro~mpresas e pelas empresas de pe
queno porte obedecerão a modelos simpli
cados, aprovados em regulamento, que servi
rão para todos os fins previstos na legislação
tributária.

Art. 19. O cadastramento fiscal da mi
croempresa e da empresa de pequeno porte
será feito de ofício, mediante intercomuni
cação entre o órgão de registro e os órgãos
fiscais cadastrais competentes.

CAPITULO VI

Do Regime
Previdenciário e Trabalhista

Art. 20. Ficam assegurados aos titulares
e sócios das microempresas e das empresas
de pequeno porte, bem como aos seus empre
gados, todos os direitos previstos na legisla
ção previdenciária e trabalhista, observado
o disposto neste capítulo.

Art. 21. O Poder executivo estabelecerá
procedimentos simplificados que facilitem o

, cumprimento da legislação previdenciária e
trabalhista, por parte das microempresas e
empresas de pequeno porte, bem como para
eliminar exigências burocráticas e obrigações
acessórias incompatíveis com o tratamento
simpliGcaQ0 e favorecido previsto nesta lei.

Art. 22. As microempresas, as empresas
de pequeno porte, e seus respectivos empre
gados, recolherão as atribuições destinadas
ao custeio da previdência social de acordo
com o previsto na legislação específica, com
prazo favorecido no respectivo recolhimento.

§ 10 0 Poder Executivo expedirá instruções
relativas ao recolhimento englobado das
constribuições previdenciárias das microem
presas, empresao; de pequeno porte, e de seus
empregados, estabelecendo prazo único para
sua efetivação, observada a periodicidade
mensal.

§ 2' As instruções a que se refere o pará
grafo anterior deverão também prever o reco
lhimento das contribuições através da rede
bancária autorizada e a utilização de docu
mento de arrecadação simplificado.

Art. 23. Em caso de perícia para a avalia
ção de condições de insalibrudade ou de peri
culosidade, não caberá à microempresa ou
à empresa de pequeno porte o pagamento
do custo da perícia.

Art. 24. A fisclaização trabalhista e previ
denciária, no que se refere à micro empresa
e à empresa de pequeno porte, agirá de ma
neira eminentemente educativa e orientado
ra, somente multando-as em caso de reinci
dência.

Art. 25. As microempresas e empresas de
pequeno porte ficam dispensadas de efetuar
as notificações a que se referem o § 2' do
art. 139 da Consolidação das Leis do Tra
balho.

Art. 26. O disposto no art. 21 desta dispen
sa a microempresa e a empresa de pequeno
porte do cumprimento das seguintes obriga
ções:

I - efetuar as anotações na Carteira de
Trabalho e Previdência Social;

H - apresentar a Relação Anual de Infor
mações Sociais RAIS; e

IH manter arquivados os documentos com
probatórios dos direitos e obrigações traba
lhistas e previdenciárias, especialmente fo
lhas de pagamentos, recibos de salários e de
mais remunerações, comprovantes de des
contos efetuados e de recolhimento das con
tribuições a que se refere o art. 22 desta lei.

Art. 27. As microempresas e as empresas
de pequeno porte estão sujeitas ao depósito
para o Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço - FGTS, na forma da lei:

CAPÍTULO VH
Do Apoio Creditício

Art. 28. Ficam asseguradas às empresas
e empresa de pequeno porte condições e ta
xas especialmente favorecidas, não subsidia
das, nas operações que realizarem com insti
tuições financeiras públicas e privadas, inclu
sive bancos de desenvolvimento e entidades
oficiais de financiamento e fomento de em
presas de pequeno porte.

§ I? Excetuando-se, exigências convencio
nais referentes a informações cadastrais e ido
neidade do tomador, as operações não sofre
rão condicionamentos, para concessão ou li
beração de recursos, como exigências de sal
dos médios, reciprocidades ou comprovação
de cumprimento de obrigações fiscais.

§ 2- Compete ao Poder Executivo disci
plinar e fiscalizar o cumprimento do disposto
neste artigo.

CAPÍTULO VIU
Das Penalidades

Art. 29. A firma mdividual e a sociedade
que sem observância dos requisitos desta lei,
pleitear o seu enquadramento ou se mantiver
enquadrada como microempresa ou empresa
de pequeno porte, estará sujeita às seguintes
penalidades e conseqüências:

I - pagamento de todos os tributos e con
tribuições, como se isenção ou redução algu
ma houvesse existido, acrescidos de juros mo
ratórios de dez por cento do valor do tributo
ou contribuição, e correção monetária, con
tada da data em que tais encargos deveriam
ter sido pagos até a data de seu efetivo paga
mento;

II - multa no valor de dez por Cento do
valor atualizado do tributo devido, no caso
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de fraude ou simulação, e, especialmt:ntt:,
nos casos de falsidades das declaração ou in
formações prestadas, por si ou seus sócios
autoridades competentes;

lU pagamento de multa valor de dez por
cento sobre o valor dos empréstimos obtidos
com base nesta lei, independentemente do
cancelamento do incentivo a que fora bene
ficiada;

IV - cancelamento, de oficio de seu en
quadramento como microempresa ou como
empresa de pequeno porte.

Art. 30. Os responsáveis legais pela mi
croempresa e pela empresa de pequeno porte
responderão solidária e ilimitadamente pelas
conseqüências da aplicação do artigo anterior
desta lei, ficando, ainda, impedidos, de cons
tituir nova microempresa ou empresa de pe
queno porte ou participar, com os favores
desta lei, de outra já existente.

Art. 31. A falsidade das declarações presta
das para obtenção dos benefícios desta lei
caracteriza o crime de que trata o art. 299
do Código Penal, sem prejuízo de seu enqua
dramento em outras figuras penais cabíveis.

CAPÍTULO IX
Disposições Finais e Transitórias

Art. 32. As firmas individuais e as socie
dades comerciais e civis enquadráveis como
microempresa ou empresa de pequeno porte
que, durante cinco anos, não tenham exer
cido atividade econômica de qualquer espé
cie, poderão requerer e obter a baixa no regis
tro competente, independentemente de pro
va de quitação de tributo e contribuição para
com a Fazenda Nacional.

Art. 33. Os princípios do tratamento sim
plificado e favorecido previsto nesta à lei se
rão incorporados Lei de Diretrizes Orçamen
tárias a ser editada no ano de 19'n, sendo
as suas implicações financeiras incluídas no
Orçamento da União do ano subseqüente.

Art. 34. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, produzindo seus efeitos
em relação às microempresas e empresas de
pequeno porte a partir do exercício financeiro
de 1992.

Art. 35. O Poder Executivo regulamentará
a presente lei no prazo de noventa dias, a
contar da sua publicação.

Art. 36. Ficam revogadas, a partir de I"
de janeiro de 1922, a Lei n' 7.256, de 27
de novembro de 1984, e demais disposições
em contrário.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1990.
-Inocêncio Oliveira,Relator.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
--=- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.
Vai ao Senado Federal.
O Sr. César Maia - Sr. Presidente. pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. CÉSAR MAIA (PDT -RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero

apenas registrar nossa concordância no geral
e nossa discordância em relação ao art. 13.
que abre importante sendeiro de distorções.
No conjunto, porém estamos inteiramente de
acordo.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

PROJETO DE LEI
N° 2. 145-B. DE 1989

(Do Poder Executivo)

Discussão. em turno único. do Proje
to de Lei n° 2.145-A de 1989, que dispõe
sobre a organização e o funcionamento
do Conselho de Defesa Nacional e dá
outras providências; tendo pareceres: do
relator designado pela Mesa em substi
tuição à Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação, pela constituciona
lidade. juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Sr. Mendes Ribeiro); e do rela
tor designado pela Mesa em substituição
à Comissão de Defesa Nacional, pela
aprovação, com emendas. (Relator: Sr.
Paes Landim). Pendente de pareceres
das Comissões às emendas de Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oli
veira) - O nobre Deputado Paes Lan
dim deixou sobre a mesa seu parecer com
uma emenda. com o seguinte teor:

PROJETO DE LEI
W 2.145-A, DE 1989.

Dispõe sobre a organização e o
funcionamento do Conselho de Defesa
Nacional e dá outras providências.

Autor: Poder Executivo Relator: Deputado
Paes Landim.

I - Relatório

O Poder Executivo submeteu ao Congres
so Nacional. através da Mensagem n" 175/89,
projeto de lei que dispõe sobre a organização
e o funcionamento do Conselho de Defesa
Nacional.

Foram apresentadas em Plenário, sete
emendas ao projeto, em anexo arroladas.

Imbuído da responsabilidade de relator do
projeto em tela, ouvi as razões dos ilustres
Deputados José Genuíno. Bonifácio de An
drada, Augusto Carvalho. José Costa e Gu
mercindo Milhomem, entendend<»absoluta
mente oportunas as Emendas de nOS 1, 2, 3,
4. 6 e 7, merecedoras, em conseqüência, da
aprovação em Plenário.

Entretanto, deixo de recomendar ao sobe
rano plenário a Emenda de n" 5, também
de autoria dos eminentes deputados, t1elas
razões expendidas em minhas considerações
à matéria, a seguir expostas.

1. As Emendas de n°; 1 e 2, suprimem G,

incisos IX e X, respectivamente, vez que ine
xistem os cargos que mencionam, de Ministro
Chefe do Gabinete Militar e de Ministro Che
fe do Estado Maior das Forças Armadas.,

2. Quanto à Emenda n" 3, atualiza o texto,
alterando a nomenclatura de Ministro do Pla
nejamento, pl!raMinistro da Economia. Fa-

zenda e Planejamento. e, renumeração para
inciso IX, em face da supressão anterior dos
incisos IX e X do mesmo artigo.

3. Já a Emenda n° 4. substitui o § 3" do
Artigo 2", dando-lhe adequada redação.

4. No que se refere à Emenda de n" 5,
não a recomendo ao soberano Plenário, por
entender que o disposto no artigo 5" do Proje
to. estabelece parâmetros essenciais para o
funcionamento do Conselho de Defesa Na
cional. .

5. Em relação às Emendas n'· 6 e 7, estas
dão nova redação aos artigos 6" c 7" do Proje
to, mandando renumerá-Ios. como também
no artigo 8". Tendo em vista a não aceitação
da Emenda de n° 5, que suprime o artigo
5", e com a qual estou em desacordo. aprovo
apenas a nova redação oferecida a esses dois
artigos.

11 - Voto

Concluo, assim, pela aprovação das Emen
das n'" 1, 2. 3. 4. 6 e 7 e aprovação da n"
5 com subemend1i.

Sala da Comissão. Deputado Paes Landim
Relator

EMENDAN"5

Dê-se ao artigo 5Q a seguinte redação:
Art. 59 O exercício da competência do

Conselho de Defesa Nacional pautar-se-á no
conhecimento das situações nacional e inter
nacional, com vistas ao planejamento e à con
dução política e da estratégia para a defesa
nacional.

Parágrafo único. As manifestações do Con
selho de Defesa Nacional serão fundamen
tadas no estudo e no acompanhamento dos
assuntos de interesse da independência nacio
nal e da defesa do estado democrático, em
especial no que se refere:

I - à segurança da fronteira terrestre, do
mar territorial. do espaço aéreo e de outras
áreas indispensáveis à defesa do território na
cional;

U - à ocupação e à integração das áreas
de faixa de fronteira;

III - à exploração dos recursos naturais
de qualquer tipo e ao controle dos materiais
de atividades consideradas do interesse da
defesa nacional.Paes Landim Relator.

PROJETO DE LEI
N" 2.145-A, DE 1989

Dispõe sobre a organização e o funcio·
namento do Conselho de Defesa Nacional
e dá outras providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Paes Landim

EMENDA DE REDAÇÃO

O art. 4' do pProjeto passa a viger com
a seguinte redação:

Art. 4° Cabe à Secretaria de Assuntos Es
tratégicos, órgão da Presidência da Repúbli
ca, executar as atividades permanentes neces
sárias ao exercício da competência do CDN.
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Justificação

A emenda visa atualizar o texto, em virtude
da extinção da Secretaria de Assessoramento
da Defesa Nacional - SADEN.

Sala das Sessões, - Deputado Paes
Landim.

O Sr. José Genoíno -Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex. a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, quero registrar que nós,
do Partido dos Trabalhadores, lutamos na
Constituinte para extinguir o Conselho de
Defesa Nacional, mas fomos derrotados.

Na regulamentação da matéria procura
mos, em negociações com o Deputado Paes
Landim, discutir dois aspectos fundamentais.
Primeiro, como na reforma administrativa
houve redução do número de ministros mili
tares, que agora são três, foi alterada a com
posição do Conselho de Defesa Nacional, que
fica majoritariamente civil.

'Em ~egundo lugar, o art. 59 tinha uma
abrangência inconstitucional, porque regula
mentava a competência - e a Constituição
é clara, em termos de funcionamento e orga
nização.

Por isso, queremos registrar esses aspectos
positivos. Achamos importante'fazer essa re
gulamentação, mas queremos deixar bem cla
ra a nossa posição contrária à existência do
Conselho de Defesa Nacional na própria
Constituição.

Coerentes com essa posição, queremos re
gistrar esse nosso voto contrário à existência
do Conselho de Defesa Nacional, mas sem
criar qualquer problema para a tramitação
da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Genebaldo Correia, para proferir parecer às
emendas de plenário, em substituição à Co
missão de Defesa Nacional.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB
- BA. Para emitir parecer.) - Sr. Presi
dente, como essas emendas foram objeto de
entendimento entre os partidos e atendem
aos interesses do projeto, nosso parecer é
favorável.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O relator designado pela Mesa, em substi
tuição a Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, ao apreciar as emendas de
Plenário, ofereceu e vou submeter a votos
a seguinte:

SUBEMENDA À EMENDA N' 5

Dê-se ao artigo 5' a seguinte redação:
Art. 5' O exercício da competência do

Conselho de Defesa Nacional pautar-se-á no
conhecimento das situações nacional e inter
nacional, com vistas ao planejamento e à con
dução política e da estratégia para a defesa
nacional.

Parágrafo único. As manifestações do

Conselho de Defesa Nacional serão funaa
mentadas no estudo e no acompanhamento
dos assuntos de interesse da independência
nacional e da defesa do estado democrático,
em especial no que se refere:

I - à segurança da fronteira terrestre, do
mar territorial, do espaço aéreo e de outras
áreas indispensáveie à defesa do território
nacional;

II - à ocupação e à integração das áreas
de faixa de fronteira;

III - à exploração dos recursos naturais
de qualquer tipo e ao controle dos materiais
de atividades consideradas do interesse da
defesa nacional.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que a aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Fica prejudicada a Emenda n' 5.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em Plenário foram oferecidas e vou sub
meter a votos as seguintes:

EMENDAS, COM
PARECERESFAVORÁVE18:

N'1

Suprima-se o inciso IX do art. 2'.

N'2

Suprima-se o inciso X do art. 2'.

N'3

O inciso XI do art. 2', fica renumerado
para inciso IX, com a seguinte redação:

"Art. 2' .
IX - O Ministro da Economia, Fa

zenda e Planejamento."

N'4

O § 3' do art. 2' passa a ter a seguinte
redação:

"Art. 2' .
§ 3' O Conselho de Defesa Nacional

terá uma Secretaria-Geral para a execu
ção das atividades permanentes neces
sárias ao exercício de sua competência
constitucional. "

O art. 6' é renumerado para art. 5' e passa
a ter a seguinte redação:

"Art. 5' Os órgãos e entidades de
Administração Federal realizarão estu
dos, emitirão pareceres e prestarão toda
a colaboração de que o Conselho de De
fesa Nacional necessitar, mediante soli
citação de sua Secretaria-Geral."

N'7

O art. 7' do Projeto de Lei n' 2.145-A,
de 1989, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 7' A participação, efetiva ou
eventual, no Conselho de Defesa Nacio
nal, constitue serviço público relevante
e seus membros não poderão receber re-

J.lll1n"'fllção sob qualquer título ou pre
texto."

Os arts. 7' e 8' passam a ser, respectiva
mente, 8' e 9'.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma·
necer como estão. (Pausa.)

Aprovadas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O Relator designado pela Mesa, em substi
tuição à Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação ao apreciar o projeto, ofereceu
ao mesmo e vou submeter a votos o seguinte:

EMENDA DE REDAÇÃO

O Artigo 4' do Projeto passa a viger com
a seguinte redação:

Art. 4' Cabe à Secretaria de Assuntos Es
tratégicos, órgão da Presidência da Repúbli
ca, executar as atividades permanentes neces
sárias ao exercício da competência do CDN.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vou submeter a votos o Projeto de Lei
n'2.145. de 1989,

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O Conselho de Defesa NaCIOnal

- CDN, órgão de consulta do Presidente
da República nos assuntos relacionados com
a soberania nacional e a defesa do Estado
democrático, tem sua organização e funcio
namento disciplinados nesta lei.

Parágrafo úriico. Na forma do § l' do arti
go 91, da Constituição Federal, compete ao
Conselho de Defesa Nacional:

a) opinar nas hipóteses de declaração de
guerra e de celebração de paz;

b) opinar sobre a decretação do estado de
defesa, do estado de sítio e de intervenção
federal;

c) propor os critérios e condições de utili
zação de áreas indispensáveis à segurança do
território nacional e opinar sobre seu efetivo
uso, especialmente na faixa de fronteira e
nas relacionadas com a preservação e a explo
ração dos recursos naturais de qualquer tipo;

d) estudar, propor e acompanhar o desen
volvimento de iniciativas necessárias agaran
tir a independência nacional e a defesa do
Estado democrático.

Art. 2' O Conselho de Defesa Nacional
é presidido pelo Presidente da República e
dele participam como membros natos:

I - o Vice-Presidente da República;
II - o Presidente da Câmara dos Depu-

tados;
III - o Presidente do Senado Federal;
IV - o Ministro da Justiça;
V - o Ministro da Marinha;
VI - o Ministro do Exército;
VII - o Ministro das Relações Exteriores;
VIII - o Ministro da Aeronáutica;
IX - o Ministro-Chefe do Gabinete Mili

tar d~ Presidência da República;
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x - o Ministro-Chefe do Estado-Maior
das Forças Armadas; .

XI - o Ministro do Planejamento.
§ 19 O Presidente da República poderá

designar membros eventuais para as reuniões
do Conselho de Defesa Nacional, conforme
a matéria a ser apreciada.

§ 2' O Conselho de Defesa Nacional po
derá contar com 6rgãos complementares ne
cessários ao desempenho de sua competência
constitucional.

§ 39 O Ministro-Chefe do Gabinete Mili
tar da Presidência da República é o Secretá
rio-GeraI do Conselho de Defesa Nacional,
a quem compete seçretariar as suas reuniões.

Art. 39 O Conselho de Defesa Nacional
reunir-se-á por convocação do Presidente da
República.

Parágrafo único. O Presidente da Repú
blica poderá ouvir o Conselho de Defesa Na
cional, mediante consulta feita separadamen
te a cada um de seus membros, quando a
matéria não justificar a sua convocação.

Art. 4' Cabe à Secretaria de Assessora
mento da Defesa Naciomil - SADENIPR,
6rgão da Presidência da República, executar
as atividades permanentes necessárias ao
exercício da competência do CDN.

Parágrafo único. Para o trato de proble
mas específicos da competência do CDN, po
derão ser instituídos, junto à SadenlPR, gru
pos e comissões especiais, integrados por re
presentantes de 6rgãos e entidades, perten
centes ou não à administração pública fede
ral.

Art. 59 O exercício da competência do
Conselho de Defesa Nacional pautar-se-á no
conhecimento das situações nacional e inter
nacional, com vistas ao planejamento e à con
dução da política e da estratégia para a defesa
nacional.

Parágrafo único. As manifestações do
Conselho de Defesa Nacional serão funda
mentadas no estudo e no acompanhamento
dos assuntos de interesse da independência
nacional e da defesa do Estado democrático,
em especial os que se referem:

a) à segurança da fronteira terrestre, do
mar territorial, do espaço aéreo e-de outras
áreas indispensáveis à defesa do territ6rio na
cioMI;

b) ao fortalecimento do poder nacional,
particularmente:

1. quanto à ocupação e a integração das
áreas da faixa de fronteira;

2. quanto à exploração dos recursos natu
rais de qualquer tipo e ao controle dos mate
riais e atividades. consideradas do interesse
da defesa nacional;

3. quanto ao preparo da mobilização na
cional;

c) aos tratados, acordos e convênios com
outros países ou com entidades estrangeiras;

b) aos programas de cooperação interna
cional; e

c) ao fortalecimento do regime democrá
tico.

Art. 69 Os órgãos e entidades da admi
nistração federal realizarão estudos, emitirão
pareceres e prestarão toda a colaboração de

que o Conselho de Defesa Nacional neces
sitar, mediante solicitação da SadenlPR.

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 89 Revogam-se as disposições em
contrário.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores que o aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte redação final:

PROJETO DE LEI
N' 2.145-C, DE 1989

Dispõe sobre a organização e o funcio
namento do Conselho de Defesa Nacional
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 O Conselho de Defesa Nacional
- CDN, órgão de consulta do Presidente
da República nos ássuntos relacionados com
a soberania nacional e a defesa do Estado
democrático, tem sua organização e funcio
namento disciplinados nesta lei.

Parágrafo único. Na forma do § l Ç do art.
91, da Constituição Federal, compete ao
Conselho de Defesa Nacional:

a) opinar nas hipóteses de declaração de
guerra e de celebração de paz;

b) opinar sobre a decretação do estado de
defesa, do estado de sítio e de intervenção
federal;

c) propor os critérios e condições de utili
zação de áreas indispensáveis à segurança do
territó.rio nacional e opinar sobre seu efetivo
uso, especialmente na faixa de fronteira e
nas relacionadas com a preservação e a explo
ração dos recursos naturais de qualquer tipo;

d) estudar, propor e acompanhar o desen
volvimento de iniciativas necessárias a garan
tir a independência nacional e a defesa do
Estado democrático.

Art. 29 O Conselho de Defesa Nacional
é presidido pelo Presidente da República e
dele participam como membros natos:

I -o Vice-Presidente da República;
11 - o I,>residente da Câmara dos Depu-

tados;
UI - o Presidente do Senado Federal;
IV -o Ministro da Justiça;
V - o Ministro da Marinha;
VI- o Ministro do Exército;
VII - o Ministro das Relações Exteriores;
VIII - o Ministro da Aeronáutica;
IX - o Ministro da Economia, Fazenda e

Planejamento.
§ I" O Presidente da República poderá

designar membros eventuais para as reuniões
do Conselho de Defesa Nacional, conforme
a matéria a ser apreciada.

§ 2' O Conselho de Defesa Nacional po
derá contar com órgãos complementares ne
cessários ao desempenho de sua competência
constitucional.

§ 30 O Conselho de Defesa Nacional terá
uma secretaria-geral para a execução das ati-

vidades permanentes necessárias ao exercício
de sua competência constitucional.

Art. 39 O Conselho de Defesa Nacional
reunir-se-á por convocação do
Presidente da República.

Parágrafo único. O Presidente da Repú
blica poderá ouvir o Conselho de Defesa Na
cional mediante consulta feita separadamen
te a cada um de seus membros, quando a
matéria não justificar a sua convocação.

Art. 4' Cabe à Secretaria de Assuntos
Estratégicos, 6rgão da Presidência da Repú
blica, executar as atividades permanentes ne
cessárias ao exercício da competência do
CDN.

Parágrafo único. Para o trato de proble
mas específicos da competência do CDN po
derão ser instituídos, junto à Secretaria de
Assuntos Financeiros, grupos e comissões es
peciais, integrados por representantes de 6r
gãos e entidades, pertencentes ou não à admi
nistração pública federal.

Art. 5' O exercício da competência do
Conselho de Defesa Nacional pautar-se-á no
conhecimento das situações nacional e inter
nacional, com vistas ao planejamento e à con
dução política e da estratégia para a defesa
nacional.

Parágrafo único. As manifestações do
Conselho de Defesa Nacional serão funda
mentadas no estudo e no acompanhamento
dos assuntos de interesse da independência
nacional e da defesa do Estado democrático,
em especial no que se refere:

I - à segurança da fronteira terrestre, do
mar territorial, do espaço aéreo e de outras
áreas indispensáveis à defesa do território na
cional;

11 - à ocupação e à integração das áreas
de faixa de fronteira;

III - à exploração dos recursos naturais
de qualquer tipo e ao controle dos materiais
de atividades consideradas do interesse da
defesa nacional.

Art. 69 Os órgãos e entidades de admi
nistração federal realizarão estudos, emitirão
pareceres e prestarão toda a colaboração de
que o Conselho de Defesa Nacional neces
sitar, mediante solicitação de sua Secretaria
Geral.

Art. 7' A participação, efetiva ou even·
tual, no Conselho de Defesa Nacional, cons
titui serviço público relevante e seus mem
bros não poderão receber remuneração sob
qualquer título ou pretexto.

Art. 89 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 9- Revogam-se as disposições em
contrário.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1990.
- Renato Johnsson, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

O Sr. César Maia - Sr. Presidente, peço
apalavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra a V. Ex'

O SR. CÉSAR MAIA (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Na votação passada
fiz referência à necessidade de suprimir o art.
13, relativo ao IPI. Ocorre que ele já havia
sido suprimido, e não me dei cQl1ta disso.

Desejo apenas retificar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- V. Ex' será atendido.

O Sr. Saulo Queiroz - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. SAULO QUEIROZ (PSDB - MS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
embora não seja regimental, lamento profun
damente que, por injunção do Governo, te
nha sido retirada da pauta do Senado Federal
,!l votação da matéria que cuida da regulamen
tação agrícola.

Essa medida é extremamente danosa aos
interesses da agricultura brasileira. Mas o que
nos causou estranheza, SI. Presidente e no
bres parlamentares, foi isso acontecer por in
junção direta do Governo.

É lamentável que um ministro do governo
se tenha empenhado pela aprovação de uma
lei de sua área específica de atuação e outro
ministro do mesmo Governo determine 
e a liderança do governo no Senado acate
- que a matéria seja retirada de pauta, utili
zando-se inclusive do artifício de pressionar
com o pedido de verificação de quorum.

Evidentemente, o Presidente do Senado
Federál agiu com bom senso, pois não se po
deria prejudicar a pauta daquela Casa por
uma causa dessas, e a matéria foi retirada.

O lamentável em todo ·esse episódio é que
a agricultura, hoje o setor mais pobre da eco
nomia brasileira, continue sem ll. regulamen
tação de uma lei que lhe daria um pouco
mais de força para competir com outros seg
mentos da economia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

-17
PROJETO DE LEI
N' 5.289.A, DE 1990

(Do SI. Rosário Congro Neto)

Votação, em turno único, do Projeto
de Lei n' 5.289, de 1990, que autoriza
a reversão ao Município de Três Lagoas,
no Estado de Mato Grosso do Sul, do
terreno que menciona. Tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mé
rito, pela aprovação. (SI. Horárico Fer
raz.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Sobre a Mesa as seguintes emendas de
Plenário:

- N'I

EMENDAN' ,
AO PL N' 5.289, DE 1990

Acrescentar o art. 3", renumerando-se os
demais.

"Art. 3' A reversão aludida no art.
l' efetuar-se-á mediante permuta com
a Prefeitura Municipal, por outro imóvel
que atenda as necessidades de instalação
e funcionamento de Unidade Militar do
Exército, no mesmo município".

Justificação

A proposição ora apreciada prevê, sem
atentar para as necessidades da Força Terres
tre, a reversão de uma área, para o Município
de Três Lagoas/MS, onde encontra-se insta
lado e funcionando um quartel que, de acor
do com o determinado no Plano Diretor do
Exército, será substituído por Unidade de
Artilharia Antiaérea, com efetivo superior
ao atualmente lá existente.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias. para
1991 estabelece em seu art. 6' - inciso I,
o seguinte:

"Art. 6' Não poderão ser destinadas
receitas para atender despesas com:

I - Aquisição, início de obras para
construção, ampliação, novas locações
ou arrendamento de imóveis, inclusive
residenciais;"

Em face deste impedimento legal cumpre
complementar o PL n° 5.289/90 com esta
emenda, cuja finalidade exclusiva é a de aten
der satisfatoriamente ambas as partes. - De
putado Paes Landim.

-N'2-

EMENDA AO PL N° 5.289-A

Acrescente-se o seguinte dispositivo ao PL
n' 5.289-A.

"Art. (... ) A área revertida ao Muni
cípio de Três Lagoas, no Estado de Mato
Grosso do Sul, se destinará a criação de
um parque, onde se desenvolverá urba
nização com características paisagísticas
e de lazer, com preservação e ampliação
de áreas verdes e a construção de centro
administrativo, bem como da instalação
de outros equipamentos comunitários".

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1990.
- Gumercindo Milhomem, Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao Deputado Messias
Góis, para proferir parecer às emendas de
plenário em substituição à Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação.

O SR. MESSIAS GÓIS (PFL - SE. Para
emitir parecer,) - SI. Presidente, ao projeto
foram apresentadas duas emendas - uma
do Deputado Paes Landim e outra do Depu
tado Gumercindo Milhomem - que não o
contrariam, estando revestidas de constitu
cionalidade, juridicidade e boa técnica legis
lativa.

Desta forma, meu parecer é favorável à
aprovação das mesmas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em plenário foi oferecida e vou submeter
a votos a seguinte:

EMENDA
- N'l-

Acrescentar o art. 3°, renumerando-se os
demais.

"Art. 3" A reversão aludida no art
I" efetuar-se-á mediante permuta com
a Prefeitura Municipal. por outro imóvel
que atenda as necessidades de instalação
e funcionamento de Unidade Militar do
Exército, no mesmo município."

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Olivei
ra) - Os srs. que a aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em plenário foi oferecida e vou submeter
a votos a seguinte:

EMENDA
-N'2-

EMENDA AO PL N 'I 5.289-A

Acrescente-se o seguinte dispositivo ao PL
n' 5.289-A.

·'Art. (... ) A área revertida ao Mu
nicípio de Três Lagoas, no Estado de
Mato Grosso do Sul, se destinará à cria
ção de um parque, onde se desenvolverá
urbanização com características paisagís
ticas e de lazer, com preservação e am
pliação de áreas verdes e a construção
de centro administrativo, bem como da
instalação de outros equipamentos co
munitários."

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Olive.ira).
- Os Srs. que a aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovada.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vou submeter a votos o

PROJETO DE LEI
N" 5.289, DE 1990

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica o Poder Executivo autori-

zado a promover a reversão ao Município
de Três Lagoas •. Estado de Mato Grosso do
Sul, de três glebas de terras contíguas, consti
tuídas do domínio pleno dos terrenos com
as áreas de 115.600.00m2 (cento e quinze mil
e seiscentos metros quadrados) e
122.400,OOm2 (cento e vinte e dois mil e qua
trocentos metros quadrados), e de domínio
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útil do terreno com área de 270.300.000m2

(duzentos e setenta milhões e trezentos mil
metros quadrados), titulados separadamen
te, situados no quarteirão formado pela Ave
nida Capitão Olinto Mancini, Avenida Ala
bastro, Rua Coronel João Gonçalves de Oli
veira e Rua Duque de Caxias, naquele muni
cípio, doados à União Federal através do De
creto-Lei Municipal n' 31, de 4 de dezembro
de 1944, da Resolução Municipal n" 15, de
29 de maio de 1973, dos Títulos Definitivos
n'" 1.023, de 14 de janeiro de 1936, 1.190,
de 10 de agosto de 1939, e 14, de 13 de janeiro
de 1975, e do Título de Aforamento n° 364,
de 15 de julho de 1948, todos expedidos pelo
Município de Três Lagoas, Estado do Mato
Grosso do Sul, transcritos sob n° 2.233, fls
138, Livro n' 3-E, confqrme escritura pública
lavrada em 14 de janeiro de 1936 e averbada
à margem da transcrição antes citada, em 30
de abril de 1975, e, transcritos sob nOS 5.572,
fls. 152, Livro n" 3-L, em 12 de janeiro de
1949, e 5.578, fls. 155, Livro 3-L, em 19 de
janeiro de 1949, respectivamente, no Tabe
lião do l' Ofício de Notas de Registro Geral
de Imóveis da Comarca de Três Lagoas, Esta
do do Mato Grosso do Sul.

Art. 2" Da área global das três glebas de
terras contíguas, que totalizam 50B.300m 2

(quinhentos e oito mil e trezentos metros qua
drados) destacar-se-á a área compreendida
do campo de futebol em diante, até a Avenida
Alabastro, no Jardim Alvorada, compreen
dida entre a Avenida Capitão Olinto Mancini
e Rua Coronel João Gonçalves de Oliveira.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

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

o SR, PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os senhores que o aprovam queiram per
.manecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre à mesa e vou submeter a votos
a seguinte Redação Final:

PROJETO DE LEI
N' 5.289-B, DE 1990

Autoriza a reversão ao Município de
Três 'Lagoas, no Estado de Mato Grosso
do Sul, do terreno que menciona.

O Congresso Nacional decreta:

Art. l' Fica o Poder Executivo autori
zado a promover a reversão ao Município
de Três Lagoas, E'stado de Mato Grosso do
Sul, de três glebas de terras contíguas, consti
tuídas do domíni{} pleno dos terrenos com
as áreas de 115.600,OOm2 (cento e quinze mil
e seiscentos metros quadrados) e
122.400,OOm2 (cento e vinte e dois mil e qJlél
trocentos metros quadrados), e de domínio
útil do terreno com área de 270.300,OOm2 ( du
~ntos e setenta mil e tezentos metros quadra·
dos), titulados separadamenté, situados no
quarteirão formado pela avenida Capitío
Olinto Mancini, Avenida.Alabastro, Rua Co-

ronel João Gonçalves de Oliveira e Rua Du
que de Caxias, naquele município, doados
à União Federal através do Decreto-Lei Mu
nicipal n' 31, de 4 de dezembro de 1944, da
Resolução Municipal n' 15. de 29 de maio
de 1973, dos Títulos Definitivos n'S 1.023,
de 14 de janeiro de 1936, 1.190, de 10 de
agosto de 1939, e 14, de 13 de janeiro de
1975, e do Título de Aforamento n' 364, de
15 de julho de 1948, todos expedidos pelo
Município de Três Lagoas, Estado de Matô
Grosso do Sul, transcritos sob número 2.233,
fls. 138, Livro n' 3-E, conforme escritura pú
blica lavrada em 14 de janeiro de 1936 e aver
bada à margem da transcrição antes citada,
em 30 de abril de 1975, e, transcritos sob
números 5.572, fls. 152, Livro n' 3-L, em
12 de janeiro de 1949, e 5.578, fls. 155, Livro
3-L, em 19 de janeiro de 1949, respectiva
mente, no Tabelião do l' Ofício de Notas
de Registro Geral de Imóveis da Comarca
de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do
SuL

Art. 2" Da área global das três,glebas de
terras contíguas, que totalizam 508.300,OOm2

(quinhentos e oito mil e trezentos metros qua
drados) destacar-se-á a área compreendida
do campo de futebol em diante, até a Avenida
Alabastro, no Jardim Alvorada, compreen
dida entre a Avenida Capitão Olinto Mancini
e Rua Coronel João Gonçalves de Oliveira.

Art. 3' A reversão aludida no art. l' des
ta lei efetuar-se-á mediante permuta com a
Prefeitura Municipal por outro imóvel que
atenda às necessidades de instalação e funcio·
namento de Unidade Militar do Exército, no
mesmo município.

Art. 4° A área revertida ao Município de
Três Lagoas, no Estado de Mato Grosso do
Sul, se destinará a criação de um parque,
onde se desenvolverá urbanização com carac
terísticas paisagísticas e de lazer, com preser
vação e ampliação de áreas verdes e a contru
ção de centro administrativo, bem como da
instalação de outros equipamentos comuni-
tários. .

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

Art. 69 Revogam-se as disposições em
contrário.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1990.
- Deputado Saulo Queiroz, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os senhores que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

PARECER N' 20_ DE 1990

~va comissão de Constituição
e Justiça e de Redação)

Discussão, em turno único,. do Parecer
n' 20, de 1990, que ophla, a respeito' da
Consultas/no de 1990, do Sr. Presidente
da Câmara dos Deputados, contra o voto
do Deputado José Genoíno, pela carac-

terização do Instituto de Previdência dos
Congressistas como entidade autárqui
ca, de caráter especial, de natureza jurí
dica de direito público, não se lhe apli
cando as restrições contidas no art. 14
da Lei de Diretrizes Orçamentárias para
o ano de 1991.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vou submeter a votos o Parecer n' 20,
de 1990, da Comissãq de Constituição e Jus
tiça e de Redação.

A Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, em reunião ordinária realizada
hoje, ao àpreciar a Consulta s/n', de 1990
- do Sr. Presidente da Câmara dos Depll
tados - que "encaminha consulta de inte
resse do Departamento de Finanças e de Con
trole Interno - CAF. Indagando sobre a na
tureza jurídica do Instituto de Previdência
dos Congressistas, à vista do que dispõe o
art. 14 da Lei n' 8.074, de 31 de julho de
1990, e dos conseqüentes reflexos no orça
mento da Câmara dos Deputados", opinou,
nos termos do parecer do relator, contra o
voto do Deputado José Genoíno, pela ~arac

terização do IPC como entidade autárquica,
de caráter especial, de natureza jurídica de
direito público, não se lhe aplicando as.restri
ções contidas no art. 14 da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o ano de 1991.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Theodoro Mendes, Presidente; José Du
tra, MáriQ Assad e Ibrahim Abi-Ack~l,Vice
Presidentes, Arnaldo Moraes, Lelio Souza,
Leopoldo ·Souza, Mendes Ribeiro, Michel
Temer, Nelson Jobim; Nilson Gibson, Osval
do Macedo, Evaldo GQnçalves, Horácio Fer
raz, José Thomaz Nonô, Messias Góis, Paes
Landim; José Guedes, Jutahy Júnior, Moema
São· Thiago, Plínio Martins, Sigmaringa Sei
xas, Beth Azize, Gonzaga Patriota, Bonifácio
de Andrada, Rodrigues Palma, Marcos.For
miga, José Genoíno, Raimundo Bezerra,
Ubiratan Aguiar, Gilberto Carvalho, Stélio
Dias, Egídio Ferreira Lima, Adolfo Oliveira,
Roberto Balestra e Fernando Santana.

Sala da Comissão, 24 de outubro de 1990.
- Deputado Theodoro Mendes,' Presidente
- Deputado Nelson Jobim. Relator.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

OFÍCIO SGM·P/527/90

Indaga sobre a natureza jurídica do
Instituto de Previdência dos Congressis
tas - IPC, à vista do que dispõe o art,
14 da Lei n' 8.074, de 1990, e dos conse
qüentes réflexos no orçamento da Câma
ra dos Deputados.

I - Relatório

O Sr. Presidente da Câmara dos Depu
tados submete à consideração deste Colegia
do, nos termos do disposto no art. 32, inc!SQ
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IH, alínea c, do Regimento Interno, o Pro
cesso n" 26.527/90, de interesse do Departa
mento de Finanças e de Controle Interno 
CAF, onde se indaga sobre a natureza do
Instituto de Previdência dos Congressistas 
IPC, à vista do que dispõe o art. 14 da Lei
n" 8.074, de 31 de julho de 1990, e dos conse
qüentes reflexos no orçamento da Câmara
dos Deputados.

Preceitua o art. 14 da Lei n" 8.074, que
dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para
o ano de 1991:

"Art. 14. Sem prejuízo do disposto
na Lei n' 8.020, de 12 de abril de 1990,
somente poderão ser destinados recursos
dos orçamentos fiscal e da seguridade
social, inclusive de receitas próprias das
entidades, fundações, empresas e socie
dades referidas no art. 10 desta lei, para
entidade de previdência priva~a, ou con
gênere, caso:

I - a entidade, ou congênere, já esti
ver legalmente constituída e em funcio
namento até 10 de julho de 1989;

II - não aumente, para cada entida
de, ou congênere, a participação relativa
da União, inclusive de suas entidades,
fundações, empresas e sociedades a que
se refere o caput deste artigo em relação
à contribuição dos seus participantes, ve
rificada no exercício de 1990;

UI - o total dos recursoo não seja su
perior, para cada entidade, ou congê
nere, dos recursos destinados no exer
cício de 1990, atualizado pela variação
do IPe.

Parágrafo único. As entidades fe
chadas de previdência privada ajustarão
os seus atos constitutivos, e planos de
custeio e benefícios, em decorrência do
disposto nos incisos deste artigo."

É o relatório.

11 - Parecer

O Decreto-Lei n' 200, de 25 de fevereiro
de 1967, ao dispor sobre a organização da
Administração Federal e estabelecer as dire
trizes para a Reforma Administrativa, definiu
a Administração Direta, na área federal, co
mo sendo constituída "dos serviços integra
dos a estrutura administrativa da Presidência
da República e dos ministérios" (art. 4', inci
so I).

Esse texto sugere uma indagação, pelos
seus termos incisivos, quanto a entender-se
a Administração Pública Direta esgotada no
restrito âmbito do Poder Executivo ou, ao
contrário, abrangendo também os serviços in
tegrados na estrutura administrativa das Se
cretarias de cada uma das Casas do Congresso
Nacional e dos Tribunais.

Na verdade, ao ser editado o mencionado
diploma legal (DL n' 200/67), teve-se a nítida
preocupação de tratar na Organização Admi
nistrativa restrita ao Poder Executivo, mas
não se descurou de estabelecer diretrizes e
disciplinamentos que, pelo seu caráter geral,
extravasariam aqueles limites para terem
aplicação em toda a Administração Pública,

notadamente as normas contidas nos Títulos
"X" (Administração Financeira e Contábil),
"XI" (Pessoal Civil) e "XII" (Licitações de
pois substituídas pelo Decreto-Lei n' 2.300,
de 21 de novembro de 1986).

Aliás, o próprio legislador constituinte, ao
editar a Carta Magna, de 24 de janeiro de
1967 (com a qual foi contemporâneo o Decre
to-Lei n' 200/67), disse competir ao Presi
dente da República "dispor sobre a estrutu
ração, atribuições e funcionamento dos ór
gãos da Administração Federal e exercer a
sua direção superior" (itens V e I do art.
83, hoje sob o n' 81), quando essa compe
tência é limitada ao campo do Poder Execu
tivo, ante a independência consagrada no art.
2' da Carta Magna e, no particular, preser
vada nos art. 51, incisos III e IV, e 52, incisos
XII e XIII, da Lei Maior.

Vê-se, assim a tendência do legislador em
usar a expressão Administração Federal, com
o sentido limitativo, em termos, .de Poder
Executivo, o que constitui uma certa impro
priedade terminológica.

A Administração Pública, como bem acen
tua o administrativista, recentemente faleci
do, professor Hely Lopes MeireJles (e "Di
reito Administrativo Brasileiro", 10' Edição
de 1984; da Revista dos Tribunais, pág. 631),
"não é propriamente constituída de serviços,
mas sim de órgãos e a serviço do Estado,
na gestão dos bens e interesses qualificados
da comunidade", o que permite concluir que,
no âmbito federal, "a Administração Direta
é o conjunto dos órgãos integrados da estru
tura administrativa da União".

Como demonstra esse autor, ao comentar
o Decreto-Lei n' 200/67, "a norma em exame
deixa muito a desejar", principalmente no
tocante à sistemática, pouco lógica, e a con
ceituação muitas vezes imprecisa e juridica
mente incorreta" (op. cito pág. 629).

Logo, em que pese aos termos restritos
do mencionado diploma legal, há que se en
tender como componentes da Administração
Pública Direta, na esfera federal, todos os
órgãos da União, sejam os do Poder Execu
tivo como, também, os do Legislativo ou do
Judiciário, porque integrantes da mesma e
única pessoa jurídica (a tradicional triparti
ção dos poderes públicos não induz o mono
pólio da atividade administrativa pelo Execu
tivo, conquanto seja esta a sua função pre
ponderante).

Em reforço a esse entendimento, encon
tra-se o ensinamento do professor Ruy Cirne
Lima, o qual, após mostrar o dualismo de
conceito da Administração Pública, adotado
nas Constituições de 1824, de 1891, de 1934
e de 1937, como também na legislação antiga
e moderna, ora referindo-se aos respectivo
sujeito ativo ora à atividade mesma como
tal, assevera que "normalmente competente
ao Poder Executivo, à Administração Pública
não se lhe enumera, porém entre as atribui
ções privativas. Deixam os textos constitu
cionais suposta a pertinência dessa atividade
ao círculo das funções daquele poder do Esta
do... Não a declaram, entretanto, privativa
do Poder Executivo, porque, na realidade,

não o é. Embora impropriamente, com efei
to, pode dizer-se que o Poder Legislativo e
o Judiciário administram também, quer por
força peculiar, quer pela forma corrente,
quer no desempenho da função própria, que
encarregadas aos respectivos órgãos, funções
em princípio cabíveis ao Poder Executivo.
(Cfr. "Princípios de Direito Administrativo" ,
Edição de 1964 da Livraria Sulina, pág. 23).

Em sentido amplo, portanto, a Adminis
tração Pública é constituída pelo conjunto
de órgãos e entidades, com as suas repar
tições e serviços, pelos quais o Estado exerce
as suas funções, particularmente na gestão
das coisas e interesses da comunidade social.

Nesse sentido orgânico que é bastante elás
tico, a Administração Pública abrange, tam
bém, os órgãos administrativos, em qualquer
dos Três Poderes Políticos, inclusive os das
Secretarias do Legislativo e dos Tribunais
(Cfr. "Direito Administrativo Didático", do
professor Sérgio Andréa Ferreira, Edição de
1979, pág. 12).

Usa-se a expressão Administração Pública
Federal, ainda, para destacar os órgãos da
União e as suas entidades, em oposição àque
les conjuntos particularizados, de cada uma
das unidades Federadas e dos municípios.

Já os termos "Direta" ou "Indireta", com
plementares daquela expressão, surgiram pa
ra diferenciar os órgãos integrantes da mesma
União, com suas repartições e serviços, pelos
quais ela atua, diretamente, distinguindo-os
das suas entidades, criadas pelo poder públi
co, com personalidade jurídica própria para
a realização de determinadas atividades, con
forme as suas perspectivas especializadas,
que são as autarquias, as empresas públicas
e as sociedades de economia mista.

O aperfeiçoamento ocorrido na estrutura
ção dos poderes estatais acarretou uma certa
autonomia da função administrativa, e!ll sen
tido restrito, que ficou mais concentrada no
Poder Executivo, quanto à gestão dos bens
de interesses gerais da comunidade, caben
do-lhe zelar peJa segurança interna do Estado
e dirigir a defesa externa, mas as remanes
centes funções legislativas e judiciárias, em
última análise, não deixam de ser formas es
pecializadas de exercício da Administração
Pública, em sentido amplo. E os órgãos ou
entidades que a exercitam pode estar dotados
de personalidade de direito público, como
de direito privado.

A personalidade jurídica de direito público
constitui atributo das pessoas jurídicas pú
blicas.

Trabalho de fundamental importância para
o direito administrativo é distinguir, com o
maior rigor possível, as pessoas jurídicas de
direito público e as pessoas jurídicas de direi
to privado, não apenas por motivos de ordem
científica, mas também por imperativos de
natureza prática (Cino Vitta, Les personnes
morales de doir public en France et en [talie,
in: "Mélangues, Maurice Hauriou", 1929,
pág.765).

José Cretella Júnior lembra que "cuida
dosa e profunda revisão precisa ser feita na
concepção da determinação da pessoa jurí-
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dica pública, acolhida pela doutrina domi
nante como sujeito obrigatório da relação ad
ministrativa, mas o critério a eleger-se, nessa
fixação, é trabalho dos mais complexos den
tro da sistemática da ciência jurídica" (in:
"Administração Indireta Brasileira, Forens~,
Rio de Janeiro, 1980, pág. 129").

A melhor doutrina italiana, francesa e ale
mã, estudando com grande penetração a per
sonalidade jurídica pública, tem procurado
selecionar-lhe a nota dominante, estabele
cendo critérios para a sua precisa individua
ção - o teleológico, o orgânico, o da posição
'relativa, o da participação do grupo e o do
regime jurídico especial.

-Pelo cntério teleológico ou finalístico, lem
bra o citado autor elemento fim é traço deci
sivo para caracterizar o ente matizado de per
sonalidade jurídica pública.

Para os adeptos desse critério, pessoa jurí
dica pública é "a que tem por escopo, primei
ro e essencial, a satisfação de interesse públi
co", ou seja, de interesses que, em ato oú
em potênci:;t, são perseguidos pelo Estado
"(Alessio, Instituzioni di diritto administra
tivo italiano,; 4' ed., vol. I, pág. 253)".

Marcel Waline ressalta: " ... ficaríamos ten
tados em afirmar que a pessoa jurídica de
direito privado persegue fins egoísticos, no
interesse dos membros, ao passo que a pessoa
jurídica de direito público, ao contrário, tem
por finalidade o interesse público" (Droit ad
ministratif', 9' ed., 1963, pág. 287).

Pelo critério orgânico, subjetivo, ou <Je
criação estatal, as pessoas jurídicas de direito
público jamais resultariam da iniciativa priva
da; é a autoridade pública, tão-só, que, nesse
processo genérico, intervém (Jean Rivero,
"Droit administratif", 8' ed., 1977, pág. 46).

José CreteUa Júnior assinala que esse crité
rio, que tem a seu favor o mérito da máxima
simplicidade e clareza, é por si s6 insuficiente,
porque não s6 muito antes de natureza públi
ca deve sua origem a iniciativas privadas (flm
dações com fins beneficentes, de instrução,
sociedades científicas), como também, por
outro lado, nada impede que alguns dos entes
criados pelo Estado, pertença à classe das
pessoas jurídicas de direito privado, tais co
mo as sociedades comerciais e industriais do
Estado (cfr. MareeI Waline, "Droit Adminis
tratif', 9' ed., 1963, pág. 287; Guido Zano
bini, "corso di diritto administrativo" 6' ed.,
1950, vol. I, pág. 98), como, no Brasil, as
empresas públicas e as sociedades de econo
mia mista.

Pelo critério da posição, relativa ao Esta
do, que serve, aliás, de base para a estrutu
ração de várias doutrinas (cfr. Guido Zano
bini, op. cito págs. 98 e 99), tal característica
é que determinaria com segurança a natureza
jurídica da entidade, se pública, se privada,
ao passo que pelo critério da posição, relativa
h outros entes, a presença do poder de impé
rio, de supremacia, é que seria o índice abso
luto para determinar a essência da pessoa
jurídica em questão.

Mas, evidencia J. CreteUa Jr. (op. cito pág.
131), tal doutrina é bastante criticada, sobre
tudo por causa da existência de algumas enti

-I

dades, como as instituições de beneficência,
que não dispõem da potestas imperi, apesar
de serem designadas como públicas, pela lei.

Pelo critério da participação no grupo vo
luntária ou forçada, a pessoa jurídica privada
qualificar-se-ia pelo fato de ser constituída
de pessoas físicas que dela fazem parte espon
taneamente, ao passo que a pessoa jurídica
se distinguiria porque os membros que a inte
gram são a isso impelidos obrigatoriamente,
coativamente.

Pelo contrário do regime jurídico, a pessoa
jurídica de direito público é caracterizada por
situação toda especial, porque informada por
princípios típicos, peculiares ao direito públi
co, que não se confundem com os princípios
de índole privatística por serem derrogat6rios
e exorbitante do direito comum.

Pelo critério volitivo, o que se levará em
conta é a vontade, a intenção do Estado, tra
duzida no texto legal criador da pessoa. É
de direito público a entidade que o Estado
considera como tal (cfr. Maspétiol e Laroc
que "La tutelle administrative", 1930).

Pelo critério da obrigatoriedade da conse
cução de seus objetivos, o traço diferenciador
residiria na "vinculação aos fins", inerentes
às pessoas.

Como, aliás, conclui J. CretelIa Jr., o tra
balho do cientista do direito é conjugar alguns
desses critérios e não tomá-los individual
mente para que, só assim, de maneira indiscu
tível, estabeleça os índices numerosos e sufi
cientes que permita caracterizar de modo pre

,ciso a pessoa jurídica de direito público. So
mente o regime jurídico, ou seja, o conjunto
de conotações de uma determinada pessoa
é que vai incluí-la na ala privatística ou na
ala publicística.

Caem por terra quaisquer construções dou
trinárias se o Estado confere por lei o atributo
de pública a uma determinada pessoa jurídi
ca, ao mesmo tempo que lhe impõe regime
jurídico especial, "derrogatório", e "exprbi
tante", diverso do regime jurídico privado.
-De ressaltar-se, nesse contexto, aadver

tência de Ruy Címe Lima (op. cito pág. 62)
de que todas as pessoas administrativas são
pessoas jurídicas de direito público, prepos
tas, de imediato, ã atividade de administração
pública. No elenco das pessoas administra
t,ivas algumas são de natureza política e exis
tência necessária (a União, os estados e os
municípios). Outras são de natureza mera
mente administiva e existência contingente:
as entidades iutárquicas. Estas singularizam
se pela sua adequação específica à atividade
de administração pública.

Dessa adequação específica entre a pes,soa
administrativa e a atividade de administração
pública decorrem, como corolários, algumas
peculiaridades que relevantemente sinalam,
em face do direito positivo, a pessoa adminis
trativa como tal. A primeira conseqüência
é a atribuição às pessoas administrativas de
atividade de administração pública, por mo
do imediato, isto é, sem dependência d~ um
negócio jurídico intermediário (Ruy Cirne
Lima, "Sistema de Direito Administrativo
Brasileiro, v. I, Porto Alegre, 1953, pág. 41),

Excepcionalmente, uma atividade de admi
nistração pública pode vir a ser atribuída,
pelo modo imediato, a uma pessoa jurídica
de direito privado. Outra conseqüência é que
o ato administrativo somente pode emanar
de pessoa administrativa.

E assinala o ilustre administrativista (Ruy
Cirne Lima) que três formas estruturais da
personalidade jurídica depara-nos o nosso
Direito Administrativo: a corporação e fun
dação e o estabelecimento público. A corpo
ração e uma relação jurídica ob personaD1;
a fundação, uma relação jurídica ob rem: am
bas, porém, estabelecidas entre pessoas. Na
corporação, a relação jurídica estabelece
seintuitu personae entre as pessoas que sereú
nem para compô-la; na fundação, entre o fun
dador e o povo, no seio do qual se encontram,
latentes ou manifestos, os beneficiários ou
destinatários da dotação patrimonial corres
pondente. À sua vez o estabelecimento públi
co é o serviço público a que se reconhece
personalidade jurídica. Não é uma corpora
ção, por isso que lhe faltam associados ou
membros. Não é também pouco uma funda
ção, por isso que a sua personificação se não
explica meramente pelo propósito de dar des
tino a um património. No estabelecimento
público, bem ao contrário, a personificação
é antes necessitada pelas exigências da divi
são do trabalho, na realização da tarefa esta
tal, a fim de que o Estado, graças ã desagre
gação de alguns de seus serviços públicos pos
sa, com menor esforço ou dispêndio, impri
mir-lhes à execução maior eficiência.

Dentre as corporações, assinalam-se as de
assistência social. Como bem explicita o mes
tre Ruy Cime Lima (op. cito pág. 68), "desa
parecidas as Caixas de Aposentadoria e Pen:
sões (art. 88, Lei n" 3.807, de 26 de agost8
de 1960), tornaram-se raras, entre nós, as
corporações de assistência social... Mostram
se numerosos, pelo contrário, os estabeleci
mentos públicos federais, estaduais e munici
pais. Podemos classificá-los, segundo o obje
to - e ainda que laeunosamente - em esta
belecimentos de ensino, estabelecimentos de
assistência sanitária, estabelecimentos de as
sistência à pequena economia privada, 'esta
belecimentos de assistência à grande ecôno
mia privada, e estabelecimentos de previdên
cia social".

'Os estabelecimentos públicos de previdên
cia social discriminam-se segundo os destina
tários de seus beneficios. De um lado, como
observa0 autor (op. cito pág. 71), os estabele
cimentos de previdência dos serviços públi
cos; de outro, os dos trabalhadores privados.
Dentre aqueles merece especial menção, na
6rbita federal, o Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Estado. Dentre
os últimos, os Institutos de Aposentadoria
e Pensões dos Marítimos; dos empregados'
em Transportes e Cargas; dos Bancários; dos
Comerciários e dos Industriários.

Outro ponto abordado por Ruy Cirne Lima
(op. cit., pág. 71) refere-se à tendência mo
derna de restringir-se à noção de entidade
autárquica, como reação à competência,
constitucionalmente reconhecida, do TrJbu-
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nal de Contas para julgar as contas de seus
administradores (art. 71, inciso lI, da Consti
tuição Federal, de outubro de 1988, que se
identifica com o inciso li, do art. 77 da Consti
tuição de 1946). Observe-se.que a atual Cons
tituição ampliou aquela obrigatoriedade para
a administração indireta, incluídas as funda
ções e sociedades instituídas e mantidas pelo
Poder Público Federal (art. 71, lI).

Outra digressão doutrinária importante,
quanto às pessoas públicas, encontramos em
José Cretella Júnior (in: "Administração In
direta Brasileira, pág. 141), ao tratar das pes
soas públicas políticas como "autonomias"
e como autarquias. No primeiro caso, a facul
dade que alguns entes têm de se organizar
juridicamente, de criar direito próprio, direi
to que'não só, como tal, é reconhecido pelo
Estado, mas também por ele adotado para
fazer parte do seu próprio sistema jurídico.
As principais manifestações da autonomia
são os "estatutos" de muitos entes não terri
toriais, como as instituições de beneficência,
os consórcios, as associações profissionais e
os "regulamentos" das comunas e das provín
cias. Autárquia, ao contrário, é a faculdade
reconhecida ao ente de administrar-se por
si mesmo, isto é, de agir para a consecução
dos próprios fins, mediante o desdobramen
to, onde ocorra, de uma atividade adminis
trativa que tem a mesma natureza e os mes
mos efeitos da administração pública e do
Estado. Trazendo à colocação Themístocles
Brandão Cavalcanti, este agrupa as autar
quias do direito brasileiro em vários órgãos,
e que se incluem '''órgãos de Previdência e
Assistência: Institutos e Caixas qe Aposen
tadoria e Pensões" ("Institutições de direito
administrativo, 2' ed., voU, pág. 129). Assim
como, à classificação revista por esse autor,
em que se incluem as "autarquias de Previ
dência e Assistência e Seguros: Caixas e Insti
tutos de Aponsentadorias e Pensões".

Ruy Cirne Lima in Pareceres (Direito PÚ
blico Livraria Sulina, 1963, pág. 16), aludindo
â Lei n" 3.807/60, observe que a Lei Orgânica
da Previdência Social somente exclui dos lin
des de sua aplicação "os servidores civis e
militares da União, dos estados, dos municí
pios, dos territórios, bem como das respec
tivas autarquias", se "estiverem sujeitos a re
gimes próprios de previdência".

Preceitura a Constituição Federal (art.
194) que a seguridade social compreende um
conjunto integrado de ações de iniciativa dos
poderes públicos e da sociedade, destinadas
a assegurar os direitos relativos à saúde, à
previdência e à assistência social. Bem assim,
que c011lpete aó poder público, nos termos
da lei, organizar a seguridade social.

A Lei Maior recebeu a legislação existente
sobre previdência social, que se encontra M

sentada em dois pressupostos: Pr~viqê~cia
Social Urbana e Rural, atendida pelo SiStema
Nacional de Previdência e Assistência Social,
da Lei n" 6.439/77, e Previdência Privada ou
Complementar, abrangida pelas entidades de
previdência privada fechadas e as abertas,
que têm por objetivo instituir planos privados
de concessão de pecúlios ou de rendas, de

benefícios complementares ou assemelhados
aos da previdência .social, mediante contri
buição de seus participantes, dos respectivos
empregadores ou ambos (Lei n" 6.435/77).

O Instituto de Previdência dos Congres
sistas - IPC - é uma entidade criada por
lei (Leis n"' 4.284/63, 7.087/82, 7.266/84,
7.568/87), no âmbito do Congresso Nacional,
com personalidade jurídica, autonomia admi
nistrativa e patrimônio próprio, com a finali
dade de conceder aos seus segurados pensão,
auxl1io-doença e auxl1io-funeral. O Presiden

. te e o Vice-Presidente do IPC são eleitos pelo
Senado Federal e pela Câmara dos Deputa
dos. O seu Conselho Deliberativo é integrado
por nove membros, sendo três senadores e
seis Deputados, o Conselho Consultivo é
constituído pelo Presidente do Senado Fede
ral, pelo Presidente da Câmara dos Depu
tados e pelo Presidente da entidade. Fun
ciona no edifício do Congresso Nacional. As
dotações necessárias ao pagamento das con
tribuições devidas pelo Senado e pela Câmara
são incluídas nos orçamentos das duas Casas
do Legislativo. A entidade possui o direito
de requisitar funcionários do Senado Federal
e da Câmara dos Deputados, assim como ins
talações, mobiliário e materiais necessários
ao seu funcionamento. Goza dos prazos de
prescrição atribuídos à União. Os seus balan
ços são publicados no Diário do Congresso
Nacional. A lei de criação e as supervenientes
não tipificam a personalidade jurídica do
IPC.

A exemplo de outros fundos de pensão
criados em instituições públicas, como no
Banco Central do Brasil, no BNDES, na Cai
xa Econômica Federal, o IPC deveria reestru
turar-se, após a promulgação da Lei n" 6.435,
de 1977, como entidade de previdência priva
da fechada. Todavia, essa lei, no seu art. 83,
o excepcionou de seus regramentos, conti
nuando a reger-se por legislação própria. Ou
trossim, com a promulgação da Constituição
de 5 de outubro de 1988, o Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias deixou
claro, no art. 36, que os fundos existentes
àquela data, excetuados os resultantes de
isenções fiscais que passassem a integrar pa
trimônio privado e os que interessassem à
defesa nacional, extinguir-se-iam, se não fos
sem ratificados pelo Congresso Nacional no
prazo de dois anos.

Para arrimar o deslinde da questão colo
cada perante este colegiado, parece decisivo
refletir-se sobre as concepções e critérios, de
cunho legal, teórico e doutrinário acima
enunciados, a fim de se poder caracterizar
de modo preciso a natureza jurídica do Insti
tuto de Previdência dos Congressistas.

De pronto, impende obseryar que o IPC
não é um serviço integrado na 'estrutura admi
nistrativa da Câmara dos Deputados, muito
embora ocupe espaços físicos do próprio da
Câmara, assim como instalações, mobiliários
e materiais como a própria lei de criação diz,
trata-se de entidade com personalidade jurí
dica própria, autonomia administrativa e pa
trimônio privativo.

Esses elementos aduzidos à vinculação ad-

ministrativa e financeira possibilitam vislum
brar-se, desde logo, o traço característco das
entidades paraestatais ou dos órgãos da admi
nistração indireta.

Pelo critério teleológico ou finalístico, o,
I,PC resulta da necessidade precípua de con
templar os parlamentares e seus dependen
tes, após determinado número de anos de
exercício do mandato popular e de contri
buições compulsórias, com uma renda vitalí
cia, a título de recompensa pela dedicação
ao trabalho parlamentar, sem munificência
e liberalidade. A sistemática ocorre de ma
neira igualou congênere em todos os parla
mentos do mundo, às custas total ou parcial
mente de recursos públicos, com o que se
dá a satisfação de interesse público.

Pelo critério orgânico ou subjetivo, o IPC
resulta de iniciativa do poder público, insti
tuído por lei, e não constituído pelo critério
de acordo de vontades, e para ter atuação
exclusiva no âmbito do Poder Legislativo."

Pelo critério da posição, o !PC se distancia
de entes de setor privado, à medida que goza
de certos privilégios, inClusive o de requisitar
funcionários públicos e de gozar dos mesmos
prazos de prescrição atribuídos à União.

Pelo critério da participação, é de se desta
car a coercibilidade na filiação, como segura
dos, de todos os parlamentares, assim como
da composição obrigatória de seu colegiado
administrativo e consultivo por Deputados
e senadores, no exercício do mandato.

Pelo critéiro do regime jurídico, é de toda
evidência que o IPC se rege por princípios
peculiares ao direito público, inderrogáveis
no âmbito do direito privado.

Pelo critério volitivo, a legislação de regên
cia revela a inte 'cão do estado de criar uma
entidade próxima de autarquia.ou corporação
de cunho previdenciário.

Pelo critério de obrigatoriedade de corre
ção de seus objetivos, o IPC encontra-se le
galmente vinculado aos fins, cumprindo ao
poder público, através de subvenções e auxí
lios, garantir a sua liquidez financeira.

Incorre, destarte, no pesente caso, aplican
do-se os critérios de individuação dentro da
sistemática da ciência jurídica, qualquer con
trovérsia para o desfecho da discussão central
sobre a natureza jurídica da IPC, inegavel
mente uma entidade sob regime jurídico es
pecial.

A esta altura, mormente 'após a aplicação
de critérios técnico-jurídicos, é fácil reconhe
cer no IPC, quando de sua criação, o caráter
típico de uma corporação de previdência so
cial, de caráter público, como nos recorda
doutrinariamente o mestre Cirne Lima. Isto
porque a lei não deferiu ao Tribunal de Con
tas da União competência para julgar as con
tas de seus administradores, muito embora
a atual Constituição tenha ampliado aquela
obrigatoriedade para todo órgão da adminis
tração indireta federal.

Por outro lado, aplicando-se as noções so
bre as autarquias enunciadas por Themísto
eles Cavalcanti, vê-se no IPC a caracterização
de autarquia de Previdência e Assistência,
ou de acordo com mais recente manifestação
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legislativa, uma autarquia especial no âmbito
do Poder Legislativo.

A vista de todo o exposto, somos de pare
cer deva responder-se à consulta no sentido
de caracterizar-se o IPC como entidade autár
quica, de caráter especial, de natureza jurí
dica de direito público, não se lhe aplicando
as restrições contidas no art. 14 da Lei n9

8.074/90.
É o parecer, sub censura.
Sala da Comissão, de 24 de outubro de

1990. - Deputado Nelson Jobim" Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram penna
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado, contra o voto do PT.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 323, DE 1990

(Da Mesa)
Discussão, em turno único, do Projeto

de Decreto Legislativo n' 323, de 1990,
que dispõe sobre a remu.neração do Pre
sidente da ~epública, do Vice-Presiden
te da República e dos Ministros de Esta
do para o próximo exercício financeiro,
tendo pa:t:ecer da Mesa, pela aprovação
(Relator: Sr. Edme Tavares). Pendente
de p.arecer da Comissão de Finanças e
Tributação.

O Sr. Humberto Souto - Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. HUMBERTO SOUTO (PFL - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
esta matéria está sendo motivo de acordo.
Por isso, pedimos que, se possível, V. Ex'
suspenda os trabalhos, a fim de que possamos
b.uscar uma.~g~ção.

O SR. PRESIDENTE (Inocênico Oliveira)
- A PresidênCia retira a matéria de votação
até' que se chegue a um acordo:

A SI"' Sandra eavaIcanti - Sr. Presidente,
peço a pala~a pel~ ordem.

01lR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-rem V. Ex' a palavra. .

A SRA. SANDRA:CAVA1.CANTI (PFL
RJ. ~em revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, gostaria de re
gistrar :Qos Ânais desta Casa que o Congresso
Nacional, principalmente a Câmara dos De
putados; terá de encontrar outro modo de
trabalhar.

Sr. Presidente, lamento a notícia trazida
pelo Deputado Saulo Queiroz de que houve
um desacordo dentro do próprio Governo
e que, por isso, a Lei Agrícola não foi apro
vada no Senado Federal.

Quero também registrar que nada disto me
espanta, porque venho assistindo sistematica
mente: nos últimos dias, a este espetáculo
deplorável: o Governo interferindo em nos~

80S traqalhos,estl1-bl.(lecendo acordos às 18h

de um dia para desfazê-los às 6h do dia se
guinte.

Sr. Presidente, para falar a verdade, a úni·
ca coisa que me deixou um pouco mais tran·
qüila na sessão de hoje foi a votação de um
estapafúrdio projeto que manda abrir todos
os manicômios do País. Foi uma medida mui·
to acertàda, porque agora não precisaremos
mais internar aqueles que estiverem fora do
seu juízo. Eles poderão ficar livres, atuando
- sabe Deus - em quantos escalões do Go
verno. (Palmas.)

vn - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a sessáo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

éOMPARECEM MAIS OS SENHORES:

Paraíba

João da Mata - PFL.

Sergipe

Acival Gomes - PSDB.

São Paulo

.Airton Sandoval - PMDB; Fausto Rocha
- PRN; João Herrmann Neto:- PSB; José
Egreja - PTB; Manoel Moreira - PMDB.

Goiás

Iturival Nascimento - PMDB; Mauro Mi·
randa-PMDB.

Paraná

Renato Johnsson -PRN; Santinho Furta
do - PMDB; Waldyr Pugliesi - PMDB.

Santa Catarina

Artenir Werner - PDS; Cláudio Ávila
PFL; Eduardo Moreira - PMDB; Francisco
Küster - PSDB; Henrique Córdova - PDS;
Orlando Pacheco - PFL; Paulo Macarini 
PMDB; Vilson Souza- PMDB; Walmor de
Luca-PMDB.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck- PSDB; Adylson Motta
- PDS; Amaury Müller - PDT; Darcy Poz
za- PDS; Érico Pegoraro - PFL; Floriceno
Paixão - PDT; Hennes Zaneti - PSDB;
Ivo Lech - PMDB; Ivo Mainardi - PMDB;
Jorge Uequed - PSDB; Júlio Costamilan
- PMDB; Paulo Mincarone - PTB; Ros
pide Netto~ PMDB; Ruy Nedel - PSDB;
Telmo Kirst - PDS; Vicente Bogo - PSDB;
Victor Faccioni - PDS.

DEIXAM DE COMPARER OS SENHO
RES:

i\cre

José Melo - PMDB.

Amazonas

Bernardo Cabral - S/P; Eunice Michiles
- PFL; José Fernandes - PST.

Rondônia

Chagas Neto - PTB; Raquel Cândido 
PDT.

Pará

Amilcar Moreira - PMDB; Dionísio Hage
- PRN; Fausto Fernandes - PMDB; Ga
briel Guerreiro - PSDB; Paulo Roberto
PL.

Tocantins

Eduardo Siqueira Campos - PDC.

Maranhão

Antonio Gaspar - PSDB; Eurico Ribeiro
- PRN; Sarney Filho - PFL.

Piauí

Jesualdo Cavalcanti - PFL; Mussa Demes
- P:fL; Paulo Silva - PSDB.

Ceará

Carlos Benevides - PMDB; Expedito Ma
chado - PST; Furtado Leite - PFL; Osmun
do Rebouças - PMDB.

Rio Grande do Norte

Flávio Rocha - PRN; Iberê Ferreira 
PFL; Ney Lopes - PFL; Vingt Rosado 
PMDB.

Paraíba

José Maranhão - PMDB; Lucia Braga 
PDT.

Pernambuco

Artur Lima Cavalcanti - S/P; Cristina Ta
vares - PDT; Fernando Lyra - PDT; Gon
zaga Patriota - PDT; Maun1io Ferreira Li
ma - PMDB; Nilson Gibson - PMDB;
Osvaldo Coelho - PFL; Oswaldo Lima Filho
-PMDB; Wilson Campos -PMDP

Alagoas

Albérico Cordeiro - PFL; Antonio Fer
reira - PFL; Eduardo Bonfim - PC do B;
Geraldo Bulhões - PSC; José Costa 
PSDB; José Thomaz Nonô - PFL; Renan
Calheiros - PRN; Roberto Torres -PTB;
Vinicius Cansanção - PFL.

Sergipe

Bosco França - P'MDB; José Queiroz 
PFL; Leopoldo Souza - PMDB.

Bahia

Francisco Benjamim - PFL; FrafIcisco
Pinto - PMDB; Marcelo Cordeiro 
PMDB; Miraldo Gomes - PDC; Raul Fer
raz - PMDB; Uldurico Pinto - PSB.

Espírito Santo

.Jones Santos Neves - PFL; Nelson Aguiar
-PDT.

Rio de Janeiro

Álvaro Valle - PL; Bocayuva Cunha 
PDT; Doutel de Andrade - PDT; Edésio
Frias - PDT; Edmilson Valentim - PC do
B; Feres Nader - I:TB; Jorge Gama 
PMDB; Jorge Leite:- PMDB; José Carlos
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Coutinho - PDT; José Luiz de Sá - PL;
Márcio Braga - PDT; Sotero Cunha 
PDC; Vivaldo Barbosa - PDT.

Minas Gerais

Carlos Mosconi - PSDB; Elias Murad
PSDB; Paulo Almada - PRN; Raul Belém
- PRN; Roberto Vital - PRN; Ronaldo
Carvalho - PSDB.

São Paulo

Agnpino de Oliveira Lima - PFL; Antô
nio Perosa - PSDB; Arnaldo Faria de Sá
- PRN; Arnold Fioravante - PDS; Bete
Mendes - PSDB; Caio Pompeu de Toledo
-PSDB; Delfim Netto - PDS; Dirce Tutu
Quadros - PMDB; Doreto Campanari 
PSDB; Farabulini Júnior - PTB; Gerson.
Marcondes - PMDB; Jayme Paliarin 
PTB; João Cunha - PMN; José Camargo
- PFL; José Carlos Grecco - PSDB; Luiz
Gushiken - PT; Luiz Inácio Lula da Silva
- PT; Paulo Zarzur - PMDB; Robson Ma~
rinho - PSDB.

Goiás

Aldo Arantes - PC do B; Délio Braz 
PMDB; José Freire - PMDB; Maguito Vile
la-PMDB.

Distrito Federal

Francisco Carneiro - PTR.

Mato Grosso

Joaquim Sucena - PTB; Percival Muniz
-PMDB.

Mato Grosso do Sul

Gandi Jamil- PDT.

Paraná

Airton Cordeiro - PFL; Borges da S1Ivei
ra - PDC; Darcy Deitos - PSDB; Dionísio
Dal Prá - PFL; Ervin Bonkoski - PTB;
Gilberto Carvalho - PFL; Hélio Duque 
PDT; Jacy Scanagatta - PFL; José Carlos
Martinez -;-. PRN; José Tavares - PMDB;
Jovanni Masini - PMDB; Matheus Iensen
- PTB; Mattos Leão - PRN; Maurício
Fruet - psnB; Maurício Nasser - PTB;
Max Rosenmann - PRN; Nelton Friedrich
- PDT; Osvaldo Macedo - PMDB; Paulo
Pimentel- PFL; Tadeu França - PDT.

Rio Grande do Sul

Antônio Britto - PMDB; Arnaldo Prieto
-PFL; Hilário Braun -PMDB; Irajá Ro
drigues - PMDB; Mendes Ribeiro 
PMDB; Nelson Jobim - PMDB.

Amapá
Annibal Barcellos - PFL; Eraldo Trindade

- PFL; Geovani Borges - PRN; Raquel Ca·
piberibe-PSB.

Roraima

Chagas Duarte - PDT; Marluce Pinto 
PTB; Ottomar Pinto - PTB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Encerro a Sessão, designando para a ex"
traordinária de hoje, dia 14. às 17h, a sep;uintê

ORDEM 00 DIA
URGÊNCIA

Discussão
(Art. 155 do RI)

PROJE'J;'O DE DECRETO LEGISLATI·
VO

N" 323, DE 1990
(Da Mesa)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n" 323, de 1990, que "dis
põe so!Jre a remuneração do Presidente da.
República, do Viee.-Presidente da República
e dos ministros de Estado para o pr6ximo
exercício financeiro"; tendo parecer da Me
sa, pela aprovação. (Relator: Sr. Edme Tava
res.)

PRIORiDADE
Votação

PROJETO DE DECRBTü LEGISLATI
VO

Np t74-A, DE 1990
(Do Senado Federal)

Votação, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n"174, de 1990, que dis
põé sobre a remuneração dos ministros de
Estado; tendo pareceres: da Comissãg de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica le-
gislativa, com substitutivo (Relator: Sr. Jairo
Carneiro); e da Comissão de Finanças e Tri
butação, pela aprovação, com adoçã.o do
Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação. (Relatár: Sr. Manoel
Castro.)

(Adiada a discussão por cinco sessões em
18-10-90.)

ORDINÁRIA
Votação

PROJETO DE LEI
N" 2.482-A, DE 1989

(Da SI"' Cristina Tavares)

Votação, em turno úniCo, do Projeto de
Lei n" ~.482, de 1989, que cria e regulamenta
o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Ciência e Tecnologia e dá outras providên
cias; tendo pareceres: da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, pela Constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
com emendas e adoção das emendas da auto
ra (Relator: SI. Harlan Gadelha); da Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática, pela aprovação, com· adoção
das emendas da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação e da autora (Relator:
Sr. Fernando Cunha); e da Comissão de Fi
nanças e Tributação, pela aprovação, com
emendas, com adoção das emendas da Co
missão de .Constituição e Justiça e de Reda
ção e as da autora (Relator: Sr. César Maia).

(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 29
minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PE
LO DEPUTADO JOSÉ COSTA NO
PEQUENO EXPEDIENTE DA SES
SÃO DO DIA 16-10-90.

o SR. JOSÉ COSTA (PSDB - AL) 
Sr. Presidente, SI"" e Srs. Deputados, a Jus
tiça Eleit,oral' do Estado de Alagoas acaba
de deferir recurso interposto pelo candidato
a Governador, Sr. Renan Calheiros, anulan
do 74 mil votos por fraude eleitoral no último
pleito.

Sr. Presidente, desde o reinício de nossas
atividades, algumas dezenas de Parlamenta
res passaram pelas tribunas denunciando a
ocorrência de fraude eleitoral no País inteiro:
mas Alagoas, sem dúvida, destacou-se nas
últimas eleições por esse comprometimento
do processo eleitoral por meio de fraude.

Lá, o Sr. Governador do Estado, quinze
dias antes do pleito, autorizou a distribuição
de seiscentas toneladas de alimentos de me
renda escolar para õs candidatos a deputado
federal e estadual que apoiavam o candidato
a Governador, Sr. Geraldo Bulhões. Certa
mente, a Càsa pérgunta a respeito de provas.
Sr. Presidente, eu tenho fita de vídeo e qiver
sas fotografias, que estou exibindo agora à
Casa, de caminhões, nos Armazéns onde se
encontrava a merenda escolar, levando ali
mentos para os cabos eleitorais,do Deputado
Geraldo Bulhões..

Sr. Presidente, o Ministro da Educação
tem o dever de mandar apurar a distribuição
desses alimentos, que significa dc::svio da me~
renda escolar. Foram retira~s alimentos de
estudantes pobres e carentes para que candi
datos a deputado federal e estadual prati
cassem fraude, em todo o Estado de Alagoas.
Essas mercadorias, transformadas em cestas
de alimentos, eram trocadas por títulos, na
periferia de Maceió, sobretudo no sertão ala·
goano. O alvo predileto dessa falcatrua eram
os analfabetos, que entregavam seus títulos
a candidatos inescrnpulosos, trocando-os por
cestas de alimentos.

Sr.; Presidente, encaminharei representa
ção ao Procurador-Geral da República, a fim
de que seja determinada a instauração de in
quérito, pela Polícia Federal, para apurar a
responsabilidade criminal dos culpados.

Mas a fraude não se limitou a isso: em
trinta e sete municípios alagoanos, os prefei
tos retiraram do ar as estações repetidoras
de televisão, para que seus munícipies não
·tivessem oportunidade de assistir ao guia e1ei
itoral. Foi o caso, por exemplo, da cidade
'de Batalha, onue o candidato à deputado fe
deral, Luiz Dantas, foi eleito com esmaga
dora votação: o Prefeito José Miguel, seu
irmão retirava a repetidora do ar para que
o povo de Batalha não tivesse a oportunidade
de ouvir a palavra de outros c!lI1didatos e
a mensagem de outros p!-rtidos políticos.

Sr. Presidente, não é s6 isso. Nos Muni-.
",ipios de Batalha, Jacaré dos Homens e Belo
Monte, poucas horas antes de iniciado o pro
cesso de votação, as umas já estavam repletas .
de cédulas, assinadas por pessoas alheias à'
mesa de votação, em que eram assinalados
os clindidatos a governador, senador, l1epu
tado federal e deputado estadual da coligação
do Peputado Geraldo Bulhões. Tal consta
tação foi feita por pessoa credenciada por
um dos I'artidos I'..0líticos que faziam oposição,'
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~ Geraldo Bulhões, e tenho certidão dos juí
zes daquela Zona eleitoral confessando a
fraude.

Sr. Presidente, o Tribunal Regional Eleito
ral verificou que algumas dezenas de juntas
apuradoras transformavam votos brancos em
votos válidos e multiplicavam os votos cons
tantes do boletim eleitoral de determinados
candidatos, quando essas cifras eram transfe
ridas para o mapa eleitoral de votação.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, ainda
estão envolvidos nessa fraude três juízes de
Direito. O Tribunal Regional Eleitoral man
dou apurar a responsabílídade administrativa
e penal dos Juízes Maria Ilza dos Santos, d(~

Campo Grande; Luiz Gomes da Silva, de Ba
talha, e Raimundo Azevedo Lessa, da l' Zo
na Eleitoral da capital. Esse último juiz, é
público e notório, como noticiado pela im
prensa, no curso do processo de apuraçào
dessa zona eleitoral de Maceió, vendia votos
a diversos candidatos a deputado estadual e
federal.

A constataçào de que 74 mil votos foram
fraudados - o que corresponde a duas vezes
e meia a diferença existente entre os candi
datos Geraldo Bulhões e Renan Calheiros.
que é de vinte e três mil votos - levará.
sem dúvida alguma o Tribunal Regional Elei
toral a realização de novas eleições gerais
no Estado de Alagoas, para que a verdade
eleitoral possa, enfim, aflorar das urnas.

Sr. Presidente, quero encerrar esta breve
intervenção, na tarde de hoje, dizendo a
meus colegas que eu, pessoalmente. antes do
término desta Sessão Legislativa, pretendo
propor algumas modificações na legislação
eleitoral. Uma delas será o fim do voto do
analfabeto; a segunda, a mudança do formato
do título eleitoral, porque a inexistência de
fotografia nesse tipo de documento, e sequer
de referência à qualificação do eleitor, permi
tiu que milhares. e milhares de títulos paras
sem nas mãos de candidatos inescrupulosos,
que os entregavam a terceiros para que votas
sem em nome de seus legítimos donos.

Sr. Presidente, também há que se intro
duzir o voto distrital misto. Esta eleição de
monstrou claramente a necessidade de se
adotar no País um modelo próximo do ale
mão, para evitar os enormes gastos de campa
nha. Em Alagoas se diz, e a grande imprensa
constata, que os candidatos Augusto Farias.
Antônio Holanda, Vitória Malta, Luiz Dan
tas e Cleto Falcão uma quantia entre cinco
e nove milhões de dólares, no segundo menor
Estado da Federação. Alagoas. Sr. Presiden
te, há ainda que se ter um controle rígido
dos processos de votação e de apuração, e
que se dar ao Ministério Público maior atri
buição, mltíor competência na fiscalização
das eleições e na apuração dos votos. Final
mente, há que se apenar e punir com maior
rigor os vários crimes eleitorais já previstos
na atual legislação, mas há também que se
criar figuras delituosas novas, porque a frau
de evoluiu, os fraudadores tomaram-se mais
competentes. afrontando a legislação e a Jus
tiça deste País. Muitos desses fraudadores es
tão se transformando em senadores, deputa
dos federais e estadl1ais.

Concluo, SI'. Presidente, comunicando à
Casa que espero firmemente que o Deputado
Renan Calheiros. quem apóio para o Go
verno do Estado de Alagoas, vença essas no
vas eleições, porque não pretendo que meu
estado se transforme num curral eleitoral por
dez, quinze ou mais anos. manobrado e mani
pulado pela figura do empresário Paulo Cé
sar. que ganhou notoriedade nas últimas elei
ções para Presidente da República, como em
presário bem-sucedido.

DISCURSO PRONUNCIADO PE
LO DEPUTADO ANT6NlO MEN
DES THAME NO PEQUENO EXPE
DIENTE DA sessÃo DO DIA
6-12-90.

o SR. ANTÔNIO CARLOS MEND~S
TRAME (PSDB - SP.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, muitas vezes temos
constatado tentati:vas do Poder Executivo em
burlar a vontade do Poder Legislativo, des
respeitando preceitos ou até tentando a apro
vação de leis que burlem dispositivos de leis
maiores.

Estamos assistindo a uma disposição dife
rente, mas cuja essência tem i. mesma finali
dade: burlar a vontade do legislador. Aprova
mos, nesta Casa, há meses, a Lei n° 8.000,
prevendo desconto parcial do IPI na venda
de veículos especialmente adaptados para de
ficientes físicos.

Recentemente, porém, a assessoria do Mi
nistério da Economia fez com que a Sr' Zélia
Cardoso de Mello assinasse uma portaria re
gulamentando a questão. O que é uma regu
lamentação? É a forma de se permitir que
uma lei entre em vigor, dispondo sobre aspec
tos técnicos e pormenores. No entanto, a por
taria baixada pela SI" Ministra da Economia
simplesmente impossibilita que a lei seja
cumprida. E sem muita sutileza! A portaria
diz que somente podem usufruir os benefícios
dessa lei aqueles deficientes cuja renda fami
liar bruta não exceda a 36 mil cruzeiros. Gos
taria de saber onde é que vamos encontrar
um deficiente físico cuja família, ganhando
menos de 36 mil cruzeiros mensais, tenha ren
dimentos lícitos para comprar um carro zero
quilômetro, ainda que com desconto de uma
parte do IPI.

Mas não pára por aí o absurdo, o surrea
lismo da portaria baixada pela SI" Ministra
da Economia: se ainda houvesse no mercado
um Chevette, ou um Gol adaptado para defi
cientes físicos, mas não há! A Autolatina,
por exemplo, só fornece um tipo de auto
móvel adaptado para deficientes, o Santana.
Assim, a lei só poderá ser cumprida por um
deficiente cuja renda bruta familiar não some
36 mil cruzeiros e tenha dinheiro - não se
sabe de onde - para adquirir um Santana
zero quilômetro. Poderíamos imaginar que
ele se desfizesse de um patrimônio, vendesse
uma casa, um imóvel herdado dos avós, para
comprar esse carro, mas até isso a portaria
impede. Diz que quem tiver um patrimônio
pessoal superior a 12 milhões de cruzeiros
também não pode usufruir os benefícios da
lei. Ora. isso é uma burla, é tentar elidir a

vontade do legislador, é tentar elidir aquilo
que já foi votado na Casa. O Sr. Presidente
da República poderia ter vetado essa lei, mas
não o fez. Agora, ela há de ser cumprida.
Essa desmoralização sub-reptícia da lei não
p'ode ser passivamente aceita por nós.

Requeiro da Mesa as providências a respei
to, para oficiar à Ministra da Economia, exi
gindo em nome deste Poder a revogação ime
diata da referida portaria.

DISCURSO PROFERIDO PELA
DEPUTADA ABIGAIL FEITOSA NA
SESSÃO DO DIA II-12-IJO.

A SRA:--ABiGAIL FEITOSA (PSDB 
BA.) - Sr. Presidente, a imprensa nacional
tem noticiado que em vários estados atuam
esquadrões de extermínio de adolescentes
-brasileiros'--Penso que a Polícia Federal deve
tomar uma atitude, pois o que está sendo
feito é algo inominável.

Denuncia-se, também, nos Estados de São
Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco o tráfico
de recém-nascidos, em que crianças são leva
das para Israel, Espanha, Itália e França. A
imprensa internacional noticiou tal fato. Re
centemente, no meu Estado da Bahia, foi
feita uma denúncia de que juízes, policiais
e notadamente mulheres que lidam com
crianças em creches estão envolvidas nesses
casos. São sempre crianças das periferias das
cidades que ficam sujeitas ao tráfico.

Deixo, pois, assinalado o meu protesto
contra esses fatos e chamo a atenção da Polí
cia Federal e do SI. Romeu Tuma para que
tomem providências. As denúncias dão conta
de que as crianças estão sendo levadas para
o exterior para servirem de cobaias; seus ór
gáos são retirados para serem implantados
em outras pessoas. Muitas dessas denúncias
partem exatamente dos países para onde as
crianças são levadas. Isso é vergonhoso. A
que ponto chegou o Brasil! Suas crianças es
tão sendo levadas para o exterior e lá seus
órgãos são retirados.

Registro minha indignação diante desses
fatos e mais uma vez chamo a atenção da
Polícia Federal e do Ministro da Justiça para
que tomem providências.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Antônio de Jesus)
- Esta Presidência se associa a V. Ex' e auto
riza seja encaminhada a presente denúncia
às autoridades solicitadas.

DISCURSO PRONUNCIADO PE
LO DEPUTADO FERNANDO GAS
PARIAN NO PEQUENO EXPE
DIENTE DA SESSÃO DO DIA
13-12-90.

O SR. FERNANDO GASPARIAN (PMDB
- SP.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputa
dos, como terei oportunidade, no Grande Ex
pediente, de falar sobre um assunto que não
é conjuntural, estou usando o espaço do Pe
queno Expediente para registrar minha in
quietação, minha preocupação e até mesmo
a minha decepção, como acontece com mui
tos outros Srs. Deputados que estão queren
do votar, desde maio, a lei da usura, prevista
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l1a Constituição. Não s6 a Mesa, como tam
bém Líderes de partidos, utilizando-se de ma
nobras, de jogadas regimentais, têm conse
guido impedir - isso é grave - que a maioria
dos Srs. Deputados possa votar esse projeto
de lei, que está sendo aguardado pela socie
dade brasileira, pela: produção brasileira, há
muito tempo.

Tenho aqui, Sr. Presidente, e vou encami
nhar à Mesa, a lista de 253 Srs. Deputados
presentes ontem nesta Casa, e que querem
votar esse projeto - portanto, a maioria ab
soluta da Câmara - mas não têm consegui
do. Inclusive, além dos 253 Srs. Deputados,
outros Parlamentares que não concordam
com a medida, como, por exemplo, a Depu
tada Sandra Cavalcanti, estariam dispostos
a votar contra, mas dariam quorum para que
esta medida pudesse ser votada·, a fim de que
a Câmara dos Deputados pudesse exercer o
direito de manifestar a sua opinião.

É preciso que se estude para verificar o
que está ocorrendo nesta Casa. Como é possí
vel que uma ditadura de Líderes e a pr6pria
Mesa consiga, através da utilização de peque
nos expedientes regimentais, impedir que a
maioria dos Srs. Deputados possa expressar
se, como tem ocorrido desde maio nesta Ca
sa?

Hoje, novamente, ocorre a mesma coisa.
Mais urna vez, esse projeto está na Ordem
do Dia, mas foi deslocado de lugar. Hoje,
figura como décimo item; ontem, era o oita
vo; no dia em que não haveria quorum, entre
tanto, era o primeiro.

Então, com manipulações deste tipo, estão
impedindo que os Srs. Deputados possam vo
tar e manifestar sua opinião. Este procetli
mento é algo que realmente deixa a Câmara
dos Deputados muito mal perante a opinião
pública. Gostaria de alertar a Casa no sentido
de que algo deve ser feito com relação ao
Regimento Interno e ao procedimento das
Lideranças, para que não seja violentada a
vontade da maioria de seus membros, como
vem ocorrendo há mais de 6 meses.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - A
Mesa, antes de conceder a palavra ao pr6xi
mo orador, manifesta ao nobre Deputado
Fernando Gasparian a sua segurança no sen
tido de estar cumprindo religiosamente seu
dever regimental, tendo incluído em pauta
o projeto de V. Ex', de alta importância para
o País, em todas as oportunidades, cumprin
do todos os prazos. Mas, como V. Ex' sabe,
tivemos aqui inúmeros requerimentos de li
deranças, objetivando alteraçào na pauta e
diversos pedidos de verificação de quorum, .
o que tem dificultado a votação da matéria.

A Mesa está isenta dessa responsabilidade.
Inclusive, o pr6prio Presidente Paes de An
drade tem, em todas as oportunidades, cum
prido o Regimento da Casa. Portanto, a Mesa
está consciente de seu papel mais relevante,
o de cumprir o Regimento, pois esta é a nossa
obrigação. V. Ex' poderá contar sempre,
como qualquer dos Srs. Deputados, com o
cumprimento da lei.

O SR. FERNANDO GASPARIAN - Se
o Sr. Presidente me permite, gostaria de di-

zer, sem pretender contestá-lo, que realmen
te V. Ex' não adotou qualquer procedimento
contrário à tramitação deste projeto, mas,
na verdade, ontem, por culpa da Mesa 
que permitiu que a Ordem do Dia s6 come
çasse às 17h 45min, ao invés de as 17 horas,
e não prorrogando depois da sessão - este
assunto não pôde entrar na pauta. Se tivesse
entrado, seria vencedor. Mandarei para a
Mesa a relação dos deputados que ontem
iriam votar a favor dele, formando maioria.
Infelizmente, o Presidente não prorrogou a
sessão, encerrando-a às 19 horas, e depois
ficamos aqui mais de uma hora parados, espe
rando a sessão do Congresso começar. não
havia sequer o problema da reunião do Con
gresso, porque os Srs. Líderes estavam reuni
dos, e a sessão do Congresso nâo iria começar
imediatamente.

Enfim, o problema não se restringiu à reu
nião de ontem. Este assunto, por um motivo
ou por outro, desde maio vem sendo procras
tinado, e já é até motivo de irritação por
parte dos Srs. Deputados. Fico até em uma
situação difícil. Nem posso mais andar pelos
corredores, pois as pessoas me reclamam uma
posição que nào posso tomar.

Agradeço a resposta do Sr. Presidente, re
gistrando a sua isenção total no episódio.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) 
Com todo o respeito que esta Casa tem por
V. Ex', creio que, através de um bom entendi
mento com os Srs. Líderes, V. Ex' conseguirá
votar essa matéria, de tamanha importância
para o País.

Lista a que se refere o orador:
Relação dos deputados que votaram a fa

vor do Projeto n° 602 e que estavam presentes
na sessão da Câmara dia 12

Acre

Nosser Almeida - Rubem Branquinho.

Amazonas

Beth Azize - José Fernandes.

Rondônia

Arnaldo Martins - José Guedes.

Pará

Ademir Andrade - Arnaldo Moraes 
Asdrubal Bentes - Benedicto Monteiro 
Carlos Vinagre - Domingos Juvenil - Ga
briel Guerreiro - Manoel Ribeiro - Paulo
Roberto.

Tocantins

Edmundo Galdino - Freire Júnior-Moi
sés Avelino - Paulo Mourão.

Maranhão

Costa Ferreira - Eliezer Moreira - Enoc
Vieira - Haroldo Sab6ia - Joaquim Haickel
- José Carlos Sabóia - Onofre Correa 
Wagner Lago.

Piauí

Jesualdo Cavalcanti - Jesus Tajra - José
Luiz Maia - Manuel Domingos - Myriam
Portella.

Ceará

Firmo de 'Castro - Flávio MarcI1io - Ha
roldo Sanford - Lúcio Alcântara - Moema
São Thiago - Moysés Pimentel- Osmundo
Rebouças - Paes de Andrade - Raimundo
Bezerra - Ubiratan Aguiar.

Rio Grande do Norte

Henrique Eduardo Alves - Marcos For
miga.

Paraíba

Adauto Pereira - Agassiz Almeida 
Aluísio Campos - Antônio Mariz - Edi
valdo Motta - Evaldo Gonçalves.

Pernambuco

Artur de Lima Cavalcanti - Egídio Fer
reira Lima - Fernando Lyra - Gonzaga
Patriota - Harlan Gadelha - Maun1io Fer
reira Lima - Nilson Gibson - Roberto Frei
re.

Alagoas

Vinícius Cansanção.

Sergipe

Acival Gomes - Cleonâncio Fonseca 
Djeval Gonçalves -João Machado Rollem
berg - Messias Gois.

Bahia

Abigail Feitosa - Celso Dourado - Do
mingos Leonelli - Fernando Santana - Ha
roldo Lima - Joaci Goes - Jorge Hage 
Jorge Medauar - Jutahy Júnior - Marcelo
Cordeiro - Mario Lima - Murilo Leite 
Nestor Duarte - Prisco Viana - Uldurico
Pinto - Virgildásio de Senna.

Espírito Santo

Hélio Manhães - Lezio Sathler - Lurdi
nha Savignon - Nelson Aguiar - Rita Ca
mata.

Rio de Janeiro

Aloysio Teixeira - Artur da Távola 
Brandão Monteiro - Carlos Alberto Caó 
Cesar Maia - Edmilson Valentim - José
Luiz de Sá -José Maurício - Luiz Salomão
- Lysâneas Maciel-' Márcio Braga - Miro
Teixeira~Osmar Leitão - Oswaldo Almei
da - Simão Sessim - Vladimir Palmeira.

Minas Gerais

Aloisio Vasconselos - Alvaro Antônio 
Alysson Paulinelli.- Carlos Cotta - Célio
de Castro - Chico Humberto - Dalton Ca
nabrava - Elias Murad - Ibrahim Abi-Ac
kel - João Paulo - José da Conceição 
José Santana de Vasconselos - Lael Varella
- Leopoldo Bessone - Luiz Leal -Marcos
Lima - Mário de Oliveira - Mauro Campos
- Mello Reis - Melo Freire - Milton Reis
- Octávio Elísio - Paulo Delgado - Rai-
mundo Rezende - Ronaro Correa - Virgí
lio Guimarães.

São Paulo

Afif Domingos - Agripino de Oliveira Li
ma - Antônio Carlos Mendes Thame _.
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Aristides Cunha - Eduardo Jorge - Fer
nando Gasparian - Florestan Fernandes 
Francisco Amaral - Gastone Righi - Ge
raldo Alckmin Filho - Gumercindo Milho
mem - Hélio Rosas - Irma Passoni - Jay
me Paliarin - João Herrmann Neto - João
Rezeck - José Egreja - José Genoíno 
Koyu Iha - Luiz Eduardo Greenhalgh 
Maluly Neto - Manoel Moreira - Mendes
Botelho - Nelson Seixas - Roberto Ro
llemberg - Robson Marinho - Sólon Bor
ges dos Reis - Theodoro Mendes - Tidei
de Lima - Ulysses Guimarães.

Goiás

Antônio de Jesus - Fernando Cunha 
João Natal- José Freire - Mauro Miranda
- Roberto Balestra - Tarzan de Castro.

Distrito Federal

Augusto de Carvalho - Francisco Carnei
ro - Geraldo Campos - Jofran Frejat 
Maria de Lourdes Abadia - Sigmaringa Sei
xas.

Mato Grosso

Antero de Barros - Jonas Pinheiro - Jú
lio Campos - Rodrigues Palma - Ubiratan
Spinelli.

Mato Grosso do Sul

Ivo Cersósimo - Plínio Martins - Rosário
Congro Neto - Saulo Quiróz - Valter Pe~

reira.
Paraoá

Alarico Abib - Darcy Deitos - Ervin
Bonkoski - Euclides Scalco - Hélio Duque
- Jacy Scanagatta - José Carlos Martinez
- José Tavares - Jovanni Masini - Ma-
theus Iensen - Maurício Fruet - Max Ro
senmann - Nelton Friedrich - Nilso Sgua
rezi - Renato Bernardi - Santinho Furtado
- Waldyr Pugliesi.

Santa Catarina

Alexandre Puzyna - Eduardo Moreira 
Francisco Küster - Henrique Córdova 
Ivo Vanderlinde - Luiz Henrique - Orlan
do Pacheco - Paulo Macarini - Renato Via
nna - Ruberval Pilotto - Victor Fontana
- Vilson Souza - Walmor de Luca.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - Adylson Motta 
Amaury Muller - Antônio Britto - Carlos
Cardinal- Erico Pegoraro - Floriceno Pai
xão - Hermes Zaneti - Ibsen Pinheiro 
Ivo Lech - Ivo Mainardi - João de Deus
Antunes - Jorge Uequed - Júlio Costa
milan - Lélio Souza - Luís Roberto Ponte
- Mendes Ríbeiro - Nelson Jobim - Os
valdo Bender - Paulo Mincarone - Paulo
Paim - Rospide Netto - Ruy Nedel- Tar
so Genro - Telmo Kirst - Vicente Bogo
- Victor Faccioni.

Amapá

Geovani Borges - Raquel Capiberibe.

Roraima

Chagas Duarte - Mozarildo Cavalcanti.

DTSCURSO PRONUNCIADO PE
LO DEPUTADO FERNANDO GAS
PARTAN NO GRANDE EXPEDIEN
TE DA SESSÃO DO DIA 13-12-90.

o SR. FERNANDO GASPARIAN (PMDB
- SP) - SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputa
dos, dificilmente o Brasil atravessou outro
momento de sua História em que a preocu
pação com o futuro da Nação fosse tão ampla
e generalizada. Pela primeira vez deixamos
de pensar em nossos problemas como pura
mente conjunturais para indagar se o Brasil
~ realmente um país que pode dar certo. No
passado, hesitávamos entre o pessimismo dos
que consideravam o País perpetuamente à
beira do abismo e o otimismo dos que acha
vam que todas as dificuldades seriam venci
das porque, afinal de contas, Deus é brasi
leiro.

A fase da disputa, pouco séria, entre os
catastrofistas e os que poderíamos chamar
de euforistas, está ultrapassada. Todos aque
les que meditam de forma responsável sobre
a realidade brasileira reconhecem que a fase
lúdica terminou e que chegou o momento
de se repensar seriamente o País.

Não me refiro à situação imediata, refletida
na queda esperada de 4% do PID, em 1990,
com retração de 8% do setor industrial, níveis
de desemprego beirando 5% e condordatas
em cadeia. Tampouco me preocupo, de ma
neira fundamental, com o fato de que, numa
boa hipótese, o PIB deverá manter-se estag
nado em 1991. Trata-se, no caso, de proble
mas graves, sem dúvida, mas de caráter pura
mente conjuntural. Uma inflação de quase
100% mensais não poderia ser contida sem
uma retração econômica. A experiência mun
dial demonstra, todavia, que esta é curta e
normalmente seguida pela retomada, em me
lhores condições, do desenvolvimento. É a
ocorrência dessa segunda etapa que se acha
em dúvida no Brasil. De 1980 a 1990, nosso
PIS cresceu apenas 22%, o que significa a
virtual estagnação do produto por habitante.
As causas profundas dessa estagnação, sem
exemplo nos últimos cem anos de nossa histó
ria econômica, é que me preocupam.

SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o
Brasil se acha a braços com uma crise múlti
pla, cujos corolários se entrelaçam e se refor
çam mutuamente. Achamo-nos a braços com
o que chamaria de uma crise de autodefi
nição, cujas conseqüências imediatas são
duas outras crises de caráter institucional e
econômico. Reforçando essas três crises e
tornando-as praticamente insolúveis, debate
mo-nos com uma profunda crise moral.

A crise da autodefinição se traduz na nossa
incapacidade de formular um modelo econô
mico, político e social capaz de comandar
o ingresso do País na modernidade ou, como
preferem dizer alguns, no Primeiro Mundo.
Falta às nossas elites a criatividade que permi
tiu, por exmeplo, a um Franklin Roosevelt,
nos anos 30, arrancar os Estados Unidos dé
uma depressão que ameaçava seriamente não
s6 a economia, como os valores polítjcos e
sociais americanos.

Somos importadores acríticos de soluções
geradas em outras partes do mundo, para
contextos completamente diferentes do nos
so. Excelente exemplo desse estado de coisas
é o neoliberalismo que assola o País.

Na Europa, o renascimento da ideologia
liberal tem, sem dúvida, alguns sólidos moti
vos. Terminada a Segunda Guerra Mundial,
o prestígio da União Soviética, com o conse
qüente sucesso eleitoral dos partidos de es
querda" determinou uma onda de estatiza
ção. A experiência negativa posterior das em
presas estatais e da ação regulamentadora do
Governo, traduzida inclusive no abandono,
pelas economias socialistas, do modelo eco
nômico centralizador, iria determinar a re
versão do processo.

Nos países menos desenvolvidos, a amplia
ção do papel do Estado se baseou em razões
completamente diferentes. O Estado inter
veio, criando empresas e planejando, porque
essa era uma exigência fundamental do pro
cesso de desenvolvimento. O primeiro gran
de defensor do planejamento no Brasil foi
Roberto Simonsen, grande líder industrial
paulista. A criação da Petrobrás nasceu' em
função dos trabalhos de uma equipe coman
dada por Rômulo de Almeida, economista
da Confederação Nacional da Indústria, cedi
do por Euvaldo Lodi a Getúlio Vargas.

As empresas estatais nasceram no Brasil
porque eram indispensáveis ao desenvolvi
mento, e o setor privàdo não dispunha dos
recursos necessários para sua implantação.
O Brasil continua hoje a ser um País subde
senvolvido. Portanto, a situação não se modi
ficou. Na Inglaterra, apontada como para
digma pelos defensores da privatização, as
ações das empresas governamentais foram
vendidas nas bolsas de valores. No Brasil,
as bolsas do Rio e de São Paulo movimen
taram, no ano passado, o total de 16,6 bilhões
de dólares. Ora, dados oferecidos pelo balan
ço de 1988, da Gazeta Mercantil, colocam
o patrimônio líquido das cem maiores estatais
em 102 bilhões de dólares, o que mostra a
total inviabilidade do modelo inglês de priva-.
tização em nosso País.

Inventou-se então o Certificado de Privati
zação a ser compulsoriamente adquirido pe
los bancos. Ora, segundo certas estimativas,
nada menos de 49,8% desses certificados se
rão adquiridos por instituições financeiras fe
derais e estaduais. Ou seja, mesmo que o
esquema montado funcione, estaremos larga
mente diante de uma falsa privatização, por
que boa parte das empresas será, em última
análise, comparada por bancos oficiais. Isso,
aliás não constituiria novidade porque, na·
Argentina, o sistema público de telecomu
nicações foi vendido a companhias governa
mentais. do mesmo ramo, pertencente a go
vernos europeus.

Resta, infelizmente, aos defensores do pro
grama neoliberal no Brasil venderem nossas
empresas a estrangeiros, através do favoreci
mento consistente na conversão da dívida ex
terna, sem deságio. Dispenso-me de comen
tar o que isso significará em termos de aliena
ção, a valores ínfimos, do patrimônio público
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e de perda de controle pelo País de setores
fundamentais de sua economia.

SI. Presidente, Sr' e Srs. Deputados, a in
justificável importação para o nosso País de
um neoliberalismo, válido na melhor das hi
póteses para os países de capitalismo maduro,
constitui apenas um exemplo da falta de cria
tividade dos responsáveis por nossos progra
máS econômicos. O mais grave é que a conhe
cida incapacidade dos nossos economistas,
para gerarem modelos e soluções apropriadas
ao País, é agravada pelo risco profissional
em que incorreram, propondo fórmulas em
conflito com poderosos interesses internos e
internacionais. Isso nos remete à crise econô
mica.

Esta é a de maior visibilidade imediata.
O que erroneamente mais preocupa a opinião.
pública é o curto prazo. Não há dúvidas de
que o Governo está submetendo o País a um
sacrifício superior ao necessário, para colocar
a inflação sob controle. Novamente, aqui,
vamos defrontar-nos com uma indevida
transferência para o Brasil de soluções aplicá
veis somente a países desenvolvidos. O que
se está tentando é quebrar a espiral de preços,
através de uma política exclusivamente mo
netária, a exemplo do que se faz usualmente
na Europa e nos Estados Unidos. Apenas
a resistência da inflação para cair abaixo de
10% alertou sobre a necessidade de uma polí
tica de rendas que compatibilize as reivindi
cações dos agentes econômicos com as di
mensões do PIB nacional. Mesmo assim, o
Governo relegou a tarefa a sindicatos e gru
pos empresariais, em vez de assumir, como
era imprescindível, a lideram do processo.
O resultado foi, como não podia deixar de
ser, a proposta de uma inaceitável política
de rendas, claramente inflacionária, dentro
da velha fórmula de elevar salários, transfe
rindo o ônus correspondente para a popula
ção, através de maiores preços.

A não se modificar, portanto, drasticamen
te a situação, ficamos diante de um comtage
à inflação dentro de um figurino monetarista,
com seus corolários de juros elevadíssimos,
drástica redução no PIB; fechamento de em
presas e desemprego. Ou seja, diante de uma
inflação que tem como uma de suas caracte
rísticas fundamentais a insuficiência de ofer
ta, tendência de queda e não de crescimento.

Não é, todavia, o curto prazo que me preo-,
cupa. O inquietante é que, ao propor novo
modelo para o desenvolvimento do País, o
Governo assume alfguns riscos extremamen
te graves. A nova moda é a integração compe
titiva do País no mercado mundial, para tran
to se propõe reduzir, em apenas quatro anos,
nossas tarifas aduaneiras de um máximo de
105%, e médio de 35%, para o máximo de
40% e médio de 20%. Os subsídios serão'
eliminados, bem como qualquer tipo de pro
teção administrativa existente. Com isso, pre
tende-se submeter nosso parque manifaturei
ro a uma ampla concorrência internacional.

Ora, não é preciso ser um especialista para
saber que os processos de abertura econô-'
mica, para não serem suicidas, devem ser ex
tremamente lentos. No caso da Comunidade'

Econômica Européia e da Associação Latino
Americana de Livre Comércio, o prazo pre
visto para a eliminação de tarifas era de doze
anos. Em ambos exemplos, os parques fabris
a serem submetidos a uma livre competição
pertenciam a países de nível igual de desen
volvimento. Será possível que o Governo bra
sileiro considere que as condições de infra-es
trutura e serviços de apoio à indústria brasi
leira equivalham às existentes em nossas con
correntes européias e americanas? Ou ignora
que países como o Japão, de tarifas formal
mente baixas, lançam mão de amplos esque
mas protecionistas de tipo administrativo?
Ou já se esqueceu da recusa da CEE, na
recente reunião do GATI, no Uruguai, de
eliminar os importantes subsídios que conce
de à sua artificial agricultura?

O grave risco a que nos achamos subme
tidos, em função da indiscriminada abertura
à concorrência internacional, é ilustrado pe
las perdas da Argentina e Chile, quando agi
ram da mesma forma. Parte do seu parque
industrial foi pura e simplesmente sucateado.

No âmbito da"nova estratégia oficial para
a economia brasileira, coloca-se como ponta
de lança a capacitação e modernização tecno
lógica de nossa indústria. Diante, contudo,
da .lbertura da economia, poderá ocorrer que
nossas empresas manufatureiras, ao invés de
aperfeiçoarem os insumos hoje fabricados no
País, prefiram adquiri-los no exterior. não
será mais lucrativo, para os atuais produtores
de artigos tecnologicamente refinados, cessar
sua atividade industrial, tornando-se simples
fornecedores desses mesmos artigos adqui
ridos no exterior? Teríamos, assim, a rever
são do processo observado no passado, pelo
qual os grandes importadores de produto ma
nufaturados tornaram-se os seus primeiros
produtores no País. Ainda outra pergunta:
será razoável disseminar indiscriminadamen
te, pela economia brasileira, uma tecnologia
moderna, fundamentalmente labour saving,
num país com grandes excedentes de mão-de
obra, refletidos nos baixíssimos salários vi
gentes?

Boa parte da anunciada abertura de nossa
economia se acha baseada na vã esperança
de receber importantes fluxos de capital do
exterior. O Brasil, que já teve poupanças cor
respondentes a 23% ou 25% do PIE, dispõe
hoje, segundo previsão oficial para 1990, de.
apenas 16,6% do PIB para investir. Uma das
causas básicas do problema se acha em que,
após 1974, o governo substituiu suas pou
panças pelas captadas no exterior. Em função
disso, os 4% do PIE que ele proporcionava
ao País, sob a forma de poupanças públicas,
transformaram-se em percentagem negativa
de igual montante.

A solução ê voltar a formar internamente
os 23% de poupança sobre o PIB de que
necessitamos para tornar a crescer às taxas
históricas de 7% ao ano. A obtenção dos
montantes correspondentes no exterior, além
de indesejável, é inexeqüível. Demonstra-o
a experiência recente da Argentina, que ten
tou atrair o capital estrangeiro atravês da con
versão da dívida externa. Tudo o que conse-

giu foi transferir para o exterior o controle
de empresas locais, sem qualquer entrada de
recursos do exterior.

É o que vai ocorrer, no Brasil, como resul
tado do Programa de Privatização. A conver
são será utilizada para trocar ações de empre
sas pela nossa dívida externa, sem dar um
tostão ou dólar ou iene para a economia brasi
leira.

A grave crise econômica do Brasil, nos seus
aspectos estruturais, só poderá ser resolvida
através de soluções criativas e inovadoras.
Países como a Coréia do Sul e Taiwan foram
capazes de encontrar suas próprias soluções,
nas quais não faltou uma decidida ação do
Estado, sempre que essa se revelou I).eces
sária. Não se cultivou, inclusive, qualquerfal
.sa esperança no capital estrangeiro. As em
presas manufatureiras coreanas, responsá
veis por 90% dos cerca de 50 bilhões de dóla
res exportados, são fundamentalmente de ca
pital nacional e dispõe de marca e tecnologias
próprias. Quanto a nós, exportamos pouco
mais de 25 bilhões de cruzeiros, para um país
que tem só 16 milhões de habitantes. Nossos
potenciais setores exportadores dinâmicos se
acham substancialmente controlados por fi
liais de empresas estrangeiras que não po
dem, nem querem, concorrer com suas matri
zes nos grandes mercados internacionais. É
por aí que deveríamos começar a corrigir nos
so modelo de desenvolvimento. O patrocínio,
pelo BNDES, nos setores exportadores dinâ
micos, que são os de tecnologia mais refina
da, de empresas brasileiras com marcas e tec
nologias próprias, constituiria o primeiro pas~

so. Nesses setores é que deveria concentrar
se nosso esforço de pesquisa e modernização
tecnológicas.

E o que vemos neste momento? Uma em
presa de tecnologia de ponta, a Embraer,
ser totalmente desprestigiada, inclusive ten
do na direção um tecnocrata, que provavel
mente mal administrou a sua casa, se é que
consegiu fazê-lo.

O Sr. Haroldo Lima - Permite-me um
aparte, Deputado Fernando Gasparian?

O SR. FERNANDO GASPARIAN - Ouço
com prazer V. Ex', Deputado Haroldo Lima.

O Sr, Haroldo Lima - Deputado Fernan
do Gasparian, estamos neste instante no ple
nário para acompanhar o discurso que V. Ex'
esta pronunciando nesta tarde. Sua aborda
gem não nos surpreende, pelo contrário, con
firma o testemunho que deu desde que aqui
chegou, no início desta legislatura. V. Ex'
levanta sua voz, defendendo suas opiniões
de maneira consistente, enérgica e bem docu
mentada. Demonstra o quanto é errôneo o
caminho que nosso País está seguindo, de'
pôr em prática uma política recessiva. Salien
ta, ademais, o quanto também é equivocada
essa vã esperança de se pretender desenvol
ver o Brasil na base de poupança externa.
Mostra, de modo substancial, o exemplo de
outros países vizinhos ao nosso, como a Ar
gentina, que enveredou por caminho pare
cido a terminou sendo vítima de um entre
guismo deslavado, com ampla e completa ma·
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nipulação dos seus recursos e sucateamento
da indústria nacional. V. Ex' chama a atenção
ainda para o fato de como é equivocado troca
rem-se as ações das empresas estatais pela
dívida externa, manipulação e montagem que
está sendo realizada com o acordo do Presi
dente Fernando Collor.

Queríamos, especialmente em nome do
Partido Comunista do Brasil, saudar V. Ex'
pelo seu discurso, aproveitando a oportuni
dade para manifestaF nosso respeito e satisfa
ção de termos privado do seu convívio nesta
Casa, durante esses últimos anos, desde a
Constituinte, quando manifestou posições
em defesa da nacionalidade brasileira, em de
fesa das estatais, em defesa dos recursos bra
sileiros. Quero, ainda, para não me exceder
mais, Deputado Fernando Gasparian, mani
festar nosso respeito pelo esforço denodado
de V. Ex', neste último período, logo após
a promulgação da Constituição, em defesa
da regularização dos juros constitucionais em
12% ao ano. Queria, por utro lado, mani
festar, nosso reconhecimento pelo esforço de
V. Ex' e, por outro, chamar a atençáo dos
nobres Pares para o fato de que esta é uma
bandeira de defesa da nacionalidade brasi
leira. Há pouco, em conversa com V. Ex',
disse-nos que preferia a luta pelo pagamento
de salários justos ao pagamento de juros inde
vidos. Tal posição é correta e justa. Lamen
tamos que a Câmara dos Deputados não te
nha conseguido, durante todo esse tempo,
e apesar do esforço desenvlvido por V. Ex',
votar esse projeto de lei, que já está pronto
para ser votado, em razão das diversas mano
bras feitas pelos Líderes do Governo, que
impediram que nesta legislatura fosse votado
o projeto que defende a nacionalidade brasi
leira, estipulando a taxa de juros em 12%
ao ano.

o SR. FERNANDO GASPARIAN -Agra
deço, nobre Deputado, seu aparte e suas ·pa
lavras elogiosas, que tanto enriquecem meu
discurso.

A terceira crise que nos vitima, de tipo
institucional, toma a fortoa da inadaptação
das nossas instituições aos pré-requisitos de
que um autor americano, Simon Kuznets,
chamou de modern economic growth. Essa
inadaptação se traduz, obviamente, na estag
fiação que nos acompanha há dez anos. Hoje,
porém, começa-se a compreender que possi
velmente mais grave é a concentração de ren
da existente no País. Segundo dados do
PNAD, o total de 70% dos brasileiros recebe
três ou menos salários mínimos por mês. Os
10% da População Economicamente Ativa,
de renda mais elevada, absorvem 50% do
PIB nacional. Estimativa recente mostrou
qne a participação dos assalariados no Prodn
to Interno Bruto declinou, da década de 70
para cá, de 60% para apenas 38%.

As causas desse estado de coisas são múlti
plas. Gostana de me concentrar em somente
uma: refiro-me ao anômalo crescimento do
setor de intermediação financeira, resultante,
essencialmente, dos juros astronômicos - e

. infelizmente esse adjetivo não é figura de re-

tórica mas a dura realidade - vigente no
País.

Entre 1970 e 1988, a participação desse
setor no PIB cresceu de 6,4% para 14,5%.
Referi-me, anteriormente, ao fato de que,
para 1990, prevê-se um decréscimo do PIB
de 4% e de 8% da indústria. Poderia ter
acrescentado que a agricultura - exceto pe
cuária - deverá cair 11 % e o Comércio
5,5%. O Brasil em conjunto, tomando-se co
mo base o produto por habitante, empobre
cerá 6%. Ora, os senhores banqueiros, num
flagrante e inaceitável contraste, elevarão seu
PIB em 1,5%, aumentando mais uma vez
sua fatia no bolo. Estes são dados oficiais
da Fundação IBGE.

Pergunto, Sr" e Srs. Deputados, que em
presa pode subsistir pagando juros reais de
mais de 100% ao ano? Quem aplicará seu
dinheiro em atividades diretamente produ
tivas, onde 15% ao ano constitui boa remune
ração, quando a especulação financeira ofe
rece pelo menos três vezes mais?

O Brasil é hoje, um país curioso, em que
a economia não é atendida por um sistema
de intermediação financeira proporcional ao
peso de suas atividades produtivas. Os bancos
se limitam, em boa parte, a captar dinheiro
junto ao público, transferindo-o para o Go
verno. Na agricultura, por exemplo, parcela
crescente do crédito é fornecida aos agricul
tores pelas empr"'~as comerciais que atuam
no setor. Com as taxas de juros vigentes no
País, o recurso ao crédito representa o pri
meiro passo para a concordata ou falência.

Os Constituintes de 1988 fizeram sério es
forço para corrigir essas e outras distorções.
Com respeito aos bancos, foi eliminado o sis
tema de cartas-patente, viabilizando o surgi
mento de um grande número de instituições
financeiras concorrentes, a exemplo do que
existe nos Estados Unidos, onde atuam mais
de mil. A diretoria do Banco Central passou
a depender de aprovação do Senado. Pre
viu-se a definição, em legislação complemen
tar, de requisitos para cargos de direção da
quele órgão e restrições profissionais para ex
diretores.

A aprovação da limitação dos juros reais
em 12% ao ano exigiu uma luta titânica. Em
qualquer momento foi negada a minha tese
centraI de que nenhuma economia poderia
sobreviver com juros acima desse limite. Ne
gou-se apenas que o assunto fosse matéria
constitucional. Sustentei a tese de que a inser
ção do limite de 12% na Carta Magna repre
sentava a única maneira de assegurar o cum
primento dessa norma, de vital importância
para a economia brasileira. Quanto a isso,
confesso meu erro: nem mesmo a existência
de regra constitucional foi capaz de fazer com
que o limite fosse respeitado pelo Executivo.
Felizmente, o Poder Judiciário vem fazendo
respeitar, quando solicitado, esse limite cons
titucional.

Os altíssimos juros continuam vigentes no
País. A indagação que se pode fazer é se
as empresas brasileiras serão, em função dis
so, irremediavelmente levadas à falência ou
se, antes que tal aconteça, serão absorvidas

por multinacionais, com acesso a juros muitas
vezes mais baixos, vigentes no mercado inter
nacional.

O Constituinte procurou modificar o pano
rama institucional, regulamentando numero
sas outras áreas de grande importância. Defi
niu os papéis relativos das empresas nacional
e estrangeira, defendeu os interesses brasi
leiros no caso da mineração, protegeu os apo
sentados etc.

Ê necessário, todavia, reconhecer que a
ação de lobbies de todo tipo impediu que
dispositivos de grande importância fossem
aprovados, garantindo ao mesmo tempo a
inserção no texto constitucional de normas
destinadas a defender interesses puramente
corporativos.

Assim, não foi possível criar o Conselho
de Justiça, destinado a supervisionar a atua
ção do Judiciário, nem aprovar os vencimen
tos do Presidente da República como limite
superior aos salários das três esferas da Admi
nistração Pública. Em sentida oposto, um
lobby extremamente ativo garantiu vantagens
injustificadas para certas categorias.

Sr. Presidente, S1'" e Srs. Deputados, as
crises de autodefinição econômica e institu
cional antes examinadas poderiam ser contor
nadas, sem grande dificuldade, não fora a
crise moral que assola de maneira avassa
ladora as elites brasileiras.

O Brasil já contou com elites responsáveis,
que tinham como preocupação fundamental
os interesses do País. Foram elas que nos
proporcionaram, logo após a Segunda Guer
ra Mundial, o acellHado incremento do PIE,
que iria prolongar-se, quase por inércia, du
rante os anos seguintes. Ê nessa fase que va
mos encontrar líderes empresariais como Ro
berto Simonsen e Horácio Lafer, que não
hesitaram em pedir a ação do Estado sempre
que se revelou indispensável ao desenvolvi
mento. Esses homens não se opuseram, mas,
pelo contrário, defenderam e patrocinaram
medidas, tais como a construção da Compa
nhia Siderúrgica Nacional, a criação de esta
tais como a Petrobrás, o BNDES, o Banco
do Nordeste e a implementação do Plano de
Metas do Presidente Juscelino Kubitschek.

A implantação do regime militar de 1964
iniciou a liquidação dessa elite. Os novos do
nos do País se consideravam monopolistas
do patriotismo e do espírito público. O que
havia de melhor no Brasil resistiu à ditadura
que violentava a consciência nacional. Os fra
cos e oportunistas aderiram. Esse foi o início
do longo processo que hoje nos vitima.

Um regime com imprensa amordaçada, re
gime controlado por um pequeno grupo de
tecnoburocratas, que se alternavam nos car
gos e cujos desmandos tinham a eficiente co
bertura da.chamada comunidade de informa
ções, não poderia levar a outro resultado.

O que temos hoje no País é uma repug
nante promiscuidade entre as tecnoburocra
cias e interesses corporativistas de toda or
dem. Ministros e altos funcionários da área
econômica deixam seus postos para se toma
rem diretores, consultores ou empregados de
empresas, que anteriormente controlavam
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em nome do País. Antigo Ministro da Fazen
da ocupa hoje alto cargo na direção do maior
credor do Brasil. Antigos diretores do Banco
Central se tornam banqueiros - e banquei
ros renunciam por algum tempo às suas lucra
tivas atividades para ocuparem cargos de di
reção entre as autoridades monl!tárias, que
segundo tudo indica, podem defender melhor
seus interesses. Antigos tecnocratas montam
prósperas consultorias, que trabalham para
o Governo ou para empresas dele dependen
tes. Outras vezes os consultores são convo
cados a ocupar temporariamente postos no
Governo, encontrando suas empresas, apesar
de privadas de sua supostamente alta compe
tência técnica, ainda mais prósperas, quando
a elas regressam. Trata-se, em última análise,
do que deve ser classificado corno urna alegre
e proveitosa promiscuidade de funções públi
cas e privadas, em choque direto com as mais
elementares regras da ética pública e profis
sional.
- 1\ Constituição de 1988, no seu art. 192,
inciso V, previu que legislação complementar
impediria esse tipo de abuso, no caso espe
cíficb do Banco Central. A legislação regula
dora da matéria, de autoria do atual Vice

.Presidente da República, e já aprovada pelo
Senado Federal, foi desrespeitada logo de iní
cio na nomeação do atual Presidente do Ban
co Central. Resta ver quantos dos atuais dire
tores daquela instituição irão abrigar-se futu
ramente em lucrativos cargos nas entidades
financeiras que hoje têm a obrigação de con
trolar.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, en
quanto prevalecer a crise ética que assola nos
sas elites, enquanto não se puser cobro à pro-·
miscuidade entre dirigidos e dirigentes na
área econômica, três outras crises que men
cionei não terão solução. Se regras éticas ele
mentares não são, corno no passado, esponta
neamente respeitadas, a alternativa seria
transformá-Ias em lei. A experiência com o
Banco Central não abre, infelizmente, boas
perspectivas a respeito, porque foi feita a lei,
mas a falta de ética continua.

Deixo, assim, o convívio desta Casa com
graves preocupações. Colaborei, dentro dos
limites de minha capacidade, para termos
uma Constituição à altura das necessidades
do País. Tive o desgosto de vê-Ia desfigurada
por lobbies, cuja capacidade de convicção re
velou-se aparentemente irresistível. Disposi
tivos de fundamental relevância para o País
permanecem sem efeito por não terem sido
regulamentados e/ou sob a alegação, contra
a mais elementar evidência, de que não são

de aplicação direta, dependendo de legisla
ção complementar. Minha atuação à frente
da Comissão de Fiscalização e Controle pro
porcionou-me momentos em que tive a im
pressão de estar contribuindo, de fato, para
a moralização do País. Os obstáculos que a
cada passo eram colocados diante de mim
impediram que colhesse os resultados que ti
nha direito de esperar.

Deixo esta Casa alarmado com a promis
cuidade entre administradores públicos e in
teresses particulares, que impedem a adoção
de medidas de fundamental importância e ex
trema urgência para a Nação.

O Brasil é País do Terceiro Mundo e sua
viabilidade econômico-social, ou seja, sua ca
pacidade de atingir o pleno desenvolvimento,
ainda não está comprovada, o que não será
conseguido por um designio divino, mas pelo
esforço conjunto de povo e elites. Sobretudo
nestas não vejo qualquer sintoma de que este
jam dispostas a cumprir sua parte. Permi
to-me uma reflexão final.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Jesus
Tajra.

O Sr. Jesus Tajra-Nobre Deputado Fer
nando Gasparian, não posso deixar de lamen
tar sua saída da Câmara dos Deputados. V.
Ex' sempre procurou valorizar este Poder
com seu trabalho incessante, com sua dedica
ção dia a dia nesta Casa. Presto aqui meu
testemunho do quanto V. Ex', pela pertinácia
e espírito de luta, se manteve dentro de urna
linha de coerência, buscando constantemente
realçar o valor maior do Poder Legislativo.
V. Ex' deixa este Poder, acredito. transitoria
mente, mas deixa sua presença assinalada pe
lo valoroso trabalho que desenvolveu. Deixa
também sua amizade por este amigo que
aprendeu a admirá-lo na convivência diária.

O SR. FERNANDO GASPARIAN -Agra
deço a V. Ex' o aparte, nobre Deputado Jesus
Tajra.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Nel-
ton Friedrich. .

O Sr. Nelton Friedrich - Nobre Deputado
Fernando Gasparian, queremos apenas nos
associar àqueles que lamentam o não-retorno
de V. Ex' a esta Casa. Acima de tudo, são
raros os homens públicos que, corno empre
sário, como homem de comunicação, corno
político, têm a coragem e a ousadia de trilhar
o caminho do patriotismo e do verdadeiro
espírito público. Muitos acreditam até que
todos sornas substituíveis. É verdade. Nin
guém é insubstituível, mas muitos são indis
pensáveis em determinados momentos da vi-

da nacional, na atividade pública e parlamen
tar. V. Ex' há de se incluir no rol daqueles
que são indispensáveis nesta frente, para que
possamos recolocar os devidos valores da
causa nacional como empresário, como depu
tado, corno homem ligado intensamente às
comunicações, principalmente na atividade
de comunicação alternativa, num período ex
tremamente difícil. V. Ex' deixou e deixará
nesta Casa a dignificante maneira de se con
duzir, com firmeza e patriotismo, em defesa
da causa nacionalista. V. Ex' se destacou ao
abordar vários ternas, na busca daquilo que
é fundamental, por ,estar no eixo da vida do
País: urna nova lei para o sistema financeiro
nacional. Vamos passar esta legislatura sem
tê-la aprovado. Por tudo isso, quase duzentos
empresários foram eleitos para a próxima le
z seguirão o exemplo do Deputado Fernando
Gasparian? Sabe V. Ex", corno todos nós,
que em determinados momentos do País não
podemos abrir mão desses valores. E; mais
do que isso, V. Ex' é indispensável em outras
frentes, alertando a Nação e resistindo àque
·Ies que, na verdade. querem fazer deste País
urna espécie de mercado livre dos seus pró
prios interesses. Pior do que os gringos que
nos compram. são os maus brasileiros que
nos vendem. Por seu trabalho nesta Casa pa
rabenizo V. Ex', Deputado Fernando Gas
parian.

O SR. FERNANDO GASPARIAN - Mui
to obrigado. Nobre Deputado Nelton Frie
drich, pelas palavras generosas.

Prossigo, Sr. Presidente.
Em pesquisa datada do presente ano, o

Instituto de Estudos Econômicos Sociais e
Políticos de São Paulo indagou de um grupo
selecionado de empresários. intelectuais, sin
dicalistas e representantes de outros setores
da comunidade o que aconteceria se, dentro
de dez anos, não fossem substancialmente
reduzidas a pobreza e as desigualdades exis
tentes no País. Esta é urna pergunta funda
mentaI, porque se refere a um corolário críti
co da crise múltipla que vivemos no Brasil.

Nada menos de 63% dos entrevistados res
ponderam que havia muitas chances, ou qua
se certeza, de que o País evoluiria para um
estado crônico de convulsão social. Se adicio
narmos a estes os que acreditam haver algu
ma chance de que isso aconteça, tal percen
tagem sobe para 85%.

Sr. Presidente. Sr.' e Srs. Deputados, gos
taria de terminar meu discurso pedindo a V.
Ex'; que meditem, com realismo e sem pre
conceito, sobre qual seria sua resposta à mes
ma pergunta.
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Ata da 1569 Sessáo Extraordinária Vespertina,
em 14 de dezembro de 1990

Presidência do Sr . Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente

ÀS 18 HORAS COMPARECEM OS SE-
NHORES:

Paes de Andrade
Inocêncio Oliveira
Edme Tavares
Carlos Cotta
Ruberval PilõUo
Floriceno Paixão.

Acre

Francisco Diógenes - PDS; Geraldo Fle
ming-PMDB; Maria Lúcia-PMDB; Nar
ciso Mendes - PFL; Osmir Lima - PMDB:
Rubem Bra~inl)o - PL.

Amazonas

Beth Azize - PDT; Carrel Benevides 
PTB; Ézio Ferreira - PFL; José Dutra 
PMDB; José Fernandes -PST; Sadie Haua
che-PFL.

Rondônia

Arnaldo Martins - PSDB; Assis Canuto
- PTR; Francisco Sales - PRN; José Gue
des - PSDB; José Viana - PL; Rita Furtado
-PFL.

Pará

Ademir Andrade - PSB; Aloysio Chaves
- PFL; Arnaldo Moraes - PMDB; Asdru
bal Bentes - PMDB; Benedicto Monteiro
- PTB; Carlos Vinagre - PMDB; Domin
gos Juvenil - PMDB; Eliel Rodrigues 
PMDB; Fernando Velasco - PMDB; Ga
briel Guerreiro - PSDB; Gerson Peres 
PDS; Jorge Arbage - PDS; Manoel Ribeiro
-PMDB.

Tocantins

Ary Valadão - PDS; Edmundo Galdino
- PSDB; Freire Júnior - PRN; Leomar
Quintanilha - PDC; Moisés Avelino 
PMDB; Paulo Mourão - PDS; Paulo Sidnei
-PMDB.

Maranhão

Albérico Filho - PDC; Cid Carvalho 
PMDB; Costa Ferreira - PFL; Enoc Vieira
- PFL; Eurico Ribeiro - PRN; Francisco
Coelho - PDC; Haroldo Sabóia - PDT;
Jayme Santana - PSDB; Joaquim Haickel
- PTB; José Carlos Sab6ia - PSB; José
Teixeira - PFL; Onofre Correa - PMDB;
Victor Trovão - PFL; Vieira da Silva 
PDS; Wagner Lago - PDT.

Piauí

Átila Lira - PFL; Felipe Mendes - PDS;
Jesualdo Cavalcanti - PFL; Jesus Tajra 
PFL; José Luiz Maia - PDS; Manuel Do
mingos - PC do B; Myriam Portella 
PSDB; Paes Landim - PFL.

Ceará

Aécio de Borba - PDS; Bezerra de Melo
- PMDB; Carlos Benevides - PMDB; Car
los VirgIlio - PDS; César Cals Neto - PSD;
Etevaldo Nogueira - PFL; Firmo de Castro
- PSDB; Flávio Marcílio - PDS; Gidel
Dantas - PDC; Haroldo Sanford - PMDB;
José Lins - PFL; Lúcio Alcântara - PDT;
Mauro Sampaio - PSDB; Moema São Thia
go - PSDB; Moysés Pimentl:;l= PDT; Or
lando Bezerra - PFL; Osmundo Rebouças
- PMDB; Raimundo Bezerra - PMDB;
Ubiratan Aguiar - PMDB.

Rio Grande do Norte

Antônio Câmara - PRN; Henrique
Eduardo Alves - PMDB; Lsmael Wanderley
- PTR; Marcos Formiga - PST; Vingt Ro
sado-PMDB.

Paraíba

Adauto Pereira - PDS; Agassiz Almeida
- PMDB; Antonio Mariz - PMDB; Fran
cisco Rolim - PSC: João da Mata - PFL.

Pernambuco

Egídio Ferreira Lima - PSDB; Fernando
Bezerra Coelho - PMDB; Fernando Lyra
- PDT; Gilson Machado - PFL; Harlan
Gadelha - PMDB; Horácio Ferraz - PFL;
José Carlos Vasconcelos - PRN; José Jorge
- PFL; José MendonçaBezerra-PFL; José
Moura - PFL; José Tinoco - PFL; Marcos
Queiroz - PMDB; Maunlio Ferreira Lima
- PMDB; Paulo Marques - PFL; Ricardo
Fiuza - PFL; Roberto Freire - PCB; Sala
tiel Carvalho - PFL.

Sergipe

Acival Gomes - PSDB; Cleonâncio Fon
seca - PRN; Djenal Gonçalves - PMDB;
João Machado Rollemberg - PFL; Messias
G6is-PFL.

Bahia

Abigail Feitosa - PSB; Ângelo Magalhães
- PFL; Benito Gama- PFL; Carlos Sant'A
nna - PMDB; Celso Dourado - PSDB;
Domingos Leonelli - PSB; Eraldo Tinoco
- PFL; Fernando Santana - PCB; Fran
cisco Benjamim - PFL; Genebaldo Correia
- PMDB; Haroldo Lima - PC do B; Jairo
Azi - PDC; Jairo Carneiro - PFL; Joaci
Góes - PSDB; João Alves - PFL; João
Carlos Bacelar - PMDB; Jonival Lucas
PDC; Jorge Hage - PDT; Jorge Medauar
- PMDB; Jorge Vianna - PMDB; José
Lourenço - PDS; Leur Lomanto - PFL;
Lídice da Mata - PC do B;. Luiz Eduardo
- PFL; Manoel Castro .:..... PFL; Mário Lima
'- PMDB; Milton Barbosa~ PFL; Murilo
Leite - PMDB; Nestor Duarte - PMDB;

Prisco Viana - PMDB; Sérgio Brito - PDC;
Virgildásio de Senna - PSDB; Waldeck Or
nélas- PFL.

Espírito Santo

Hélio Manháes - PMDB; Jones Santos
Neves - PL; Lurdinha Savignon - PT; Nel
son Aguiar - PDT; Nyder Barbosa 
PMDB; Pedro Ceolin - PFL; Rita Camata
- PMDB; Rose de Freitas - PSDB; Stélio
Dias-PFL.

Rio de Janeiro ..
Adolfo Oliveira - PFL; Aloysio Teixeira

-PMDB; Álvaro Valle - PL; Amaral Netto
- PDS; Anna Maria Rattes - PSDB; Arol-
de de Oliveira - P,FL; Artur da Távola 
PSDB; Benedita da Silva - PT; Brandão
Monteiro - PDT; Carlos Alberto Ca6 
PDT; César Maia - PDT; Daso Coimbra
- PRN; Edmilson Valentim - PC do B;
Ernani Boldrim - PMDB; Fãbio Raunheitti
- PTB; Flavio Palmier da Veiga - PRN;
Francisco Dornelles -·PFL; Jayme Campos
- PRN; José Maurício - PDT; Luiz Salo
mão - PDT; Lysâneas Maciel- PDT; Mes
sias Soares - PFL; Miro Teixéira - PDT;
Nelson Sabrá - PRN; Osmar Leitão - PFL; .
Oswaldo Almeida - PL; Paulo Ramos 
PDT; Roberto Augusto - PTB; Roberto
D'Avila - PDT; Roberto Jefferson - PTB;
Ronaldo Cezar Coelho - PSDB; Rubem'
Medina - PRN; Sandra Cavalcanti - PFL;
Simâo Sessim - PFL; Vladimir Palmeira 
PT.

Minas. Gerais

Aécio Neves - PSDB; Aloísio Vascon
celos - PMDB; Álvaro Antônio - PRS;
Alysson Paulinelli - PFL; Bonifáeio de An
drada - p,DS; Célio de Castro - PSB; Chico
Humberto - PST; Christóvam Chiaradia 
PFL; Dálton Canabrava - PMDB~ Genésio
Bernardino - PMDB; Gil Cesar - PMDB;
Hélio Costa - PRN; Humberto Souto 
PFL; Ibrahim Abi-Ackel -.:.. PDS; Israel Pi
nheiro - PRS; João Paulo - PT; José da
Conceição - PRS; José Geraldo - PL; José
Santana de Vasconcellos - PFL; José Ulisses
de Oliveira - PRS; Lael Varella - PFL;
Leopoldo Bessone - PMDB; Luiz Alberto
Rodrigues - PMDB; Luiz Leal - PMDB;
Marcos Lima - PMDB; Mário Assad 
PFL; Mário de Oliveira - PRN; Maurício
Campos - PL; Mauro Campos - PSDB;
Melo Freire - PMDB; Mello Reis - PRS;
Milton Lima - PMDB; Milton Reis - PTB;
Octávio Elísio - PSDB; Oscar Corrêa 
PFL; Paulo Delgado - PT; Raimundo Re
zende - PMDB; Roberto Brant - PRS; Ro
naro Couêa - PFL; Rosa Prata - PRS;
Saulo Coelho - PSDB; Sérgio Naya -
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PMDB; Sérgio Werneck - PL; Sílvio Abreu
- PDT; Virgílio Guimarães - PT; Ziza Va
ladares - PSDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP; Afif
Domingos - PL; Agripino de Oliveira Lima
-PFL; Airton Sandoval-PMDB; Antonio
Carlos Mendes Thame - PSDB; Aristides
Cunha - PDC; Cunha Bueno - PDS; Del
Bosco Amaral- PMDB; EduardQ Jorge 
PT; Fernando Gasparian - PMDB; Flores
tan Fernandes - PT; Francisco Amaral 
PMDB; Geraldo Alckmin Filho - PSDB;
João Herrmann Neto - PSB; João Rezek
- PMDB; José Genoíno - PT; José Maria
Eymael- PDC; José Serra - PSDB; Koyu
Iha - PSDB; Leonel Júlio - PT do B; Luiz
Eduardo Greanhalgh - PT; Maluly Neto 
PFL; Manoel Moreira - PMDB; Mendes
Botelho - PTB; Nelson Seixas - PSDB;
Ralph Biasi - PMDB; Ricardo Izar - PL;
Roberto Rollemberg - PMDB; Samir
Achôa - PMDB; Sólon Borges dos Reis 
PTB; Theodoro Mendes - PMDB; Tidei de
Lima - PMDB; Ulysses Guimarães 
PMDB.

Goiás

Aldo Arantes - PC do B; Antonio de Je
sus - PMDB; Fernando Cunha - PMDB;
Iturival Nascimento - PMDB~ Jalles Fon
toura - PFL; João Natal - PMDB; Luiz
Soyer-PMDB; Mauro Miranda-PMDB;
Naphtali Alves de Souza - PMDB; Pedro
Canedo - PRN; Roberto Balestra - PDC.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PCB; Francisco Car
neiro - PTR; Geraldo Campos - PSDB;
Jorran Frejat - PFL; Márcia Kubitschek 
PRN; Maria de Lourdes Abadia - PSDB;
Sigmaringa Seixas - PSDB; Valmir Cam
pelo-PTB.

Mato Grosso ._.~.

Antero de Barros - PT; Jonas Pinheiro
- PFL; Júlio Campos - PFL; Osvaldo So
brinho - PTB; Percival Muniz - PMDB;
Rodrigues Palma - PTB; Ubiratan Spinelli
-PDS.

Mato Grosso do Sul

Ivo Cers6simo - PMDB; José Elias 
PTB; Rosário Congro Neto - PSDB; Saulo
Queiroz - PSDB; Valter Pereira - PMDB.

Paraná

Alarico Abib - PMDB; Dionísio Dal Prá
-PFL; Euclides Scalco -PSDB; Hélio Du
que - PDT; José Carlos Martinez - PRN;
Maurício Fruet - PSDB; Maurício Nasser
- PTB; Nelton Friedrich - PDT; Renato
Johnsson - PRN; Waldyr Pugliesi 
PMDB.

Santa Catarina

Alexandre Puzyna - PMDB; Antônio
Carlos Konder Reis - PDS; Eduardo Mo
reira - PMDB; Francisco Küster - PSDB;
Ivo Vanderlinde -PMDB; Orlando Pacheco

- PFL; Paulo Macarini - PMDB; Renato
Vianna - PMDB; Victor Fontana - PFL;
Walmor de Luca - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adylson Motta - PDS; Amaury Müller
- PDT; Antônio Britto - PMDB; Erico
Pegoraro - PFL; Ivo Lech - PMDB; Júlio
Costamilan - PMDB; Lélio Souza 
PMDB; Luís Roberto Ponte - PMDB; Nel
son Jobim - PMDB; Victor Faccioni 
PDS.

Amapá

Raquel Capiberibe - PSB.

Roraima

Mozarildo Cavalcanti - PL.

I - ABERTURA DA SESSÃO

o SR'. PRESIDENTE ('Inocêncio' Oliveira)
- A lista de presença registra o compare
cimento de 338 Senhores Deputados.

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

povo brásileiro, inciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata

da sessão anterior.

lI-LEITURA DA ATA

o SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA, ser
vindo como 2' Secretário, procede à leitura
da ata da sessão antecedente, a qual é, sem
observações, aprovada.

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

111 - EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.

---- TV-=" O"I{jJEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vai-se passar à apreciação da matéria que
está sobre a Mesa e da constante da Ordem
do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio. Oliveira)

-4-
PROJETO DE

DECRETO LEGISLATIVO
N"174-A, DE 1990

(Do Senado Federal)

Votação, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n' 174, de 1990,
que dispõe sobre a remuneração dos mi
nistros de Estado; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa, com substi
tutivo (Relator: Sr. Jairo Carneiro); e
da Comissão de Finanças e Tributação,
pela aprovação com adoção do substi
tutivo da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação. (Relator: Sr. Ma-

noel Castro.) (Adiada a votação por
duas sessões em 14-11-90.)

O Sr. Genebaldo Correia - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Genebaldo Correi~ _.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB
- BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, consulto V. Ex' sobre se o texto da
emenda, resultado do entendimento a respei
to do assunto, está sobre a mesa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Chegou um destaque, subscrito pelas lide
ranças do PFL e do PMDB y com relação a
esta matéria.

Esta Presidência lerá o destaque.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
--=- Tem V; Ex'"a palavra-. _.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, como
a Ordem do Dia é produto da reunião de
lideranças que aconteceu na parte da manhã,
peço a V. Ex' anunciar as matérias que serão
apreciadas nesta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O item I da pauta é o projeto de Decreto
Legislativo n' 174-A, de 1990.

O Sr. Genebaldo Correia - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB
-BA. Sem revisão do orador.) -E o Proje
to de Resolução n" 233?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O Projeto de Resolução n' 233 foi retirado
de pauta, devido a novo acordo de lideranças,
bem como o projeto de resolução da asses
soria legislativa. Também foi retirado de pau
ta o projeto relativo ao imposto sobre grandes
fortunas. Por isso há essa polêmica com o
Líder Amaral Netto.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o pro
jeto relativo ao imposto sobre grandes fortu
nas foi acertado no Colégio de Líderes. Está
na pauta para ser apreciado. Parece que é
o item 2 ou 3.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Será então o item 3 da pauta.

O SR. JOSÉ GENOÍNO - Certo. É impor
tante, neste final de sessão legislativa, o Con
gresso Nacional dar uma demonstração à so
ciedade de que, para enfrentar a crise, preci
samos arrecadar um pouco mais de quem tem
mais.
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Precisamos manter o projeto na pauta, pois
é da maior importância para a sociedade.

O Sr. Amaral Netto - SI. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Ol~veira)

- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. AMARAL NETTO (PDS - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, para
contraditar a questão de ordem do Deputado
José Genoíno, gostaria de dizer que isto é
conversa fiada.

Em primeiro lugar, não participei do Colé
gio de Líderes por motivo muito simples. O
Deputado Ibsen Pinheiro é minha testemu
nha. Fui o primeiro a chegar, conversei com
S. Ex' e voltei para minha sala, a fim de espe
rar que me chamassem novamente. Ninguém
me chamou. Não concordei e não concordo
com o projeto - correndo todos os riscos
- porque entre as pessoas que pagarão im
posto sobre grandes fortunas estou até eu,
que possuo uma casa e um apartamento.

Deputado José Genoíno, discordo inteira
mente de V. Ex' Não posso permitir que entre
na pauta o referido projeto. Caso V. Ex' quei
ra incluí-lo, faça-o e pedirei verificação de
quorum.

o Sr. Genebaldo Correia - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. GENEBALDO CORREIA (pMDB
- BA. Sem revisão do orador.) - SI. Presi
dente, quero apenas conferir alguns itens da
pauta com V. Ex' O primeiro item é o Projeto
de Decreto Legislativo n' 323?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O primeiro item é o Projeto de Decreto
Legislativo n' 174-A, de 1990, que dispõe so
bre a remuneração dos ministros de Estado,
com destaque assinado pelos Líderes do
PMDB e do PFL.

O SR. GENEBALDO CORREIA - O se
gundo item é o Projeto de Lei n' 2.482-A,
da Deputada Cristina Tavares, e o terceiro
item, o projeto que trata do imposto sobre
grandes fortunas, seguindo-se os itens nor
mais? Tendo em vista a posição do nobre
Deputado Amaral Netto, terminaremos aí
nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Secretaria-Geral da Mesa informa que,
com relação aos subsídios do Presidente da
República, do Vice-Pre:illknte_e dos minis
tros de Estado, há dois projetos: o de n'
174-A, que os fixa para 1990, e o de n' 323,
para 1991. A Presidência colocará os dois
em votação.

O Sr. Fernando Santana - SI. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. FERNANDO SANTANA (PCB
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-

dente, é muito triste que os ricos não queiram
pagar imposto.

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem
revisão do orador.) - SI. Presidente, V. Ex'
colocará em pauta o projeto referente aos
subsídios do Presidente da República e do
Vice-Presidente. E o dos deputados da próxi
ma legislatura?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O subsídio dos deputados e senadores já
foi votado e fixado na sessão da manhã.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa os seguintes Requeri
mentos de Destaque:

- N'l-

Senhor Presidente.
Requeremos, nos termos regimentais, des

taque para votação em separado do inciso
IH, do art. I' do Substitutivo da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, ao
Projeto de Decreto Legislativo n' 174-N9cr.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 1990.
- Ibsen Pinheiro, Líder do PMDB - Eucli·
des Scalco, Líder do PSDB - Roberto Jeffer
son, Vice-Líder do PTB - Jofran Frejat, Vi
ce-Líder do PFL - José Carlos Sabóia, Líder
do PSB - Augusto Carvalho, Vice-Líder do
PCB - Aécio de Borba, Vice-Líder do PDS
- Edmílson Valentim, Vice-Líder do PC do
B.

- N'2-

SI. Presidente,
Requeiro destaque para votação em sepa

rado da expressão "a partir de 15 de março
de 1990" constante do art. I' do Projeto de
Decreto Legislativo n' 174-A/90.

Sala das Sessões, - Paes Landim, Vice
Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira)
- A Comissão de Constituição e Jutiça e
de Redação ao apreciar o projeto ofereceu
ao mesmo e vou submeter a votos o seguinte
substitutivo. ressalvados os destaques:

SUBSTITUTIVO

O Congresso Nacional decreta:
Art. ·1' São estabelecidos como remune

ração mensal. para o presente exercício, a
partir de 15 de março de 1990, os seguintes
valores:

I - para o Presidente da República: Cr$
700.000,00 (setecentos mil cruzeiros):

li - para o Vice-Presidente da República:
Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros);
e,

UI - para os ministros de Estado: Cr$
400.000.00 (quatrocentos mil cruzeiros).

Parágrafo único. Para os efeitos deste de
creto legislativo. considera-se remuneração
mensal a soma dos valores percebidos em
espécie, a qualquer título, excetuadas as diá-

rias e ajudas de custo em razão de mudança
de sede.

Art. 2" Os valores fixados no artigo anterior
serão reajustados nas mesmas datas, obser
vados os mesmos índices, adotados para os
servidores da União.

Art. 3" As'despesas decorrentes da execu
ção deste decreto legislativo correrão à conta
de dotações consignadas no Orçamento Ge
ral da União.

Art. 4° Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

Art. 5" Revogam-se as disposições em con
trário.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira)
- Os senhores. que o aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovado, fica prejudicado o Projeto de
Decreto Legislativo n" 174-A/90 e o de n"
139190, apensado.

O Sr. Genebaldo Correia- Sr. Presidente,
peçç a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra,

O SR. GENEBALDO CORREIA(PMDB
- BA. Sem revisão do orador.) - Está em
votação o substitutivo?

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira)
- Sim, ressalvados os destaques.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncío Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte requerimento de destaque:

N'1
Senhor Presidente.
Requeremos, nos termos regimentais. des

taque para votação em separado do "inciso
m. do art. 1" do Substitutivo da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, ao
Projeto de Decreto Legislativo n' I74-A 190.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores. que o aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE(rnocênciQ Oliveira)
- Vou submeter a votos a matérià destacada,
que tem o seguinte teor:

Inciso IH, art. 10" .. para os ministros de
Estado, quatrocentos mil cruzeiros".

Lembro que quem votar "sim" ao destaque
estará votando pela sURressão do dispositivo.

Os Srs. Parlamentares que o aprovam quei
ram permanecer como se encontram. (Pau
sa.)

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte Requerimento de Destaque:

- N'2-

Sr. Presidente,
Requeiro destaque para votação em sepa

rado da expressão "a partir de 15 de março
de 1990" constante do art. lodo Projeto de
Decreto Legislativo n' I74-A/90.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os senhores que o aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em votação a matéria destacada. Quem
votar "sim" ao destaque estará votando pela
supressão do dispositivo; quem votar "não",
logicamente o estará mantendo.

Os Srs. Parlamentares que a aprovam quei
ram permanecer como se encontram. (Pau
sa.)

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte Redação Final:

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS AO PROJETO DE

DECRETO
LEGISLATIVO DO SENADO N' 174/90

(N' 47/89, na origem)

Substitua-se o projeto pelo seguinte:

Dispõe sobre a remuneração do Presi·
dente da República, e do Vice-Presidente
da República.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Ficam estabelecidos como remu

neração mensal. para o presente exercício.
os seguintes valores:

I - para o Presidente da República: Cr$
700.000.00 (setecentos mil cruzeiros);

II - para o Vice-Presidente da República:
Cr$ SOO.OOO.OO (quinhenths mil cruzeiros).

Parágrafo único. Para os efeitos deste de
creto legislativo, considera-se remuneração
mensal a soma dos valores percebidos em
espécie, a qualquer título, excetuadas as diá
rias e ajudas de custo em razão de mudança
de sede.

Art. 2" Os valores fixados no artigo ante
rior serão reajustados nas mesmas datas, ob
servados os mesmos índices adotados para
os servidores da União.

Art. 3" As despesas decorrentes da exe
cução deste decreto legislativo correrão à
conta de dotações consignadas no Orçamento
Geral da União.

Art. 4" Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

Art. S" Revogam-se as disposiçôes em
contrário.

Sala qas Sessões, 14 de dezembro de 1990.
- Inocêncio Oliveira, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os senhores que a aprovam queiram per
manecer como estãQ. (Pausa.)

Aprovaaa.
Volta ao Senado Federal.

O Sr. César Maia - Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra

O SR. CÉSAR MAIA (PDT - RJ. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, desejo
apenas fazer um esclarecimento para que to
dos saibam o que foi feito.

O Presidente da República terá sua remu
neração de dezembro reajustada pelo índice
concedido aos servidores públicos. O caso
dos ministros de Estado é retirado e será vota
do no Decreto Legislativo n" 323. Apenas
isso.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N' 323, DE 1990

(Da Mesa)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n° 323, de 1990.
que "dispõe sobre a remuneração do
Presidente da República, do Vice-Pre
sidente da República e dos ministros de
Estado para o próximo exercício finan
ceiro"; tendo parecer da Mesa, pela
aprovação. (Relator: Sr. Edme Tava
res.) Pendente de parecer da Comissão
de Finanças e Tributação às emendas de
plenário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao Deputado Manoel
Castro, para proferir parecer às emendas de
plenário em substituição à Comissáo de Fi
nanças e Tributação.

O SR. MANOEL CASTRO (PFL - BA.
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, pro
pusemos uma emenda substitutiva às de ple
nário, ao Projeto de Decreto Legislativo n"
323/90, com o seguinte teor:

"O Congresso Nacional decreta que
a remuneração do ministro de Estado,
em janeiro de 1991. é de 950 mil cruzei
ros e será reajustada nas mesmas bases
e datas concedidas, a partir de 1" de feve
reiro de 1991, aos servidores públicos
da União."

Isto significa que os ministros não recebe
rão, em janeiro. nenhuma alteração do au
mento agora concedido aos servidores, de
81,2%-

·'Art. 2" A remuneração do Presi
dente e do Vice-Presidente da República
terá como base a vigente em janeiro de
1990" - que acabamos de votar no Pro
jeto de Decreto Legislativo n'! 874 
"reajustada pelos mesmos índices atri
buídos aos servidores civis da União"
-aí, sim -"a partir de janeiro de 1991.

Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação. Revogam-§e
as disposições em contrário."

O Sr. César Maia - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. CÉSAR MAIA (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
apenas prestar um esclarecimento, para que
todo o Plenário saiba o que foi votado.

Em primeiro lugar, o Presidente da Repú
blica simplesmente terá os reajustes conce
didos a todos os servidores públicos.

Estamos fixando a remuneração de minis
tro de Estado em 950 mil cruzeiros até por
moral pública, pois não é possível que ganhe
trezentos mil cruzeiros. Até por isso. Os 950
mil cruzeiros estão, inclusive, aquém de nossa
remuneração.

Por que razão essa fixação em 9S0 mil cru
zeiros está sendo feita aqui, se a suprimimos
do texto do decreto legislativo anterior? Por
que existe uma vinculação da remuneração
do ministro de Estado com o soldo do Almi
rante-de-Esquadra-o que, no caso, poderia
mais do que dobrar o soldo do Almirante-de
Esquadra e, com isso. sua remuneração, que
é proporcional. levando com ela toda a vincu
lação das remunerações dos militares.

Isto não vai acontecer - e peço a atenção
de V. Ex' e do Plenário - porque o Poder
Executivo, neste exato momento, em edição
extra do Diário Oficial, está realizando uma
desvinculação e fixando em 140 mil cruzeiros
o soldo do Almirante-de-Esquadra, o que re
presenta uma remuneração de aproximada
mente 7S0 mil cruzeiros.

Se por acaso essa medida provisória não
vier com tal dispositivo, há um acordo das
lideranças no sentido de que o Senado não
fará tramitar esse decreto legislativo - e não·
seria um aumento exorbitante.

Apenas isto, Sr. Presidente, para constar
e registrar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDf:NTE (Inocêncio Oliveira)
- O relator designado pela Mesa em substi
tuição à ComissãlJ de Finanças e Tributação,
ao apreciar as eml-Ildas de plenário ofereceu
às mesmas e vou submeter a vofos a seguinte:

SUBEMENDA SUBSTITUTIVA
ÀS EMENDAS DE PLENÁRIO

O Congresso Nacional decreta:
Art. l° A remuneração do ministro de

Estado em janeiro de 1991 é de Cr$
950.000,00 (novecentos e cinqüenta mil cru
zeiros). e será reajustàda nas mesmas bases
e datas concedidas a partir de l' de fevereiro
de 1991 aos servidores públicos da União.

Art. 2" A remuneração do Presidente e
Vice-Presidente da República terá como base
a vigente em dezembro de 1990 reajustada
pelos mesmos índices atribuídos aos servi
dores civis da União a partir de janeiro de
1991.

Art. 3" Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

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

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os senhores que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovada, fica prejudicado o projeto e as
emendas de Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte Redação Final:
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Projeto de
Decreto Legislativo
N' 323·B, de 1990

Dispõe sobre a remuneração do Presi·
dente da República, do Vice·Presidente
da República e dos ministros de Estado
para o próximo exercício financeiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' A remuneração, do ministro de

Estado em janeiro de 1991 é de Cr$
950.000,00 (novecentos e cinqüenta mil cru
zeiros), e será reajustada nas mesmas bases
e datas concedidas a partir de 1" de fevereiro
de 1991 aos servidores públicos da União.

Art. 2" A remuneração do Presidente e
Vice-Presidente da República terá como base
a vigente em dezembro de 1990 reajustada
pelos mesmos índices atribuídos aos servi
dores civis da União a partir de janeiro de
1991.

Art. 3' Este decreto legislativo entra em
vigor na d.ata de sua publicação.

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

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1990.
- Inocêncio Oliveira, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os senhores que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovada:
Vai ao Senado Federal.

O SR: PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

-3

PROJETO DE LEI
N' 'U82~A,DE 1989

(Da SI"' Cristma lavares)

Votação, em turno único, do Projeto
de Lei n' 2.482, de 1989, que cria e regu
lamenta'o Fundo Nacional de Desenvol
vimento da Ciência e Tecnologia e dá
outras providências; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redaçãô', pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislatiya, com emen
das e adoçã0 das emendas da autora (Re
lator: Sr. Harlan Gadelha); da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática, pela aprovação, com ado
'ção das emendas da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação e da autoH
(Relator: Sr. Fernando Cunha); e da Co
'missão de Finanças, e Tributação, pela
aprovação; com emendas, com adoção
das emendas da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação e as da autora
(Relator: SI. César Maia).

O. SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Comissão de Finanças e Tributação,
ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo
e vou submeter a votos as seguintes:

EMENDAS
- N'1-

Suprima-se no projeto a alínea c do art.
29, renumerando-se a alínea subseqüente. .

-N'2-

Acrescente-se ao art. 3" do projeto a ex
pressão "nacionais" seguinte ã expressão
"empresas privadas".

-N'3-

Dê-se a seguinte redação ã alínea a do art.
4" bem como o seu parágrafo único, inserin
do-se ainda a alínea i, com a redação abaixo
proposta:

"Art. 4" .
a) recursos orçamentários, aprovados

pelo Congresso Nacional, para atender
às finalidades do Fundo;

i) recursos de outras fontes.
Parágrafo único. No máximo 5%

(cinco por cento) que compõem o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Ciên
cia e Tecnologia serão destinados ao cus
teio das despesas administrativas das en
tidades aplicadoras desses recursos, ca
bendo à entidade gestora 0,5% (meio
por cento) de taxa de administração, co
brada semestralmente."

-N'4-

Dê-se a seguinte redação ao art. 5" do pro
jeto:

"Art. 5" Caberá ao. secretário dó
Ciência e Tecnologia estabelecer as dire
trizes para a aplicação dos recursos do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Ciência e Tecnologia, incumbindo à Fi
nanciadora de Estudos e Projetos - FI
NEP - na qualidade de sua Secretaria
Executiva, praticar todos os atos de na
tureza técnica e administrativa necessá
rios à gestão do Fundo."

- N'S-

Dê-se a seguinte redação ao art. 6"
e sua alínea a:

"Art. 6" Cabe ao secretário da
Ciência e Tecnologia:

a) aprovar políticas, programas e nor
mas de procedimento para a aplicação
de recursos, de acordo com as normas
estabelecidas ·no art. 8' desta Lei."

Acrescente-se à alínea b, in fine, do art.
7" do projeto, a seguinte redação:

"Art. 7" ..

b) .........., .... e formalizando os con
tratos competentes."

-N'7-

Insira-se o seguinte artigo, onde couber:

"Art. . Os saldos 'relativos ao Fun-
do Nacional de Desenvolvimento Cien
tífico e Tecnológico serão transferidos
para o Fundo Nacional de Desenvolvi
mento da Ciência e Tecnologia criado
por esta lei, na data de sua publicação. "

- N"8-

No art. 11, onde se lê "Conselho de Ciência
e Tecnologia," leia-se "Secretaria da Ciência
e Tecnologia".

-N'9-

Dê-se ao art. 13 do projeto a seguinte reda
ção:

"Art. 13. Revogam-se as disposi
ções em contrário, especialme.nte o De
creto-Lei n"719, de31 de julho de 1969."

O Sr. Genebaldo Correia - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB
- BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, desejo apenas um esclarecimento: es
sas emendas são todas da Comissão de Finan
ças?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-São.

O SR, GENEBALDO CORREIA - Então,
requeiro a V. Ex' que as apreciemos em blo
co. Votaremos favoravelmente a todas elas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência acolhe a sugestão do nobre
Líder do PMDB e colocará em votação, em
bloco, as emendas da Comissão de Finanças
e Tributação.

'0 SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira)
- Os senhores que as aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovadas.

O Sr. Ricardo Fiúza - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre líder do PFL.

O SR. RICARDO FlÚZA (PFL - PE. Sem
.revisão do orador.) - Sr. Presidente,"esta
mos votando favoravelmente a este projeto
como homenagem à Deputada Cristina Tava
res.

o SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira)
- A Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, ao apreciar o projeto, ofereceu
ao mesmo e vou submeter a votos as seguin
tes:

F.MENDAS
-N~l-

De-se ao art. 1" do projeto a seguinte reda
ção:

"Art. I" É criado o Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Ciência e Tecno
logia FNDCT, com.a finalidade de pro~
mover 'e incentivar o desenvolvimento
científico, a pesquisa e a capacitação tec
nológica no País, nos termos do artigo
218 da Constituição Federal."

- N'2-

Supstitua-se, na alíneacdo art. 2" do proje·
rp. a expressão "inciso I", por "artigo 1",
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o SR•.P.RESIDENTE(Inocêncfo Oliveira)
---: 0& Senhores. que as aprovam queiram'
perm'tnecer como estão. (Pausa.)

Rejeitadas.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira)
- A autora ofereceu ao projeto e vou subme
ter a votos as seguintes

EMENDAS

-N'l-

1.) .O:art. 5' passa o ter a seguinte redação

"Art. 5' A administração do FundI
Nacional de Desenvolvimento da Ciên,
cia e Tecnologia sera exercida pelo Con
selho de Ciência e Tecnologia aJ;ravés
da Financiadora de Estudos e Prójetm
-FINEP,

-N'2-
2) O caputdo artigo 7' passa a ter a seguinte

,edação:

"Art. 7' São atribuições da FINEP,
como administradora FNDCT"

-N'3-

O artigo 8' passa a ter a seguinte redação:
"Até o último dia de outubro de cada

ano a FINEP encaminhará a apreciação
do Conselho de Ciência e Tecnologia a
proposta de aplicação dos recursos relá·
tiva aos programas de financiamento pa-,
ra o ano seguinte, a qual s\lrá aprovl!da
no prazo de trinta dias a contar desta
data.

- N'4-

O artigo 92 passa a ter a seguinte redação.
"A FI~ enviará anualmente ao

Congresso N!l:cional relat6rio circuns
tanciado sobre as atividades desenvol
vidas e os resultados obtidos, relacionan·
do os projetos e bolsas atendidos seus
respectivos valores e as áreas de estude'
ou pesquisas correspondentes.

-N'S-

Suprima-se o artigo 10 renumeraado-se Oi

seguintes.

- N'6-

O artigo 11, renumerado, passa a ter se·
guinte redação:

"O Poder Executivo disciplinara em
regulamento a ser expedido dentro de
60 (sessenta) dias, contados a partir da
vigência' desta ILei, a sistemática de en
trosamento das atividades relativas ao
cumprimento do programa de financia
mento ao setor científico e tecnológico
entre o Conselho de Ciência e Tecno
logia e a FINEP.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira)
- Os que os aprovam queiram permanecer
como estão. (Pausa.)

Rejeitadas.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira',
- Vou submeter a votos o

PROJETO DE LEI
N' 2.482-A, DE 1989

O Congresso Nacional decreta.

Art. l' O Fundo Naciona\de Desenvol
vimento da Ciência e Tecnologia tem por ob·
jetivo contribuir paráa promoção e incentiv(
ao desenvolvimento científico, à pesquisa e
à càpacitação tecnológicos, nos termos do ar
tigo 218 da Constituição.-

Art. 2' Na definição das prioridades e for
mulação da política e do programa 'opera
cional do Fundo serão observadas as seguin-
tes diretrizes gerais: .

a)fortalecimento de instituições que reali~

zempesq~isas e experimentações científicas
e tecnoló~cas orientadas para os setores de
produção 'considerados prioritários para a
economia nacional e assim definidos no Orça
mento Ge.ral dáUnião;??b)distribuição crite·
riosa de recursos a projetos que visem à trans:
ferência de conhecimentos, absorção e difu
são de tecnologia;

c)incentivo à formação e aperfeiçoamento;
de recursos hum~nos diretameitte vinculados
às pesquisas e experimentações enunciados
n.o inciso I,!\!Javés da concessão de bolas
·de estudos no Paíse 0.9 exterior para estudan
tes, professores e pesquisadores em áreas es..
tratégicas;
, d)fomento à pesquisa básica através do fi

nanciamento, a fundo perdido, nas áreas es-
tratégicas. .

Art. 3' São beneficiários dos recursos do
Fundo Naéional de Desenvolvimento da
Ciência e Tecnologia as uJUversidades ou uni-,
d~es tihlversitárias, os institutos de pesquisa
de~atureza pública, as empresas privadas e
os pesquisadores; cientistas, professores e es
tudantes nas áreas de conhecimento e tecno·
lógicas consideradas prioritárias.

Art. 4' Constituem fontes de"re'cursos do
FNDCT:

a)dotação, no Orçamento Geral da União,
correspondente a 2% (dois por cento) do Pro
duto Interno Bruto, integralizável da seguin
te forma: 0,5% (meio por cento) do PIB no
primeiro ano imediatamente posterior ao de
aprovação desta lei, 1% (um por cento) no
segundo, 1,5% (um e meio por cento) no
terceiro, 1,75% (um e setenta e cinco por
cento) no quarto e 2% (dois por cento) no
quinto.

b)auxílios, subvenções, contribuições,
transferências e participações em convênios;

c)doações e contribuições de pessoas físicas
e jurídicas públicas ou privadas;

d)produto de suas operações passivas de
crédito, juros de depósitos bancários e ou_o
tros;

e)rendimentos, acréscimos, juros e corre
ção monetária provenientes da aplicação de
seus recursos;

Oas amortizações recebidas dos mutuários
do Fundo;

g)o retorno do capital relativo às operações
ativas de crédito, já realizadas pelas entida·,
des pertencentes à União, no campo do de
senvolvimento científico e tecnol6gico, inclu-

sive se'us rendimentos, acréscimos e correção
monetária; .

h)o produto das operações que, por sua
conta, forem feitas com instituições financei
ras nacionais.

Parágrafo único. No máximo 5% (cincc
por cento) dos recursos que compõem o Fun
do Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico serão destinados ao custeio da&
despesas administrativas das entidades apli
cadoras desses recursos.

Art. 5'A administração dp Fundo Nacional
,de Desenvolvimento da Ciêncit,'e Tecnologia
será exercida pelo Conselho de Ciência e Tec
nologia, através do BNl?ES (Banco Nacion,al
de Desenvolvimento Econômico e Social):,

Art. 6' Cabe ao Conselho de Ciência e Tec
nologia, -sob a presidê!1cia do secretário espe
cial de Ciênci~~ Te_c~ologiê: _

a)í1Provar as políti~as, programas e normas
de pIocedimento para aplicação dos recursos,
de acordo com proposta da instituição de pes
quisa;

b)aprovar o orçamento do FNDCT;
.c)\udicar providências para compatibilizá

ção âas aplicações do FNDCT com as ações
dos demais órgãos do governo oú entidades
privldas, visando ao intercâmBio,e transfe
rênda de conhecimentos 'e de tecnologia en·
tre entidades públicas e privadas, nacionais,
estr~geiras ou internacionais; ,

d)flvaliar os resultados obtidos.
Art..79 São atribuições do ~NDES,como

adID~tradordo FNDCT:

a*.enr os recursos; . .
b)i:lefinir normas, procedimentos e ,condi

çõe~operacionais, enquadrado os pedidos de'
rectirsos nas faixas de financiamento a funâo
per4ido, incentivo parcial ou operação'de
cré<ijto; .

c)formalizai convênios de repasses de re
cursos para instituições de pesquisa;

d)prestar contas dos resultados alcançados,
do desempenho dos pesquisadores e do esta
do dos recursos e aplicações.

Art. 89 Até o último dia de outubro de
cada ano o BNDES encaminhará à aprecia
ção do Conselho de Ciência e Tecnoloiga a
proposta de aplicação dos recursos relativa
aos programas de financiamento para o ano
seguinte, a qual será aprovada no prazo de
;trinta dias, a contar desta data.

Art. 9' O BNDES enviará anualmente ao
Congresso Nacional relatório circunstancia
do sobre as atividades desenvolvidas e os re
sultados obtidos, relacionando os projetos e
bolsas atendidos, seus respectivos valores e
as áreas de estudos ou pesquisas correspon
dentes.

Art. 10. O BNDES fará jus à taxa de admi
nistração de 0,5% (meio por cento) ao ano,
calculada sobre o ativo total do FNDCT, co
brada semestralmente.

Art. 11. O Poder Executivo disciplinará
em regulamento, a ser expedido dentro de
60 (sessenta) dias, contados a partir da vigên
cia desta lei, a sistemática de entrosamento
das atividades relativas ao cumprimento d!l'
programa de financiamento ao setor cientí·
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fico e tecnológico entre o Conselho de Ciên
cia e Tecnologia e o BNDES.

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 13. Revogam-se as disposições em
contrário.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os senhores que o aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte redação final:

PROJETO DE LEI N' 2.482-B. DE 1989

Cria e regulàmenta o Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Ciência e Tecno·
logia - FNDCT e dá outras providên
cias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' O Fundo Nacional de Desenvol

vimento da Ciência e Tecnologia - FNDCT
tem por objetivo contribuir para a promoção
e incentivo ao desenvolvimento científico. à
pesquisa e à capacita<;ão tecnológicos. nos
termos do art. 218 da Constituição Federal.

Art. 2" Na definição das prioridades e
t?rmulação da política e do programa opera·
clOnal do Fundo serão observadas as seguin
tes diretrizes gerais:

a) fortalecimento de instituições que reali
zem pesquisas e experimentações científicas
e tecnológicas orientadas para os setores de
produção considerados prioritários para a
economia nacional e assim definidos no Orça
mento Geral da União:
. bi distrib~ição criteriosa de recursos a pro
Jetos que VIsem à transferência de conheci
mentos. absorção e difusão de tecnologia:

c) fomento à pesquisa 'básica atrayés do
financiamento. a fundo perdido. nas áreas
estratégicas.

Art. 3" São beneficiários dos recursos do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Ciência e Tecnologia - FNDCT as univer·
sidades ou unidades universitárias. os institu
tos de pesquisa de natureza pública. as em
presas privadas nacionais e os pesquisadores.
cientistas. professores e estudantes nas áreas
de conhecimento e tecnológicas consideradas
prioritárias.

Art. 4'1 Constituem fontes de recursos do
FNDCT:

ai recursos orçamentários. aprovados pelo
Congresso Nacional. para atender às finali
dades do Fundo;

bl auxílios. subvepções. contribuições.
transferências e participações em convênios;

c) doações e contribuições de pessoas físi
cas e jurídicas públicas ou privadas:

d) produto de suas operações passivas de
crédito. juros de depósitos bancários e ou·
tras:

e) rendimentos. acréscimos. juros e corre
ção monetária provenientes da aplicação de
seus recursos;

f) as amortizações recebidas dos mutuários
do Fundo;
..

g) ó retorno do capital relativo às opera·
çôes ativas de crédito. já realizadas pelas enti
dades pertencentes à União. no campo do
desenvolvimento científico e tecnológico. in
clusive seus rendimentos. acréscimos e corre
ção monetária;

h) o produto das operaçóes que. por sua
conta. forem feitas com instituições financei
ras nacionais;

i) recursos de outras fontes.
Panígrafo único. No máximo 5% (cinco

por cento) que compôem o Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia
- FNDCT serão destinados ao custeio das
despesas administrativas das entidades apli
cadoras desses recursos. cabendo à entidade
gestora 0.5% (meio por cento) de taxa de
administração. cobrada semestralmente.

Art. 5" Caberá ao secretário da Ciência
c Te~nol?gia estabelecer .as diretrizes para
a aphcaçao dos recursos do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia
- FNDCT. incumbindo à Financiadora de
Estudos e Projetos - FINEP. na qualidade
de sua Secretaria Executiva. praticar todos
os atos de natureza técnica e administrativa
necessários à gestão do Fundo.

Art. (i" Cabe ao sccretário da Ciéncia e
Tecnologia:

a) aprovar políticas. programas e normas
de procedimento para a aplicação de recur
sos. de acordo com as normas estabelecidas
no art. 8" desta lei;

bl aprovar o orçamento do FNDCT:
c) indicar providências para compatibiliza

ção das aplicações do FNDCT com as ações
'dos demais órgãos do governo ou entid~des
privadas, visando ao intercámbio e tnmsfe
rênda de conhecimentos e de tecnologia en
tre entidades públicas e privadas. nacionais.
estrangeiras ou internacionais:

d) avaliar os resultados obtidos.
Art. 7" São atribuições do BNDES. co

mo administrador do FNDCT:
ai gerir os recursos;
bl definir normas. procedimentos e cOllldi

çôes operacionais. enquadrando os pedidos
de recursos nas faixas de financiamento a fun
do perdido. incentivo parcial ou operação de
crédito e formalizando os contratos compe
tentes:

c) formalizar convênios de repasses de re
cursos para instituições de pesquisa;

d) prestar contas dos resultados alcança
dos. do desempenho dos pcsquisadores e do
estado dos recursos e aplicações.

Art. 8" Até o último dia de outubro de
cada ano o BNDES encaminhará à aprecia
ção do Conselho de Ciência e Tecnologia a
proposta de aplicação dos recursos relativa
aos programas de financiamento para o ano
seguinte, a qual será aprovada no prazo de
30 (trinta) dias. a contar desta data.

Art. ':)'1 O BNDES cnviará anualmente
ao Congresso Nacional relatório circunstan
ciado sobre as atividades desenvolvidas c os
resultados obtidos. relacionando os projetos
e bolsas atendidos. Seus respectivos valores
e as áreas de estudos ou pesquisas correspon
dentes.

Art. 10. O BNDES fará jus à taxa de
administração de 0.5% (meio por cento) ao
ano. calculada sobre o ativo total do FNDCT.
cobrada semestralmente.

Art. 11. Os saldos relativos ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico serão transferidos para o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Ciência e
Tecnologia - FNDCT, criado por esta lei.
na data de sua publicação.

Art. 12. O Poder Executivo disciplinará
~m regulamento. a ser expedido dentro de
60 (sessenta) dia~. contados a partir da vigên
cia desta lei. a sistemática de entrosamento
das atividades relativas ao cumprimento do
programa de financiamento ao setor cientí
fico e tecnológico entre a Secretaria da Ciên
dá c Tecnologia e o BNDES.

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 14. Revogam-se as disposições em
contrário. especialmente o Decreto-Lei n".
719. de 31 de julho de 1969.

Sala das Sessôes. 14 de dezembro de 1990.
- Carlos Sant' Anna. Relator.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os senhores a aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

O Sr. Miro Teixeira - Sr. Presidente. peço
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira
- Tem V. Ex'; a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. no dia
13. ontem. foi remetído ao Senado Federal
um projeto do Executivo aprovado na Comis
são de Finanças e Tributação da Câmara dos
Deputados. que tem poder terminativo. O
pro.ieto versa sobre a não-incidência do Im
posto de Renda sobre lucros ou dividendos
distribuídos a residentes ou domiciliados no
exterior doados a instituições brasileiras sem
fins lucrativos.

Na Comissão. o projeto foi aprovado no
dia 5. decorrendo daí o prazo de cinco sessões
para recurso ao Plenário. Sem examinar o
mérito do projeto e sem ter verifi"!ldo sequer
se constou da Ordem do Dia, !evanto esta
questão de ordem sobre a obediência aos pra
zos regimentais. A primeira sessão com Or
dem do Dia realizou-se dia 6, quinta-feira;
a segunda. dia 11. terça-feira: a terceira, dia
12: a quarta. dia 13 e a quinta sessão seria
hoje. dia 14, mas o pwjeto foi encaminhado
ontem ao Senado Federal.

Assím sendo. levanto a questão de ordem
para que V. Ex'. quando for possível. escla
r~ça ao Plenário. e encaminho à Mesa reque
nmento para que. no caso de ser procedente
a questão de ordem. seja trazido de volta
o projeto. para exame do Plenário, porque
o PDT tem recurso a apresentar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência acolhe a questão de ordem
deVo Ex'
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O Sr. Francisco Dornelles - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PFL
- RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente. a Comissão de Finanças e Tributação
aprovou um projeto do Poder Executivo que
estabelece que dividendos e lucros distribuí
dos a residentes ou domiciliados no exterior
doados a entidades culturais. filantrópicas e
técnicas situadas no Brasil ficam isentos do
Imposto de Renda.

Trata-se de um mecanismo que estimula
a não-remessa de lucros para o exterior. É
um dos poucos projetos que. vindo do Execu
tivo, realmente tem boa concepção. Foi dis
cutido na Comissão e aprovado, por unanimi
dade. não numa quinta-feira - é a minha
impressão. o ilustre Deputado Miro Teixeira
pode verificar isto - mas numa quarta-feira.
E não foi enviado ao Senado no dia de ontem.
que eu saiba. mas no dia de hoje.

Não cabe a mim verificar o número de ses
sões realizadas desde então. Quero apenas
dizer que se trata de um projeto do Poder
Executivo que atende aos mais profundos in
teresses da cultura e da tecnologia e que teve
a aprovação unânime de toda a Comissão
de Finanças e Tributação.

O Sr. Miro Teixeira- Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sell;!
revisão do orador.) - Sr. Presidente. fui cita
do nominalmente. mas quero apenas render
minhas homenagens ao Deputado Francisco
Dornelles. grande homen. velho amigo, Par
lamentar exemplar. Quero ressaltar. mais
uma vez. que não fiz qualquer referência ao
mérito: estou discutindo o princípio. Tenho
em mãos a ficha da sinopse referente à trami
tação do projeto. que foi encaminhado ao
Senado ontem. Estã registrado aqui: dia 13.

O Sr. Francisco Dornelles - Se foi encami
nhado ontem. nobre Deputado. deve ter sido
depois da realização da sessão.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. a Mesa
já decidiu sobre a questão. O projeto tem
de voltar ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Para fazer justiça ao nobre Deputado Miro
Teixeira. a Mesa determina que a Secreta
ria-Geral proceda ao exame da matéria. Se
houve intervalo de apenas quatro sessões. a
Mesa providenciará para quco..projeto volte
ao Plenário da Câmara dos Deputados.

O Sr. Francisco Dornelles - Sr. Presiden
te. peço a palavra pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PFL
- RJ. Sem revisão do orador.) - Quero
apenas lembrar a V. Ex' que o projeto foi
aprovado na Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação com parecer e voto do
Deputado José Genoíno.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - É importante lembrar
que a Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação analisou o projeto apenas quanto
à constitucionalidade. não o analisamos
quanto ao mérito.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR

N' 202, DE 1989

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei Complementar n' 202, de 1989,
que dispõe sobre a tributação de grandes
fortunas, nos termos do art. 153, inciso
VII, da Constituição Federal. Pendente
de pareceres das Comissões de Consti·
tuição e Justiça e de Redação; e de Finan
ças e Tributação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Designo o nobre Deputado Bonifácio de
Andrada para proferir parecer ao projeto em
substituição à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação. na qualidade de Rela
tor designado pela Mesa.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS
-MG. Sem revisão do orador.) -Sr. 'Presi
dente. o relatório pronto da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação. inicial
mente. considera que o projeto. que é uma
determinação constitucional. envolve um no
vo tipo de tributo muito discutível e desco
nhecido em nossa tradição constitucional e
tributária. Aliás. é um tributo de pouca esta
bilidade em outros países. mas está na Consti
tuição. e. por conseguinte. temos que nos
curvar ao mesmo.

Todavia. o art. 1" do projeto estabelece.
em dezembro de'1989. como base de incidên
cia. dois milhões de cruzeiros. que significa
riam. hoje. cerca de quinhentos milhões de
cruzeiros.

A nosso ver. Sr. Presidente. quinhentos
milhões de cruzeiros não são uma grande for
tuna. e sobre essa hase o Imposto de Renda
já incide de forma eficiente. Tributá-Ia nada
mais seria do que reforçar o Imposto de Ren
da. razão pela qual opinamos pela constitu
cionalidade do projeto e o consideramos de
boa técnica legislativa. desde que seja apro
vada emenda. já apresentada. aumentando
esse limite para uma bilhão de cruzeiros. na

data de hoje. tendo em vista a dinâmica da
vida financeira do País. que faz com que esses
quantitativos aumentem.

A nossa emenda. Sr. Presidente, para que
o projeto possa ser considerado constitucio
nal. é no sentido de que se estabeleça. como
base de incidência do Imposto de Renda. um
bilhão de cruzeiros. porque. do contrário.
cairíamos na bitributação ou mesmo no con
fisco. É o que está dito na nossa emenda:
no art. 1'. onde se lê dois milhões. leia-se
um bilhão.

EMENDA AO PROJETO DE LEI DO
SENADO N' 162/89

Onde se lê no art. 1\' Cr$ 2.000.000.00.
leia-se Cr$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de
cruzeiros). .

Sala das Sessões. 14 de dezembro de 1990.
- Deputado Bonifácio de Andrada, Relator..

O Sr. Fernando Santana - Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. FERNANDO SANTANA (PCB 
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente. o que nos constrange é justamente
esta resistência da Casa quando se tenta tirar
daqueles que realmente podem pagar. O pe
queno paga imposto sobre o feijão. o milho.
o arroz. tudo. Mas. quando se quer tirar dos
grandes, há essa resistência enorme.

Fico triste, Sr. Presidente. ao ver que este
País não pode ir para frente. porque os ricos
não querem pagar imposto.

O Sr. César Maia - Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. CÉSAR MAIA (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - SI'. Presidente. Sr'"
e Srs. Deputados. não sei se todos nós temos
consciência da gravidade da conjuntura que
vive o País. Estamos hoje rigorosamente pen
durados. esperando o resultado fiscal do Go
verno. Não diria para o· primeiro semestre.
Penso que todos aqueles que apostarem que
a int1ação não irá cair vão perder. Creio que
a recessão. no primeiro trimestre. não será
tão profunda. e o Governo tem controle da
conjuntura do primeiro semestre. Mas o se
gundo semestre do próximo ano se asseme
lhará a uma caixa-preta. que só poderá ser
aberta em função do resultado fiscal do Go
verno. Está pendente desse resultado fiscal
em primeiro lugar. o equilíbrio do mercado
financeiro. E em função de quê? Do retorno
dos cruzados bloqueados. O mercado finan
ceiro começará a esp.ecular contra o Gover
no. se ele náo tiver um resultado fiscal posi
tivo a partir de junho e julho de 1991. Está
pendente a renegociação da dívida externa;
está pendente a situação dos trabalhadores.
porque o Governo raciocina como empre
gador: está pendente a reação do empresa
riado. porque este mede o controle do Go
verno sohre a política econômica em função
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do controle que tem ou não sobre suas contas.
Pois bem, Sr. Presidente, é grande a possi

bilidade de o Governo, no pr6ximo ano, não
apresentar, não demonstrar ao País um claro
superávit fiscal, que não está neste Orçamen
to, que sequer conhecemos direito.

E agora vem o Governo regulamentar um
dispositivo da Constituição Federal que apro
vamos aqui em 5 de outubro de 1988, que
o Senador Fernando Henrique Cardoso co
meçou a regulamentar há praticamente um
ano, que todos n6s conhecemos, porque a
imprensa fez larga divulgação; e agora vem

. o Governo, de forma emergente, regulamen
tar o imposto sobre grandes fortunas.

Nesta Casa, Sr. Presidente, vamos jogar
isso para o pr6ximo ano, conhecendo o prin
cípio da anualidade, sabendo que isso vai pa
ra 1992, quando o segundo semestre do ano
vindouro precisa dessa medida e de muitas
outras, que espero que o Governo adote nos
próximos dias. Por quê? Porque vamos tribu
tar com 0,1 % patrimônio de um milhão de
BTN, com 0,7% patrimônio de dez milhões
de BTN, ou sete milhões de d61ares, dedu
zindo - o que me parece uma generosidade
do Governo - todas as dívidas, todos os im
postos pagos sobre patrimônio.

Sr. Presidente, isso.é uma vergonha. Não
é possível que não aprovemos uma medida
de justiça fiscal e de justiça social mandada
pelo Governo Federal a esta Casa. Não tenho
mais nada a argumentar, a não ser dizer que
estou muito preocupado, não pelo meu patri
mônio, porque não o tenho, mas pelo patri
mônio daqueles que, nesta Casa, poderão
ajudar' a derrubar essa proposta do Governo.

O Sr. José Genoíno - Pela ordem, Sr. Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Antes de ouvir o Deputado José Genoíno,
concedo a palavra ao nobre Deputado Fran
cisco Dornelles, para proferir parecer, em
substituição à Comissão de Finanças e Tribu
tação.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PFL
- RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, S!" e Srs. Deputados, o Governo envia
hoje à Câmara dos Deputados um imposto
sobre patrimônio que tem como base de cál
culo bases pr6prias de impostos estaduais e
municipais.

O Governo envia hoje, com o nome de
Imposto sobre Grandes Fortunas um imposto
sobre o patrimônio, o que apenas revela pro
funda incompetência de quem elaborou uma
legislação como essa.

Quem conhece Direito comparado, quem
conhece legislação tributária, sabe que esse
tipo de imposto está sendo retirado em todos
os países.do mundo e substituído por um im
posto de renda progressivo, que -:- esse, sim

.- representa a capacidade de pagar das pes-
soas e a verdadeira norma de justiça fiscal.

Quem conhece área rural brasileira sabe
que uma fazenda grande no interior, às vezes
cultivada por uma família inteira, pai, mãe,
filho, pertence a cinco, dez pessoas, e já está
sujeita ao Impostt> Territorial Rural.

Or.a, Sr. Presidente, a receita do Imposto
Territorial Rural representa 0,08% da Recei
ta da União. Se a União não tem competência
para cobrar o Imposto Territorial Rural, por
que quer criar um segundo imposto sobre
a propriedade rural? Por que motivo, se ela
não cobra o primeiro? Além disso, o Imposto'
Predial é imposto estadual e municipal.
Quem possui propriedade imobiliária terá de
pagar o Imposto Territorial Rural ou o Im
posto Territorial Urbano, que são impostos
municipais e estaduais. Defendo, inclusive,
que estados e municípios utilizem essa instru
mento. Mas não há razão de ser na criação,
pela lJnião, de um segundo imposto que tome
como base de cálculo o prédio, que é sujeito
a uma base municipal e a uma base estadual.
Mas se diz, neste projeto de imposto federal
sobre o patrimônio, que será deduzido o imo
posto sobre o patrimônio estadual e muni·
cipal, um ano depois, sem correção alguma.
O que na realidade se vai fazer é um novo
imposto sobre o patrimônio, a União que
rendo tributar uma base de cálculo que já
é tributada pelo município e pelo estado.

Há pouco, ouvi falar que o Governo hoje
se encontra em grandes dificuldades finan
ceiras. E qual é a receita do Imposto sobre
Grandes Fortunas? Por que o Governo não
mostrou quanto procura e pode arrecadar
com essa incidência? Porque não arrecada
nada. Ele s6 vai criar um clima de intranqüi
!idade, principalmente entre as pessoas de
menor renda e menor patrimônio, pois aque
les que realmente têm grandes patrimônios
estão todos representados por fundações
ocultas, por representações no exterior, por
títulos ao portador, que ainda vigoram.

Antes de corrigir esse problema, estamos
criando um imposto que vai assustar princi
palmente aqueles que trabalham na área ru
ral, que produzem e, hoje, em vez de recebe
rem financiamentos e ajuda do Governo, são
assustados com o novo imposto, que, quando
adotado, em muitos países, leva a uma discus
são de cinco, seis, sete, oito e até nove meses.

Sr. Presidente, com todo respeito que te
nho pelo Deputado Bonifácio de Andrada,
creio que a incidência desse imposto sobre
bens imobiliários é inconstitucional, porque
a União Federal não pode criar um imposto
novo que tenha como base de cálculo o im
posto municipal e o estadual.

O patrimônio imobiliário está sujeito ao
Imposto Predial, o patrimônio territorial não
construído está sujeito ao Imposto Territorial
Urbano, a União pode utilizar o seu Imposto
Territorial Rural em alíquotas triplicadas.
Mas a existência de dois impostos, com duas
incidências, dois controles, não tem nenhuma
razão de ser.

A hist6ria de que se deduz do imposto fede
ralo municipal e o estadual também não pre·
valece, porque o município e o estado têm
direito de isentar seus impostos, e não pode
a isenção de um município ou estado ser anu
lada por um imposto federal que está inva
dindo ~ua competência.

Esse imposto é ultrapassado. Foi adotado
na França, e foi retirado; foi adotado na Es-

panha, e foi abandonado. Não existe hoje
nenhum país de peso que tenha mantido um
imposto como esse.

Sr. Presidente, por estas razões, opino pela
rejeição desse imposto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Para discutir a matéria, concedo a palavra,
como disse inicialmente, ao nobre Deputado
José Genoíno.

O Sr. César Maia - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra pela ordem.

O SR. CÉSAR MAIA (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, aquela
matéria citada pelo Deputado Miro Teixeira
na discussão anterior está em regime de ur
gência no Senado. O Presidente aguarda re
querimento para não colocar em votação. Se
a Mesa pudesse encaminhar o requerimento,
urgentemente, teríamos o projeto de volta.

O Sr. Francisco Dornelles - Sr. Presiden
te, a Mesa não pode encaminhar esse requeri
mento, porque o projeto em questão preen
che realmente todos os requisitos legais e re
gimentais.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Mesa vai verificar se a matéria preenche
os requisitos legais e regimentais, para ter
curso na Casa, no prazo de quatro ou cinco
sessões, como define o Regimento. Em segui
da, tomará as providências necessárias. Ime
diatamente após esta sessão, definiremos,
com o Secretário-Geral da Mesa, uma posi
ção sobre a matéria.

O Sr. Francisco Dornelles - Queria ainda
dizer, SI. Presidente, que, a respeito desse
assunto, ocorreu um fato totalmente desagra
dável nesta Casa.

Alguns elementos, ninguém sabe como,
pegaram um documento assinado por vários
deputados, colocaram um cabeçalho, pedin
do que fosse aqui examinado, e o jogaram
à consideração da Casa. Mostrado aos depu
tados cujas assinaturas constavam do mesmo,
todos afirmaram que não o assinaram. Um
funcionário que trabalha para o Governo
apareceu com ele aqui e foi, portanto, o res
ponsável pela utilização indevida de assina·
turas de deputados, a fim de impedir o curso
de um projeto como esse. Isso é manobra
do Governo. E nós aqui, que temos indepen
dência, não podemos impedir que um projeto
dessa importância siga o seu curso.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência não vai mais permitir discus
são sobre essa matéria. É assunto vencido.
Esta Mesa já decidiu a esse respeito.

O SR. PRESIDENTE(Inocencio Oliveira)
- Tem a palavra o Sr. José Genoíno para
discutir o projeto.

OSR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, estamos
terminando uma legislatura, votando vários
projetos que poderíamos ter apreciado, no



Dezembro de 1990 DIÁRIO .00 CONGRESSO NACIONAL (Seçao I) Sábado 15 14533

curso dos nossos trabalhos com mais atenção,
mais detalhes.

Havia-me referido a esse projeto de lei
complementar que dispõe sobre a taxação de
grandes fortunas, quando a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação apre
ciava outros projetos, aplicando o prazo regi
mental. Inclusive, tive o ensejo de me 'pro
nunciar naquele órgão técnico, afirmando
que há seis meses o projeto lá se encontrava
e não havia sido apreciado.

Ora, Sr. Presidente, a Casa teve tempo
para apreciar esse projeto de lei complemen
tar. No último dia da sessão legislativa, reti
rando de pauta o projeto sobre grandes fortu
nas ou encerrando a sessão com a sua não-a
provação, estaria o Congresso Nacional assu
mindo, perante a sociedade, uma declaração
política. A de que, na hora de votar a lei
salarial, de apreciar o veto contra os aposen
tados, não há sensibilidade, apesar das mani
festações aqui feitas contudo, na hora de re
gulamentar a Constituição, estabelecendo
uma taxação sobre grandes fortunas, ocorre
o im{'asse. Veja bem V. Ex. o que diz a Cons
tituição, em seu art. 153:

"Art. 153. Compete à União instituir
impostos sobre.

VII - grandes fortunas, nos termos
de lei complementar."

O respaldo constitucional está garantido
em lei complementar, regulamentado pelo in
ciso VII do art. 153. Portanto, do ponto de
vista da constitucionalidade, não procede a
argumentação do nobre Deputado Francisco
Dornelles.

Vamos examinar a outra argumentação.
Diz o art. 7" do projeto:

"No cálculo do imposto, será dado
crédito do valor dos impostos estaduais
e municipais incidentes sobre a proprie
dade, efetivamente pagos pelo contri
buinte no ano anterior, sobre bens inte
grantes da base do imposto, sobre gran
des fortunas até o produto do valor des
ses bens pela alíquota de que trata o art.
49 , ~,

Portanto, a questão levantada pelo Depu
tado Francisco Dornelles, em relação ao im
posto estadual e municipal, não procede, por
que o artigo 7" da lei complementar já a resol
ve. Aliás, há um sentido moralizador nesse
projeto.

Mas chamaria a atenção para o art. 12,
para que a Casa tenha consciência do que
ele diz:

"A pessoa jurídica será solidariamen
te responsável pelo pagamento do im
posto sobre grandes fortunas, sempre
que houver indícios de que sua consti
tuição ou existência visa a dissimular o
verdadeiro proprietário dos bens ou di
reitos que constituem seu patrimônio ou
apresentá-lo sob a forma interior ao
reaL"

Sr. Presidente, as fundações que buscam
ocultar fortunas tranqüilamente serão atingi
das, pelo que diz o art. 12. Estamos diante
da seguinte situação: a Casa aprova este pro-

jeto de lei complementar, ou então neste pon
to da pauta, teremos de declarar que não
pode aprovar mais nada. Encerram-se os tra
balhos da Câmara dos Deputados neste pon
to, porque não podemos ficar diante desta
situação.

Citaria outro item da pauta, da maior im
portância: o item XI, que se refere ao projeto
de lei complementar que regulamenta e disci
plina o uso de medidas provisórias, pois se
trata de questão política de grande relevân
cia. Deixar de votar essas duas matérias, nes
te encerramento da sessão legislativa, é ina
ceitável. A opção é a seguinte: ou votamos
as duas matérias, ou então encerraremos a
pauta neste momento, o que é inaceitável,
do ponto de vista político e até do ponto
de vista ético.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio' Oliveira)
- Tem a palavra o Sr. Lysâneas Maciel para
discutir o projeto.

O SR, LYSÁNEAS MACmL -(PDT-RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
serei muito breve. O projeto, do ponto de
vista constitucional e legal, já foi amplamente
discutido. Mas.quena chamar a atenção para
um fato. Há poucos anos, à frente do Minis
tério da Fazenda o ilustre Deputado Fran
cisco Dornelles, foi instituído o empréstimo
compulsório, oportunidade em que se fez
uma verificação a propósito de quem seria
atingido por essa medida.

Sr. Presidente, verificou-se, depois da grita
dos detentores de grandes capitais, que cerca
de quatrocentos mil pessoas seriam atingidas
no eixo Rio/São Paulo precisamente onde es
tão os mais ricos deste País. No entanto, essas
pessoas pagavam alíquota muito inferior à
dos trabalhadores que ganham salário míni
mo. O expositor dessa posiçào foi, nada mais"
nada menos o Dr. Cid Heráclito de Queiroz,
contemporâneo do eminente Deputado
Franscisco Dornelles.

Verificará então V. Ex' que essa choradeira
a respeito das grandes fortunas não tem o
menor fundamento. Entre impostos diretos
e indiretos, o trabalhador de salário mínimo
paga mais do que os detentores de grandes
fortunas neste País. A verificação, Sr. Presi
dente, foi feita sob a égide, a inspiração e
fiscalização do Procurador-Geral da Fazen
da, Dr. Cid Heráclito de Queiroz. O traba
lhador paga mais, direta e indiretamente, do
que os detentores das grandes fortunas.

Por isso, a observação do Deputado César
Maia é totalmente pertinente e moderada.
Se não votarmos esse imposto, a pretexto
de que ele é pequeno e insuficiente, na verda·
de, teremos dificuldades para prosseguir nes'
ta sessão. Temos votado coisas terríveis con
tra os trabalhadores - esses que não detêm
fortunas, que não têm o que comer, mas pa·
gam impostos, direta e indiretamente, muito
mais do que os donos das grandes fortunas
brasileiras.

Portanto, estamos diante de um impasse.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem a palavra o Sr. Virgílio Guimarães,
para discutir o projeto.

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, em primeiro
lugar quero manifestar o otimismo e o empe
nho do PT e de toda a bancada progressista
desta Casa para votar esta matéria.

A Câmara dos Deputados, que teve./um
certo grau de responsabilidade ao não potar
todos os dispositivos de que a Nação,preci
sava para regulamentar as conquistas ~a nova
Constituição, tem agora a oportunidade de,
mesmo que parcialmente, se redimir diante
do povo brasileiro e consagrar pilo menos
esse avanço em nossa legislação/tributária.
Sr. Presidente, digo que foi uma certa respon
sabilidade, porque nào poderia deixar de re
conhecer que a responsabilidade maior coube
aos Presidentes da República, Srs. José Sar
neye Fernando Collor de Mello, que abarro'
taram a nossa pauta com uma média de mais

. de dez medidas provisórias por mês, absor-
vendo o nosso esforço feito nesses vinte e
seis meses que nos separam da promulgação
da nova Constituição. Também nos confron
tamos com três eleições, duas delas em dois
turnos. Mesmo assim, o Congresso Nacional
teve a sua parcela de responsabilidade diante
dessas dificuldades, que não podemos deixar
de reconhecer.

Sr. Presidente, insisto em que aqueles Par
lamentares comprometidos com as grandes
fortunas e com os privilégios. quem sabe mui
tos deles até financiados em suas campanhas
eleitorais, ouçam o clamor da opinião públi
ca, no sentido de se promover o mínimo de
redistribuição de renda neste País. Nada mais
justo do que o imposto sobre o patrimônio,
o imposto direto. Todos os estudos técnicos
já promovidos no Brasil e em qualquer outro
país demonstram as profundas injustiças em
butidas na tributação indireta: ISS, IPI;
ICMS Imposto Sobre Combustíveis, repas
sados de maneira indiscriminada para todos
os consumidores, pois incidem nos preços e
fazem com que os assalariados de menor ren
da tenham uma parcela maior de seus rendi
mentos destinados ao pagamento de tributos
do que aqueles bem aquinhoados.

O imposto direto é, por definição, mais
justo, porque recai no contribuinte de ma
neira diferenciada, pesa mais em quem mais
possui. Este é um princípio geral; e o imposto
sobre a grande fortuna tem esse condão, vin
do aperfeiçoar nossa legislação tributária.

Nestes minutos que me sobram quero refle
tir sobre alguns dos argumentos de meu con
terrâneo e brilhante relator, Deputado Fran
cisco Dornelles.

Diz S, Ex' que esse imposto iria provocar
dupla arrecadação, porque já existe o Impos
to sobre Veículos, o Imposto Territorial Ur
bano e o ITR - Imposto Territorial Rural.

Incorre o nobre Deputado em duplo equí
voco. Em primeiro lugar, porque o próprio
projeto já prevê esse desconto. Isso já está,
portanto, resolvido liminarmente. Entretan
to, incorre S. Ex' em outro equívoco mais
grave, porque o que se pretende com o Im
posto sobre Grandes Fortunas é tributar o
fato de ser uma grande fortuna. Ou seja, se
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um determinado imóvel tem um imposto es
pecífico, digamos, o IPTU, e se alguém é
proprietário de cinqüenta mil desses imóveis,
digamos lotes, como existe, na capital de Mi
nas Gerais, onde uma única pessoa é proprie
tária de trezentos mil imóveis, dos quais cem
mil só na grande Belo Horizonte, é natural
que haja um adicional sobre eles. Mas isso
não está nessa legislação, o que seria perfeita
mente lícito. Pela legislação atual se deixa
de tributar outras formas de acumulação de
rendas como, por exemplo, as pinacotecas,
também uma forma de investimento. Nos lei
lões internacionais de arte há telas que alcan
çam milhões de dólares. No entanto, isso não
é tributado. Quem tem bens suntuários, co
mo iates, vai pagar como se isso fosse um
veículo motomotor qualquer? É diferente
uma traineira de pesca de um iate de luxo.

Discordo do nobre relator e apelo a esta
Casa, a fim de resgatar, em primeiro lugar,
do ponto de vista da opinião pública; sua
eficácia, sua imagem. Em segundo lugar, res
gatar também seu dever como povo brasileiro
de fazer justiça social, redistribuição de ren
da, começando por tributar aqueles que pre
cisam ser onerados, os proprietários das gran
des fortunas, mesmo que de modo parcial,
promovendo algum grau de redistribuição de
renda, o que é um clamor nacional. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem a palavra oSr. Humberto Souto para
discutir o projeto.

O SR. HUMBERTO SOUTO (PFL - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
recebemos solicitação do Sr. Presidente da
República para intercedermos junto ao Colé
gio de Líderes; a fim de que esse projeto
seja incluído na pauta desta sessão. V. Ex'
e os demais companheiros e eminentes Depu
tados bem sabem a razão: trata-se de uma
matéria que dependé, para produzir efeitos,
de apreciação no ano anterior, para entrar
em vigor no ano seguinte. Somente sendo
aprovado na sessão de hoje será possível a
execução da coprança de Impostos sobre
Grandes Fortunas no próximo ano.

Como sabem V. Ex' e os demais parlamen
tares, trata-se de imposto já criado pelá Cons
tituição Federal. O que se pode discutir é
tão-somente a sua regulamentação. O Go
verno remeteu ao Congresso Nacional um
projeto de lei visando a regulamentar esse
dispositivo constitucional. Assim, secunda
mos as palavras do brilhante Parlamentar Cé
sar Maia na sua argumentação. O País vive
um momento difícil, um momento de impo
sição de sacrifícios 11 toda a sociedade. Não
é justo que se imponham sacrifícios somente
ao trabalhador num momento como este, en
quanto os detentores de grandes fortunas não
participam desse esforço, não colaboram com
o País.

Para que o Brasil possa vencer suas dificul
dades, o Governo espera que os Srs. Parla
mentares o ajudem. Disse o Sr. Presidente
da República em sua campanha que este não
seria um Governo que iria privilegiar os gran-

des grupos e as grandes fortunas; seria. isto
sim, um Governo onde os sacrifícios teriam
de ser divididos. Se até hoje os trabalhadores
pagaram todo o custo do sacrifício para a
construção deste País, é preciso que agora
comecemos, com o Governo, a dar o exem
plo, impondo um tributo sobre as grandes
fortunas brasileiras, até como tese. como sím
bolo, como ética e como direcionamento para
a sociedade brasileira. Não se pode exigir
do trabalhador, num momento como este,
sacrifícios maiores. como a Nação está exigin
do. É do conhecimento de toda a sociedade
esta exigência. É necessário que se faça isso.
porque sem um projeto sério e austero o Go
verno não pode fazer as transformações e
as mudanças exigidas pela Nação. Aqueles
que detêm um maior poder e as maiores for
tunas devem dar o exemplo.

É preciso que esta" Casa, ao encerrar esta
legislatura e esta sessão legislativa, dê um
exemplo maior. A Câmara dos Deputados
também está dando sua contribuição. para
que possamos demonstrar à Nação que esta
Casa teve a preocupação de dar ao Presidente
da República mais um instrumento, para que
S: Ex' possa executar seu projeto de reequi
líbrio e redirecionamento da economia brasi
leira numa posição mais distributiva. Com
esta iniciativa e orientação, todos, e não só
os trabalhadores, participarão do esforço exi
gido para a execução desse projeto de redis
tribuição da renda nacional e de reequihlJrio
de nossa economia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem a palavra o Sr. Amaral Netto para
discutir o projeto.

O SR. AMARAL NETTO (PDS - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. vem
me à memória o episódio de uma votação.
quando presidia a sessão o nobre Deputado
Humberto Souto. em 1983. O assunto era
demissão imotivada. Pois bem. O Líder do
PMDB era o Deputado Pimenta da Veiga.
a quem o nobre Presidente da Câmara, Depu
tado Ulysses Guimarães, chegou a chamar
de "pimenta-da-reino", um grande amigo e
companheiro. Ele se pegou comigo e eu lhe
disse: s6 tenho uma posição. seja boa ou má.
Vou pedir verificação de votação. Se não reti
rar, cai a pauta. Lamento muito, mas vou
pedir.

Portanto, estou prevenindo os nobres cole
gas. you dar um exemplo: primeiro. se eu
tiver uma propriedade que venha a ser atin
gida por esse imposto. vendo a propriedade.
como dólar e envio para o exterior. Segundo,
se um sujeito avaliar o que tenho em quinhen
tos, ou duzentos, eu dou cem para ele. V.
Ex' sabe disso. Não voto esta proposição e
peço verificação de votação. Portanto, para
continuarmos a pauta, o ideal seria retirá-Ia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem a palavra o Sr. Roberto Jefferson
para discutir o projeto.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (pTB 
RJ. Sem revisão do oradoL) - Sr. Presi
dente, não vou mergulhar nos aspectos do

tecnicismo do projeto. porque, confesso a V.
Ex' e à Casa, Direito Tributário não é o meu
forte. Reporto-me ao aspecto moral da vota
ção deste projeto. Ouvimos hoje dos partidos
que apóiam o Governo - e o mç,u partido.
o PTB, o apoia - discurso para proteger
o plano econômico. para que o País possa
atravessar o Rubicão.

Sabemos do sacrifício que está sendo im
posto à classe trabalhadora. que vem sofren
do brutal achatamento salarial, pagando pela
recessão, pela intlação, pela indexação de im
postos e pela liberação de preços industriais.
Além de o salt-írio ser achatado. ser o mínimo
do mínimo. existe a indexação de impostos,
existe a inflação. existe o desemprego, existe
a recessão.

Veja bem. Sr. Presidente, ouvi inúmeras
vezes, de vários líderes. a afirmação de que
votariam çontra a indexação de salários por
entenderem patriótico salvar o plano, man
tendo os salários congelados. De repente, só
se cobra a contrapartida da classe assalariada.
Na hora em que o Presidente da República
pede um esforço da elite '- e sabemos que
no topo de sustentação do Governo e do Par
lamento está principalmente ajuntada a elite
- esta se recusa a ajudar o Governo. Que
o governo seja ajudado pelo trabalhador, a
elite não dá uma cota de contribuição.

Não quero entrar no aspecto téchico do
projeto porque o desconheço. Trato, isto sim,
de seu aspecto moral. Quem carrega a cruz
~ o trabalhador.

Estão todos na expectativa da mudança;
os partidos que apóiam o Govemo esperam
a contrapartida política, a participação polí
tica nos foros decisórios do Executivo. En
quanto o Governo pede pequena cota de sa
crifício à parcela ínfima de 1% da Nação bra
sileira, que acumula quase 80% da riqueza
nacional, vozes se levantam nesta Casa para
dizer: "não, isso é Tributação. isso ofende
a dignidade do contribuinte."

Como alguém vai poder avaliar a minha
casa, Sr. Presidente? Faço um desafio: será
que alguém paga, na realidade, o valor real
do imposto predial do seu imóvel? Todo im
posto predial é subavalidado. Ninguém vai
à Prefeitura dizer que seu patrimônio vale
mais do que o valor venal da guia de imposto
que recebe.

Então. quem tem expectativa de receber
pode não querer dar um "x,. de apoio para
contribuir patrioticamente para a grandeza
do Brasil, deixando que o trabalhador arque
com todo o ônus e o sacrifício do plano polí
tico e econômico adotado.

Sr. Presidente, a posição do meu partido,
o PTB, é votar favoravelmente ao projeto
de lei complementar em análise. (Palmas.)

O Sr. Fernando Santana - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. FERNANDO SANTANA (PCB 
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PCB também vota favoravelmente
ao projeto.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Olive.ira)
- Srs. Deputados, não tendo havido acordo
de todas as Lideranças, sendo evidente em
plenário a falta de quorum, e já ultrapassado
em muito o horário destinado às sessões do
Congresso Nacional, esta Presidência adia a
votação da matéria para outra oportunidade.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta
matéria foi acordada no Colégio de Líderes.
A emenda apresentada em plenário, confor
me decisão da Mesa na sessão matutina, será
relatada e votada em plenário, porque a pau
ta acordada pelas Lideranças, já tem a urgên
cia urgentíssima. Essa decisão foi tomada por
·V. Ex'

Sr. Presidente, temos de votar esta maté
ria. O que V. Ex' tem de fazer é colocá-la
em votação. Não podemos agora apreciar ou
tro item da pauta.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não há mais nenhum item.

O SR. JOSÉ GENOÍNO - Sr. Presidente,
na verdade, se não votarmos esta matéria
agora, nós não a estaremos adiando, mas an
tecipando sua rejeição, que certamente acon
tecerá em 1991, e, portanto, Sr. Presidente,
isso já é uma votação.

Neste sentido, Sr. Presidente, apelo para
V. Ex' no sentido de colocar a matéria em
votação. Os partidos encaminham; quem pe
de verificação tem o direito regimental asse
gurado. Os Deputados são chamados e cada
um vota, ou protegendo a grande fortuna ou
distribuindo renda.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Por um princípio muito simples a matéria
não será arquivada. A Mesa teve o cuidado
de mandar relatá-la. Já foram designados os
Relatores das Comissões lje Constituição e
Justiça e de Redação, e de Finanças e de
Tributação. Se a matéria está devidamente
relatada, não vai para o arquivo. É matéria
que continua tramitando normalmente.

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Parti
do Democrático Social não participou do
acordo sobre esta matéria. Em que pese ao
desejo do Presidente da República em man
dar uma mensagem para taxar a grande fortu
na, isto é iniciativa de S. Ex' Acontece que
a matéria é muito relevante.

No nosso entendimento, o projeto cria um
novo tipo de Imposto de Renda, estabelece
nova tabela, de tanto a tanto "X" por cento.

Quem vai cobrar a grande fortuna é o pró
prio Poder Executivo. E quando houver a
cobrança da grande fortuna, todo mundo sa-

be disso, com essa tabela vamos possibilitar
bitributação, com corrupção, o que é pior.

Quem vai pagar o pato dessa tributação
progressiva, escalonada, somos nós, aqui de
baixo, porque quem tem grande fortuna tem
cartéis, tem fábricas, tem propriedades e vai
encontrar um meio de buscar indiretamente
do povo.

Lamynto profundamente que o PT, o Parti
do dos Trabalhadores, não se tenha dedicado
mais ao estudo deste assunto. O que os traba
lhadores têm feito nesta Casa é querer tribu
tar, tributar e simplesmente tributar, esque
cendo-se de que quem paga tributos é o traba
lhador, é o povo.

Sr. Presidente, quero congratular-me com
V. Ex' pela atitude corretíssima que adotou
agora. Esta matéria é da mais alta relevância.
Temos de conceituar bem o que é grande
fortuna, bem como fixar uma taxa única para
ela.
Grand~ fortuna é a do Antônio Hermírio

de Morais. Se ele tem grande fortuna, ela
será taxada. Mas isso não está definido aqui.
Aí está uma tabela escalonada. V. Ex' está
agindo corretamente, no mais alto interesse
do País e dos cidadãos que compõem a Na
ção.

Este imposto, da forma como está redigi
do, vai sacrificar o povo brasileiro, porque
os capitalistas, os donos das grandes fortunas
são selvagens. Eles buscam a retomada do
que perdem em outro setor.

É preciso que este Congresso tenha mais
responsabilidade ao analisar a matéria.

Minhas coqgratulações pela atitude cora
josa e correta de V. Ex' ao presidir esta ses
são, excluindo este assunto da discussão.

O Sr. Amaral Netto - Sr. Presidente, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. AMARAL NETTO (PDS - RI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, ao exa
minarmos esta matéria observamos algo mui
to curioso: ela conseguiu juntar Lula e Bri
zola em torno de Fernando Collor.

O Sr. César Maia - Sr. Presidente, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. CÉSAR MAIA (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas
para orientar a votação. O imposto sobre
grandes fortunas tem a finalidade principal
de, talvez, fiscalizar o Imposto de Renda.
O fluxo de renda gera patrimônio. O cadastro
de patrimônio da pessoa física permite à Re
ceita Federal fiscalizar o Imposto de Renda.
Talvez muita gente queira escapar disso.

O Sr. José Genoíno - É o Caixa-2.

v- ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a Sessão.

DEIXAM DE COMPARECER OS SE
NHORES:

Acre

José Melo - PMDB.

Amazonas

Bernardo Cabral; Eunice Michiles 
PDC.

Rondônia

Chagas Neto - PTB; Raquel Cândido 
PDT.

Pará

Amilcar Moreira - PMDB; Dionísio Hage
-PRN; Fausto Fernandes - PMDB; Paulo
Roberto - PL.

Tocantins

Eduardo Siqueira Campos - PDC.

Maranhão

Antonio Gaspar - PSDB; Eliézer Moreira
- PFL; Sarney Filho - PFL.

Piauí

Mussa Demes - PFL; Paulo Silva 
PSDB.

Ceará

Expedito Machado - PST; Furtado Leite
-PFL.

Rio Grande do Norte

Flávio Rocha - PRN; Iberê Ferreira 
PFL; Ney Lopes - PFL.

Paraíba

Aluízio Campos - PMDB; Edivaldo Mot
ta - PMDB; Evaldo Gonçalves - PFL; João
Agripino - PRN; José Maranhão - PMDB;
Lucia Braga - PDT.

Pernambuco

Artur Lima Cavalcanti; Cristina Tavares
- PDT; Gonzaga Patriota - PDT; Nilson
Gibson - PMDB; Osvaldo Coelho - PFL;
Oswaldo Lima Filho -PMDB; Wilson Cam
pos-PMDB.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PFL; Antonio Fer
reira - PFL; Eduardo Bonfim - PC do B;
Geraldo Bulhões - PSC; José Costa 
PSDB; José Thomaz Nonô - PFL; Renan
Calheiros - PRN; RobertoTorres - PTB;
Vinicius Cansanção - PFL.

Sergipe

Bosco França - PMDB; José Queiroz
PFL; Leopoldo Souza - PMDB.

Bahia

Francisco Pinto - PMDB; Jutahy Júnior
- PSDB; Marcelo Cordeiro - PMDB; Mi
raldo Gomes - PDC; Raul Ferraz - PMDB;
Uldurico Pinto - PSB.

Espírito Santo

L~zio Sathler. - pSnB.



14536 Sábado 15 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao 1) Dezembro de 1990

Rio de Janeiro

Bocayuva Cunha - PDT; Doutel de An
drade - PDT; Edésio Frias - PDT; Feres
Nader - PTB; Jorge Gama - PMDB; Jorge
Leite - PMDB; José Carlos Coutinho 
PDT; José Luiz de Sá - PL; Márcio Braga
- PDT; Sotero Cunha - PDC; Vivaldo Bar
bosa-PDT.

Minas Gerais

Carlos Mosconi - PSDB; Elias Murad 
PSDB; Paulo Almada - PRN; Raul Belém
- PRN; Roberto Vital - PRN; Ronaldo
Carvalho - PSDB.

São Paulo

Antônio Perosa - PSDB; Antônio Salim
Curiati - PDS; Arnaldo Faria de Sá - PRN;
Arnold Fioravante - PDS; Bete Mendes 
PSDB; Caio Pompeu de Toledo - PSDB;
Cardoso Alves - PTB; Delfim Netto 
PDS; Dirce Tutu Quadros - PMDB; Doreto
Campanari - PSDB; Fábio Feldmann 
PSDB; Farabulini Júnior - PTB; Fausto Ro
cha - PRN; Gastone Righi - PTB; Gérson
Marcondes - PMDB; Gumercindo Milho
mem - PT; Hélio Rosas - PMDB; Irma
Passoni - PT; Jayme PaJiarin - PTB; João
Cunha - PMN; José Camargo - PFL; José
Carlos Grecco - PSDB; José Egreja - PTB;
Luiz Gushiken - PT; Luis Inácio Lula da
Silva - PT; Paulo Zarzur - PMDB; Robson
Marinho - PSDB.

Goiás

Délio Braz - PMDB; José Freire 
PMDB; José Gomes - PRN; Lúcia Vânia
- PMDB Maguito Vilela - PMDB; Tarzan
de Castro - PDT.

Mato Grosso

Joaquim Sucena - PTB.

Mato Grosso do Sul

Gandi Jamil - PDT; Levv Dias - PST;
Plínio Martins - RSDB. -

Paraná

Airton Cordeiro - PFL; Antônio Veno
- PFL; Basilio VilIani - PRN; Borges da
Silvei,ra - PDC; Darcy Deitos - PSDB; Er
vin Bonkoski - PTB; Gilberto Carvalho 
PFL; Jacy Scanagatta - PFL; José Tavares
- PMDB; Jovanni Masini - PMDB; Ma
theus Iensen - PTB; Mattos Leão - PRN;
Max Rosenmann -,PRN; Nilso Sguarezi
PMDB; Osvaldo M~cedo - PMDB; Paulo
Pimentel - PFL; Renato Bernardi 
PMDB; Santinho Furtado - PMDB; Sérgio
Spada -PMDB; Tadeu França - PDT.

'Santa iCatarina

Artenir Werner - PDS; Cláudio Ávila
PFL; Henrique Córdova - PDS; Luiz Hen
rique - PMP-8.; Vilson Souza - PSDB.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB; Arnaldo Prieto
- PFL; Carlos Cardinal - PDT; Dárcy Poz
za - PDS;. Hermes Zaneti - PSDB; Hilário
Braun -"-::.fMP.B; Ibsen Pinheiro - PMDB;

Irajá Rodrigues - PMDB; Ivo Mainardi 
PMDB; João de Deus Antunes-PDS; Jorge
Vequed - PSDB; Mendes Ribeiro 
PMDB; Osvaldo Bender-PDS; Paulo Min
carone - PTB; Paulo Paim - PT; Rospide
Netto - PMDB; Ruy Nedel - PSDB; Tarso
Genro - PT; Telmo Kirst - PDS; Vicente
Bogo -PSDB.

Amapá

Annibal Barcellos - PFL; Eraldo Trin
dade - PFL; Geovani Borges - PRN.

Roraima

Chagas Duarte - PDT; Marluce Pinto 
PTB; Ottomar Pinto - PTB.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Encerro a Sessão, convocando outra para
a próxima segunda-feira, dia 17 às 10 horas,
a seguinte

ORDEM DO DIA

SESSÃO DE ENCERRAMENTO DA
4' SESSÃO LEGISLATIVA DA

48' LEGISLATURA

(Encerra-se à Sessão às 19 horas e 20
minutos.)

ATOS DA MESA

Nomeação

O presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o arti
go 1', item L alínea "a", do Ato da Mesa
n" 205, de 28 de junho de 1990, resolve no
mear, na forma do artigo 103, alínea "b",
da Resolução n° 67, de 9 de maio de 1962,
RITA DE CASSIA SILVEIRA E SILVA,

. Técnico Legislativo, Classe 1', ponto n' 3596,
para exercer, na Coordenação de Arquivo,
do Centro de Documentação e Informação,
o cargo de Chefe da Seção de Documentos
Administrativos, CD-DAS-lO1.1, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados,
transfonnado pelo artigo 3" do Ato da Mesa
n" 15, de 26 de maio de 1987.

Câmara dos Deputados, 14 de dezembro
de 1990. - Deputado Paes de Andrade, Pre
sidente da Câmara dos Deputados.

Designações
O Presidente da Câmara dos Deputados,

no uso das atribuições que lhe' confere o arti
go 1', item I, alínea "a", do Ato da Mesa
n' 205, de 28 de junho de 1990, observado
o disposto no § 2' do artigo 136 da Resolução
n' 67, de 9 de maio de 1962, com a redação
dada pelo artigo I" da Resolução n' 14,. de
I' de dezembro de 1975, resolve des.ignar
ARI CHAVES FRANCO, Administrador,
Classe Especial, ponto n" 2860, l' substituto
.do Diretor da Coordenação de Registro Par
lamen tar e Cadastro Funcional, CD
DAS-IOl.3, do Departamento de Pessoal,

em seus impedimentos eventuais, a partir de
6 de dezembro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 14 de dezembro
de 1990. - Deputado Paes de Andrade, Pre
sidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o arti
go I', item I, alínea "a", do Ato da Mesa
n" 205, de 28 de junho de 1990, observado
o disposto no § 2" do artigo 136 da Resolução
n' 67, de 9 de maio de 1962, com a redação
dada pelo artigo I" da Resolução n' 14, de
I" de dezembro de 1975, resolve designar LÚ
CIO JOSÉ CARLOS BATISTA, Técnico
Legislativo, Classe Especial, ponto n' 3455,
l' substituto do Chefe da Seção de Execução,
CD-DAS-lOl.\, da Coordenação de Seleção
e Treinamento. da Diretoria-Geral, em seus
impedimentos eventuais, a partir de 4 de de
zembro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 14 de dezembro
de 1990. - Deputado Paes de Andrade, Pre
sidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o arti
go 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa
n' 205, de 28 de junho de 1990, observado
o disposto no § 2' do artigo 136 da Resolução
n' 67, de 9 de maio de 1962, com a redação'
dada pelo artigo l' da Resolução n" 14, de
I" de dezembro de 1975, resolve designar
LUIZ FERNANDO MIYAMOTO, Classe
I" ponto n" 4052, e JULIANA DE LACER
DA MESSERE ROMANCINI, Classe Espe
cial, ponto n' 2044, Psicólogos, para substi
tuírem, sucessivamente, 'b Chefe da Seçáo
de Treinamento e Aperfeiçoamento, CD
DAS-lO!.!. da Coordenação de Seleção e
Treinamento, da Diretoria-Geral, em seus
impedimentos eventuais, a partir de 4 de de
zembro do corrente ano.

Câmara dos Depvtados, 14 de dezembro
de 1990. - Deputado Paes de Andrade, Pre
sidente da Câmara dos Deputados..

O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o arti
go I", item I, alínea "a", do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, observado
o disposto no § 2' do artigo 136 da Resolução
n° 67, de 9 de maio de 1962, com a redação
dada pelo artigo 1" da Resolução n" 14,de
I' de dezembro de 1975, resolve designar
MÇ>NICA CRISTINA CALLAI, ponto n'i
3904, e EDLA CALHEIROS BISPO, ponto
n° 3627, Técnicos Legislativos, Classe 1', para
substituírem, sucessivamente, o Chefe de Ga
binete do Líder do Governo, CD
DAS-101.4, em seus impedimentos even
tuais, à partir de 6 de dezembro do corrente
ano.

Câmara dos Deputados, 14 de dezembro
de 1990. - Deputado Paes de Andrade, Pre
sidente da Câmara dos Deputados.
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APOSTILA

Nos termos do artigo 192, alínea "b", da
Resolução n° 67, de 9 de maio de 1962, a
inativa DINAH DE FREITAS TORRES
ROCHA a quem se refere o Ato da Mesa
de 28 de agosto de 1979, publicado no Diário
do Congresso Nacional do dia 4 do mês subse
qüente, passa a ser considerada aposentada,
a partir de 19 de outubro de 1990, no cargo
de Técnico Legislativo, CD-AL-Oll, Classe
Especial, Padrão UI, de acordo com o artigo
40, inciso I, da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinado com os arti
gos 183, item lU, e 186, item I, alínea "b",
da citada Resolução n" 67, de 1962.

Diretoria-Geral, 12 de dezembro de 1990.
- Adelmar Silveira S,abino, Diretor-Geral.

REQUERIMENTOS DE
INFORMAÇÃO

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 712/90

SI. Presidente,
Nos termos do art. 50, § 2°, da Constituição

Federal, requeiro a V. Ex! se digne adotar
as providências necessárias ao encaminha
mento a Exm! Sr' Ministra de Estado da Fa
zenda de solicitação de informações relacio
nadas com a aplicação do disposto do art.
159, inciso I, alínea c, combinado com o art.
34, § 10, inciso IH, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

O art. 159, inciso I, alínea c, da Consti
tuição Federal instituiu programas de finan
ciamento ao setor produtivo das regiões Nor
te, Nordeste e Centro-Oeste e dispôs sobre
a sistemática de aplicação dos respectivos re
cursos.

De acordo com o art. 34, § 10, inciso IH
do Ato das Disposições Constitucionais Tran
sitórias, a administração do FCO, até que
se instale o Banco do Desenvolvimento do
Centro-Oeste criado nos termos do art. 34,
§ 11, do ADCT, será exercido pelo Banco
do Brasil S/A.

Como os recursos financeiros destinados
à formação do referido fundo são provenien
tes, a contar da data da promulgação da Cons
tituição, do Tesouro Nacional, solicito a V.
Ex' St' Ministra de Estado da Fazenda prestar
a esta Casa em regime de urgência, as seguin
tes informações:

a) data e valor das parcelas transferidas,
até a presente data, para o Fundo Constitu
cional do Centro-Oeste;

b) quantas foram as pessoas físicas e jurídi
cas beneficiadas com os recursos do FCO em
Mato Grosso, e quais os valores recebidos;

c) quantidade e procedência das pessoas
físicas e jurídicas que se encontram na lista
de espera e qual o critério estabelecido para
recebimento dos recursos do FCO;

O governo de Mato Grosso está.envidando
todos os esforços para obter recursos do FCO
e aplicá-los a nosso conhecer, inadequada e
inconstitucionalmente, em pagamento do
funcionalismo público, enquanto as prefei-

turas municipais encontram-se desprovidas
de recursos financeiros e endividadas para
atendimento das suas reais necessidades in
fra-estruturais.

O objetivo da presente solicitação de infor
mações é, exatamente, o de poder estabe
lecer um melhor acompanhamento e fiscali
zação, por parte do Poder Legislativo, do
cumprimento da lei.

Sala das Sessões, 12 de novembro de 1990.
- Deputado Ubiratan Spinelli.

I - Relatório

Com o requerimento em epígrafe, o Se
nhor Deputado Ubiratan Spinelli, solicita es
clarecimentos à Senhora Ministra da Econo
mia, Fazenda e Planejamento acerca da apli
cação do disposto no art. 159, L c, c/c o art.
34, § 1'" m, do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias, nos seguintes termos:

a) data e valor das parcelas transferidas,
até a presente data, para o Fundo Constitu-
cional do Centro-Oeste; .

. b) quantas foram as pessoas físicas e jurídi
ca~ beneficiadas com os recursos do FCO em
Mato Grosso, e quais os valores recebidos;

c) quantidade e procedência das pessoas
·físicase jurídicas que se encontram na lista
de espera e qual o critério estabelecido para
recebimento dos recursos do FCO.

Na justificação, alega o autor da iniciativa
que os recursos financeiros destinados à for
mação do Fundo Constitucional do Centro
Oeste são provenientes do Tesouro Nacional
e que o Governo do Mato Grosso está envi
dando esforços para aplicá-los inadequada e
inconstitucionalmente.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Visto que a proposição guarda conformi
dade com as normas atinentes à matéria, so
mos por seu encaminhamento, como reque
rido.

Sala das Reuniões da Mesa,
Deputado Inocêncio Oliveira.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n" 712/90, for
mulado pelo Senhor Deputado Ubiratan Spi
nelli à Senhora Ministra da Economia, Fazen
da e Planejamento, sobre a aplicação dos re
cursos do Fundo Constitucional do Centro
Oeste em Mato Grosso.

Brasília, 14 de dezembro de 1990. - Hélio
Dutra, Secretário-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 713/90

SI. Presidente,
Nos termos do art. 50, § 2°, da Constituição

Federal, requeiro a V. Ex' se digne adotar
as providências necessárias ao encaminha
mento ao Exm" SI. Presidente do Banco do
Brasil, SI. Alberto Policaro, de solicitação
de informações relacionadas com a aplicação
do disposto do art. 159, inciso I, aiínea c,
combinado com o art. 34, § 10, inciso III

do Ato das Disposições Constitucionais Tran
sitórias.

O art. 159, inciso I, alínea c, da Consti
tuição Federal instituiu programas de finan
ciamento ao setor produtivo das regiões Nor
te, Nordeste e Centro-Oeste e dispôs sobre
a sistemática de aplicação dos respectivos re
cursos.

De acordo com o art. 34. § 10, inciso lU,
do Ato das Disposições Constitucionais Tran
sitórias, a administração do FCO, até que
se instale o Banco do Desenvolvimento do
Centro-Oeste criado nos termos do art. 34,
§ 11, do ADCT será exercido pelo Banco
do Brasil srA.

Com recursos financeiros destinados à for
mação do referido fundo são provenientes,
a contar da data da promulgação da Consti
tuição, do Tesouro Nacional, solicito ao Exm'
SI. Presidente do Banco do Brasil prestar
a esta Casa em regime de urgência, as seguin
tes informações:

~) data e valor das parcelas transféridas,
ate a presente data, para o Fundo Constitu
cional do Centro Oeste;

b) quantas foram as pessoas físicas e jurídi
cas beneficiadas com os recursos do FCO em
Mato Grosso, e quais os valores recebidos;

c) quantidade e procedência das pessoas
físicas e jurídicas que se encontram na lista
de espera e qual o critério estabelecido para
recebimento dos recursos do FCO;

O Governo de Mato Grosso está envidan
do todos os esforços para obter recursos do
FCO e aplicá-los a nosso conhecer, inade
quada e inconstitucionalmente, em pagamen
~o.do funcionalismo público, enquanto as pre
feituras encontram-se desprovidas de recur
sos financeiros e endividadas para atendi
mento das suas reais necessidades infra-es
truturais.

O objetivo da presente solicitação da infor
mação é, exatamente. o de poder estabelecer
um melhor acompanhamento e fiscalização,
por parte do Poder Legislativo, do cumpri
mento da lei.

Sala das Sessões, 12 de novembro de 1990.
- Deputado Ubiratan Spinelli.

I - Relatório

Com o presente requerimento, o Senhor
Deputado Ubiratan Spinelli solicita seja en
caminhado pedido de informações ao Senhor
Presidente do Banco do Brasil, Senhor Al
berto Policaro, a fim de que S. S" através
da Ministra da Economia, Fazenda e Planeja
mento, preste esclarecimentos a esta Casa
sobre a aplicação do disposto no art. 159,
L c, ceIo art. 34, § 10, m, do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias, nos se
guintes termos:

a) data e valo,r das parcelas transferidas
até a presente data, para o Fundo Constitu
cional do Centro-Oeste;

b) quantas foram as pessoas físicas e jurídi
cas beneficiadas com os recursos·.do-rCiJ em
Mato Grosso, e quais os valorês recebidos;

c) quantidade e procedência das pessoas
físicas e jurídicasqúé se encontram na lista
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de espera e qual o critério estabelecido para
recebimento dos recursos do FCO.

A proposição é justificadasob o argumento
de que os recursos financeiros destinados à
formação do Fundo Constitucional do Cen
tro-Oeste são provenientes do Tesouro Na
cional e que o Governo de Mato Grosso está
envidando esforços para aplicá-los inadequa
da e inconstitucionalmente.

É o relatório.

TI - Voto do Relator

O requerimento em análise tem a mesma
finalidade do RI n" 712/90, do mesmo autor,
e já aprovado pela Mesa.

Somos, assim, com base no disposto no
art. 163, VIII, do Regimento Interno, pela
prejudicialidade do pedido.

Sala das Reuniões da Mesa - De-
putado Inocêncio Oliveira.

PARECERDA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pela prejudicialidade do
Requerimento de Informação n" 713/90, for·
mulado pelo Senhor Deputado Ubiratan Spi·
nelli à Senhora Ministra da Economia. Fazen
da e Planejamento, sobre a aplicação dos re
cursos do Fundo Constitucional do Centro·
Oeste em Mato Grosso.

Brasília, 14 de dezembro de 1990. - Hélio
Dutra, Secretário-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N9 714/90

Senhor Presidente.
O Governo Federal decidiu implementar

o seu Programa de Venda dos Imóveis Fun
cionais situados nesta capital, em obediência
à Lei n9 8.025. de 12 de abril do corrente,
regulamentada pelos Decretos n9' 99.266 de
28 de maio e 99.664 de 1° de novembro. amo
bos, também, deste ano.

Tal programa, como é de nosso conheci
mento, pretende vender 10.760 (dez mil, se·
tecentos e sessenta) imóveis. corresponden
tes à administração direta, envolvendo um
contingente de, aproximadamente, cinqüen
ta mil pessoas.

Preliminarmente. ressalto minha preocu
pação com a prioridade que vem sendo dada
pelo Poder Executivo. através dos titulares
de seus vários órgãos envolvidos, à operação
financeira e não ao componente social, já
que estamos tratando da moradia de cerca
de 11 mil famílias, que, inclusive, já residem
nessas unidades habitacionais e, caso não te
nham condições de adquiri-Ias, serão auto·
maticamente despejadas pelo Governo Fede
ralou pelos futuros proprietários. Tal situa
ção, é claro, repercute intensamente no Con
gresso Nacional, já que uma das principais
funções do Estado. no campo social, é a de
propiciar condições para que todos os cida
dãos tenham um teto para morar. Assim, em
vez de procurar soluções, estaria criando um
grave problema habitacional na nossa cidade,
"que, devido a situação de contração salarial
p'or que passa a sociedade brasileira como
UDl todo e, especialmente, os funcionários

públicos, essas famílias dificilmente teriam
soluções de moradia a curto prazo, notada
mente pelo fato de estar-se int1acionando
com os novos valores de avaliação os preços
médios do mercado de imóveis desta Capital.

Após a primeira fase do referido programa,
com a venda de imóveis localizados nas cida
des satélites do Distrito Federal, foi iniciada
a venda no Plano Piloto, através da divulga
ção das Portarias n" 444 e 445, do último
dia 6 (seis), ambas da Secretaria da Adminis
tração Federal.

Conforme notícias veiculadas na imprensa
local. o Governo não teria tomado nenhuma
iniciativa no sentido de dar conhecimento aos
compradores e futuros proprietários dos cri
térios de avaliação empregados, assim como
a nenhum outro segmento da sociedade, in
clusive à Ordem dos Advogados do Brasil.
a quem é facultado o direito de participar
da Comissão de Licitação dos citados imóveis
pelo art. 11 da Lei n' 8.025190.

Com relação aos valores divulgados pelas
referidas portarias, crê-se estarem acima dos
preços efetivamente praticados pelo mercado
de BrasI1ía, durante os últimos três meses.
Isso nos conduz à interpretação de que tais
avaliações foram feitas considerando-se a es
peculação imobiliária que está embutida em
quase todos os preços de imóveis em Brasília.

Quanto às condições de pagamento dos ci
tados imáveis. apresento, também, algumas
preocupações. De primeira. no inciso I do

-art. 14, do Decreto n" 99.266190, prevê-se
uma entrada mínima de dez por cento. sem
limitar o seu pagamento a uma única parcela.
Estranhamente e diferentemente ao adotado
em operações desse tipo, quando a poupança
é parcelada, exige-se dos funcionários públi
cos a sua integralização de uma única vez.
Comparativamente, pode-se indicar que vá
rias incorporações atuais nesta cidade vêm
oferecendo um prazo de até 48 (quatenta e
oito) meses para o pagamento da poupança.

Em segundo lugar, pelo preço cobrado e
pela capitalização dos juros, na grande maio
ria de compromissos financeiros com as refe
ridas aquisições, os servidores públicos envol
vidos nessas transações estarão comprome
tendo quantia próxima, em média, do seu
salário líquido.

Em terceira lugar, de acordo com o art.
16 do Decreto n' 99.266/90, os "adquirentes
poderão utilizar saldos de suas contas vincu
ladas junto ao Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço-FGTS, para pagamento, total ou
parcial, do valor do imóvel adquirido, de
acordo com o inciso VII, do art. 20, da Lei
n° 8.036, de 11 de maio de 1990". O referido
inciso prevê a "movimentação da conta vin
culada do trabalhador no FGTS no caso da
operação ser financiada nas condições vigen
tes para o Sistema Financeiro de Habitação
- SFH". Como a referida venda é de parce
lamento pela União. deve-se permitir o uso
do FGTS e de cruzados novos. independen
temente das regras do SFH, como inclusive'
é dito no primeiro parágrafo da página 4.
da publicação "Imóvel Funcional - Como
Tornar-se Proprietário".

Por último, a correção do saldo devedor
prevista pela Circular Normativa n" 115, de
24 de julho do corrente. do presidente da
Caixa Econômica Federal. será feita "men
salmente, mediante aplicação de coeficiente
de atualização monetária idêntico ao utili
zado para o reajustamento. do Bônus do Te
souro Nacional- BTN". E de conhecimento
público a intenção do Governo em manter
a economia nacional desindexada. Assim.
qual seri(l a justificativa para tal índice, já
que essa operação é dirigida a uma clientela
específica formada por funcionários públicos,
com um único reajuste em sua data-base (ja·
neiro de cada ano)?

Finalmente, para que os funcionários op
tem pela compra, como está previsto na legis
lação específica, espera-se que esses esclare
cimentos sejam a eles prestados previamente.
inclusive sobre os diversos planos de parcela
mento. o que não foi feito.

Feitas essas'considerações, e dada a urgên
cia que o caso impõe (os ocupantes dos imó
veis têm um prazo de trinta dias para se mani
festarem). venho a essa ilustre Mesa que se
digne. oficiar a Secretaria da Administração
Federal solicitando as seguintes informações:

a) quais os critérios utilizados pelas avalia
ções de todos os imóveis funcionais colocados
e que serão colocados à venda pelo Governo
Federal a seus ocupantes? E se esses critérios
foram informados, previamente, como deve
ria ser feito, aos legítimos ocupantes?

b) A Secretaria da Administração Federal
realizou estudos sobre a renda mensal e a
situação econômica dos legítimos ocupantes
para saber das respectivas capacidades de en
dividamento?

c) Seria possível o parcelamento. em até
doze meses. do valor da entrada. correspon
dente aos dez por cento do valor do imóvel?

d) Se o "Governo espera arrecadar Cr$
40 bilhões com o total das vendas funcionais".
como justifica-se o fato de que apenas 15%
(quinze por cento) desse universo esteja ava
liado por aproximadamente, Cr$ 22 bilhões.
pela Portaria n" 444f90?

e) Que providências a Secretaria da Admi~
nistração Federal tomará com relação às fa-'
mílias que não tiverem condições de assumir
os compromissos financeiros com a compra
dos imóveis por elas habitados e que têm
um Termo de Ocupação assinado com os ex
tintos GTB. Codebrás, DASP. Sucad etc.
"que não prevê a desocupação por motivo
diferente ao da "perda do cargo ou função
que o tenha habilitado à ocupação'''?

Cordialmente. - Deputado' Augusto Caro
valho.

I - Relatório

Com o requerimento em epígrafe, o Se
nhor Deputado Augusto Carvalho solicita se
ja encaminhado pedido de informações ao
Secretário-Geral da Presidência da Repúbli·
ca, a fim de que S. Ex", através do Senhor
Secr.etário da Administração Federal, preste
esclarecimentos a esta Casa, conforme segue
abaixo:
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a) quais os critérios utilizados pelas avalia
ções de todos os imóveis funcionais colocados
e que serão colocados à venda pelo Governo
Federal a seus ocupantes? E se esses critérios
foram informados, previamente, como deve
ria ser feito, aos legítimos ocupantes?

b) a Secretaria da Administração Federal
realizou estudos sobre a renda mensal e a
situação econômica dos legítimos ocupantes
para saber das respectivas capacidade de en·
dividamento?

c) seria possível o parcelamento, em até
doze meses, do valor da entrada, correspon
dente aos dez por cento do valor do imóvel?

d) se o "Governo espera arrecadar Cr$ 40
bilhões com o total das vendas funcionais",
como justifica-se o fato de que apenas 15%
(quinze por cento) desse universo esteja ava
liado por aproximadamente, Cr$ 22 bilhões,
pela Portaria n" 444/90?

e) que providências a Secretaria da Admi·
nistração Federal tomará com relação às fa
muias que não tiverem condições de assumir
os compromissos financeiros com a compra
dos imóveis por elas habitados e que têm
um Termo de Ocupação assinado com os ex
tintos GTB, Codebrás, DASP, Sucad etc.
que não prevê a desocupação por motivo dife·
rente ao da "perda do cargo ou função que
o tenha habilitado à ocupação"?

O autor da iniciativa, ao justificá-Ia, faz
inúmeras considerações acerca da implemen
tação do Programa de Venda dos Imóveis
Funcionais em Brasília, manifestando sua
preocupação quanto ao aspecto social da
questão, vez que trata-se da moradia de cerca
de onze mil fan111ias.

11 - Voto do Relator

Manifesto-me pelo encaminhamento do
pedido, com exceção da letra e, de vez que,
na forma do disposto no inciso IH do art.
116, do Regimento Interno, "não cabem, em
requerimento de informação, providências a
tomar, consulta, sugestão, conselho ou inter
rogação sobre propósitos da autoridade a que
se dirige".

É o voto.
Sala das Reuniões da Mesa,

Deputado Inocêncio Oliveira.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
requerimento de informação n" 714/90, com
exceção da letra e, formulado pdo Senhor
Deputado Augusto Carvalho ao Senhor Se
cretário-Geral da Presidência da República,
sobre o Programa de Venda dos Imóveis Fun
cionais.

Brasília, 14 de dezembro de 1990. - Hélio
Dutra. Secretário-Geral da Mesa.

REQUERIl\-1ENTO DE INFORMAÇÃO
N" 715, DE ]990

Solicita informações ao Ministro da
Saúde e ao Secretário de Meio Ambiente
da Presidência da República, sobre imo
portação e utilização de DDT para com·
bate à malária e dengue.

Sr. Presidente,
Nos termos do que dispõe o art. 50, pará

grafo segundo, da Constituição Federal e os
artigos 115 e 116 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Ex
celência que, ouvida a Mesa, sejám solici
tadas ao Ministério da Saúde e à Secretaria
de Meio Ambiente da Presidência da Repú
blica, através do IBAMA - Instituto Brasi
leiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu
rais Renováveis, as seguintes informações:

1. Foi realizado ou está prevista a exigên
cia da elaboração de Estudo de Impacto Am
bientai, e respectivo RIMA, para a aplicação
do inseticida DDT adquirido recentemente
pela SUCAM-MS/Superintendência de Saú
de Pública? Vale lembrar que a Constituição
Federal determina ao Poder Público o con
trole de métodos, técnicas e substâncias que
comportem risco à vida, à qualidade de vida
e meio ambiente, assim como a realização
de estudo prévio de impacto ambiental para
atividades potencialmente causadoras de sig
nificativa degradação ambiental. Afora isso,
a lei regulamentadora da matéria, exige pro
vidências imediatas da autoridade, "quando
organizações internacionais responsáveis pe
la saúde, alimentação ou meio ambiente, das
quais o Brasil seja membro integrante ou sig
natário de acordos e convênios, alertarem pa
ra riscos ou desaconselharem o uso de agrotó
xicos, seus componentes e afins, caberá à au
toridade competente tomar imediatas provi
dências, sob pena de responsabilidade".

1.1. Este estudo de impacto ambiental,
se realizado, foi aprovado pelas agências am
bientais competentes, a exemplo do IBAMA,
e demais órgãos ambientais?

2. Na aquisição do referido inseticida, se
levou em consideração as recomendações de
órgãos internacionais que desaconselham o
seu emprego em larga escala?

3. Na aplicação do produto estão previs
tas medidas mitigadoras aos possíveis impac
tos nos animais domésticos, fauna, flora e
meio ambiente? Foram pesquisados outros
produtos de menor impacto afnbiental?
. 4. Com relação à concorrência relativo

à aquisição do DDT objeto deste requeri
mento, solicitamos o envio da relação das
empresas que dela participaram, acompanha
da dos elementos referentes a preços, prazos
de entrega e demais condições.

Justificação

Consoante informações divulgadas na im
prensa, a SUCAM - Superintendência de
Saúde Pública, do Ministério da Saúde, ad
quiriu enorme quantidade de inseticida com
provadamente não eficiente para o controle
do mosquito Anopheles transmissor da malá
ria, conforme consta em noticiário publicado
na imprensa nacional, a exemplo da matéria
publicada no jornal Correio Braziliense de
12 de outubro de 1989. O mesmo jornal, em
matéria recente, publica declaração do se
nhor José Manoel Cabral. responsável pela
área de controle biológico da Embrapa: "A
utilização do DDT como a SUCAM pretende
realizar através de um "tratamento de cho-

que", ou seja, em grande quantidade, vai
ocasionar na população da região vários pro
blemas, entre eles intoxicações, alergias, pro
blemas de pele e respiratórios e para o meio
ambiente há a destruição dos insetos benéfi
cos, como as abelhas, responsáveis pelo equi
líbrio do ecossistema".

Forçosose reconhecer que matéria tão po
lêmica, obrigaria a realização de um estude
prévio de impacto ambiental, conforme de
termina o art. 225 da Constituição Federal,
não havendo registro que tal exigência tivesse
sido determinada pelo Ibama ou qualquer ór
gão ambiental estadual.

Não bastassem tais argumentos, existem
rumores de que a concorrência não atendeu
aos imperativos legais atinentes à matéria,
visto que os preços de compra consubstan
ciados no contrato de aquisição subseqüente
seriam notoriamente superiores aos pratica
dos no mercado internacional.

Vale ressaltar que o mencionado contrato
firmado com a P. T. Montrose Bestindo Nu
santara de Jacarta, Indonésia, cujo Diretor
é o Dr. Gled B.G. Barsky, alcança o total
de US$ 12.555.000 (doze milhões, quinhentos
e cinqüenta e cinco mil dólares), sendo o frete
pago pela Sucam.

Isto posto, é de fundamental importância
que o Legislativo apure as irregularidades no
que tange aos aspectos relativos à moralidade
administrativa, bem como eventuais impac
tos ambientais e na sllúde humana, decor
rentes da aplicação do referido inseticida.

Estes os motivos pelos quais apresentados
o presente requerimento de informações.

Sala das Sesc ~es, 13 de novembro de 1990.
- Deputado Fábio Feldmann,

I - Relatório

Com o presente requerimento, o Senhor
Deputado Fábio Feldmann dirige-se à Mesa
solicitando o encaminhamento do pedido de
informações ao Senhor Ministro da Saúde e
ao Senhor Secretário-Geral da Presidência
da República, sendo que em relação a este
último, para que, através da Secretaria de
Meio Ambiente, sejam prestados os seguin
tes esclarecimentos:

1 - Foi realizado ou está prevista a exigên
cia da elaboração de Estudo d~ Impacto Am
bientai, e respectivo RIMA, para a aplicação
do inseticida DDT adquirido recentemente
pela SUCAM - MS/Superintendência de
Saúde Pública. Vale lembrar que a Consti
tuição Federal determina ao poder público
o controle de métodos, técnicas e substâncias
que comportem risco à vida, à qualidade de
vida e meio ambiente, assim como a realiza
ção de estudo prévio de impacto ambiental
para atividades potencialmente causadoras
de significativa degradação ambiental. Afora
isso, a lei regulamentadora da matéria, exige
providências imediatas da autoridade,
"quando organizações internacionais respon
sáveis pela saúde, alimentação ou meio am
biente, das quais o Brasil seja membro inte
grante ou signatário de acordos e convênios,
alertarem para riscos ou desaconselharem o
uso de agrotóxicos, seus componentes e afins.
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caberá à autoridade competente tomar ime
diatas providências, sob pena de responsa
bilidade".

1.1 Este estudo de impacto ambiental, se
realizado, foi aprovado pelas agências am
bientais competentes, a exemplo do Ibama,
e demais órgãos ambientais?

2. Na aquisição do referido inseticida, se
levou em consideração as recomendações de
órgãos internacionais que desaconselham o
seu emprego em larga escala?

3. Na aplicação do produto estão previs
tas medidas mitigadoras aos possíveis imapc
tos nos animais domésticos, fauna, flora e
meio ambiente? Foram pesquisados outros
produtos de menor impacto ambiental?

4. Com relação à concorrência relativa
à aquisição do DDT objeto deste requeri
mento, solicitamos o envio da relação das
empresas que dela participaram, acompanha
da dos elementos referentes a preços, prazos
de entrega e demais condições.

A justificação da iniciativa assenta-se em
notícias divulgadas na imprensa, segundo as
quais a Sucam adquiriu enorme quantidade
de inseticida para o controle do mosquito
anopheles, transmissor da malária. Consta
que a utilização do DDT como prevista, oca
sionará intoxicações, alergias .etc. na popu
lação e problemas para o meio ambiente, sem
que fosse feito um estudo prévio de impacto
ambiental, havendo, pois, necessidade. da
apuração sobre possíveis irregularidades, in
clusive na concorrência realizada para aqui
sição do referido inseticida.

É o relatório.

TI - Voto do Relator

A proposição guarda conformidade com
as normas que disciplinam a matéria, razão
pela qnal manifesto-me por seu encaminh~

mento, como requerido.
Sala das Reuniões da Mesa, - De-

putado Inocêncio Oliveira.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, aprovoq o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n9 715/90, for
mulado pelo Senhor Deputado Fábio Feld
mann ao Senhor Ministro da Saúae e ao Se
nhor Secretário-Géral da'Presidência da Re
pública;isobre. a importação e utilização de
DDT para combate à malária e dengue.

Brasília, 14 de dezembro de 1990. -Hélio
Dutra, Secretário-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
J'(' 716, DE 1990

Solicita informações ao Secretário de
Meio Ambiente da Presidência da Repú
blica sobre a realização de Estudo de Im
pacto Ambiental e Relatório de Impacto
Ainbiental relativo ao asfaltamento da
BR-364, trecho Porto Velho-~ioBran
co.

Senhor Presidente, nos termos do disposto
no art. 50, parágrafo segundo, da Constitui
ção FedMal e nos arts. 115 e 116 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Ex~. que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas ao Senhor Secretário do Meio
Ambiente da Presidência da República as se
guintes informações:

1. Se foram realizados Estudos de Impac
to Ambiental e RIMA - Relatório de Impac
to Ambiental para a pavimentação da BR-364
no trecho Porto Velho-Rio Branco e sua
extensão até Cruzeiro do Sul. Em caso afir
mativo, solicito cópias dos referidos estudos.

2. Caso a primeira resposta seja negativa,
está prevista a elaboração do EIAlRIMA?
Qual o prazo determinado?

3. Foram realizadas audiências públicas
para auscultar a população local e avaliar os
relatórios técnicos? Em caso afirmativo, in
formar onde e quando foram realizadas e for
necer cópias dos relatórios e lista dos partici
pantes.

Justificação

Apesar da polêmica com relação ao asfalta
mento da BR-364, em especial no trecho Por
to Velho-Rio Branco e sua posterior exten
são até Cruzeiro do Sul, verifica-se, em doeu
mentos oficiais ("Programa de Desenvolvi·
mento do Setor Transportes - Ministério dos
Transportes", 1990 - 93, e o PL n9 19/90
que dispõe sobre o Orçamento da União para
1991), que trechos vêm sendo asfaltados sem
o prévio Estudo de Impacto Ambiental e res
pectivo RIMA, ou audiências públicas, como
determina a Constituição Federal,leis e reso
luções em vigor.

Usando de prerrogativas que me confere
o mandato, solicitei, através dos Requeri
mentos de Informação n'" 440, e 441 de 1989,
esclarecimentos ao então Ministério dos
Transportes sobre os projetos de asfaltamen
to de estradas (incluindo trechos da BR-364),
constantes da Mensagem n9 689/89, para os
quais foi solicitado crédito suplementar.
Através do Aviso n" 2/90, o Senhor Ministro
da Infra-estrutura nos informou que o
"PMACI, que de certa maneira substitui o
ElA-RIMA, envolve todas as ações de miti
gação de imapactos da área de influência da
rodovia, fora da faixa de domínio, sendo que
nesta, as ações de mitigação necessárias são
de responsabilidade do DNER e suas contra
tadas" ..Ressalta ainda que "somente a partir
de janeiro de 1986, com a Resolução n9 1/86
da Conama, passou a ser exigido o RIMA
para obras rodoviárias, portanto após o início
das obras da BR-364".

Realmente, a estrada já estava aberta, no
entanto, as o1;>ras de asfaltamento vem sendo
realizachls após entrada em vigor da resolução
do CoÍlama e.da promulgação 'i:la Constitui
ção Federal e, sem dúvida nenhuma, o impac
to do asfaltamento ê muito maior do que o
da estrada de 'terra, intransitável na maior
parte do ano (época das chuvas), sendo indis
cutível a necessidade de sua exigência.

A argumentação é frágil, pois, se aestrada
já estava efetivamente aberta, não isto não
significa que modificações de porte posterio
res - como é o asfaltamento - já estivessem
abrangidas por uma possível avaliação perti-

nente apenas à abertura. Sabe-se que sem
dúvida nenhuma, que é o impacto de uma
via asfaltada na Amazônia é muito maior do
que de uma estrada de terra, tanto para o
meio ambiente como para as comunidades
locais.

Estes os motivos para a requisição das in
formações constantes no presente Requeri
mento.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 1990.
- Deputado Fábio Feldmann.

I - Relatório

Pelo presente requerimento, o Senhor De
putado Fábio Feldmann pretende obter escla
recimentos do Senhor Secretário-Geral da
Presidência da República, através do senhor
Secretário do Meio Ambiente, relativamente
às questões abaixo enumeradas:

1. Se foram realizados estudo de Impacto
Ambiental e RIMA - Relatório de Impacto
Ambiental para a pavimentação da BR-364
no trecho Porto Velho-Rio Branco e sua
extensão até Cruzeiro do Sul. Em caso afir
mativo, solicito cópias dos referidos estudos.

2. Caso a primeira resposta seja negativa,
está prevista a elaboração do ElA/RIMA?
Qual o prazo determinado?

3. Foram realizadas audiências públicas
para auscultar a população local e avaliar os
relatórios técnicos? Em caso afirmativo, in
formar onde e quando foram realizadas e for
necer c6pias dos relat6rios e lista dos partici
pantes.

Na justificação, afirma o autor que apesar
da p0lêmica quanto ao asfaltamento da
BR-364, verifica-se que trechos vêm sendo

,asfaltados sem o prévio estudo de impacto
ambiental e respectivo RIMA, ou audiências
públicas, como determina a legislação em vi
gor. Alega também que o impacto do asfalta
mento é muito maior que o da estrada de
terra, tanto para o meio ambiente como para
as comunidades locais, razão pela qual é in
discutível a necessidade de tais exigências.

Eis o relatório.

fi - Voto do Relator

Somos pelo encaminhamento do pedido,
eis que encontra-se devidamente amparado
nas regras atinentes à matéria.

Sala das Reuniões dá Mesa, - De-
putado Inocêncio Oliveira.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reu'nião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n" 716/90, for
mulado pelo Senhor Deputado Fábio Feld"
mann ao Sennor Secretário-Geral da Presi
dência da República, sobre a .realização de
estudo de impacto ambiental e relatório de
impacto ambiental relativo ao asfaltamento
da BR-364, trecho Porto Velho-Rio Bran
co.

Brasília, 14 de de:lembro de 1990, - Hélio
Dutra, Secretário-Geral da Mesa. .
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 717/90

Solicita informações ao Ministério da
Justiça a respeito de empresas ligadas ao
setor farmacêutico, de pneus e de cimen
to.

Nos termos regimentais do art. 50, § 2·,
e na fOlma previstl;l pelo art. 115, inciso I
do caput, do Regimento Interno da Casa,
requeiro sejam solicitadas informações ao
Ministério da Justiça a respeito de providên- '
cias que estão sendo tornadas para combater
a política abusiva de preços das atividades
que apresentam características de carteI. Em
especial, as relativas às empresas farmacêu
ticas, de pneus e de cimento.

Justificação

A população tem assistido, por meio de
amplo noticiário veiculado pelos meios de co
municação social, a freqüentes convocações
de t;mpresas para se justificarem, no Minis
tério da Justiça, a respeito de abusivas remar
caÇ.ões de preços de seus prodqtos. Esta me
dida tem sido açolhida corno salutar. Toda
via, ainda existem muitas restrições a esse
tipo de atuação s615retudo porque, de imedia
to, o consumidor,não está sentindo os efeitos
dessa fiscalização. ,

Todos nós ternos recebido manifestações
sobre o terna. E para que possamos avaliar,
adequadamente, essa ablação governamen
tal, é imprescindível que saibawos, exata
mente, corno ela se desenvolve, as medidas
que estão sendo tornadas, a metodologia para
verificação das remarcações havidas, os com
promissos assumidos pelas empresas etc.

Sobretudo, as maiores perplexidades da
população estão voltadas para três setore~

de suma importância: produtos farmacêuti
cos, pneumáticos e cimento. É indispensável
que se conheça o quç o Ministério da Justiça
vem realizando para que esses verdadeiros
cartéis sejam chamados à responsabilidade
e parem de manipular preços.

Sala das Sessões, 13 de novembro d.e 1990.
- Deputado Nilson Gibson.

I - Relatório

Através do requerimento sob exame, o Se
nhor Deputado Nilson Gibson solicita o enca
minhamento de pedido de informações ao
Senhor Ministro da Justiça, visando obter es
clarecimentos acerca de providências que es
tão'sendo tornadas para combater a política
abusiva de preços, das atividades que apre
sentam características de cartel, em especial
as relativas às empresas farmacêuticas, de
pneus e de cimento.

A justiãcação da iniciativa baseia-se em
noticiário veiculado pela imprensa sobre as
freqüentes convocações de empresas para se
explicarem no Ministério da Justiça, a respei
to de remarcaçpes abusivas de preços de seus
pro'dutos. sem que. todavia. os efeitos dessa
atuação tenham beneficiado o consumidor.
Julga, assim. o autor da proposição ser indis-

pensável saber o que vem sendo realizado
para que esses verdadeiros cartéis sejam cha
mados à responsabilidade e parem de mani
pular preços.

Eis o relatório.

11 - Voto do Relator

Manifesto-me pelo encaminhamento do
pedido, visto encontrilr-se devidamente am
parado nas normas que disciplinam a matéria.

Sala das Reuniões da Mesa, - De-
putado Inocêncio Oliveira.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n' 717/90, for
mulado pelo Senhor Deputado Nilson Gib
son ao Senhor Ministro d;l Justiça, sobre a
política abusiva de preços por parte de em
presas ligadas ao setor farmacêutico, de
pneus e de cimento.

Brasília, 14 de dezembro de 1990. - Hélio
Dutra, Secretário-Ger~1 da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N'718/9O

Senhor Presidente,
Ao abrigo do que dispõem os artigos 50,

parágrafo 2·, da Constituição Federal, e 116
do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, solicito a Vossa Excelência que enca
minhe à professora Zélia Cardoso de Mello,
Ministra da Economia, Fazenda ePlaneja
mento, o seguinte requerimento de informa
çóes:

1 - são procedentes as denúncias de que
a Plane Constrnções e Incorporações Ltdal.,
empenhada na edificação do conjunto habita
cional "Maison Bueno", com 102. (cento e
dois) apartamentos de luxo, na cidade' de
Goiânia, Goiás, apesar de haver avençado
com a Caixa Econômica Federal financia
mento equivalente a 40,35'% do valor da
obra, teria obtido recursos superiores a esse
percentual?

2 - É .padrão usual da Cáixa Econômica
Federal contratar financiamentos apreciais e
posteriormente ampliá-los, de forma a suprir
a participação do capital privado?

3 - O fi!1anciamento integral de residên
cias de luxo faz parte da política de aplicações
da CEF em projetos habitacisJnais?

4 - O cadastro pessoal do Sr. Eduardo
Cardoso, da Plane Construções e Incorpo
rações Ltda., traduz algum tipo de informa
ção corno, por exemplo, a falência da Cons
trutura Cardoso, da qual ele era sócio majo
ritário?

5 - Mesmo currículo negociai não indica
ria empresas onde o mesmo cidadão teria par
ticipado corno grande devedor da extinta
Companhia de Financiamento da Produção
(CFP)?

6 - Esse tipo de transação pode ,ou não
ser considerado "um negócio especial", de
claro favorecimento pessoal, ainda mais

quando o Sr. Eduardo Cardoso se apresenta
corno "amigo íntimo" do Presidente da Re
pública e exibe ostensivamente profunda liga
ção com o poder central?

7 - Procede a informação de que, após a
divulgação das primeiras notícias acerca de
dúvidas sobre a limpidez da op-yração, todo
o nível de gerência elevada da fi~ial de Goíâ
nia teria sido sumariamente destituído e/ou
transferido de suas funções? \

8-Na hipótese de serem procydentes as
informações que formaram o conhecimento
do Meritíssimo Juiz Carlos Humberto de Sou
za, da 3' Vara Federal de Goiânia, quais as
providências saneadoras determinadas pelo
Ministério da Economia, Fazenda e Planeja
mento à sua comandada CEF, e se tais medi
das englobam a aplicação de punições admi
nistrativas e de natureza penal contra os que
realizaram operação tão temerária quanto
danosa à moralidade que deve presidir a ges
tão do dinheiro público?

Justificação

Noticiário publicado em vários jornais do
País (recortes anexos) dá conta de que em
préstimo concedido à Plane Construções e
Incorporações Ltda., visando a cobrir pouco
mais de 40% dos recursos necessários à edifi·
cação de 102 apartamentos de luxo na cidade
de Goiânia, foi simplesmente ~xpandido a
100% do valor da obra. \

A alteração, se verdadeira, é alt~ente te
merária, ferindo dispositivos do contrato ce
lebrado com a Caixa Econômica Federal, que
exigem, nesse tipo de operação, que a empre
sa financiada promova o aporte de recursos
próprios.

Outras informações, igualmente estampa
das na imprensa, aduzem que tal postura da
CEF enquadra discutível tipo de "negócio
especial", de claro favorecimento pessoal, e
cuja implementação teria precipitado a trans
ferência de alguns de seus principais execu
tivos.

Dados surgidos a posteriori contêm infor
mações de que o Sr. Eduardo Cardoso, sócio
majoritário da Plane Construções e Incorpo
rações Limitada, teria a desabonar seu cadas
tro recente falência e a condição de grande
devedor da extinta Comissão de Financia
mento da Produção (CFP):

Ainda de acordo com o noticiário, o maior
dado curricular do Sr. Eduardo Cardoso seria
o de posar como amigo pessoal do Presidente
da RepúbliGa e de circ1!lar com certa desen
voltura na intimidade do poder. Neste caso,
o procedimento da CEF espelharia um negó
cio que, embora aceitável sob o ponto de
vista bancário, seria moralmente duvidoso,
principalmente em face de um Governo que
prega a moralidade, a transparência de suas
açõ.es e o integral respeito ao patrimônio pú
blico.

O noticiário da imprensa gera dúvidas e
incertezas; lançando graves interrogações a
respeito do prQ.i:edimento da CEF. Para evi
tar conclusões açodadas, que possam macular
a imagem da empresa ou enodoar o conceito
de pessoas físicas e/ou jurídicas, é que propo·
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edição de 8-11-90

mros uma evidência, diz um funcionário da
Caixa, de que o Máison Bueno está ,sendo
erguido sem dinheiro da Plane, mas apenas
da CEF.

'reresa Cardoso AlE
Folha de S. Paulo,

I - Relatório

Com o presente requerimento, o Senhor
Deputado Amaury Müller solicita o encami
nhamento de pedido de informações à Senho
ra Ministra da Economia, Fazenda e Planeja
mento visando obter os esclarecimentos abai
xo enumerados:

1. São procedentes as denúncias de que
a Plane Construções e Incorporações Ltda.,
empenhada na edificação do conjunto habita
cional "Maison Bueno", com 102 (cento e
dois) apartamentos de luxo, na cidade de
Goiânia, apesar de haver avençado com a
Caixa Econômica Federal financiamento
equivalente a 40,35% do valor da obra, teria
obtido recursos superiores a esse percentual?

Amigo de Collor não apresenta
documentos de empréstimo da CEF

D.a Sucursal de Brasília
Ao contrário do que havia prometido an

teontem, o empresário Eduardo Antonio
dtrdoso;' amigo do presidente Fernando Co
llor de Mello, não apresentou ontem docu
mentos que comprovam a regularidade de
um empréstimo concedido pela Caixa Econô
mica Federal (CEF) para que sua empresa,
Plane Construções e Incorporações Ltda.,
construa um imóvel residencial de luxo em
Goiânia (GO).

Segundo o assessor de comunicação da Pla
ne, Murilo Murso, "como o assunto está sob
judice, não haverá qualquer declaração da
empresa até a manifestação da Justiça".

Desde o dia 31 de outubro, a Justiça Fede
ral, por decisão do juíz Carlos Humberto de
Sousa, da 3' Vara de Goiânia, determinou
à CEF "o bloqueio dos depósitos" do empre
sário até o valor de Cr$ 222 milhões. Esse
valor corresponde à participação, com recur
sos próprios, de Eduardo Cardoso na cons
trução do "Maison Bueno", um edifício resi
dencial com 102 apartamentos de luxo, no
bairro mais nobre de Goiânia. A decisão da
)ustiça Federal, que suspende até o dia 5 de
dezembro a liberação de recursos à Plane,
foi tomada, segundo Sousa, porque existem
evidências de favorecimento' da CEF à em
presa.

O procurador da República em Goiás,
Franklin Rodrigues da Costa, quer entrar
com uma"ação civil pública na Justiça contra
Eduardo Cardoso e a Caixa Econômica Fede
ral. Ele quer que o restante do empréstimo
à Plane Engenharia só seja liberado quando
Cardoso tiver concluído 60% da obra. Embo
ra o empresário tenha recebido duas parcelas
do empréstimo, um relatório de medição fei
to na obra por um engenheiro da CEF cons
tatou que apenas 8,3% do edifício estava con
cluído em 17 de sctembro.

Quarta-feira, 7-11-90Jornal da Tarde

DONO DA PLANE
PREPARA SUA DEFESA.

Acusado de ter favorecido de empréstimos
da Caixa Econômica Federal para a constru
ção do Residencial Maison Bueno, um prédio
de apartamentos em Goiânia, o empresário
Eduardo Cardoso está desde ontem juntando
documentos para se defender da decisão judi
cial que bloqueou os financiamentos de sua
empresa - a Plane Construções e Incorpo-
rações. .

Enquanto Cardoso junta documentos, o
procurador Franklin Rodrigues da Costa pre
para uma Ação Civil Pública em que pedirá
à justiça que o bloqueio dos bens seja man
tido até o empresário provar que cumpriu
as exigências do contrato que assinou com
aCEF.

Maison Bueno -'Um complexo de 102 apar
tamentos de luxo financiado pela Caixa Eco
nômica Federal (CEF) ao empresário Eduar
do Cardoso. O juiz considerou que o emprés
timo constituiu favorecimento a Eduardo
Cardoso e determinou o bloqueio de todos
os valores do empresário e de seus sócios,
em até sessenta por cento do custo da obra.
O empreendimento havia sido denunciado
como favorecimento por causa da amizade
que une o empresário Eduardo"Cardoso e
o Presidente da República, Fernando Collor
de Mello. O Juiz, em seu despacho, dá prazo
máximo de 48 horas à CEF para que com
prove nos autos o bloqueio dos valores de
Cardoso.

nho respostas efetivas e concretas às questões
que cercam a rumorosa transação.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 1990.
- Deputado Amaury MüllerPDT - RS

Correio Braziliense
Brasília, terça-feira, 6 de novembro de 1990

PLANE FICA SEM CRÉDITOS DA CAI-
XA

O Juiz Carlos Humberto de Souza, da 3'
Vara Federal de Goiás, decidiu que a Caixa
Econômica Federal (CEF), terá de cancelar
imediatamente a liberação de recursos para
a Plane Construções e Incorporações Ltda.,
a empresa de Eduardo Cardoso, que constrói
120 apartamentos de luxo em Goiânia. Con
forme o juiz, existe no contrato de construção
do residencial Maison Bueno "fortes evidên
cias de favore~imentto da CEF à Plane, o
que contraria os princípios .constitucionais
que regem a administração pública, principal
mente o da moralidade".

"Cumprirei a decisão judicial, embora con
siderando que do ponto de vista bancário está
tudo correto", disse ontem à noite o Presi
dente da CEF, Lafaiete Coutinho, no mo
mento em que analisava com o advogado
Márcio de Assis Borges, e com o Diretor
de Habitação e Hipoteca, José Carlos Guima
rães, o despacho do juiz. "Estou contestado
no meu ato de administração e vou me defen
der" , disse ainda o presidente da CEF, tran
qüilo porque não foi acusado da liberação
de Cr$370,4 milhões de capital de giro para
o mesmo residencial Maison Bueno.

O procurador da República que acusa a
CEF de beneficiar a Plane Construções e In
corporações, Franklin Rodrigues da Costa,
diz, no entanto que o exame de irregulari
dades na liberação desse capital de giro, já
totalmente recebido por Eduardo Cardoso,
ainda está se processando no Ministério PÚ
blico. Ele considerou. mais urgente requerer
ao juiz que cancelasse o repasse 'de parcelas
do financiamento da CEF até que a Plane
cumpra com recursos próprios o investimento
de 59,65 por cento do Maison Bueno.

Atendendo ao pedido do procurador, o
Juiz Carlos Humberto de Souza sustenta que
Eduardo Cardoso não cumpriu com as obri
gações contratuais firmadas com a CEF na
contratação do financiamento habitacional
para o Maison Bueno. Isso porque a planilha
de liberação de recursos da CEF diz que a
obra tem o custo de 884.903 VRF (Valor Re
ferência de Financiamento), a recursos pró
prios da Plane e 357 mil VRF, ao financia
mento da CEF.

Correio Braziliense
Economia •
Brasília, terea-feira, 6 de novembro de 1990

Dinheiro alheio

Por esse contrato, Eduardo Cardoso teria
que aplicar dinheiro próprio e não apenas
o da CEF na construção do Maison Bueno
- 102 apartamentos de luxo com salões de
festa, quadras polivalentes, salões de jogos,
saunas e duas piscinas. Diz a primeira cláu
sula do contrato cujos repasses do juiz Carlos
Humberto de Sousa cancelou, que é funda
mental a "constatação, precedida pela fiscali
zação da CEF, da aplicação de recursos pró
prios da devedora no que respeita à parte
não financiada do empreendimento".

Favorecimento

Conforme a ação que o procurador Frank
lin da Costa ajuizará nos próximos dias, esses
repasses deverão ficar bloqueados até que
a CEF prove que a Plane investiu recursos
próprios nesse empreendimento. Conforme
o despacho judicial, Eduardo Cardoso pre
cisa aplicar 59,65% do custo da obra para
ter direito às parcelas do financiamento da
ÇEF. Diz o juiz que o contrato foi firmaoo
dentro de "certas excepcionalidades, o que

FAVORECIMENTO demonstra, por si só, fortes evidências de fa-
O Juiz Carlos Humberto de Souza, da Jus- vorecimento da CEF à Plane".

tiça Federal de Goiânia, concedeu liminar Uma outra ação contra a Plane está sendo
à Procuradoria-Geral da República, determi- preparada pelo procurador, agora para averi-
nando a suspensão da liberação dos recursos guar a regularidade da concessão de Cr$
à Plane Construções e Incorporações Ltda., 370,4 milhões de capital de giro, feita pela
referentes ao financiamento do conjunto -_ CEF para o mesmo Maison Bueno. Essa é
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2. É padrão usual da Caixa Econômica
Federal contratar financiamentos parciais e
posteriormente ampliá-los, de forma a suprir
a participação do capital privado?

3. O financiamento integral de residên
cias de luxo faz parte da política de aplicações
da CEF em projetos habitacionais?

4. O cadastro pessoal do Senhor Eduardo
Cardoso, da Plane Construções e Incorpo
rações Ltda., traduz algum tipo de informa
ção como, por exemplo, a falência da Cons
trutora Cardoso, da qual ele era sócio majo
ritário?

5. Mesmo currículo negociai não indica
ria empresas onde o mesmo cidadão teria par
ticipado como grande devedor da extinta
Companhia de Financiamento da Produção
(CFP)?

6. Esse tipo de transação pode ou não
ser considerado "um negócio es.pecial", de
claro favorecimento pessoal, ainda mais
quando o Senhor Eduardo Cardoso se apre
senta como "amigo íntimo" do Presidente
da República e exibe ostensivamente profun
da ligação com o poder central?

7. Procede a informação de que, após a
divulgação das primeiras notícias acerca de
dúvidas sobre a limpidez da operação, todo
o nível de gerência elevada da filial de Goiâ
nia teria sido sumariamente destituído e/ou
transferido de suas funções?

8. Na hipótese de serem procedentes as
informações que formaram o conhecimento
do Meretíssimo Juiz Carlos Humberto de
Souza, da 3' Vara Federal de Goiânia, quais
providências saneadoras determinadas pelo
Ministério da Economia, Fazenda e Planeja
mento à sua comandada CEF, e se tais medi
das englobam a aplicação de punições admi
nistrativas e de natureza penal contra os que
realizaram operação tão temerária quanto
danosa à moralidade que deve presidir a ges
tão do dinheiro público?

A justificação da iniciativa assenta-se em
noticiário segundo o qual a CEF teria conce
dido empréstimo à Plane Construções e In
corporações Ltda., para a edificação de 102
apartamentos de luxo na cidade de Goiânia
GO, caracterizando um tipo de "negócio es
pecial", de claro favorecimento pessoal, e
lançando graves interrogações a respeito do
procedimento da Caixa Econômica Federal,
razão por que, para evitar conclusões açoda
das, propõe respostas efetivas e concretas às
questões que cercam a rumorosa transação.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Visto que a proposição encontra-se devida
mente amparada nas normas atinentes à ma
téria, somos por seu encaminhamento. como
requerido.

Sala das Reuniões da Mesa. - Deputado
Inocêncio Oliveira.

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n" 718/90, for
mulado pelo Senhor Amaury Müller à Senho
ra Ministra da Economia, Fazenda e Planeja
mento, sobre questões relacionadas a em
1

préstimos e contratos celebrados entre a Cai
xa Econômica Federal e a Plane Construções
e Incorporações Ltda.

Brasília. 14 de dezembro de 1990. - Hélio
Dutra, Secretário-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 719/90

Senhor Presidente:
Requeiro. de acordo com o artigo 50, §

2", da Constituição Federal, e artigo 116, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, sejam solicitadas ao Excelentissimo Se
nhor Ministro da Justiça, as seguintes infor
mações:

1- Confirmação ou não da realização pelo
Departamento de Polícia Federal da chama
da "Operação Sertão", levada a cabo nos
municípios baianos de Casa Nova, Sento Sé,
Pilão Arcado. Abaré. Mucurerê e Chorro
cho, em maio deste ano;

2 - Caso afirmativo, qual foi o objetivo
e quais foram os resultados da referida "ope
ração";

3 - A exemplo da "Operação Sertão",
que outras diligências realizou a Polícia Fede
ral no período de 5 de outubro de 198R até
esta data;

4 - Relacionar as glebas, com respectiva
lócalização. dimensão da área, situação do
minial e demais dados de identificação de
cada imóvel que tenha sido objeto de diligên
cia da Polícia Federal em que tenha sido cons
tatada a presença de plantas psicotrópicas el
ou produtos psicotrópicos já prontos para
consumo;

5 - Dos casos relacionados no item ante
rior. quais as providências que foram toma
das visando o indiciamento penal dos respon
sáveis e a expropriação dos bens. conforme
determina o artigo 243, da Constituição Fe
deral;

6 - Tendo sido instaurado inquérito, quais
foram concluídos, quais estão ainda em anda
mento e qual a situação atual destes últimos;

7 - Dos inquéritos concluídos, quais fo
ram remetidos à autoridade competente para
a propositura das ações previstas em lei;

8 - Na hipótese de existirem inquéritos
concluídos e não remetidos à autoridade do
Ministério Público, para os fins previstos no
dispositivo constitucional em questão, indicar
as razões da não-remessa do inquérito;

9 - Quais são os procedimentos adotados
para a instauração de inquéritos policiais des
tinados à apuração do ilícito em questão;

10 - Qual o prazo para a conclusão dos,
inquélitos instaurâdos.

Sala das Sessões. 13 de novembro de 1990.
- Deputado Gumercindo Milhomem, Líder
doPT.

I - Relatório

Através deste requerimento, o Senhor De·
putado Gumercindo Milhomem solicita o en·
caminhamento de pedido de informações ao
Senhor Ministro da Justiça, visando obter es
clarecimentos às questões abaixo enumeradas:

1 - Confirmação ou não da realização pe
lo Departamento de Polícia Federal da cha-

mada "Operação Sertão". levada a cabo nos
municípios baianos de Casa Nova, Sento Sé,
Pilão Arcado, Abaré, Mueurerê e Chorro
cho, em maio deste ano;

2 - Caso afirmativo, qual foi o objetivo
e quais foram os resultados da referida "ope
ração";

3 - A exemplo da "Operação Sertão",
que outras diligências realizou a Polícia Fede
ral no período de 5 de outubro de 1988 até
esta data;

4 - Relacionar as glebas, com respectiva
localização. dimensão da área, situação do
minial e demais dados de identificação de
cada imóvel que tenha sido objeto de diligên
cia da Polícia Federal em que tenha sido cons
tatada a presença de plantas psicotrópicas el
ou produtos psicotrópicos já prontos para
consumo;

5 - Dos casos relacionados no item ante
rior, quais as providências que foram torna
das visando o indiciamento penal dos respon
sáveis e a expropriação dos bens, conforme
determina o artigo 243, da Constitnição Fe
deral;

6 - Tendo sido instaurado inquérito, quais
foram concluídos, quais estão ainda em anda
mento e qual a situação atual destes últimos;

7 - Dos inquéritos concluídos, quais fo
ram remetidos à autoridade competente para
a propositura das ações previstas em lei;

8 - Na hipótese de existirem inquêritos
concluídos e não, remetidos à autoridade do
Ministério Públícb, para os fins previstos no
dispositivo constitucional em questão. indicar
as razões da não-remessa do inquérito;

9 - Quais são os procedimentos adotados
para a instauração de inquéritos policiais des
tinados à apuração do ilícito em questão;

10 - Qual o prazo para a conclusão dos
inquéritos instaurados.

11 - Voto do Relator

Somos pelo encaminhamento do pedido, cu"
jos fundamentos estão acordes com as normas
que disciplinam a matéria.

Sala das Reuniões da Mesa.
Deputado Inocêncio Oliveira.

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n" 719/90, for
mulado pelo Senhor Deputado Gumercindo
Milhomem ao Senhor Ministro da Justiça.
sobre "Operação Sertão".

Brasília, 14 de dezembro de 1990. -Hélio
Dutra, Secretário-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N' 720/90

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câ
mara dos Deputados,

Na forma do disposto no § 2" do art. 50
da Constituição Federal, combinado com o
inciso I do art. 115 do Regimento Interno
desta Câmara. requeiro a Vossa Excelência,
ouvida a Mesa, seja encaminhado o presente
à Sr" Ministra de Estado dos Negócios da
Economia, Fazenda e Planejamento pará que
esclareça a esta Casa do Congresso Nacional
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por quais razões, até o momento, não estão
liberados para os usuários comuns os cartões
de crédito internacionais.

Há notícias de que o Banco Central do
Brasil tem liberado para um restrito número
de clientes o uso de tais cartões, que podem
utilizá-los de forma limitada, mediante paga
mento das contas em cruzeiros pelo câmbio
de turismo.

Sala das Sessões, 21 de novembro de 1990.
- Deputado Cunha Bueno, PDS - SP.

I - Relatório

Com o requerimento em epígrafe, o Se
nhor Deputado Cunha Bueno solicita à Se
nhora Ministra da Economia, Fazenda e Pla
nejamento esclarecimentos acerca das razões
pelas quais, até o momento, não estão libera
dos para os usuários comuns os cartões de
crédito internacionais.

Informa o autor que o Banco Central tem
liberado o uso de tais cartões somente para
um restrito número de clientes e mesmo assim
mediante pagamento das contas em cruzeiros
pelo câmbio de turismo.

II - Voto do Relator

Somos pelo encaminhamento do pedido,
visto que se encontra devidamente amparado
nas normas atinentes à matéria.

Sala das Reuniões da Mesa,
Deputado Inocêncio Oliveira.

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n· 720/90, for
mulado pelo Senhor Deputado Cunha Bueno
à Senhora Ministra da Economia, Fazenda
e Planejamento, sobre razões de não libera
ção dos cartões de crédito internacionais.

Brasília, 14 de dezembro de 1990. - Hélio
Dutra, Secretário-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
No 721/90

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câ
mara dos Deputados,

Na forma do disposto no § 2. do art. 50
da Constituição Federal, combinado com o
inciso I do art. 115, do Regimento Interno
desta Câmara, requeiro a Vossa Excelência,
ouvida a Mesa, seja encaminhado o presente
ao Sr. Ministro da Infra-Estrutura para que
esclareça a esta Casa do Congresso Nacional
por que razões, segundo informações recebi
das, a direção do DNER (Departamento Na-

, cional de Estradas de Rodagem) vem coorde
nando a publicação, pela grande imprensa
nacional, de anúncios abordando o relaciona
mento político do Executivo com o Congres
so Nacional.

Chegou ao conhecimento do Requerente
que a matéria constante do editorial "Gente
Capaz de Tudo", publicado ontem no Jornal
do Brasil" e hoje divulgado por diversos ou
tros grandes jornais do País (cópia anexa)
está sendo custeada por empresa prestadora
de serviços ao DNER. Daí, o presente pedido
a fim de que Sua Excelência preste as infor-

mações necessárias para o completo esclare
cimento do caso.

Sala das Sessões, 21 de novembro de 1990.
- Deputado Cunha Bueno, PDS-SP.

I - Relatório

Através do requerimento sob exame, o Sr.
Deputado Cunha Bueno solicita seja encami
nhado pedido de informações ao Ministro da
Infra-Estrutura, visando obter esclarecimen
tos acerca das razões pelas quais a direção
do DNER vem coordenando a publicação,
pela grande imprensa nacional, de anúncios
abordando o relacionamento político do Exe
cutivo com o Congresso Nacional.

Na justificação, o autor faz referência ao
editorial sob o título "Gente Capaz de Tu
do", publicado no Jornal do Brasil, cuja ma
téria consta que estaria sendo custeada por
empresa prestadora de serviços ao DNER.

E o relatório.

II - Voto do Relator

Somos pelo encaminhamento do pedido,
visto que se acha devidamente amparado nas
normas atinentes à matéria.

Sala das Reuniões, . - Deputado
Inocêncio Oliveira.

GENTE CAPAZ DE TUDO

Quem conta com o apoio parlamentar de
partidos como esses que negociam nomea
ções eleitoreiras com o Governo tem duas
oposições: uma normal e outra embuçada,
pronta a desferir golpes pelas costas. Qual
quer um deles é capaz de tudo quando não
tem atendido um interesse menor que é a
sua razão de ser. A constelação de legendas
fisiológicas que negociam com votos só tem
a coerência das mais baixas traficâncias. Ne
nhuma convicção. No nível inferior, se a pre
missa é o interesse particular, o interesse pú
blico torna-se secundário.

Na seqüência de um esforço concentrado
para tirar as últimas vantagens, antes que o
Congresso Nacional entre em recesso, o des
pudor bate recordes. Houve de tudo, mas
o que sobressaiu foi o lado torpe do compor
tamento fisiológico. Para retirar a adminis
tração pública do atoleiro em que a enfiou
o tráfico de influência, sob os auspícios da
Aliança Democrática e, depois, sob a hege
monia do PMDB, em passado recente, o go
verno não pode lidar com esse tipo de gente.

É preciso distingüir, no plano das relações
entre o Executivo e o Legislativo, que há
concessões que são políticas e concessões fi
siológicas que são caso de polícia. E aí não
pode admitir entendimento e intimidade polí
tica sem multiplicar o risco. O PDS, o PTB,
o PRN, o PFL são partidos capazes de per
mitir que a legenda funcione como balcão.
E, quando se perde o pudor em política, não
há limite. O Líder do PTB, Gastone Righi,
explicitou há dias que, sem o atendimento
dos favores pedidos, o Governo não teria os
votos ao seu dispor. O PRN também tomou
parte no estouro da boiada impaciente na

_Câmara dos Deputados.

A seqüência culminou com a revelação do
Líder do PDS: o Deputado Amaral Netto,
que Carlos Lacerda considerava uma carica
tura dos seus defeitos, excedeu-se. Não tendo
sido atendida uma indicação sua para a dire
toria da Telerj, depois de três meses, invadiu
o gabinete do ministro da Infra-Estrutura e,
munido de um gravador oculto, interpelou-o
com desenvoltura. O ministro falou em cará
ter reservado, e o deputado se sentiu no direi
to de utilizar-se publicamente da explicação.
O parlamentar nada teve a perder com esse
método, mas o ministro passou recibo de in
genuidade política.

O Governo vai ter que rever as linhas do
seu relacionamento político com o Congresso
Nacional, ,para não ficar nas mãos dessa gen
te, que pratica o fisiologismo selvagem. Uma
relação política que se desfaz obriga as duas
partes a respeitar o que foi dito e ouvido
em confiança. A não ser assim, entre a polí
tica e o "gangsterismo" não haveria espaço
por onde possam circular as pessoas de bem.
Já é tempo de escolher interlocutores mais
idôneos, sem antecedentes comprometedo
res.

O Governo deve rever seu relacionamento
com o Congresso para não ficar nas mãos
dessa gente, que prática o fisiologismo selva
gem.

Transcrito do Jornal«}o Brasil- 19-11-90.
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o

parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n. 721190, for
mulado pelo Senhor Deputado Cunha Bueno
ao Senhor Ministro da Infra-Estrutura, sobre
razões por que o DNER vem coordenando
a publicação de anúncios abordando o rela
cionamento político do Executivo com o Con
gresso Nacional.

Brasília, 14 de dezembro de 1990. -Hélio
_Du~~, Se.cretário-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 722/90

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 116 do Regi

mento Interno dos Deputados, e art. 50, §
2. da Constituição Federal, seja solicitada ao
Excelentíssimo Senhor Secretário-Geral da
Presidência da República informações preci
sas que permitam estabelecer qual é o valor
real dos salários pagos aos titulares dos se
guintes cargos:

- Ministro de Estado;
- Secretário de Estado;
- Secretário-Geral da Presidência da Re-

pública;
- Coordenador de Comunicação Social da

Presidência da República.

Justificação

Preocupado com a política de arrocho sala
rial que penaliza o funcionalismo público,
quero estabelecer uma comparação entre os
salários dos servidores públicos federais e os
vencimentos pagos aos titulares de cargos de
confiança.

Brasília, 21 de novembro de 1990. - De
putado Luiz Gushiken.
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I - Relatório

Através do requerimento em epígrafe, o
SI. Deputado Luiz Gushiken solicita seja en
caminhado pedido de informação ao Sr. Se
cretário-Gerai da Presidência da República,
visando obter esclarecimentos sobre o valor
real dos salários pagos aos titulares dos se
guintes cargos:

- Ministro de Estado;
- Secretário de Estado;
- Secretário-Geral da Presidência da Re-

pública;
- Coordenador de Comunicação Social da

Presidência da República.
Na justificação da proposta alega o autor

que pretende estabelecer uma comparação
entre os salários dos servidores públicos fede
rais e os vencimentos pagos aos titulares de
cargos de confiança.

II - Voto do Relator
Manifesto-me pelo encaminhamento do

pedido, cujos fundamentos estão acordes
com as normas que disciplinam a matéria.

Sala de Reuniões da Mesa. - Deputado
Inocênc~oOliveira.

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n" 722/90, for
mulado pelo Senhor Deputado Luiz Gushi
ken ao Senhor Secretário-Geral da Presidên
cia da República, sobre valor real dos salários
pagos a titulares de cargos de confiança.

Brasília, 14 de dezembro de 1990. - Hélio
Dutra, Secretário-Geralda Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 723/90

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 50, § 2" da

Constituição Federal, e art. 116 do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados. sejam,
solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Minis·
tro do Trabalho e Previdência Social, as se·
guintes informações:

l-Por que estão havendo atrasos exces
sivos e crescentes na concessão dos benefícios
do seguro-desemprego?

2 - Quais são as iniciativas que têm sido
tomadas para se alcançar a meta estabelecida
no art. 19, inciso XIV, da Lei n" 7.998, de
li de janeiro de 1990?

Justificação

É muito importante que tenhamos clareza
dos motivos que vêm causando os crescentes
atrasos na concessão do benefício do seguro·
desemprego que, de nosso ponto de vista con
tradiz o disposto no art. 19 "Compete ao Co
defat ... ": inciso XIV "Fixar prazos para pro
cessamento e envio ao trabalhador da requi·
sição do benefício do seguro-desemprego, em
função das possibilidades técnicas existentes,
estabelecendo-se como objetivo o prazo de
trinta dias", da Lei n" 7.99Rf90.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1990.
- Deputado Paulo Paim, PTIRS.

I - Relatório

Com o requerimento em análise. o Sr. De·

putado Paulo Paim solicita esclarecimentos
ao Sr. Ministro do Trabalho e Previdência
Social nos seguintes termos:

1 - Por que estão havendo atrasos exces
sivos e crescentes na concessão dos benefícios
do seguro-desemprego?

2 - Quais são as iniciativas que têm sido
tomadas para se alcançar a meta estabelecida
no art. 19, inciso XIV, da Lei n" 7.998, de
11 de janeiro de 1990?

A proposição é fundamentada na necessi
dade de conhecimento dos motivos que vêm
causando os crescentes atrasos na concessão
do benefício do seguro-desemprego.

II - Voto do Relator

Votamos pelo encaminhamento do pedido,
vez que Se acha devidamente amparado nas
normas atinentes à matéria.

Sala das Reuniões da Mesa. - Deputado
Inocêncio Oliveira.

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n9 723/90, for·
mulado pelo Senhor Deputado Paulo Paim
ao Senhor Ministro do Trabalho e Previdên
cia Social, sobre atrasos na concessão do se
guro-desempregQ,.

Brasília, 14 de dezembro de 1990. - Hélio
Dutra, Secretário-Geral 'da Mesa.

REQUERIMENTO -DE INFORMAÇÃO
N' 724/90

Excelentíssimo SenhorMinistro de Estado
da justiça,

Requeiro, de conformidade com o disposto
nos arts. 115, inciso I e 116, inciso II do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados e
com o art. 50, § 2" da Constituição Federal,
as seguintes informações:
1-Quais as áreas pretendid~s pela FU

NAI (Fundação Nacional do Indio) para
áreas ou reservas indígenas no Estado de Ro
raima?

2 - Quais as áreas já demarcadas?
3 - Quais as áreas já delimitadas?
4 - Quais as áreas a serem delimitadas el

ou demarcadas?
5 - Que procedimentos estão em curso

objetivando a desapropriação ou a remoção
de garimpeiros, fazendeiros e outros das
áreas delimitadas, demarcadas ou pretendi
das pela Funai no Estado de Roraima?

Câmara dos Deputados, Sala das Sessões.
Brasília, 4 de dezembro de 1990. -Depu

tado Mozarildo Cavalcanti.

I - Relatório

Com o presente requerimento. o Sr. Depu
tado Mozarildo Cavalcanti pretende obter do
Sr. Ministro da Justiça os esclarecimentos
abaixo enumerados:
1-Quais as áreas pretendidas pela FU

NAI (Fundação Nacional do Índio) para
áreas ou reservas indígenas no Estado de Ro
raima?

2 - Quais as áreas já demarcadas?
3 - Quais as áreas já delimitadas?
4 - Quais as áreas a serem delimitadas ef

ou demarcadas?

5 - Que procedimentos estão em curso
objetivando a desapropriação ou a remoção
de garimpeiros, fazendeiros e outros das
áreas delimitadas', demarcadas ou pretendi·
das pela Funai no Estado de Roraima?

II - Voto do Relator

Somos pelo encaminhamento do pedido,
eis que se acha devidamente apoiado nas nor
mas atinentes à matéria.

Sala das Reuniões da Mesa. -.Deputado
Inocêncio Oliveira.

A Mesa, na reunião 'de hoje, apr~),10U o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n" 724/90, for,
mulado pelo Senhor Deputado Mozarilo(
Cavalcanti ao Senhor Ministro da Justiça, so
bre áreas pretendidas pela Funai para reser·
vas indígenas no Estado de Roraima.

Brasília, 14 de dezembro de 1990. - Hélio
Dutra, Secretário-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 725/90

Senhor Presidente.
Requeiro, de acordo com o art. 50, § 2'

da Constituição Federal, eart. 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos peputados,
sejam solicitadas à Excelentíssima Senhora
Ministra da Economia, Fazenda e Planeja
mento, as seguintes informações:

1 - Por que motivo a Caixa Econômica
Federal não está pagando o Fundá de Garan
tia do Tempo de Serviço - FGTS, aos traba
lhadores, por ocasião darescisão do contrato
a termo, como dispõe o -art. 20, inciso IX,
da Lei n" 8.036, de 11 de maio&: 1990.

Justificação

Conforme informações que recebemos de
sindicatos de trabalhadores, a Caixa Econô
mica Federal não está pagando o FGTS des
tes trabalhadores por falta de ins~ruçõ_es.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1990.
- Deputado Paulo Paim, PTIRS.

I - Relatório

Através deste requeríplento, .0 Sr.. Depu
tado Paulo Paim solicita seja encaminhado
pedido de informações à Sr' Ministra da Eco
nomia, Fazenda e Planejamento, visando ob
ter esclarecimentos dos motivos pelos quais
a Caixa Econômica Federal não está pagando
o Fundo de Gatantia do Tempo de Serviço
- FGTS, aos trabalhadores, por oçasião da
rescisão do contrato a termo, como dispõe
o art. 20, inciso IX, da Lei n" 8.036, de 11
de maio de 1990.

II - Voto do Relator

Manifesto-me pelo encaminhamento do
pedido, eis que se encontra devidamente fun
damentado nas normas atinentes à matéria.

Sala das Reuniões da Mesa. - Deputado
Inocêncio Oliveira.

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n" 725/90, for
mulado pelo Senhor Deputado Paulo Paim
à Senhora Ministra da Economia, Fazenda.-
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e Planejamento, sobre não pagamento do
FGTS pela Caixa Econômica Federal.

Brasília, 14 de dezembro de 1990. - Hélio
Dutra, Secretário-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO N' 726, DE 1990

Solicita ao Ministro do Trabalho e Pre·
vidência Social informações sobre as re·
centes alterações introduzidas na gestão
do FGTS, através do Decreto n' 99.684,
de 8 de novembro de 1990.

Senhor Presidente,
O deputado que este subscreve, na uso de

suas atribuições e na forma regimental, re
quer o encaminhamento pela Mesa da Câma
ra dos Deputados ao Ministério do Trabalho
e Previdência Social do seguinte:

Pedido de Informações

O Diário Oficial da União do dia 12 de
novembro de 1990 publicou o Decreto n'
99.684, de 8 de novembro de 1990, que regu
lamenta o FGTS.

O decreto restringe os poderes do Conse
lho Curador e prejudica sua tarefa de, em
nome da sociedade brasileira, zelar para que
não ocorram mais os desvios e desperdícios
que impuserâm à classe trabalhadora 23 bi
lhões de dólares de perda.

Tendo em vista o papel e a competência
atribuídos ao Conselho Curador do FGTS,
solicita-se as seguintes informações:

I -qual foi o papel desempenhado pelo
Ministério do Trabalho e Previdência Social,
a quem incumbe a presidência do Conselho
Curador. na elaboração deste regulamento;

11 - se o Conselho Curador teve conheci
mento prévio das alterações feitas no decreto
e a conseqüente redução de seus poderes;

lU - qual a opinião das bancadas de traba
lhadores e empresarios do Conselho Curador
sobre a redução de seus poderes;

IV - se o Ministério do Trabalho e da Pre
.vidência Social entende que pode conhecer
com a profundidade aconselhável a utilização
dos recursos sem os poderes que lhe eram
conferidos pelo decreto qtle chegou a ser assi
nado, depois não publicado pelo' Governo
e, enfim, substituído pelo atualmente em vi
gêricia.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1990.
- Antônio Britto, Deputado Federal.

I - Relatório

Com o requerimento em análise, o Sr. De
putado Antônio Britto solicita o encaminha
mento de pedido .de informações ao Sr. Mi
nistro do Trabalho e Previdência Social, vi
sando obter os seguintes esclarecimentos:

I - qual foi o papel 4.esempenhado pelo
Ministério do Trabalho e Previdência Social,
a quem incumbe a presidência do Conselho
Curador, na elaboração deste regulamento;

11 - se o Conselho Curador teve conheci
mento prévio das alterações feitas no decreto
e a conseqüente redução de seus poderes;

III - qual a opinião das bancadas de traba
lhadores e empresários do Conselho Curador
sobre a redução de seus poderes;

IV - se o Ministério do Trabalho e da Pre
vidência Social entende que pode conhecer
com a profundidade aconselhável a utilização
dos recursos sem os poderes que lhe eram
conferidos pelo decreto que chegou a ser assi
nado, depois não publicado pelo Governo
e, enfim, substituído pelo atualmente em vi
gência.

Na justificação, o autor da iniciativa cita
o Decreto n' 99.684, de 8 de novembro de
1990, que restringe os poderes do Conselho
Curador do FGTS, a quem foi atribuído novo
papel e nova competência, prejudicando a
sua tarefa de zelar para que não ocorram
mais os desvios e desperdícios.

n - Voto do Relator

Somos pelo encaminhamento do pedido,
vez que se acha devidamente amparado nas
normas atinentes à matéria.

Sala das Reuniões da Mesa. - Deputado
Inocênçio Oliveira.

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n' 726/90, for
mulado pelo Senhor Deputado Antônio Brit·
to ao Senhor Ministro do Trabalho e Previ
dência Social, sobre alterações introduzidas
na gestão do FGTS, através do Decreto n'
99.884, de 8 de novembro de 1990.

Brasília, 14 de dezembro de 1990. - Hélio
Dutra, Secretário-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N' 727, DE 1990.

Solicita informações à Ministra da Econo
mia, Fazenda e Planejamento sobre o Rela
tório de Reavaliação dos Incentivos Fiscais
da COplissão criada pelo Decreto n' 99.435,
de 1ç de agosto de 1990.

Senhor Presidente,
Com base no disposto no Art. 50, § 2',

da Constituição Federal, e Arts.. 115 e 116
do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, solicito a V. Ex' que, ouvida a Mesa,
sejam solicitadas à Senhora Ministra da Eco
nomia, Fazenda e Planejamento, as seguintes
informações:

1. Quais os resultados da Comissão de Rea
valiação de Incentivos Fiscais, criada pelo
Decreto n° 99.435, de l' de agosto de 199O?

.2. O relatório final de reavaliação dos in
centivos fiscais, foi submetido pela Secretaria
Têcnica à Comissão de Reavaliação de Incen
tivos Fiscais, conforme previsto no decreto
de criação?

3. Quais as medidas de acompanhamento
da implantação das medidas programadas e
em execução?

4. Solicito cópias dos seguintes documen
tos:

a) Relatório Final de Reavaliação dos In
centivos Fiscais e, caso ainda não esteja con
cluído, cópia dos relatórios parciais.

b) Programação detalhada de acompanha
mento das medidas definidàs pela Comissão.

5. Em caso de terem sido detectadas irregu
laridades na aplicação e utilização dos incen
tivos fiscais, quais as medidas legais e admi
nistrativas adotadas?

Justificação

Os incentivos fiscais, concebidos de início
para o Nordeste do Brasil, foram estendidos
à Amazônia em 1963, e incrementados com
a criação da SUDAM - Superintendência
de Desenvolvimento da Amazônia, pela Lei
n. 5.173, de 27 de outubro de 1966. Esses
incentivos deveriam ser aplicados inicialmen
te na indústria. Em 1966 houve a primeira
liberação de recursos para o setor agrope
cuário, seguindo-se rapidamente uma preva
lência desse setor na disputa por incentivos.
Considerando um período mais longo, como
o de 1965 a agosto de 1977, verifica-se que
os recursos liberados pela SUDAM, a preços
constantes, beneficiavam preferentemente, e
de modo claro, a agropecuária (49,5%).

Desde sua criação, a SUOAM aprovou (se
gundo dados da própria Superintedência) 914
projetos para implantação de projetos. Des
ses, 546 são projetos agropecuários, abran
gendo uma área de 9.123.442 hectares (ofi
cialmente) e um investimento de 38 bilhões
de cruzados, a preços atuais.

A política de incentivos fiscais na Ama
zônia teve como objetivo principal a valori
zação econômica da região, através de seu
desenvolvimento econômico da região, ava·
Iiações, inclusive do próprio Governo Fede
ral, através do COMIF - Comissão de Ava
liação de Incentivos Fiscais, instituída pelo
Decreto n° 91.138, de 18 de março de 1985,
mostram as distorções e fracassos desse tipo
de política, em especial para a região Amazô
nica. Este mesmo relatório, apontou ainda
irregularidades na aplicação de todos os in
centivos fiscais (FINOR, FISET, etc).

Na Amazônia, entre os efeitos negativos,
destacam-se a concentração da propriedade
de terra, com a formação de latifúndios; a
indução ao conflito fundiário, ao despovoa
mento, à monocultura de pastagem, à pecuá
ria de corte, à devastação ambiental; e a ma
nutenção de um permanente clima de tensão
social no interior. Além disso, não há dúvidas
sobre o saldo altamente negativo, tanto do
ponto de vista ambiental, como do social,
dos projetos que destruíram o bem mais no-

o bre das regiões onde se instalaram a floresta
- sem criar fontes compensatórias à altura.

Convém ressaltar, ainda, que foi inverso
o resultado da ação que a política de incen
tivos fiscais para a Amazônia deveria desen
volver para atacar o problema estrutural mais
importante da região: o desemprego. Pode
mos citar ainda que o uso do fogo, junta

.mente com o manejo inadequado, tem levado
projetos a ficarem totalmente inviabilizados
quanto à qualidade do solo, eliminando inclu
sive os 50% de reserva ecológica previstos
em lei.

As avaliações mostram que os projetos
produzem pouco ou nada, apesar do volume
de recursos aplicados, havendo inclusive con
centração dos mesmos para especulação e ga
rantia de posse da terra.

O fraco desempenho desses projetos agro
pecuários, em geral, na Amazônia, caracte
riza a política de incentivos fiscais, instru-,
mentos de doação de recursos mais do que J
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fator de desenvolvimento, além de induzir
destruição ambiental inusitada.

Em novembro de 1989, solicitamos fosse
encaminhado ao Sr. Ministro do Interior o
Requerimento de Informações n' 436/89, in
dagando sobre os resultados do processo que
motivou a dispensa do Sr. Henry Checralla
Kayath do cargo de Superinteooente da SU
DAM.

Em resposta ao requerimento, recebemos
o relat6rio da Comissão instituída pela Porta
ria n' 414-GM, de 20.7.89, alterada pela Por
taria n" 416-GM, de 26.7.89, instalada em
31.7.89......,. "Comissão de inquérito incumbida
de apurar irregularidades cometidas na área
de administração de Incentivos Fiscais do
Fundo de Investimento da Amazônia - FI
NAM, criado pelo Decreto-Lei n' 1.376, de
12 de dezembro de 1974, junto à SUDAM
- Superintendência de Desenvolvimento da
Amaiônia"~ que culminou com a demissão
do'Sr. Kayath, única medida concreta de que
temos notícia no que se refere à má utilização
de incentivos fiscais. .

De acordo com o reIilt6rio que nos foi en
viado, a comissão de inqúérito apurou a exis
tência de irregularidades quanto à coorde
nação,administração e execução dos incen
tivos fiscais afetos ao FINAM.
, Através do Requerimento de Informações

n' 502, de 1990, solicitamos informações so
bre as medidas adotadas em função das irre
gularidades apuradas; especialmente no que
se refere ao ressarciamento dos recursos do
erário público aplicados indevidamente. As
respostas, no entanto;'não esclarecem sufi
cientemente as providências tomadas.

Desde 1986 (com o Relatório da COMIF)
até opresente foram criadas inúmeras comis
sões para avaliação dos incentivos fiscais, no
entanto, até o presente a população brasileira
não conhece em profundidade a avaliação dos
resultados dà aplicação de recursos atr.avés
dos'incentivos fiscais..

À C~missão criada pelo Decreto'n' 99,435,
de l'de agosto de 1990, tem por objetivos:

"1 - reavaliar - do ponto de vista econô
mico, financeiro, administrativo e institucio
nal - a sistemática de incentivos regionais
instituída pelo Decreto~Lei n' 1.376. de 12
de dezembro de 1974 e operada através dos
Fundos ,de Investimentos do Nordeste (FI
NOR),da Amazônia (FINAM) e de Recupe
ração Econômica do Estado do Espírito San
too(FUNRES), oferecendo sugestões de me
didas corretivas e/ou aperfeiçoadoras dessa
sistemática; e

II - acompanhar a implantação das medi
das legais e regulamentares que resultem di
reta ou indiretamente dessas sugestões, mani
festando-se sobre a eficácia operacional res
pectivà."

Consideramos, portanto, de fundamental
importância que os membros do Congresso
Nacional conheçam, com a maior brevidade
possível, os resultados dos trabalhos da refe
rida Comissão, para o acompanhamento e
fiscalização da utilização dos recursos públi
cos.

É importante evitar que esta Comissão seja
mais uma etapa burocrática na evolução do
tema dos incentivos fiscais, sem que a popu
lação tenha efetivamente conhecimento ple
no do problema e sem'que cessem, de fato,
os prejuízos causados à Nação em benefício
ilegítimo de poucos.

Sala das ~ssões, 5 de dezembro de 1990.
- Deputado Federal Fábio Feldmann

I - Relatório

Através do requerimento em epígrafe, o
Sr. Deputado Fabio Feldmann solicita seja
encaminhado pedido de informações à SI" Mi
nistra da Economia, Fazenda e Planejamen
to. visando obter esclarecimento nos termos
das questõe~ abaixo rel~cionadas:

1 - Quais os resultados da Comissão de
Reavaliação de Incentivos Fiscais, criada pe
lo Decreto n" 99,435, de 1" de agosto de 1990?

2 - O relatório final de reavaliação dos
incentivos fiscais, foi submetido pela Secre
taria Técnica à Comissão de Reavaliação de
Incentivos Fiscais, conforme previsto !Íi) De
creto de criação?

3- Quais as medidas de acompanhamento
da implantação das medidas programadas e
em execução?

4- Solicita cópias dos seguintes documen
tos:

a) Relatório Final de Reavaliação dos In
centivos Fiscais e,caso ainda não esteja con
cluído, cópia dos relatórios parciais.

b) Programação detalhada de acompanha
mento das medidas definidas pela Comissão.

5 - Em caso de terem sido detectadas irre
gularidades na aplicação e utilização dos In

, centivos Fiscais, quais as medidas legais e
administrativas adotadas?

Na justificação, o autor'da iniciativa tece
considerações acerca da política de incentivos
fiscais. questionando os resultados alcança
dos, pois as avaliações mostram que os proje~

tos produzem pouco ou nada.• apesar do volu"
me de recursos aplicados, causando enormes
prejuízos à Nação em benefício ilegítimo de
po~cos.

E o relatório.

11 - Voto do Relator

A proposição guarda' conformidade com
as normas,que regem a matéria.

Somos assim pelo encaminhamento do pe
dido, como requerido.

Sala das Reuniões da Mesa, - Deputado
Inocêncio Oliveira

A Mesa.-lla reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n' 727/90. for
mulado pelo Senhor Deputado Fábio Feld
mann à Senhora Ministra da Economia, Fa
zenda e Planejamento, sobre Relatório de
Reavaliação dos Incentivos Fiscais da Comis
são criada pelo Decreto n" 99.435, de 1" de
agosto de 1990.

Brasília, 14 de dezembro de 1990. - Hélio
Dutra, Secretário-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 728/90

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do § 2', do art. 50

da Constituição Federal e dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, sejam solicitadas ao Excelentíssimo
Senhor Ministro da Infra-Estrutura, Dr. Ozi
res Silva, as seguintes informações:

I - Qual a situação do Projeto de Dupli
cação da Via Dutra (BR-116), no trecho Gua
rulhos/Cumbicá-SP;

II - Qual a previsão orçamentária e os re
cursos existentes para as obras de duplicação
e recuperação daquela rodovia;

III - Qual a posição da Via Dutra
(BR-116) e da Fernão Dias (BR-381) dentro.
do Programa SOS Rodovias;

IV - Quais os dados estatísticos e os estu
dos de que dispõe o Governo Federal sobre
os acidentes fatais ou com graves mutilações
ocorridos na Via Dutra, nos últimos 2 anos,
em decorrência do precário estado de conser
vação e da insuficiência das pistas de rola
mento particularmente 'quanto à estatística
referente ao trecho Guarulhos/Cumbica ~
SP;

V - caso haja levantamento nesse sentido,
qual o montante anual dos prejuízos mate
riais decorrentes dos acidentes, das péssimas
condições de fluxo de veículos e da insufi
ciência das pistas de rolamento na Via Butra
(BR-116), rio trecho indicado no item ante
rior.

Justificação

A situação precária das condições de segu
rança da BR-116, Via Dutra, tem acarretado
graves acidentes, registrando-se inúmeros
óbitos e grandes prejuízos materiais.

A imprensa tem noticiado que as obras de
recuperação daquela importante rodovia fe
deral não têm previsão. para seu início, des.
cartando-se, desde já, a sua execução a curto
prazo. Estima·se, .contudo, que o custo da
duplicação da Via Dutra. nó trecho Guaru
lhos/Cumbica, seria da ordem de Cr$ 5 bi
lhões, a preço de hoje, segundo o DNER
do Estado de São Paulo.

Diante do estado de calamidade em que
se encontra a BR-116, e levando-se em conta
a importância dessa rodovia 'para o escoa
mento da produção entre os maiores Estados
produtores do País - São Paulo/Rio de Ja
neiro -, é que se faz necessário o esclareci
mento por parte do Governo Federal quanto
aos programas de recuperação,da'estrada em
questão e qmil a sua prioridade dentro dos
projetos e dos recursos já existentes.

E urgente que tenhamos as soluções que
estanquem, de uma vez por todas, os cons
tantes acidentes rodoviários que, naquela ro"
dovia, têm sacrificado valiosas einsubstituí"
veis vidas humanas.

Sala das Sessões, de dezembro de
1990. - Deputado José Maria Eymael.

I - Relatório

Com o requerimento em análise, o Sr. De
putado José Maria Eymael pretende obter
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esclarecimentos do Sr. Ministro da Infra-Es
trutura, nos termos das questões abaixo rela
cionadas:

I - Qual a situação do projeto de Dupli
cação da Via Dutra (BR-1l6), no trecho Gua
rulhos/Cumbica-SP;

I1- Qual a previsão orçamentária e os re
cursos existentes para as obras de duplicação
e recuperação daquela rodovia;

UI - Qual a posição da Via Dutra
(BR-1l6) e da Fernão Dias (BR-381) dentro
do programa SOS Rodovias:

IV - Quais os dados estatísticos e os estu
dos de que dispõe o Governo Federal sobre
os acidentes fatais ou com graves mutilações
ocorridos na Via Dutra, nos últimos 2 anos,
em decorrência do precário estado de conser
vação e da insuficiência das pistas de rola
mento particularmente quanto à estatística
referente ao trecho Guarulhos/Cumbica-SP;

V - Caso haja levantamento nesse senti
do, qual o montante anual dos prejuízos ma
teriais decorrentes dos acidentes, das péssi
mas condições de fluxo de veículos e da insufi
ciência das pistas de rolamento na Via Dutra
(BR-116), no techo indicado no item ante
rior.

Na justificação, o autor da proposta infor
ma sobre o estado de calamidade em que
se encontra a BR-116, que por sua impor
tância se faz necessário o esclarecimento
quanto aos programas de recuperação da re
ferida rodovia e qual a sua prioridade dentro
dos projetos e dos recursos existentes.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Visto que a proposição guarda conformi
dade com as regras atinentes à matéri,il, so
mos por seu encaminhamento, como reque
rido.

Sala das Reuniões da Mesa em,
Deputado Inocêncio Oliveira.

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
requerimento de informação n" 728/90, for
mulado pelo Senhor Deputado José Maria
Eymael ao Senh()r Ministro da Infra-Estru
tura, s()brea situação do projeto de dupli-
caçãõda Via Dutra, trecho Guarulhos/Cum
bica, em São Paulo, bem como a posição da
quela via e da Fernão Dias dentro do progra
ma SOS Rodovias.

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
requerimento de informação n" 728/90, for
mulado pelo Senhor Deputado José Maria
Eymael ao Senlior Ministro da Infra-Estru
tura, sobre a llituação do proje~ de dupli
cação da Via Dutra, trecho Guarulhos/Cum
bica, em São Paulo, bem como a posição da
quela via e da Fernão Dias dentro do progra
ma SOS Rodovias.

Brasília, 14 de dezembro de 1990. - Hélio
Dutra, Secretário-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N' 729, DE 1990

COIn fundamento nas disposições constitu
.donais e regimentais pertinentes, requere-

mos sejam prestadas pelo Exmo. Sr. Ministro
do Trabalho e da Previdência Social, as se
guintes informações:

a) Por que a pensão concedida à viúva do
ex-Deputado Benedicto Vaz, falecido em ou
tubro de 1988 e constante do Processo de
Inscrição n" 82.496.439/0 não tem sido paga,
como determina a lei e o Regulamento dos
Benefícios da Previdência Social (arts. 35"3
a 357, isto é, em rigorosa igualdade com a
pensão devida aos dependentes de funcio
nários federais, aos quais estava legalmente
equiparado aquele parlamentar)?

b) Quais as medidas que pretende o Sr.
Ministro adotar para pronto cumprimento da
citada legislação?

Justificação
Benedicto Vaz foi parlamentar durante

mais de vinte anos e usando da faculdade
prevista no art. 4' do Decreto-Lei n9 288,
de 23 de fevereiro de 1938, inscreveu-se como
"contribuinte facultativo" do art. I pase, pos
teriormente absorvido pelo INPS e atualmen
te integrante do Instituto Naci€lnal de Seguro
Social, passando a contribuir mensalmente,
o que fez por cerca de 25 anos, quando ocor
reu o seu falecimento.

Caberia, na forma do Regulamento de Be
nefícios da Previi:lência Social, conforme dis
positivos já citados, ao INPS conceder à viúva
pensão vitalícia correspondente a cinqüenta
por cento do remuneração devida aos parla
mentares federais, já que foi nessa condição
que o Deputado Benedicto Vaz adquiriu os
direitos de segurado facultativo, fazendo
também jus aos reajustamentos subseqüen
tes. Tal, lamentavelmente, não ocorreu até
hoje.

Daí o presente requerimento de informa
ções com base no qual, certos estamos, o
Sr. Ministro Rogério Magri determinará as
providências cabíveis para eliminação da
odiosa discriminação que vem sofrendo a viú
va do ilustre parlamentar goiano que foi o
Dr. Benedicto VaL;, de saudosa memória, e
que tanto dignificou esta Casa.

Sala das Sessões. - Deputado Luiz Soyer.

I - Relatório
Através do requerimento em epígrafe, o

Sr. Deputado Luiz Soyer solicita à Mesa o
encaminhamento de pedido de informações
ao Sr. Ministro do Trabalho e da Previdência
Social, visando obter os esclarecimentos abai
xo:

a) Por que a pensão concedida à viúva do
ex-Deputado Benedicto Vaz, falecido em ou
tubro de 1988 e constante do Processo de
Inscrição n' 82.496.439/0, não tem sido paga,
como determina a lei e o Regulamento dos
Benefícios da Previdência Social (arts. 353
a 357, isto é, em rigorosa igualdade com a
pensão devida aos dependentes de funcio
nários federais, aos quais estava legalmente
equiparado aquele parlamentar)?

b) Quais as medidas que pretende o Sr.
Ministro adotar para pronto cumprime"nto da
citada legislação?

A justificação da iniciativa assenta-se no
fato de que Benedicto Vaz,após haver sido

parlamentar por mais de 20 anos, e, inscrito
como contribuinte facultativo do art. I pase,
haver contribuído para a previdência por cer
ca de 25 anos, nem assim recebe pensão vita
lícia correspondente a 50% da remuneração
devida aos parlamentares federais.

li - Voto do Relator

Manifesto-me pelo encaminhamento do
pedido, excluindo-se a indagação do item b,
vez que nos termos do inciso III do art. 116
do Regimento Interno, "não cabem, em re
querimento de informação, providências a to
mar, consulta, sugestão, conselho ou interro
gação sobre propósitos da autoridade a que
se dirige".

É o voto.
Sal!! das Reuniões da Mesa. - Deputado

Inocêncio Oliveira.
A Mesa, na reunião de hoje, apr",",ou o

parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n9 729/90, ex
cluindo-se a indagação do item b, formulado
pelo Senhor Deputado Luiz Soyer ao Senhor
Ministro do Trabalho e Previdência Social,
sobre o pagamento de pensão à viúva do ex
Deputado Benedicto Vazo

Brasília, 14 de dezembro de 1990. -Hélio
Dutra, Secretário-Geral da Mesa.

Brasília, 6 de dezembro de 1990.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES

N' 730/90

Autor: Deputado Paulo Ramos

Senhor Presidente,
Sob o título "TCU faz Sudene cobrar pre

juízos com o Finar", o Jornal 40 Brasil, de
2-12-90, denuncia que senadores e deputa
dos, (agora sob vedação constitucional), te
riam recebido beneficios, através de empre
sas que, sem o e.vmprimento da finalidade
que determinara o recebimento do dinheiro
público, não seriam responsabilizadas, nem
seus titulares, por falta de dispositivo legal,
conforme afirmação do atual Presidente da
Sudene, Sr. Walfrido Salmito.

Embora 'seja conveniente lembrar ao Sr.
Walfridó Salmito que está ém vigor no Brasil
u~ C:ódigo Penal, a matéria publicada, por
nao cItar os nomes dos Senagores e Deputa
dos, supostamente beneficiários de fraude
compromete a imagem de todo o Congress~
Nadnnal

Assim, nos t~rmos regimentais, requeiro
a Vossa Excelência seja enviado ao Sr. Wal
frido Salmito, Presidente da Sudene ofício
solicitando as seguintes informações: '

1 - Pelo menos nos últimos dez anos, com
data, nomes dos titulares e valor, relação das"
empresas que receberam recursos da Sudene,
através do Finar.

2 - Relacionar, separadamente, as em
presas que malbarataram ou desviaram os re
cursos recebidos, especificando entre os só-'
cios ou re.sponsáveis, aqueles que exerciam,
exerceram ou exercem mandatos eletivos. - .
Deputado Paulo Ramos.
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I - Relatório

Com o requerimento em análise, o Sr. De
putado Paulo Ramos solicita seja encaminha
do pedido de informações ao Sr. Ministro
da Agricultura, a fim de que S. Ex', através
da Sudene, preste esclarecimentos a esta Ca
sª <:lo Congresso, nos seguintes termos:
1-Pelo menos nos últimos dez anos, com

data, nomes dos titulares e valor, relação das
empresas que receberam recursos da Sudene,
através do Finor.

2-Relacionar, separadamente, as em
presas que malbarataram ou desviaram os re
cursos recebidos, especificando entre os só
cios ou responsáveis, aqueles que exerciam,
exerceram ou exercem mandatos eletivos.

A justificação da iniciativa assenta-se em
noticiário do Jornal do Brasil, edição de
2-12-90, sob o título "TCU faz Sudene cobrar
prejuízos com o Finor", denunciando que
servidores e deputados teriam recebido bene
fícios através de empresas e que não seriam
responsabilizados por falta de dispositivo le
gaI, fato que comprometeria a imagem de
todo o Congresso Nacional por não constar
o nome dos implicados na suposta fraude.

Eis o relatório.

11 - Voto do Relator

Tratando-se de proposição devidamente
amparada nas regras que disciplinam a maté
ria, somos por seu encaminhamento, como
requerido.

Sala das Reuniões da Mesa. - Deputado
Inocêncio Oliveira.

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n" 730/90, for
mulado pelo Senhor Deputado Paulo Ramos
ao Senhor Ministro da Agricultura, sobre a
relação de empresas que receberam recursos
da Sudene, através do Finor.

Brasília, 14 de dezembro de 1990. - Hélio
Dutra, Secretário-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N' 731, DE 1990

Solicita informações ao Ministro da In
fra-Estrutura sobre o contrato de transfe
rência do controle acionário de CEL
TINS, Companhia de Energia Elétrica do
Estado de Tocantins.

Sr. Presidente,
Nos termos do que dispõem o art. 50, §

29, da Constituição Federal e os arts. 115 e
116 dei Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, requeiro a Vossa Excelência que,
ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Exm9

Sr. Ministro da Infra-Estrutura as seguintes
informações:

- O contrato de transferência do controle
acionário da Celtins, sociedade de economia
mista, foi ou não aprovado pelo Departa
mento Nacional de Aguas e Energia Elétrica
-DNAEE, e sob qual motivação?

Justificação

O art. 184 e seu § 1" do Decreto n924.643.
de 10 de julho de 1934, que decretou o Código
de Águas estabelecem:

"Art. 184. A ação fiscalizadora do
Serviço de Águas estende-se:

a) a todos os contratos ou acordos,
entre as empresas de operação e seus
associados, quaisquer que estes sejam,
destinem-se os mesmos contratos oil
acordos à direção, gerência, engenharia,
contabilidade, consulta, compra, supri
mentos, construções, empréstimos, ven
das de ações ou mercadorias, ou a fins
semelhantes;

b) a todos os contratos ou acordos re
lativos à aquisição das empresas, de ope
rações pelas empresas de controle de
qualquer gênero, ou por outras empre
sas.

§ 1" Esses contratos ficam debaixo
de sua jurisdição para impedir lucros que
não sejam razoáveis, sendo examinado
cada contrato como um "item" separado
e não podendo se tornar efetivo sem sua
aprovação.
.....................................................
"

Reçentemente, o Governador Siqueira
CampQS assinou o contrato de privatização
da Celtins, empresa responsável por todos
os serviços de energia elétrica da nova unida
de da Feder.ação.

A Celtins será administrada por um consór
cio de quatro empresas, denominado Caiuá
Serviços de Eletricidade S.A., com sede em
São Paulo. O Governo será sócio minoritário,
com 20% das ações, uma cadeira na diretoria
e outra no Conselho Administrativo.

Justificando esse ato, o Sr. Siqueira Cam
pos afirmou estar procurando restringir a par
ticipação do Governo à criação de infra-es
trutura e à arrecadação dos tributos decor
rentes da atividade produtiva, ou seja, às suas
funções mais intrínsecas.

Sabe-se, no entanto, que o patrimônio a
ser incorporado à Celtins atinge
9.869.012,9336 OTN (valor de 31.12.88) e
que o controle acionário desse patrimônio
foi transferido pela insignificante quantia de
dois milhões, trezentos e noventa cruzados
novos (valor de 29-9-89). Fica, assim, patente
o excessivo lucro da empresa, com prejuízo
para o Estado.

Por esta razão, desejamos saber, na maior
brevidade possível, se esse contrato de trans
ferência de controle acionário foi ou não
aprovado pelo Departamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, do Ministério da
Infra-Estrutura, atualmente responsável por
essa fiscalização.

Sala das Sessões, de junho de 1990.
- Deputado Edmundo Galdino.

I - Relatório

Através do requerimento sob exame, o Sr.
Deputado Edmundo Galdino pretende obter
esclarecimentos da parte do Sr. Ministro da
Infra-Estrutura, nos termos da indagação
abaixo transcrita:

- O contrato de transferência do controle
acionário da Celtins, sociedade de economia
mista, foi ou não aprovado pelo Departa
mento Nacional de Aguas e Energia Elétrica
- DNAEE, e sob qual motivação?

Na justificação, o autor da iniCiatIva faz
um ligeiro histórico dos fatos que cercaram
a privativação da Celtins, ressaltando que o
patrimônio inc?rpora5!0 à _~ompanhia atinge
9.869.012,9336 OTN (valor-de 31~f2-88) e
que o controle acionário desse patrimônio
foi transferido pela insignificante quantia de
NCz$ 2.390.000,00 (dois milhões, trezentos
e noventa cruzados novos) - valor de
29-9-89, caracterizando um excessivo lucro
da empresa, com prejuízo para o Estado, ra
zão pela qual deseja saber se esse contrato
de transferência de controle acionário foi ou
não aprovado pelo Deparamento Nacional
de Águas e Energia Elétrica, do Ministério
da Infra-Estrutura.

II - Voto do Relator

Manifesto-me pelo encaminhamento do
pedido, eis que se achava devidamente apoia
do nas normas atinentes à matéria.

Sala das Reuniões da Mesa, - Deputado
Inocêncio Oliveira.

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informações n9731190, for
mulado pelo Senhor Deputado Edmundo
Galdino ao Senhor Ministro da Infra-Estru
tura, sobre contrato de transferência do con
trole acionário da CELTlNS - Companhia
de Energia Elétrica do Estado de Tocantins.

Brasília, 14 de dezembro de 1990. - Hélio
Dutra, Secretário-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N9 732, DE 1990

Solicita informações ao Secretário do Meio
Ambiente da Presidência da República sobre
as implicações do Decreto n9 99.547, de 26
de setembro de 1990, que suspende todas as
atividades de exploração florestal por tempo
indeterminado na floresta atlântica.

Senhor Presidente,
Com base no disposto no art. 50, parágrafo

segundo, da Constituição Federal, e arts. 115
e 116 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, solicito a V. Ex' que, ouvida a
Mesa, sejam solicitadas ao Senhor Secretário
de Meio Ambiente da Presidência da Repú
blica, as seguintes informações:

1. Foram realizados estudos para a ava
liação dos impactos ambientais e econômicos,
ou outros levantamentos das conseqüências
decorrentes da suspensão das atividades de
exploração florestal a que se refere o Decreto
n° 99.547, de 26 de setembro de 1990? Caso
a resposta seja afirmativa, solicito cópias dos
referidos estudos e levantamentos.

2. Qual a interpretação dada pela Secre
taria de Meio Ambiente ao conceito de "ma
nejo de rendimento sustentado", previsto pe
lo decreto em questão?

3. Quais os critérios utilizados pelo lBA
MA - Instituto Brasileiro do Meio Ambien
te e dos Recursos Naturais Renováveis para
a aprovação de projetos definidos como pos
suidores de planos de manejo sustentado na
floresta tropical atlântica? Esses critérios e
padrões são fixos para todas as unidades esta-
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Relação

Org. Mantenedor

1~
1302235
1302235
1302235
1315001
1302235
1302235
1302235
1302235
1302235
13OOZ1:t
1302235
1302235
1302235
1302235
1302235
1302235
1302235
1302235
1302235
1302235
130223S
1302235
1302235
1302235
1302227

duais ou existem padrões diferentes para cada
estado?

4. Quais as diretrizes seguidas pela Secre
taria de Meio Ambiente - PR, para a forma
ção de recursos humanos necessários ~o ma
nejo'sustentado da floresta tropical atlântica?

5. A comissão criada pelo Ibama com o
objetivo de elaborar proposta de estudo para
a exploração florestal em Santa Catarina faz
parte de um programa de criação de comis
sões nos estados que possuem mata atlântica?
Em caso afirmativo, qual é o cronograma pa
ra a instalação dessas comissões?

Justificação

O Decreto n9 99.547, de 26 de setembro
de 1990, proibindo toda a exploração na flo
resta tropical atlântica, por tempo indeter
minado, sucedeu a Portaria n" 1.201, de 18
de julho de 1990, do IBAMA - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis, que estabelecia idên
tica proibição pelo prazo de 60 (sessenta)
dias.

Portanto, é de se esperar que tenham sido
realizados estudos e levantamentos, especial
mente no que se refere à viabilidade técnica
da conciliação dà exploração com a conser
vação deste importante ecossistema brasilei
ro, cujas taxas de biodiversidade são conside
radas as maiores do planeta.

A legislação florestal brasileira IJrevê a ne
cessidade da exploração através do manejo
sustentado. A análise da literatura ~cnico

científica mostra a existência de duas corren
tes principais de pesquisas sobre manejo sus
tentado. Uma delas está preocupada com a
geração de modelos matemáticos sobre o
comportamento silvicultural de toda a flo
resta visando sua economicidade. A outra
corrente tende para manejos ecológicos, on
de cada espécie, com suas respectivas popula
ções dentro do ecossistema, é estudada para
que seja mantida a quantidade de biomassa,
a diversidade e a dinâmica natunil 'das popu
lações.

Consideramos, portanto, de fundamental
importância o esclarecimento das questões
contidas no presentlf lJCquerimento, para que
possamos avaliar qual o impacto do Decreto
n" 99.547 na verdadeira preservação da mata
atlântica, considerada patrimônio nacional.
pela Constituição Federal.

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1990.
- Fábio Feldmann - Deputado Federal.

I - Relatório

Com o presente requerimento, o Sr. Depu
tado Fábio Feldmann solicita seja encami
nhado pedido de informações ao Sr. Secretá
rio-Geral da Presidência da República, a fim
de que S. Ex', através da Secretaria do Meio
Ambiente, preste esclarecimentos a esta Casa
a respeito das seguintes questões:

1 - Foram realizados estudos para a ava
liação dos impactos ambientais e econômicos,
ou outros levantamentos das conseqüências
decorrentes da suspensão das atividades de
exploração florestal a que serefere o Decreto
n" 99.547, de 26 de setembro de 1990? Casa,

a resposta seja afirmativa, solicito cópias dos
referidos estudos e levantamentos.

2. Qual a interpretação dada pela Secre
taria de Meio Ambiente ao conceito de "ma
nejo derendimerito sustentado", previsto pe
lo decreto em questão?

3 - Quais os critérios utilizados pelo IBA
MA - Instituto Brasileiro do Meio Ambien
te e dos Recursos Naturais Renováveis para
a aprovação de projetos definidos como pos
suidores de planos de manejo sustentado na
floresta tropical atlântica? Esses critérios e
padrões são fixos para todas as unidades esta
duais ou existem padrões diferentes para cada
estado?

O autor fundamenta a sua iniciativa sob
o argumento de que necessita avaliar o impac
to do Decreto n" 99.547 na verdadeira preser
vação da mata atlântica, considerada patri
mônio nacional pela Constituição da Repú
blica.

II - Voto do Relator

Considerando-se que a proposição está am
parada nas normas atinentes à matéria, so
mos por seu encaminhamento, como reque
rido.

Sala das Reuniões da Mesa - Deputado
Inocêncio Oliveira.

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n" 732/90, for
mulado pelo Senhor Deputado Fábio Feld
mann ao Senhor Secretário-Geral da Presi
dência da República, sobre implicações do
Decreto n" 99.547, de 26-9-90, que suspende
todas as atividades de exploração fiorestral

Nome

Maria Gomes de Aral1jo
Izabel Domingós Borges
Francisca Alves Pereira
José Irani Pereira
SCbastiana Lucena Araujo
Ma do Carmo P. de Lucena
Alcides Justino de Medeiros
Crispina Maria L Medeiros
Francisca Maria dá Candeia
Elpidio Delfino da Costa
AntOnio P. Nóbrega
Ma dos Santos A. trindade
Maria Lucas de M. Morais
Francisca Maria Cabral
Abdal José de Lucena
Mariana Luiz da Silva
Francisca Maria da Silva
Rita Nogueira Bernado
Francisco das Chagas Bernado
Luzia Etelvina N. Silva
Maria de Lourdes F. Lima
Valter GerOnimo das Chagas
Anita Ramos de Araujo
Severina Lucena
Neuza Silva de Medeiros
Creuza A. de A Nóbrega

por tempo indeterminado na floresta atlân
tica.

Brasília, 14 de dezembro de 1990. -Hélio
Dutra, Secretário-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N'733/90

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais e

com base no art. 50, § 2" da Constituição
Federal, sejam solicitadas ao Senhor Ministro
do Trabalho e Previdência Social, ã seguinte
informação:

Considerando que recebemos correspon
dência do presidente do Sindicato dos Traba
lhadores Rurais de São Mamede, na Paraíba,
dando conta de irregularidades em aposen
tadoria de diversos agricultores daquele mu
nicípio, solicitamos a V. Ex' a seguinte infor
mação:

1: Solicitamos informações sobre as apo
sentadorias das pessoas relacionadas em ane
xo, onde gostaríamos de saber qual o motivo
que ocasionou a suspensão do pagamento de
seus benefícios, e qual as providências admi
nistrativas que estão sendo tomadas para se
estabelecer a regularidade dos pagamentos
e dos atrasados.

Justificação

O presente pedido de informações"se im
põe, dado a gravidade do fato econsidérando
a questão social que é causa de sofrimento
de diversos aposentados da Paraíba. Além
disso, ressalta-se que o Sindicato, tendo soli
citado informações à Previdência, não obteve
nenhuma resposta.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.
- Deputada Irma Passoni - PT/SP

NO do Beneficio

98566034-1
98564250-8
98565243-2
95803204-1
54372429
95788945-3
98364261-3
98565981-5
98364243-5
98364299"-0
'95795573-1
98566002-3
98566933-8
98204004-0
98364168-4
97959309-3
98565962-9
98203921-2
95788944-5
98565893-2
98364282-6
95788936-4
98204010-4
98364322-0
98566038-7
97957688-1
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nimidade, segue à Comissão de Economia,
Indústria e Comércio."

Leia-se: "I1I - ORDEM DO DIA: B 
Em tramitação ordinária: 1) Projeto de Lei
n' 1.314, de 1988, que 'Dispõe sobre a concor
data do mini, pequeno e médio produtor ru
ral.' AUTOR: Deputado Lélio Souza. RE
LATOR: Deputado Jonas Pinheiro. PARE
CER: pela aprovação. Aprovado por unani
midade, com adoção das emendas da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação,
segue ã Comissão de Economia, Indústria e
Comércio."

Brasília, 14 de dezembro de 1990. - Ma
Tiza da Silva Mata, Secretária.

Instituto de Previdência
dos Congressistas

19' REUNIÃO ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO

DE 1990
Aos quatorze dias do mês de novembro

do ano de hum mil novecentos e noventa,
às dezessete horas, reuniu-se ordinariamente
o Conselho Deliberativo do Instituto de Pre
vidência dos Congressistas - IPC, em sua
sede, situada no anexo I da Câmara dos De
putados, 259 andar, sob a presidência do Se
nador Chagas Rodrigues, com a presença dos
Senhores Conselheiros Senadores Affonso
Camargo, Jamil Haddad, Afonso Sancho,
Deputados Álvaro Valle, Carlos Benevides
e do Doutor Henrique Lima Santos. Obser
vado o quorum regimental, o Presidente il)i
ciou os trabalhos determinando ao Secretário
a leitura da ata da reunião anterior, o que
foi feito. Após a leitura, a ata foi discutida,
votada e aprovada sem restrições. Em segui
da o Presidente apresentou ao-Conselho um
projeto de resoluçâo, alterando o Regimento
Interno do IPC, de 8-5-1986. Esse projeto
de resolução, segundo explicações do Senhor
Presidente, se torna necessário, em função
da extinção do Departamento de Fundo As
sistencial e da criação das Seções de Paga
mento de Pensionistas e de Assistência So
cial. Submetido ã discussão e votação, o pro
jeto foi aprovado por unanimidade, tomando

Nome

Manoel Severino de Araujo
Hanaldo Danias.de Araujo
Anaide ArUnda de Medeiros
Maria da Guia do Nascimento
Manoel Cardoso Moreno
Luzia Cordeiro da Cruz
Francisca Cordeiro da Cruz
Avani Rodrigues de Lucena
Evani da Silva Uma
Jader Pereira da Silva
José Araujo de Lucena
Francisco Simões
José Pereira de Araujo
Damião Tomaz da Silva
José Inácio da Nóbrega
Luzia de Lourdes Silva
Rita Cassia de Medeiros
Antônio Enêas de Medeiros
João Batista de Andrade

I - Relatório

Com o presente requerimento, a Sra. De
putada Irma Passoni solicita esclarecimentos
ao Sr. Ministro do Trabalho e Previdência
Social, conforme o transcrito abaixo:

- Qual o motivo que ocasionou a suspen
são do pagamento dos benefícios das pessoas
relacionadas em anexo e quais as providên
cias administrativas que estão sendo tomadas
para se estabelecer a regularidade dos paga
mentos e dos atrasados.

A autora da proposta fundamenta o pedido
alegando a gravidáde do fato e considerando
a questão social, que é a causa de sofrimento
de diversos apos~ntados da Paraíba.

fi - Voto do Relator

Somos pelo encaminhamento do pedido,
eis que se acha amparado nas normas atinen
tes ã matéria.

Sala das Reuniões da Mesa, -Deputado
Inocêncio Oliveira.

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n9 733/90, for
mulado pela Senhora Deputada Irma Passoni
ao Senhor Ministro do Trabalho e Previdên
cia Social, sobre o motivo da suspensão do
pagamento de benefícios a aposentados vin
culados ao Sindicato dos Trabalhadores Ru
rais de São Mamede - PB.

Brasília, 14 de dezembro de 1990. - Hélio
Dutra, Secretário-Geral da Mesa.

Errata
COMISSÃO DE AGRICULTURA E

POLÍTICA RURAL
48' Legislatura - 4' Sessão Legislativa

2' REUNIÃO (ORDINÁRIA),
REALIZADA A 9 DE MAIO DE 1990

Onde se lê: "I1I - ORDEM DO DIA:
B - Em tramitação ordinária: 1) Projeto de
Lei n' 1.314, de 1988, que 'Dispõe sobre a
concordata do mini, pequeno e médio produ
tor rural.' Autor; Deputado Lélio Souza.
RELATOR: Deputado Jonas Pinheiro. PA
RECER: pela aprovação. Aprovado por una-

Org. Mantenedor

1302235
1302235
1302235
1302235
1302235
1302235
1302235
1302235
1302235
1302235
1302200
1302235
1302235
1302235
1302235
1302235
1302235
1302235
1302235

N° do Beneficio

98203954-9
97959319-0
98565989-0
98364231-1
98565897-5
98203945-0
98566022-0
98565922-0
98565920-3
98555808-3
78641699-0
98566044-9
95788986-0
97959321-2
98565941-0
98566046-5
98565976-9
98564191-1
95788950-0

esta Resolução o número 27/90, que será pu
blicada ã parte. Em seguida, foram aprecia~

dos e aprovados os seguintes processos: 1 
de concessão de pensão - para serem relata
dos pelo Conselheiro Senador Afonso San
cho os processos dos segurados Orlando Ro
drigues Leme (1666/90), Zenildo Vidal San
tana (1682/90) e Valfrido Vieira dos Santos
(1697/90); b) para serem relatados pelo Con
selheiro Deputado Carlos Benevides os pro
cessos dos segurados Valmásio Nunes Ara
gão (1643/90), Haydée Bacará da Silva
(1661/90), Elza dos Santos Pedroso
(1667/90), Maria Coeli Jardim Dutra
(1675/90), Angélica Marina O. Sardela e Ca
rine Oliveira Sardela (1710/90), Berta dos
Santos Dowsley (1718/90) e Valdemir Pereira
Rocha (1739/90); 2 - de concessão de pecú
lio - para ser relatado pelo Senador Afonso
Sancho o processo de Affonso Arinos de Me
llo Franco e Francisco Manoel de Mello Fran
co (1721190); 3 - de averbação de mandato
- para ser relatado pelo Conselheiro Sena·
dor Afonso Sancho o processo do Deputado
Federal Gil César Moreira de Abreu
(1688/90); 4 - de integralização de carência
- para serem relatados pelo Conselheiro Se
nador Affonso Sancho os processos dos segu..
rados José da Cruz Ribamar Silva (1659/90)
e José Agnaldo Leopoldo Nunes (1678/90);
5 - de concessâo de amo1io-doença - para
serem relatados pelo Conselheiro Senador
Affonso Sancho os processos dos segurados
Jorge Fernandes da Silva (1617/90); Lúcia
Santos Tomelin (1620/90), Eurico Garcia Al
ves de Oliveira (1627/90), Paulo Augusto
Soares Bandeira (1648/90), José Gomes da
Rocha (1631/90'. José Mário dos Santos Silva
(1658/90), Wilson Nery Rodrigues (1662/90),
Joana Fonseca Diniz (1670/90), Eliane Alves
de Matos (1683/90), Juarez Rocha Gomes
(1707/90), Bianor Antunes de Siqueira
(1716/90), José Coutinho de Araújo
(1729/90) e Geraldo Lopes (1690/90); 6 
de cancelamento de inscrição - os processos
de Abner Akiu de Abreu (1699/90), Eliza
bete Alves' Guimarães (1705/90), Francisco
Tonu da Costa Júnior (1698/90), Irene Zahra
Severo Gomes (1704/90), Janete Silva Maura
(1695/90), Joanice Seixas Garcia (1708/90),
Juvenal Fernandes dos Santos (1693/90), Lu
cas Wellington Coelho ( 1701/90), Maria Lu
cia P. Teixeira de Miranda· (1109/90), Rosa
Maria da Silva (1687/90), Sandra Maria de
Brito (1694/90), Solange Viana Cavalcante
de Oliveira (1706/90), Vilenneive Albernaz
Filho (1685/90), Vilmar de Moura Bezerra
(1681190), Adir dos Santos Pinto (1719/90),
BaItazar de Almeida (1713/90), Edgar Rodri
gues Dias (1720/90), Maria Célia de Carvalho
Costa (1714/90), Nazaré Coelho de Matos
(1712/90), Pedro Hayrton Cust6dio Ramos
(1717/90), Elza Calumby Tourinho Viana
(1742/90), Genibaldo Ricardo da Silva (n~

1736/90), João de Sousa Sobrinho (1723/90),
Paulo

l
Costa e Silva (n' 1738/90), Suely Fer

nandes da Silva Simões (1735/90), Vilma dos
Santos (1726/90), Edimar Martins de Rezen
de (1739/90), Francisco Carlos Benincasa
(1751190), Esabel Cristina P. da SiJ~~
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(1752/90), Jayme Roberto de Oliveira
(1752/90), Maria Dalvaodo Nascimento
(1740/90), Maria de Lourdes S. Penna Tei
xeira (1742/90), Maria do Desterro Amorim
de Oliveira (1737/90), Maria José Portela
(1738/90), Francisco Ferreira da Silva
(1755/90), JoséLima da Silva (1757/90), VaI
denice Soares Evangelista (1756/90), Ananias
Avelino da Cruz (1761/90), Francisvaldo Oli
veira da Costa (1759/90) e Isaac Nascimento
(n' 1760/90). Nada mais havendo a tratar,
foi encerrada a reunião às dezoito horas. E,
para constar, eu, Raymundo Urbano, Secre
tário, lavrei a presente ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente.

lNSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
CONGRESSISTAS

(Criado pela Lei n" 4.284/83)

Republicada por ter sido publicada com
erros

RESOLUÇÃO N' 28/90

Concede aoPresidente do !PC poderes
para deferir ad-referendum do Conselho
Deliberativo requerimentos de Averba·
çáo de Mandato e de Integralização de
Carência.

O Conselho Deliberativo do Instituto de
Previdência dos Congressistas - IPC, no uso
das atribuições que lhe conferem o inciso V
e VII do art. 12 da Lei n" 7.087, de 29 de
dezembro de 1982, combinado com o artigo
30 e 36 do Regulamento Básico, aprovado
em 13 de janeiro de 1983, resolve:

Art. I' Conferir poderes ao Presidente
do IPC, em caráter excepcional, após devida
mente informado pelo setor competente, ad
referendum do Conselho Deliberativo, para
deferir requerimentos de Integralização de
Carência e de Averbação de Mandato, nos
termos dos "arts. 24 e 27 da Lei n' 7.087/82
e demais disposições vigentes.

Art. 2' Revogam-se as disposições em
contrário. o

Art. 3' Esta resolução cllLra c;m vlgur •
partir desta data. .

Brasília, 4 de dezembro de 1990. - Dr.
Henriql1e Lima Santos, Senador Afonso Ca·
margo, Deputado Abigail Feitosa, Deputado
Álvaro Valle, Senador Jamil Haddad.

Republicada por ter sido publicada com
erros.

~OLUÇÃON' 18/90

Estabelece correção monetária dos 88

buios-de-contribuiçáo para o cálculo de
pensões do IPC.

Considerando que a pensão concedida pelo
IPC aos segurados facultativos é calculada
com base na média dos doze últimos salários
de-contribuição;

Considerando que nos termos do parágrafo
terceiro do artigo 201 e do artigo 202 da Cons
tituição Federal, a correção monetária dos
saláriõs-de-contribuição para cálculo de be
nefícios é obrigatória;

O Consefilo Deliberativo do Instituto de
Previdência dos Congressistas - IPC, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 62 da
Lei n' 7.087, de 29 de dezembro de 1982,
resolve: "

Art. l' Para todos os efeitos legais serão
corrigidos monetariamente os salários-de
contribuição no cálculo da pensão prevista
no art. 36, inciso I, alínea a, da Lei n"
7.087/82.

Art. 2' Esta resolução entra em vigor a
partir desta data.

Art. 3' Revogam-se as disposições em
contrário.

Brasília-DF, 13 de junho de 1990. - Sena
dor Chagas Rodrigues - Dr. Henrique Lima
Santos - Deputado Carlos Benevides - Se
nador Affonso Camargo - Senador Afonso
Sancho - Deputado Simão Sessim.

Republicada por ter sido publicada com
erros.

RESOLUÇAO N' 16/90

DisciplIna o recolhimento de contribuí
ções de segurados facul~tivos.

O Conselho Deliberativo do Instituto de
Previdência dos Congressistas, no uso das
atribuições que lhe conferem os incisos V e
VIl do artigo 12 da Lei n' 7.087, de 29 de
àezembro de 1982, e tendo em vista o poder
regulamentar que lhe é reconliecido pelo art.
1', in f"me, e o art..62 do mesmo diploma,
combinados com o art. 74 do Regulamento
Básico em vigor, aprovado em 13 de janeiro
de 1983, resolve:

Art. l' As contribuições dos segurados
facultativos passam a obedecer rigor.osamen
te às disposições do art. 20, inciso I, letra
b, da Lei n' 7.087/82, retroativamente a l' o
de novembro de 1989.

Art. 2' Esta resolução entra em vigor a
partir desta data.

Art. 3' Revogam-se as disposições em
contrário.

Brasília-DF, 13 de junho de 1990. -Sena
dor Chagas Rodrigues - Dr. Henrique Lima
Santos - Deputado Carlos Benevides - Se
nador Afonso Sancho - Deputado Simão Ses·
sim- Senador Affonso Camargo.

Arquiv~IJto

ARQUIVE.SE, nos termos do art. 54, § o
2', do Regimento Interno;-a seguinte propo
sição, que, nos dias 6 a 1~-12-90, constou
da publicação do aviso da Omem do Dia (art.
54, § 1', do Regjmep.to Interno prazo para
recurso).

Projeto de Lei

4.893/90 (Lélio Souza) -:- Autoriza a emis
são de uma série especial de selos, comemo
rativa do centenário do Diário Popular de
Pelotas.

Brasília, 14 de dezembro de 1990. - Depu
tado Paes de Andrade, Presidente.

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLO
GIA,

COMUNlCAÇÃO'E INFORMÁTICA

Termo de Reunião

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática deixou de dar conti
nuidade a sua 13' Reunião Ordinária, convo
cada para às nove horas e trinta minutos do
dia doze de dezembro de um mil úovecentos
e noventa, por falta de quorum regimental.
Comparecer~m os Senhores Deputados:

Antônio Britto, Hélio Rosas, Leomar Quin
tanilha, José Camargo, Ervin Bonkoski,
Koyu Iha, Aloísio Vasconcelos, Eliel Rodri
gues, Irma Passoni, Antônio Salim Curiati,
Maurílio Ferreira Lima, Carlos Cardinal,
Florestan Fernandes, Álvaro Valle, Matheus
Iensen e Humberto Souto.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 1990.
- Delzuite Matêdo Avelar do Valle, Secre
tária.

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

2' REUNIÃO (EXTRAORDINÃRIA)
DA COMISSÃO DE ECONOMIA,

. INDÚSTRIA E COMÉRCIO,
REALIZADA

EM 29 DE MARÇO DE 1990

.Aos vinte e nove dias do mês de março,
do ano de mil novecentos e noventa, às dez
horas e quarenta e cinco minutos, na Sala
n' 18 (Plenário) - Anexo II/CD, reuniu-se
a Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio da Câmara dos Deputados, sob a Presi
dência do Senhor Deputado Marcelo Cor
deiro, presentes os seguintes Senhores D~pu
tados: Marcelo Cordeiro - Presidente, Ezio
Ferreira - 2' Vice-Presidente, Luiz Salomão
3' Vice-Presidente, Bezerra de Melo, Doreto
Campanari, Leopqldo Souza, Ronará Cor
rêa, Ricardo Izar, Luís Roberto Ponte, Sér
gio Werneck., Paulo Paim, Irma Passoni, Ru
bem Medida, Oswaldo Lima Filho, Marcos
Queiroz, Costa Ferreira, Irajá Rodrigues, Jo
sé Luiz Maia, Stélio Dias, João Carlos Bace
lar e Renato Johnss9n. Esteve presente, ain
da, o Senador Ruy Bacelar. Havendo número
regimental,o o Senhor Presidente declarou
abertos os trabalhos da reunião que se desti
nou a um painel com o tema "Reflexos do
plano de estabilização do Governo sobre a
indiístria da construção civil", para o qual
foram convidados representantes dos setores.
da indústria da construção civil e do mercado
imobiliário, sindicalistas, jornalistas e repre
sentantes do Governo Federal. Antes de pas
sar aos trabalhos propriam'ente ditos, o Se
nhor Presidente Marcélo Cordeiro disse da
importância da realização do encontro e dos
debates que se produziriam naquela oportu
nidade, sobretudo em um momento significa
tivamente delicliJo da vida nacional, tanto
para o esclarecimento do Congresso Nacio
pai, como da própria sociedade brasileira.
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b!klareceu, ainda, que ~lgunsdos convidados
nãb puderam comparecer, justificadamente,
em, razão de compromissos de última hora,
inadiáveis, mas esperava resultados, muito
positivos da reunião. Passando aos trabalhos,
concedeu a palavra, pela ordem, aos seguin
tes convidados: 1 - jornalista José Carlos
de Assis, economista e professor; 2 - Dr.
Miguel Sérgio Mauad, Presidente do' SECO
VI/São Paulo; 3 - sindicalista Jair Mene
gu,elli, Presidente da CUT; 4 - Dr. Jocob
Steinberg, Presidente ç1a Câmara Brasileira
da Indústria da Construção; 5 - sindicalista
Joaquim dos Santos Andrade, da CGT; 6
Dr. José Alves Fernandes Filho, Vice..-Pre
sidente da CBIC - Câmara Brasileira da In,
dústria da Construção. Concluídas as exposi
ções, passou-se aos debates, com as interpe
lações dos Senhores Parlamentares, tendo fa
lado, pela ordem, os Senhores Deputados:
Doreto Campanari, Oswaldo Lima Filho,
Luiz Salomão, Ricardo Izar, Ronaro Corrêa
e Luís Roberto,Ponte. Falou, ainda, o Senhor
Ruy França Neto, representando o Setor da
Indústria da Construção Civil. Foram convi
dados' e deixaram de comparecer ao painel
o Dr. Lafaiete Coutinho, Presidente da Gaixa
Econômica Federal, bem como um represen
tante do Banco Central do Brasil. Encerrados
os debates, e nada mais havendo a tratar,
o Presidente Marcelo Cordeiro declarou fin
da a reunião, às treze horas e trinta minutos.
O inteiro teor desta reunião foi gravado, de

'vendo ser traduzido e publicado no Diário
do Congresso Nacional, como parte integran
te desta ata. E, para constar, eu, Ronaldo

,Alves da Silva, Secretário, lavrei a' presente
ata que, após lida e aprovllda, será assmada
nela Senhor Presidente e irá.à publicação.

3' RET)I~J.é..i>-mxrM~I.NA.EJA)
~-'o'IDÚS'QUA;E CO ~ClO; ~

'REALIZAVA;
- -

EM 19 DE AJ:S./UL DE 1990.

Aos dezenove dias do mês de abril do ano
de nllI novecentõs e noventa, às <kz horas,
na Sala n9 18 - Anexo IlIe::D, reuniu-se a
Comissão dê Economia, Indústria e Comér
cio, sob a Presidência do Senhor Deputado:
Marcélo Cordeiro, presentes os seguintes Se~
nhores Deputados: Artur Lima Cavalcanti,
Vladimir Palmeira, Ottomar Pinto, Áluízio
Campos, Ivo Vanderlinde, José Costa, MITO
Teixeira, Manofl Castro, Costa Ferreira,
Amílcar Moreira, Stélio Dias, Francisco Ro·'
Iim e Sérgio Werneck:. Havendo número regi·
mental (art. 50, § 29, RI), o SenhorPresidente
declarou ll,bertos os trabalhos e anunciou a
distribuição, por cópias, das atas das reuniões
de Instalação e da Primeira Reunião (Ordi
nária) da Comissão, razão, pela qual consi
derou dispensável sua leitura, colocando-a
eIp discussão. Não havendo quem quisesse
discutí-Ias, postas em votação, as atas foram
aprovadas, unanimementé Expediente: Pas~
saudo ao Expediente, o, Senhor'Presidente
fez ao Plenário as seguintes comunicações:
1) do recebimento de convite feito vela AB-

,DIB - Associação Brásileira para o Desen
volvimento das Indústrias de'Base, para pre
sidir o "PAINEL IV - Participação da Ini
ciativa Privada e Financiamento - Infra-Es
trutura, Modernização e Desenvolvimento"
no dia 30 de maio de 1990, no Auditório
Petrônio Portella - Senado Federal. Sobre
o assunto o Senhor Deputado Miro Teixeira
solicitou à Presidência a distribuição do pro
grama completo aos presentes, no que foi
atendido, com a leitura integral do convite
feita, a pedido do Senhor Presidente" pelo
Senhor Deputado Artur Lima Cavalcanti.
Falando, em seguida, o Senhor Deputado Jo
sé Costa ponderou à Presidência da Comissão
que seria mais interessante que a Câmara e
a própria Comissão adotassem a prática de
pedir ou requisitar nessas ocasiões.a Asses
soria de Órgãos e~pecíficos, em áreas tais co
mo telecomunicações, energia, transportes e

'outros, objetivando pJ;oduzir nos trabalhos
da Comissão melhores tesultados nessas pro
moções, 'ao invés de Seminários e Painéis,
sem muito reflexo de ordem prática. O Se
nhor Presidente, Deputado Marcelo Cordei
ro, apoiando as colocações do l'flrlamentar,
esclareceu que pretende manter, na Comis
são, um setor que possibilite informar e asses
sorar, na medida.do possível, aos membros
do Órgão, nesses e em óutros assuntos de
fundamental importância no Congresso Na
cional. Complementando a intervenção, o
Deputado José Costa informou que estava
preparando um projeto sugerindo â Casa ~
interligação a bancos de dados nacionais e
até internacionais, com o treinamento de fun
cionários nesse sentido. Concordando, o Se
nhor Presidente, Deputado Marcelo Cordei
ro, designou o próprio D~putado José Costa
para, na comissão, coordenar esse trabalho,
especific\\IDente na área ~de informátili.a: O
Senhor Deputado Manoel Castro, com a pa
lavra, teceu também considerações sobre o
convite feito pela ABDIB, 'e relatou ocorrên
cias em reunião da qual participara o Ministro
Ozires 'Silva, da Infra-Estrutura, enfatizando
as dificuJdades encontradas em discussões
dessa natureza, em questões como a da ener
gia elétrica, e outras. Ponderou que, em fun
ção disso, julgava,melhor uma discussão dos
assuntos agendados, em tópicos, para econo
mia cft: tempo, sem perdê-lo em generalida
des; Z) o envio de expediente (Ofício n"
P-Ol87.90), ao Senhor Ministro Antonio Ro
gério Magrl, do Trabalho e Previdência So
cial, atendendo a requerimento formulado
pelo Senhor Deputado Luiz Salomão, solici
tando que as Delegacias Regionáis do Traba
lho informem, até ó dia quinze de cada mês.
as estatísticas referentes ao número de demis
sóes homologadas no mês anterior em su~

jurisdição, assim como outras informaçõe5
julgadas relevantes, tais como acordos de re
dução de jornada de trabalho, férias coletiwas
etc.; 3) o encaminhamento do Ofício n"

'P-020/90 à Presidência ,da Casa, a requeri
mento do Senhor Deputado Vladimir Palmei
ra, solicitando seja concedid!l audiência â Co
missão para o Projeto de Lei n" 4.086/89 e
seus anexos, que tratam da.l~olítica~gIfcola,

tramitando na Comissão de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; 4) das
Distribuições números 1, 2 e 3, de Projetos
de Leis aos relatores, na Comissão, cujas có
pias estavam se,ndo encaminhadas a cada um
dos senhores membros da comissão. Ordem
do Dia: 1-RequerimentoslPropostas -1)
Proposta de criação da "Subcomissão Espe
cial para Acompanhamento do Programa Na
cional de Desestatização". Lida a proposta
pelo Senhor Deputado Artur Lima Caval
can'ti, a pedido da Presidê~cia, passou-se à
sua discussão, tendo falado, pela ordem, os
Senhores Deputados: José Costa - que em
penhou seu apoio irrestrito à iniciativa, desta
cando a oportunidade da promoção, na fase
em que o Congresso Nacional recomeça a
discutir os vetosà medidas provisórias, naqui
lo em que inovou, pedindo rapidez na imple
mentação, e funcionamento dessa subcomis·
são; e Artur Lima 'Cavalcanti - que defen
deu o apoio e participação das Assessorias
da Casa e da comissão a fim de possibilitar
o exame das questões mais complexas, tor
nando a subcomissão abrangente e mais efi
ciente na discussão dó assunto de interesse
!também de outras áre,as.-ou regiões do Páis,
tais como ~ Norte e O Nordeste, e até do
Espírito Santo, buscando-se com isso gerar
,alternativas de solução dose grandes e graves
problemas do País. O Senhor Presidente, De
putado Marcelo Cordeiro, endossando as pa
lavras dos oradores, pediu b empenho dos
Senhores Deputados nesse' trabalho, com o
:objetivo de dar à Subcomissão Especial pro
'posta condições de' realmente subsidiar os tJ:a
Ibalhos a serem desenvolvidos pela própria
Icomissão. A matéria deixou de ser votada,
;sendo transferida para reunião posterior a
'fim de possibilitar maior discussão e o ofereci
mento de sugestões para o seu aperfeiçoa
mento. Prosseguindo, o Senhor Presidente,
IDeputado Marcelo Cordeiro, a prop6sito da
idiscussão sobre a criação da Subcomissão Es
lpecial, informou aos presentes que corria en
:tre alguns integrantes do órgão a idéia de
:promover um painel para discutir a questão
das ZPE (Zonas de Processamento de Expor
'tação), por sugestão, entre outros, do Senhor
Deputado Manoel Moreira. Inicialmente es
tava prevista sua realização no dia 3 de maio
próximo vindouro. Sobre a matéria, o Senhor
Deputado José Costa confessou "um certo
preconceito, tanto quanto a Painel como a
Simpósio", inclinando-se, no caso, pela reali
zação de audiência pública, cO)110 mais conve
niente, a seu ver, dando exemplos do que
ocorrera, recentemente, na área da informá
tica, quando muito se discutiu e poucos foram
os resultados práticos alcançados. Disse, ain
da, que a questão é delicada, merecendo de
tq,dos a devida atenção, eexemplificou o sis
alanços, em SjÍo Paulo e em Manaus, ao me~
mo tempo, apresentavam perfis totalmente
inversos de resultados. O Senhor Presidente,
Deputado Marcelo Cordeiro, retomando á
palavra, considerou muito prpvidencial a su
gestão apresentada, acatand&~. Com a pala
vra, em seguida, o Senhor Deputado Fran
cisco Rolim solicitou aue_se realizasse com
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mais rigor essas reuniões, ampliando suas
abrangências, para evitar desperdício de tem
po; 2) Realização de Simpósio - Prosseguin
do, na Ordem do Dia, o Senhor Presidente
submeteu à apreciação do Plenário proposta
de realização do "I Simpósio de Avaliação
do Plano de Estabilização Econômica", desti
nado a estabelecer amplo e profícuo debate
sobre o assunto, com os diversos segmentos
representativos da sociedade brasileira e do
Governo Federal, com previsão para os dias
16, 17, 23 e 24 de maio do corrente ano.
O simpósio está sendo programado para r.ea
lizar-se em quatro partes, conforme calen
dário preliminar distribuído. Sobre o assunto
falaram os Senhores Deputados: 1) José Cos
ta - sugerindo a inclusão de trabalhadores
e sindicalistas nesses debates, além de serem
colocados à disposição dos parlamentares
subsídios com referência aos assuntos pauta,
dos, a fim de possibilitar melhores condições
de diálogo e discussão com os convidados
ao evento;'2) Sérgio Werneck, sugerindo a
convocação, também, de representantes do
Governo, com três economistas renomados,
mas de tendências divergentes, objetivando
a produção de melhores resultados; 4) Ivo
Vanderlinde - propondo o convite de repre
sentante do setor agrícola do País, a exemplo
da OCB (Organização das Cooperativas Bra
sileiras) e da Sociedade Rural Brasileira, en
tre outros. Concordando inteiramente com
as sugestões oferecidas, o Senhor Presidente
pediu que todos colaborassem, na elaboração
da lista de participantes do evento progra
mado, tendo o cuidado de variar esses convi
tes, pelas diversas regiões do País, visando
tornar mais abrangente e mais nacionalmente
adequados os debates a serem produzidos so
bre o Plano do Governo e sua avaliação. A
proposta, em votação, foi aprovada, unani
memente. II - Proposições Legislativas:
Passando à apreciação das Proposições.Legis
lativas em pauta, o Senhor Presidente deter
minou o seu adiamento para a próxima reu
nião, considerando a insuficiência de quorum
qualificado para a continuidade das delibera
ções. Em seguida, lembrou que no próximo
dia 25 de abril, às nove horas e trinta minutos,
comparecerá à comissão, em reunião de au
diência pública conjunta com a Comissão de
Finanças e Tributação, a Senhora Ministra
da Economia, Fazenda e Planejam~nto, pI'
Zélia Cardoso de Mello, que falará sobre o
Programa Econômico do Governo, no Audi
tório Nereu Ramos. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente declarou encer
rada a reunião, às doze horas. E, para cons
tar, eu, Ronaldo Alves da Silva, Secretário,
I1lvrei a presente ata.que, depois de lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente e irá à publicação.

4' REUNIÁà (EXTRAORDINÁRIA)
DE ÂUDI~NCiAPÚBLICA;

CONJUNTA,
DAS COMISSÕES DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO E DE

FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO,
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 1990.

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do

ano de. mil novencentos e noventa, às dez
horas e trinta e cinco minutos, no Auditório
Nereu Ramos - Anexo II/CD, reuniram-se
as Comissões de Economia, Indústria e Co
mércio, sob a Presidência do Senhor Depu
tado Marcelo Cordeiro, presentes os seguin
tes Senhores Deputados: Marcelo Cordeiro
- Presidente da Comissão de Economia, In
dústria e Comércio, Fernando Gasparian 
1. Vice-Presidente, Luiz Salomão - 3' Vice
Presidente, Darcy Deitos, Flávio Palmier da
Veiga, Artur Lima Cavalcanti, João Alves,
Ubiratan Spinelli, Nelton Friedrich, João Cu
nha, José Costa, José Carlos Grecco, José
Geraldo, Aluízio Campos, Manoel Moreira,
Vladimir Palmeira, Luís Roberto Ponte, Ivo
Mainardi, Luiz Alberto Rodrigues, Paulo
Mincarone, Joaquim Sucena, Ronaro Cor-

'rêa, Francisco Rolim, Costa Ferreira, Benito
Gama, José Ulisses, Osvaldo Lima Filho,
Flávio Rocha, Ivo Vanderlinde, Marcos
Queiroz, Lúcia Vânia, Valmir Campelo, Ro
sa Prata, José Carlos Vasconcelos, Benedita
da Silva, Saulo Coelho, Ricardo Izar, Ro
naldo César Coelho, Elias Murad, Cunha
Bueno, Jovanni Masini, Ottomar Pinto, Ma
ria de Lourdes Abadia, Darcy Pozza, Júlio
Costamilan, José Camargo, Adolfo Oliveira,
Stélio Dias, José Moura, Levy Dias, Mussa
Demes, Jorge Vianna e Mário de Oliveira.
Havendo número regimental, o Senhor Presi
dente, Deputado Marcelo Cordeiro, decla
rou abertos os trabalhos, fazendo rápidas
considerações sobre a Reunião, tendo desta
cado a importância da presença da Senhora
Ministra da Economia, Fazenda e Planeja
mento, Pr.of. Zélia Cardoso de Mello, na pri
meira vez que comparece ao Congresso Na
cional e para falar sobre o Plano Econõinico
do novo Governo. Em seguida falou sobre
a ordem dos trabalhos, com os critérios da
participação dos Senhores Deputados, de
s promotoras do encontro, alternadamente,
de uma e de outra, após a palavra da Senhora
Ministra. Com a palavra, a Senhora Ministra
Zélia Cardoso de Mello fez sua explanação
sobre o tema pré-estabelecido: O Prognfina
Econômico do Governo. Concluído o pro
nunciamento da Senhora Ministra, o Senhor
Presidente anunciou o início dos debates,
passando a palavra, pela ordem, aos seguin
tes senhores Deputados: Osvaldo Lima Fi
lho, José Lourenço, Artur Lima Cavalcanti,
João Cunha, Flávio Palmier, José Serra, Ma
noel Moreira, César Maia, José Custa, Ma
noel Castro, Luiz Rodrigues da Cunha, José
Geraldo, Mussa Demes, Fernando Gaspa
rian, Nelton Friedrich, Aluízio Campos, Ar
naldo Prieto, Vladimir Palmeira e Luíz Ro
berto Ponte. Encerrados os debates, o Se
nhor Deputado Francisco Dornelles, Presi
Ciente da Comissão de Finanças e Tributação,
teceu suas considerações sobre o assunto ob
jeto da reunião, ao final das quais declarou
encerredos os trabalhos, agradecendo a pre
sença da Senhora Ministra e dos Parlamen
tares que prestigiaram o encontro. O inteiro
teor desta reunião foi gravado, devendo ser
traduzido e publicado no Diário do Congres
so Nacional, fazendo parte integrante desta

Ata. E, para constar, eu ,Ronaldo Alves da
Silva, Secretário, lavrei a presente Ata que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e irá à publicação.
..........................................................

5' REUNIÃO (ORDINÁRIA) .
DA COMISSÃO DE ECONOMIA,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO,
REALIZADA EM 9 pE MAIO DE 1990

Aos nove dias do mês de maio do anó de
mil novecentos e noventa, às dez horas e trin
ta minutos, na Salli n" 18 (Plenário) - Anexo
I1/CD, reuniu-se a Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, sob a Presidência do
Senhor Deputado Marcelo Cordeiro, presen
tes. os seguintes Senhores Deputados: Mar
celo Cordeiro - Presidente, Fernando Gas
parian -19 Vice-Presidente, Ivo Vanderlin
de, Ronara Corrêa, Jaime Paliarin, Vladimir
Palmeira, Costa Ferreira, Victor Fontana,
Fábio Raunheitti, Stélio Dias, Cunha Bueno,
Virgildásio de Senna, Felipe "Mendes, Luiz
Vianna Neto, Israel Pinheiro, Lúcia Vânia,
Sérgio Werneck, Airton Çordeiro, Valmir
Campelo, Saulo Coelho, José Moura, Artur
Lima Cavalcanti, Raquel Capiberibe, Otto
mar Pinto, Aluízio Campos, Oswaldo Lima
Filho, Marcos Queiroz, Manoel Castro, João
Paulo, Genebaldo Correia, Renato Jonhsson
e Paulo Zarzur. Havendo número' regimen
tal, o Senhor Presidente declarou abertos os
trabalhos, convidando o Senhor Deputádo
Fernando Gasparian para tomar assento à
Mesa, na condição de 1. Vice-Presidente da
Comissão. Em seguida anunciou a distribui·
ção, por cópias, das Atas das reuniões reali
zadas nos dias 29-3-90, 19-4-90 e 25-4-90, ra
zão pela qual solicitou e obteve do Plenário
a dispensa de suas leituras. Não havendo
quem quisesse discuti-las, em votação, as
Atas foram aprovadas, unanimemente. Ex
pediente - O Senhor Presidente Marcelo
Cordeiro fez as seguintes comunicações ao
Plenário: 1-do recebimento de informação
da Presidência da Casa de ter deferido o pedi
do de audiência a esta Comissão para oProje
to de Lei n" 4.086/89 e seus anexos, sobre
a Política Agrícola, conforme Requerimento
de autoria do Senhor Deputado Vladimir Pal
meira, aprovado pela Comissão; 2 - que os
registros taquigráficos, traduzidos, da reu
nião com a Senhora Ministra da Economia,
Fazenda e Planejamento, Zélia Cardoso de
Mello, realizada no dia 25 de abril último,
já se encontravam à disposição dos Senhores
Deputados integrantes da Comissão; 3 - do
recebimento de Ofício da Liderança do Parti
do dos Trabalhadorês (PT) substituindo o
Deputado Luiz Gushiken pelo Deputado
João Paulo, como membro suplente desta
Comissão; 4 - da realização, nos dias 16,
17,23 e 24 de maio corrente, no Auditório
Nereu Ramos, da Casa, do I Simpósio de
Avaliação do Plano de Estabilização Econô
mica, conforme programação já distribuída;
5 - da realização de audiência pública, no
dia 10 de maio corrente, sobre o Projeto de
Lei n" 602, de 1983, de autoria do Senhor
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Deputado Gastone Righi, que "institui, co
mo crime de usura, a cobrança de juros e
comissões superiores à taxa de 12% ao ano,
acima da correção monetária e a exigência
de saldos médios ou sujeição a contratos de
outra natureza, para concessão de emprés
timos, modificando o art. 4" da Lei n" 1.521,
de 26 de dezembro de 1951". O referido Pro
jeto de Lei está na Ordem do Dia da Casa,
eql regime de urgência, tendo comoRelator
nesta Comissão o Senhor Deputado Fernan
do Gasparian. Para a audiência pública foram
convidados representantes da Febraban, do
Banco Central do Brasil, do CDLlSão Paulo,
da Adeval e da Ancor; 6 - do recebimento
de Telex da União (Associação de 79 empre
sas do setor de autopeças), lido pelo Senhor
Deputado Fernando Gasparian, a pedido do
Senhor Presidente, solicitando gestões juntb
ao Ministério da Economia, Fazenda e Plane
jamento pela liberação de recursos financei
ros bloqueados pelo Plano Econômico do
Governo. Ordem do Dia: 1~ Proposta de
criação da Subcomissão Especial para Acom
panhamento do Programa Nácional de De
sestatização, apresentada na reunião do dia
19 de abril último. Em votação, a Proposta
foi aprovada, unanimemente; 2 - Proposi
ções Legislativas - item 01) Projeto de Lei
n9 8.597/86, de autoria do Senado Federal,
que "acrescenta dispositivo à Lei n" 6.024,
de 13 de março de 1974". Relator: Deputado
Cláudio Ávila. Voto do Relator: Favorável.
Em votação: aprovado unanimemente; item
02) Projeto de Lei n" 654/88, de autoria do
Senhor Deputado Antonio Salim Curiati, que
"Estabelece normas relativas à sistemática dt:
compras governamentais das indústrias de
pequeno porte, e dá outras providências".
Em apenso o Projeto de Lei n° 3.538/89, do
Senhor Deputado Lúcio Alcântara. Relator:
Deputado Geovah Amarante. Voto do Relac
tor: Favorável. Vista concedida ao Senhor
Deputado Roberto Brant, que apresentou
Parecer pela Rejeição. Discutiram a matéria
os Senhores Deputados Luiz Vianna Neto,
Virgildásio de Senna, Ivo Vanderlinde, Feli
pe Mendes, Sérgio Werneck e Lúcia Vânia.
Em votação: rejeitado o Parecer do Relator
principal, sendo aprovado o Parecer do Rela
tor da Vista, Deputado Roberto Brant, con
tra o Voto em Separado do Senhor Deputado
Geovah Amarante; item 03) Projeto de Lei
n" 1.264/88, de autoria do Senhor Deputado
Antônio Carlos Konder Reis, que "Acres
centa item V ao art. 1° da Lei n" 7.613, de
13 de julho de 1987, estendendo a isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados
na aquisição de automóveis de passageiros
por pessoas portadoras de cegueira". Rela
tor: Deputado Delfim Netto. Voto do Rela
tor: Favorável, com Substitutivo. Em vota
ção: aprovado, unanimemente; item 04) Pro
jeto de Lei n" 1.986/89, de autoria do Senhor
Deputado Israel Pinheiro Filho, que "Dispõe
sobre a concessão do Ramal Ferroviário Ca
pitão Eduardo Costa Lacerda, no Estado de
Minas Gerais". Relator: Deputado Chist6
vam Chiaradia. Voto do Relator: Favorável.
Vista concedida ao Senhor Deputado Vladi-

mir Palmeira; item 05) Projeto de Lei n"
2.135/89, de autoria do Senhor Deputado Jo
sé Luiz de Sá, que "Dispõe sobre a destinação
de financiamentos' habitacionais oficiais".
Relator: Deputado Cunha Bueno. Voto do
Relator: Favorável, com Emenda. Vista con
cedida ao Senhor Deputado Felipe Mendes;
item 06) Projeto de Lei n" 2.489/89, de autoria
do Senhor Deputado Tadeu França, que
"Concede isenção do Imposto sobre Produ
tos Industrializados - IPI, na aquisição de
máquinas e equipamentos destinados a ésco
las técnicas". Apensado o Projeto de Lei n"
2.957/89, do Senhor Deputado Nelton Frie
drich. Relator: Deputado Amílcar Moreira.
Voto do Relator: Favorável. Em votação:
aprovado, unanimemente; item 07) Projeto
de Lei n" 2.875/89, de autoria da Senhora
Deputada Bete Mendes, que"Acrescenta pa
rágrafo ao caput do art. 439 da CLT e dá
outras providências". Relator: Deputado Jo
sé Jorge. Voto do Relator: Pela Rejeição.
Em votação: aprovado, contra o voto do Se
nhor Deputado Vladimir Palmeira; item 08)'
Projeto de Lei n" 3.379/89, de autoria do Se
nhor Deputado José Luiz de Sá, que "Veda
a privatização de empresas paraestatais vin
.culadas à União pelo prazo que especifica".
Relator: Deputado José Moura. Voto do Re
. 164, inciso I, do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados; Em votação: aprovado,
unanimemente; item 09) Projeto de Lei n"
3.511/89, de autoria do Senhor Deputado
Leopoldo Souza, que "Concede moratória
ao produtor rural nas condições que espe
cifica e dá outras providências". Relator: De
putado João Agripino. Voto do Relator: Fa
vorável. Discutiram a matéria os Senhores'
Deputados Vladimir Palmeira, Sérgio Wer
neck, Ottomar Pinto, Fernando Gasparian,
Oswaldo Lima Filho e Ivo Vanderlinde. Vista
concedida ao Senhor Deputado Oswaldo Li
ma Filho; item 10) Projeto de Lei n" 3.530/89,
de autoria do Poder Executivo, que "Autoe
riza a União a doar, ao Estado do Amazonas,
ações representativas de sua participação no,
capital social da Siderama". Relator: Depu
tado Amílcar Moreira. Voto do Relator: Fa~

vorável. Discutiram a matéria os Senhores
Deputados Felipe Mendes, Fernando Gaspa
rian e Ottomar Pinto. Em votação: Rejei
tado. Designado o Senhor Deputado Felipe
Mendes para redigir o Parecer Vencedor. Es
gotada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente
concedeu a palavra, pela ordem, ao Senhor
Deputado Os,\aldo Lima Filho, que reque- '
reu seja solicitado à Senhora Ministra da Eco
p,omia, Fazenda e Planejamento, com urgên
cia, esclarecimentos sobre a negociação da
dívida externa brasileira, em razão de notícias
veiculadas, sobretudo na imprensa interna
cional, sobre o assunto, sem o conhecimento
oficial do Congresso Nacional; solicitou, tam
bém, que a Ministra compareça à Comissão
para falar sobre a matéria. Com a palavra,
o Senhor Presidente ponderou sobre a neces
sidade de que o assunto, por sua natureza,
deveria ser tratado e discutido em um forum
especialmente convocado com essa finalida
de, mas reconhecendo as justas preocupações

do parlamentar. Em aparte, sobre o assunto,
falou o Synhor Deputado Fernando Gaspa
rian, que disse ser este um tema delicado
e para ser tratado em reunião reservada. Co
mo último orador na reunião, o Senhor De
putado Vladimir Palmeira ponderou à Presi
dência para que as reuniões da Comissão pas
sassem a ser realizadas preferencialmente às
quartas-feiras, considerando que às terças
feiras havia muita dificuldade em quorum
qualificado para deliberações. O Senhor De
putado Fernando Gasparian, em aparte, so
bre o assunto, sugeriu a aplicação do Regi
mento Interno da Casa, para os casos de es
cassez de quorum para as deliberações da
Comissão, objetivando que haja produção le
gislativa e evitando as sucessivas remarcações
de reuniões, pelos adiamentos que se consta
tava com freqüência. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente relembrou a Reu
nião de Audiência Pública, marcada para o
dia 10 de maio corrente, às 10 horas, no Ple
nário da Comissão, sobre o Projeto de Lei
n" 602/83, conforme já anunciada, agradeceu
a presença de todos os Senhores Deputados
e encerrou os trabalhos às doze horas e quinze
minutos. E, para constar, eu, Ronaldo Alves
da Silva, Secretário, lavrei a presente Ata
que, depois de lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente e irá à publicação.

6' REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)
DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO,

REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 1990

Aos dez dias do mês de maio do ano de
mil novecentos e noventa, às dez horas e qua
renta minutos, na Sala n" 18 (Plenário) 
Anexo II/CD, reuniu-se a Comissão de Eco
nomia, Indústria e Comércio, sob a Presi
dência do Senhor Deputado Marcelo Cor
deiro, presentes os seguintes Senhores Depu
tados: Marcelo Cordeiro - Presidente, Fere
nando Gasparian -I" Vice-Presidente, Mar
cos Queiroz, Ronaro Corrêa, Ottomar Pinto,
Paulo Zarzur, Arnaldo Prieto, Lúcia Vânia,
Saulo Coelho, Manoel Castro, Amílcar Mo
reira, Milton Barbosa; Manoél Moreira e
Gastone Righi. Havendo número regimental;
o Senhor Presidente Marcelo Cordeiro decla
rou iniciados os trabalhos da Reunião de Au
diência Pública convocada para discutir a ma
téria de que trata o Projeto de Lei n" 602/83,
do Senhor Deputado Gastone Righi, que
"institui, como crime de usura, a cobrança
de juros e comissões superiores à taxa de
12% ao ano, acima da correção monetária
e a exigência de saldos médios ou sujeição
a contratos de outra natureza, para conces
são, de empréstimos, modificando o art. 4"
da Lei n' 1.521, de 26 de dezembro de 1951".
Esse projeto de lei tem como Relator na Co
missão, o Senhor Deputado Fernando Gas
parian e se encontra na Ordem do Dia da
Casa, adiado por duas sessões, a pedido do
Relator da Comissão. Para a reunião foram
convidados a FEBRABAM - Federaçãc '
Brasileira de Bancos (Dr. Léo Wallace Coch-!
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rane Júnior), o Banco Central do Brasil (DI.
Luís Eduardo Alves de Assis, Diretor de Polí
tica Monetária), a ADEVAL - Associação
Nacional das Corretoras (Dr. Manoel Pereira
Lopes), e o CDL-Clube de Diretores Lojis
tas/São Paulo (DI. José Ribamar CasteI\o
Branco). Presentes o representante da Febra
bam, DI. José de Brito Alves, o Senhor
Presidente concedeu-lhe a palavra para expor
a posição dessa instituição sobre o assunto.
Concluída a exposição do representante da
Febrabam, e não tendo comparecido os de
mais convidados, por razões diversas, o Se
nhor Presidente deu início aos debates, tendo
falado, pela ordem, os Senhores Deputados
Arnaldo Prieto, Fernando Gasparian e Gas
tone Righi. Encerrados os debates, o Senhor
Presidente agradeceu a presença do Dr. José
de Brito Alves, pela contribuição que em
prestava ã comissão e ã Casa, na abordagem
do tema objeto do Projeto de Lei n. 602/83.
Agradeceu, igualmente, a presença dos Se
nhores Deputados que prestigiaram a reunião
e encerrou os trabalhos às doze horas. O in
teiro teor desta reunião foi gravado, devendo
ser traduzido e publicado no Diário do Con
gresso Nacional, como parte integrante desta
Ata. E, para constar, eu, Ronaldo Alves da
Silva, Secretário, lavrei a presente Ata que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e irá à publicação.

7' REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)
DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO,

REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 1990

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano
de mil novecentos e noventa, às dez horas

.e vinte minutos, no Auditório Nereu Ramos
- Anexo I1/CD, reuniu-se a Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, sob a Presi
dência do Senhor Deputado Marcelo Cor
deiro, presentes os seguintes Senhores Depu
tados: Marcelo Cordeiro - Presidente, Fer
nando Gasparian - 1. Vice-Presidente, Luiz
Salomão - 3· Vice-Presidente, Maunlio Fer
reira Lima, Fernando Santana, Humberto
Souto, Rosário Congro Neto, Airton Cor
deiro, Ronaro Corrêa, Israel Pinheiro, Alys
sun Paulinelli, José Moura, Amilcar Moreira,
Costa Ferreira, Cláudio Ávila, Aluízio Cam
pos, Afif Domingos, Lúcio Alcântara, João
Resek, Felipe Mendes, Ivo Vanderlinde,
Nelson Aguiar, Sérgio Spada, Jayme Palia
rim, Cunha Bueno, Lézio Sathler, Renato
Johnsson, Luís Roberto Ponte, Benedita da
Silva, Ottomar Pinto, Mauro Miranda, Ar
naldo Prieto, Manuel Domingos, Gonzaga
Patriota, Ismael Wanderley, Ney Lopes, Ge
raldo Campos, Cristina Tavares, Valmir
Campelo e Vladimir Palmeira. Havendo nú
mero regimental, o Senhor Presidente Mar
celo Cordeiro declarou abertos os trabalhos
da Reunião de Audiência Pública destínada
ao "I Simpósio de Avaliação do Plano de
Estabilização Econômica" (1' Parte), para a
abordagem do tema - Setor Produtivo I 
Agricultura, Indústria, Comércio, Serviços e
ConstruÇlio Civil. Presentes os convidados,

o Presidente proferiu as palavras de abertura
do encontro, destacando a grande significa
ção que tinha o simpósio, programado em
quatro.partes, conforme esquema amplamen
te divulgado, e sobre as regras a serem obede
cidas na sua realização, com dez minutos para
cada um dos expositores e painelistas e três
minutos para os Senhores Parlamentares in
terpeladores. Em seguida, concedeu a pala
vra, pela ordem, aos expositores: 1 - DI.
Ruy Martins Altenfelder Silva, Diretor-Te
soureiro da FIESP (Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo); 2-DI. José Alen
car Gomes da Silva, Presidente da FIEMG
(Federação das Indústrias do Estado de MI
nas Geais); 3-Dr. Joaquim Fonseca Júnior.
Presidente da ACB (Associação Comercial
da Bahia); 4 - Deputado Alysson Paulinelli,
Presidente da CNA (Confederação Nacional
da Agricultura); 5 ---".DI. Adelar da Cunha.
Presidente da OCERGS (Organização das
Cooperativas do Estado do Rio Grande do
Sul); 6 - DI. Newton Egídio Rossi, Diretor
da CNC (Confederação Nacional do Comér
cio); 7 - Dr. Jacy de Souza Mendonça, Presi
dente da ALFAVEA (Associação Nacional
dos Fabricantes de Veículos Automotores);
8 - DI. Antônio Teófilo de Andrade Orth,
Presidente da ABDIB (Associação Brasileira
para o Desenvolvimento das Indústrias); 8
- DI. Romeu Chap Chap, Presidente da
FIABCI (Capítulo Nacional Brasileiro da Fe
deração Internacional das Profissões Imobi
liárias); 9 - Dr. Luís Filipe Soares Baptista,
Presidente da ABECIP (Associação Brasi
leira das Entidades de Crédito Imobiliário
e Poupança); 10 - DI. Carlos Mariani, Presi
dente da ABIQUIM (Associação Brasileira
da Indústria Química e de Produtos Deriva
dos). Concluídas as intervenções dos Senho
res Expositores convidados, o Presidente
Marcelo Cordeiro passou a palavra aos dois
painelistas, também convidados: 1 - DI. Ju
lian Chacel, Diretor do Instituto Brasileiro
de Economia, da Fundação Getúlio Vargas;
e 2 - Dr. Paulo Nogueira Batista Júnior,
Professor do Departamento de Economia da
PUClRio de Janeiro. Encerradas as interven
ções dos expositores e painelistas, o Senhor
Presidente deu início aos debates, tendo fala
do, pela ordem, os Senhores Deputados Air
ton Cordeiro, Ronaro Corrêa, Jayme Palia
rim e Luiz Salomão. Com a palavra, o Senhor
Presidente Marcelo Cordeiro agradeceu a ca
da um dos convidados, expositores e paine
listas, pelo atendimento ao convite feito pela
o, para que viessem expor suas posições,
idéias e pontos de vista, na avaliação do Plano
Econômico do Governo, dando assim suas
valiosas contribuições na discussão de assun
to de tão relevante significação no momento,
para o País. Agradeceu, igualmente, aos Se
nhores Parlamentares que prestigiaram com
suas presenças e pelas intervenções feitas na
reunião, bem como aos representantes do
corpo diplomático presentes e às demais pes
soas. Lembrou, ao final, que o simpósio terá
continuidade nos dias 17, 23 e 24 de maio
corrente, no mesmo Auditório Nereu Ra
mos, sempre a partir das dez horas, conforme

programação já divulgada. Nada mais haven
do a tratar, o Senhor Presidente encerrou
os trabalhos às treze horas e cinqüenta minu
tos. O inteiro teor da reunião foi gravado,
devendo ser traduzido e publicado no Diário
do Congresso Nacional, como parte integran
te desta Ata. E, para constar, eu, Ronaldo
Alves da Silva, Secretário, lavrei a presente
Ata que, depois de lida e aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente e irá à publi
cação.

8' REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)
DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO,

REALIZADA EM 17 DE MAlO DE 1990

Aos dezessete dias do mês de maio do ano
de mil novecentos e noventa, às dez horas
e vinte minutos, no Auditório Nereu Ramos
- Anexo Il/CD. reuniu-se a Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, sob a Presi
dência do Senhor Deputado Marcelo Cor
deiro, presentes os seguintes Senhores Depu
tados: Marcelo Cordeiro - Presidente, Afif
Domingos, Cunha Bueno, Arnaldo Prieto,
Oswaldo Coelho, Haroldo Sabóia, Paulo
Zarzur, Darcy Pozza, Ivo Vanderlinde, Jay
me Campos, Celso Dourado, Amilcar Morei
ra, Fernando Gasparian (1· Vice-Presidente),
Leopoldo Souza, Franci~co Sales, Ronaro
Corrêa, Álvaro Antônio, Basílio ViIlani,
Koyu lha Agassiz Almeida, Ney Lopes, Ro
naldo César Coelho. Esteve presente tam
bém o Senador Jutahy Magalhães. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente
Marcelo Cordeiro declarou abertos os traba
lhos da Reunião de Audiência Pública desti
nada ao "I Simpósio de Avaliação do Plano
de Estabilização Econômica" (2' Parte), para
a abordagem do tema - Câmbio, Expor
tação, Mercado Financeiro e de Capitais.
Presentes os convidados, o Presidente desta
cou inicialmente que o Simpósio estava tendo
o êxito esperado, acreditando que o êxito
completo da realização se concretizava. Re
lembrou as regras dos trabalhos, com dez mi
nutos para cada expositor ou painelista, e
três minutos para os Senhores Parlamentares,
para fazerem suas colocações. Em seguida
leu telex do Dr. Luiz Nabuco, da Bolsa de
Valores de São Paulo, comunicando a impos
sibilidade de estar presente à reunião, confor
me combinado. Passando aos trabalhos, con
cedeu a palavra, pela ordem, aos expositores:
1-DI. Paulo Roberto Nunes Guedes, Vice
Presidente do lBMEC (Instituto Brasileiro
de Mercado de Capitais); 2 - Dr. Francisco
Souza Dantas, Presidente da Bolsa de Valo
res do Rio de Janeiro; 3 - DI. Cristiano
Buarque Neto, Presidente da ANBID (Asso
ciação Nacional dos Bancos de Desenvolvi
mento e Investimento); 4-DI. Léo WaIlace
Cochrane Júnior, Presidente da FEBRA
BAN (Federação Brasileira das Associações
de Bancos); 5 - Dr. Roberto Fendt Júnior,
Vice-Presidente da AEB (Associação de Co
mércio Exterior do Brasil). Concluídas as ex-.
posições foi concedida a palavra, em seguida,
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aos Senhores Painelistas: 1 - DI. Arnold
Wald, ex-Presidente da CVM (Comissão de
Valores Mobiliários) e Professor da Univer
sidade do Rio de Janeiro; 2 - DI. Gustavo
Franco, Professor do Departamento de Eco
nomia da PUC/Rio de Janeiro. Prosseguindo
nos trabalhos, o Senhor Presidente passou
a palavra, para suas interpelações, aos Senho
res Deputados Fernando Gasparian e Luiz
Salomão. Feitas as colocações pelos Senhores
Deputados e respondidas pelos expositores
e painelistas, o Senhor Presidente agradeceu
a presença de todos, convidando-os para a
continuação do Simpósio, nos dias 23 e 24
de maio corrente, a partir das dez horas, no
mesmo Auditório Nereu Ramos, com a pro-o
gramação já divulgada. Nada mais havendo
a tratar, encerrou a reunião às treze horas
e cinco minutos. O inteiro teor da reunião
foi gravado, devendo ser traduzido e publi
cado no Diário do Congresso Nacional, como
parte integrante desta Ata. E, para constar,
eu, Ronaldo Alves da Silva, Secretário, lavrei
a presente Ata que, depois de lida e apro
vada, <6erá assinada pelo Senhor Presidente
e irá à publicação.

9' REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)
DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO,

REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 1990

Aos vinte e três dias do mês de maio do
ano de mil novecentos e noventa, às dez horas
e vinte minutos, na Sala n" 2 (Plenário) 
Anexo II/CD, reuniu-se a Comissão de Eco
nomia, Indústria e Comércio, sob a Presi
dência do Senhor Deputado Marcelo Cor
deiro, presentes os seguintes Senhores Depu
tados: Luís Vianna Neto, Aloysio Chaves,
Matheus Iensen, Leopoldo Souza, Eduardo
Siqueira Campos, Marcelo Cordeiro, Fran
cisco Rolim, Ivo Vanderlinde, Jutahy Júnior,
Aluízio Campos, Arnaldo Prieto, Luiz Salo
mão, Ottomar Pinto, Fernando Gasparian,
Artur Lima Cavalcanti, Osmundo Rebouças
e Sérgio Werneck. Havendo número regi
mental, o Senhor Presidente declarou abertos
os trabalhos da Reunião de Audiência Públi
ca destinada ao "I Simpósio de Avaliação
do Plano de Estabilização Econômica" (3'
Parte), para abordagem do tema - Traba
lho, Empregos e Salários. Presentes os convi
dados, o Senhor Presidente relembra as re
gras em que os trabalhos se desenvolverão,
anuncia os nomes dos convidados e passa a
palavra, pela ordem, aos seguintes exposi
tores: 1 - DI. José Calixto Ramos, Presi
dente da Confederação Nacional dos Traba
lhadores na Indústria (CNTI); 2 - DI. Fran
cisco Urbano, representante da Confedera
ção Nacional dos Trabalhadores na Agricul
tura (CONTAG); 3 - DI. Sérgio Eduardo
Mendonça, Diretor-Técnico do Departamen
to Intersindical de Estudos Estatísticos e Só
cio-Econômicos (DIEESE); 4 - Sindicalista
Joaquim dos Santos Andrade, Presidente da
Central Geral dos Trabalhadores. ,Deixou de
comparecer o Senhor Jair Menegl!elli, Presi
dente da CUT, além do Senhor Luiz Antônio

Medeiros, Presidente do Sindicato dos Meta
lúrgicos do Estado de São Paulo. Após as
exposições, falaram os Senhores Painelistas,
respectivamente: 1 - Dr. Luiz Adelar
Scheuer, 1" Vice-Presidente da Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos Auto
motores (ANFAVEA); 2-DI. Dércio Gar
cia Munhoz, Professor do Departamento de
Economia da Universidade de Brasília; 3 
DI. Lauro Campos, Professor do Departa
mento de Economia da Universidade de Bra
sI1ia. Concluídas as exposições dos painelis
tas, o Senhor Presidente deu início aos deba
tes, concedendo a palavra, pela ordem, aos
Senhores Deputados Luiz Salomão e Fernan
do Gasparian. Encerrados os debates, o Se
nhor Presidente teceu rápidas considerações
sobre a reunião, no que concerne aos temas
abordados e agradeceu a presença dos convi
dados especialmente para o Encontro, além
dos Senhores, Deputados e demais pessoas
que prestigiaram a reunião com suas ilustres
presenças. Nada mais havendo a tratar, o Se
nhor Presidente comunicou que o Simpósio
terá continuidade, no próximo dia 24, no Au
ditório Nereu Ramos, a partir das dez horas,
data "m que se encerrará, com a presença
do, Ministros da Economia, Fazenda e Plana
jamento, do Trabalho e Previdência Social
e da Infra-Estrutura, além dos Presidentes
do BNDES, do Banco do Brasil, do Banco
Central do Brasil, da Caixa Econômica Fede
ral e da Comissão de Valores Mobiliários,
encerrando os trabalhos às treze horas. O
inteiro teor da reunião foi gravado, devendo
ser traquzido e publicado no Diário do Con
gresso Nacional, como parte integrante desta
Ata. E, para constar, eu, Ronaldo Alves da
Secretário, lavrei a presente Ata que, depois
de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e irá à publicação.

10' REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)
DE AUDrÊNCIA PÚBLICA DA
COMISSÃO DE ECONOMIA.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 1990.

Aos vinte e quatro dias do mês de maio
do ano de mil novecentos e noventa. às dez
horas e quinze minutos, no Auditório Nereu
Ramos - Anexo IIfCD, reuniu-se a Comis
são de Economia. Indústria e Comércio, sob
a Presidência do Senhor Deputado Marcelo
Cordeiro. presentes os seguintes Senhores
Deputados: Mauro Miranda, Ézio Ferreira.
Fernando Gasparian, Fernando Santana. Ivo
Vanderlinde. Luiz Salomão, Simão Sessin.
Artur Lima Cavalcanti, Mário Lima. Arnal
do Prieto, Afif Domingos. Paulo Pimentel,
Luíz Roberto Ponte, Walmor de Luca, Cu
nha Bueno. Aristides Cunha, Mauro Cam
pos, Ismael Wanderley, Francisco Küster.
Lúcia Vânia. Ronam Corrêa e Airton Cor
deiro. Havendo número regimental, o Se
nhor Presidente declarou abertos os traba
lhos da Reunião de Audiência Pública desti
nada ao "I Simpósio de Avaliação do Plano
de Estabilização Econômica" (4" Parte), para
abordagem do tema - o Desempenho dos

Órgãos do Poder Executivo. Presentes os
convidados, o Senhor Presidente convidou-os
a compor a Mesa dos trabalhos, fazendo, em
seguida, as considerações sobre o Simpósio
que nesta data se encerrava, lamentando a
presença dos Presidentes do Banco do Brasil
e da Caixa Econômica Federal, como exposi
tores. Passou, então, a palavra, pela ordem,
aos Senhores convidados: 1 - Dr. Marcos
Fonseca. Secretário de Planejamento do Mi
nistério da Economia, Fazenda e Planeja
mento, representando a Senhora Ministra
Zélia Cardoso de Mello; 2 - Ministro Ozires
Silva. da Infra-Estrutura; 3 - Ministro Antô
nio Rogério Magri, do Trabalho e Previdên
cia Social; 4 - Dr. Ibrahim Eris, Presidente
do Banco Central do Brasil; 5 - DI. Eduardo
Modiano, Presidente do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social; 6 
Dr. Ary Osvaldo Matos Filho. Presidente da
Comissão de Valores Mobiliários. Encerra
das as exposições, foram convidados a faze·
rem uso da palavra os seguintes Painelistas:
1-Dr. Ives Gandra da Silva Martins. Jurista
e Professor da Faculdade de Direito da Uni
versidade Mackenzie/São Paulo; 2 - Dr.
Paul Singer, Secretário de Planejamento do
Município de São Paulo; 3 - Df. Lawrence
Pih, Presidente do Moínho Pacífico S/A; 5
- Dr. José Carlos de Assis. Economista e
Jornalista. Concluídas as exposições pelos
convidados. o Senhor Presidente deu início
aos debates, concedendo a palavra, pela or
dem, aos Senhores Deputados Luiz Salomão,
Fernando Santana. Ivo Vanderlinde, Afif
Domingos, Luiz Roberto Ponte. Mário Lima
e Cristina Tavares. Às quatorze horas e de
zoito minutos, o Senhor Presidente agrade
ceu a presença das autoridades convidadas
para a Reunião, dos Senhores Deputados e
demais pessoas presentes, encerrando os tra
balhos. O inteiro teor da reunião foi gravado,
devendo ser traduzido e publicado no Diário
do Congresso Nacional,como parte integrante
desta Ata. E. para constar, eu, Ronaldo Al
ves da Silva, Secretário, lavrei a presente Ata
que, depois de lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente e irá à publicação.

1l' REUNIÃO (ORDINÁRIA)
DA COMISSÃO DE ECONOMIA,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO,
REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 1990.

Aos trinta dias do mês de maio do ano
de mil novecentos e noventa, às dez horas
e trinta minutos. na Sala de li" 18 (Plenário)
- Anexo II I CD. reuniu-se a Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, sob a Presi
dência do Senhor Deputado Marcelo Cor
deiro. presentes os seguintes Senhores Depu
tados: Marcelo Cordeiro - Presidente, Fer
nando Gasparian -I" Vice-Presidente, Ézio
Ferreira - 2" Vice-Presidente, Luiz Salomão
-3" Vice-Presidente. Luiz Vianna Neto, Jay
me Paliarin. Stélio Dias, Ivo Vanderlinde,
Artur Lima Cavalcanti, Lúcia Vânia. Manoel
Cas-tro, Felipe Mendes. Ronaro Corrêa, Ot
tomar Pinto. Aluízio Campos, Afif Domin-
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gos, Renato Johnsson, Manoel Moreira, Ge
nebaldo Correia, Francisco Rolim, Amilcar
Moreira, Luís Roberto Ponte, Wladimir Pal
meira, Sérgio Werneck, João Paulo, Marcos
Queiroz, Expedito Machado, Ronaldo César
Coelho e Paulo Zarzur. Havendo número re
gimental, o Senhor Presidente declarou aber
tos os trabalhos, anunciando a distribuição,
por cópias, das Atas das Reuniões realizadas,
respectivamente, nos dias 9-5-90, 10-05-90,
16-5-90,17-5-90,23-5-90 e 24-5-90, razão pela.
qual considerava dispensadas suas leituras.
Colocando-as em discussão, não houve mani
festação dos Senhores Deputados. Em vota
ção, as Atas foram aprovadas, unanimemen
te. EXPEDIENTE: Passando ao expediente,
o Senhor Presidente comunicou aos Senhores
Deputados presentes que se encontravam na
Comissão, aberto o prazo para recebimento
de emendas, até o dia I" de junho próximo,
o Projeto de Lei nY 4.276/89, de autQria do
Senhor Deputado Elias Murad, que "Dispõe
sobre a advertência em rótulos e embalagens
de alimentos industrializados que contenham
glúten, a fim de evitar a manifestação da
doença celíaca, principalmente em crianças";
o Aviso sobre o emendamento do referido
Projeto de Lei foi publicado na Ordem do
Dia das Comissões. Comunicou, ainda, o Se·
nhor Presidente, a realização de Reunião Ex
a para o dia 7 de junho próximo, às dez horas,
com a presença do Prof" norte-americano Ben
Ross Schneider, da Princeton University, que
falará sobre "experiências de privatização em
diversos países, principalmente na América
Latina", na instalação da Subcomissão Espe
cial para Acompanhamento do Programa Na
cional de Desestatização. Ordem do Dia:
Proposições Legislativas - A) Em Regime
de Urgência - Projeto de Lei nY 4.788/90,
de autoria do Poder Executivo, que "Define
crimes contra a administração tributária, de
abuso de poder ecopômico e dá outras provi
dências" . Em apenso os Projetos de Leis nº'
4.821190,4.835/90,4.878/90 e 4.920/90. Rela
tor: Deputado Manoel Moreira. Voto do Re
lator: Favorável, com a adoção do Substi
tutivo da Comissão de Constituição e Justiça
ede Redação, com 1 (uma)Subemenda. Vis
ta concedida, na reunião, ·ao Senho)" Depu
tado Afif Domingos, que apresentou Parecer
Favoráyel, com restrições. Discutiram a nlfl
téria os Senhores Deputados Manoel Morei
ra, Fernando Gasparian, Virgildásio de Se
nná, Genebaldo Correia, Afif Domingos, Ar
tur Lima Cavalcapti, Stélio Dias e Ronaro
Corrêa. Em voração: aprovado, contra o voto
em separado do Senhor Deputado Afif Do
mingos. B - Em Tramitação Ordinária: item
01) Projeto de Lei nº 4.518/84, de autoria
do Senhor Deputado Renato Johnsson, que
"Altera o Decreto-Lei nº 200, de 25 de feve
reiro de 1967, na parte relativa as licitações
internacionais". Relator: Deputado Christó
vam Chiaradia. Voto do Relator: Favorável,
com 1 (uma) Emênda. Vista concedida ao
Senhor Deputado Virgildásio de Senna, que
devolveu sem manifestação. Discutiram a
matéria os Senhores Deputados Renato
Johnsson e Ronaro Corrêa. Em vot!!S(ão:

aprovado, unanimemente. item 02) Projeto
de Lei nº 422/88, de autoria do Senhor Depu
tado Antonio Salim Curiati, que "Veda a
aposição de preços nas embalagens dos medi
camentos". Relatora: Deputada Lúcia Vâ
nia. Voto da Relatora: Contrário. Vista con
cedida ao Senhor Deputado Felipe Mendes,
que devolveu sem manifestação. Discutiram
a matéria os Senhores Deputados Luís Ro
berto Ponte, Salim Curiati, Afif Domingos,
Virgildásio de Senna e Stélio Dias. Em vota
ção: aprovado, contra o voto do Senhor De
putado Stélio Dias. item 3) Projeto de Lei
n" 621188, de autoria do Senhor Deputado
Antonio Salim Curiati, que "Dispõe sobra
a criação de cooperativas de microempresas,
inclusive de crédito ou com seção de crédito".
Em apenso o Projeto de Lei n" 3.079/89. Rela
tor: Deputado Ivo Vanderlinde. Voto do Re
lator: pela Prejudicialidade. Discutiram a
matéria os Senhores Deputados Ivo Vander
linde e Afif Domingos. Vista concedida ao
Senhor .Deputado Afif Domingos. item 04)
Projeto de Lei n" 643/88, de autoria do Senhor
Deputado Gonzaga Patriota, que "Dispõe
sobre a proibição da exigência de saldo médio
bancário para as pequenas e médias empresas
nas operações de crédito, desconto ou finan·
ciamento". Relator: Deputado Felipe Men
des. Voto do Relator: Contrário. Discutiram
a matéria os Senhores Deputados Felipe
Mendes e Luiz Salomão. Vista concedida ao
Senhor Deputado Luiz Salomão. item 05)
Projeto de Lei n" 743/88, de autoria do Senhor
Deputado Victor Faccioni. que "Altera o Es
tatuto da Microempresa". Relator: Deputa
do Virgildásio de Senna. Voto do Relator:
Contrário. Discutiram a matéria os Senhores
Deputados Artur Lima Cavalcanti. Stélio
Dias, Vladimir Palmeira, Virgildásio de Se
nna. Em votação: aprovado, contra os votos
dos Senhores Deputados Artur Lima Caval
canti, Stélio Dias e Vladimir Palmeira. item
06) Projeto de Lei nº 763/88, de autoria do
Senhor Deputado Jayme Paliarin, que "Ex
tingue o aval e a fiança em todo o território
nacional". Relator: Deputado Max Rosen
mann. Voto do Relator: Contrário. Emvo
tação: aprovado, unanimemente. item 07)
Projeto de Lei nº 925/88, de autoria do Senhor
Deputado Sólon Borges dos Reis, que "Con
cede benefício fiscal às pequenas e médias
empresas que recrutarem menores". Relator:
Deputado Virgildásio de Senna. Voto do Re
lator: Deputado Virgildásio de Senna. Voto
do Relator: Contrário. Discutiram a matéria
os Senhores Deputados Virgildásio de Senna,
Afif Domingos, Luís Roberto Ponte e Ro
naldo César Coelho. Em votação: Aprovado.
contra o voto do Senhor Deputado Afif Do
mingos. item 08) Projeto de Lei n9 975/88,
de autoria do Senado Federal, que "Proíbe
a produção, comercialização e utilização, em
todo o território nacional, de aeros6is que
contenham clorofluorcarbono e dá outras
providências". Relator: Deputado Ronaro
Corrêa. Voto do Relator: Favorável. Discu
tiram a matéria os Senhores Deputados Ro
naro Corrêa e Virgildásio de Senna. Em vota
ção: Aprovado, unanimemente. item 09)

Projeto de Lei n" 1.212/88, de autoria do Se
nhor Deputado Sólon Borges dos Reis, que
"Dá nova redação a dispositivo do artigo 108,
da Lei n" 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
que dispõe sobre as sociedades por ações".
Relator: Deputado Luiz Salomão. Em vota
ção: Aprovado, unanimemente. item 10)
Projeto de Lei nÇ 1.479/89, de autoria do Se
nhor Deputado Luiz Salomão, que "Regula
a estocagem, o processamento e a disposição
final de resíduos tóxicos". Relator: Deputado
Stélio Dias. Voto do Relator: Favorável. Dis
cutiram a matéria os Senhores Deputados
Stélio Dias e Vladimir Palmeira. item 11)
Projeto de Lei n' 1.535/89, de autoria do Se
nhor Deputado Antonio Carlos Mendes Tha
me, que "Institui o Código Nacional de Pro
paganga e dá providências correlatas". Rela
tor: Deputado Ralph Biasi. Voto do Relator:
Favorável. Em votação. aprovado, unanime
mente. item 12) Projeto de Lei n" 1.788/89,
de autoria do Senhor Deputado Irajá Rodri·
gues, que "Dispõe sobre o patrimônio do
Banco Regional de Desenvolvimento do Ex
tremo Sul - BRDE, cria órgãos no âmbito
da Administração Federal e dá outras provi
dências". Relator: Deputado Ralph Biasi.
Voto do Relator: Favorável. Vista Concedida
ao Senhrn- Deputado Felipe Mendes. item
13) Projeto de Lei nY 1.970/89, de autoria
do Senhor Deputado Paulo Marques, que
"Veda a aplicação da Lei n'l 7.689, de 15
de dezembro de 1988, às microempresas,
isentas de escrituração". Em apenso o Proje·
to de Lei n" 2.450/89. Relator: Deputado Is
rael Pinheiro Filho. Voto do Relator: Favorá
vel, com a adoção do Substitutivo da Comis
são de Constituição·e Justiça e de Redação.
Em votação: Aprovado, unanimemente.
item 14) Projeto de Lei n° 2.100/89, de autoria
do Senhor Deputado Daso Coimbra, que
"Assegura ao consumidor o conhecimento
dos tributos incidentes sobre as mercadorais
comercializadas, na forma do § 5" do artigo
ISO da Constituição".Em apenso os Projetos
de Lei n9 '3.267/78 e 3.293/89. Relator: Depu
tado Marcos Queiroz. Voto do Relator: Fa
vorável ao Projeto de Lei n" 3.267/89, apen
sado, com as Emendas oferecidas pela Co
missão de Defesa do Consumidor, Meio Am
Minorias e pela Prejudicialidade dos Proje-
tos de Leis nO' 2.100/89 e 3.293/89. Discutiu
a matéria o Senhor Deputado Marcos Quei
roz. Em votação: Aprovado, unanimemente.
item 15) Projeto de Lei n° 2.387/89, de autoria
do Senhor Deputado Uldurico Pinto, que
"Dispõe sobre gratuidade para livre divulga
ção pelos meios de comunicação de massa
de programa de interesse da defesa do consu
midor, e determina outras providências". Re
lator: Deputado Israel Pinheiro. Voto do Re
lator: Favorável, com adoção da Emenda da
Comissão de Constituição e Justiça e de Re
daçáo. Discutiu a matéria o Senhor Deputado
Francisco Rolim. Em votação: aprovado,
unanimemente. item 16) Projeto de Lei nº
2.646/89, de autoria do Senhor Deputado Jo
sé Carlos Coutinho, que "Regulamenta a
prestação de serviços de consultoria técnica I
e de engenharia ao poder público, nos termos.
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do artigo 37, inciso XXI, da Constituiçãó Fe
deral". Relator: Deputado Jayme Santana.
Voto do Relator: Contrário. Discutiu a maté
ria o Senhor Deputado Luiz Salomão. Vista
Concedida ao Senhor Deputado Luiz Salo
mão. 17) Projeto de Lei n' 2.753/89, de auto
ria do Senhor Deputado Antonio Salim Cu
riati, que "Autoriza o u~ de veículos movi
dos a diesel nos serviços de táxi, em todo
o território nacional". Em apenso os Projetos
de Lei n" 4.561190 e 4.741189. Relator: Depu
tado Artur Lima Cavalcanti. Voto do Rela
tor: Contrário. Em votação: Aprovado, una
nimemente. 18) Projeto de Lei n° 3.058/89,
de autoria do Senhor Deputado Francisco
Rolim, que "Dispõe sobre crédito rural para
mini e pequenos produtores rurais". Relator:
Deputado Felipe Mendes. Voto do Relator:
Contrário. Discutiram a matéria os Senhores
Deputados Francisco Rolim e Luiz Salomão.
Em votação: Aprovado, contra os votos dos
Senhores Deputados Luiz Salomão, Aluízio
Campos e Francisco Rolim. 19) Projeto de
Lei n' 3.152/89, de autoria do Senhor Depu
tado Milton Reis, que "Isenta jornalista e
radialistas profissionais do pagamento do IPI
do automóvel adquirido para uso próprio,
na forma que discrimina". Relator: Depu
tado Ronaro Corrêa. Voto do Relator: Con
trário. Em votação: Aprovado, unanime
mente. item 20) Projeto de Lei n' 1.032/89,
de autoria do Senhor Deputado Floricieno

. Paixão, que "Dispõe sobre o salário profis
sional do Secretário". Em apenso os Projetos
de Lei n" 2.121189, e 2.573/89. Relator: De
putado Stélio Dias. Voto do Relator: Favorá
vel, com adoção do Substitutivo da Comissão
do Trabalho, Administração e Serviço Públi
co, com 01 (uma) Subemenda. Discutilam
a matéria os Senhores Deputados Stélio Dias
é Afif Domingos. item 21) Projeto de Lei
n" 3.530/89, de autoria do Poder Executivo,
que "Autoriza a União a doar, ao Estado
do Amazonas, ações representativas de sua
participação no capital social da SIDERA
MA". Relator do Parecer .Vencedor: Depu
tado Felipe Mendes. Voto do Relator: Con
trário. Em votação: Aprovado, contra o Voto
em Separado do Senhor Deputado AmIlcar
Moreira. item 22) Projeto de Lei n" 08/89,
de autoria do Senhor Deputado Francisco
Amaral, que "Dispõe sobre a competência
para arrecadação de tributo cujo fato gerador
seja inerente a serviço público concedido".
Relator: Deputado Jayme Santana. Voto do
Relator: Contrário. Em votação: Aprovado,
unanimemente. Às doze horas e quarenta mi
nutos, nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente agradeceu a presença de todos os
Senhores Deputados e encerrou a reunião.
E, para constar, eu, Ronaldo Alves da Silva,
Secretário, lavrei a presente Ata que, depois
de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e irá à publicação.

12' REUNIÃO (ORDINÃRIA)
DA COMISSÃO DE ECONOMIA,

INDÚSTRIA E COMERCIO,
REALIZADA EM 6 DE JUNHO DE 1990

Aos seis dias do mês de junho do ano de
mil novecentos e noventa, às onze horas e
dez minutos, na Sala n~ 18 (Plenário) - Ane
xo II/CD, reuniu-se a Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio, sob a Presidência
do Senhor Deputado Marcelo Cordeiro, pre
sentes os seguintes Senhores Deputados:
Marct:lo Cordeiro - Presidente; Fernando
Gaspaíian - l' Vice-Presidente Luiz Salo
mão 3' Vice-Presidente, Ivo Vanderlindes
Fábio Raunheitti, Marcos
Queiroz, Antônio de Jesus, José Carlos Grec
co, Virgildásio de Senna, Vladimir Palmeira,
Artur Lima Cavalcanti, Dirce Tutu Quadros,
Ottomar Pinto, Genebaldo Correia, Climério
Velloso, José Teixeira, Renato Johnsson,
Costa Ferreira, Oswaldo Lima Filho, Sérgio
Spada, Paulo Paim, Levy Dias, Stélio Dias,
Luís Roberto Ponte, Osmundo Rebouças e
Paulo Zarzur. Havendo número regimental,
o Senhor Presidente declarou abertos os tra
balhos. Éxpediente: Passando ao expediente,
o Senhor Presidente informou aos membros
da Comissão que no dia 7 de junho corrente,
às dez horas, no mesmo PlenáJio (Sala 18),
haverá a reunião de instalação da Subcomis
são Especial para acompanhamento do Pro
grama Nacional de Desestatização, oportu
nidade em que estará presente o Professor
norte-americano Bem Ross Schneider para
proferir palestra sobre a "experiência de pri
vatização em vários países, especialmente na
América Latina". Com a palavra, pela or
dem, o Deputado Oswaldo Lima Filho suge
riu que fosse convocado para esse encontro
também o Presidente da Associação dos En
genheiros da Petrobrás e o Prof. e Econo
mista da Universidade de Brasília, Doutor
Dércio Garcia Munhoz. Respondendo, o
Presidente informou que o Prof. Dércio Mu
nhoz já havia sido convidado e aceitou parti
cipar da reunião, quanto ao Presidente da
Associação dos Engenheiros da Petrobrás sua
presença ficaria para outra oportunidade, em
razão da exigüidade do tempo. Ordem do
Dia: 1 - Composição dos Membros da Sub
comissão Especial para acompanhamento do
Programa Nacional de Desestatização: o Pre
sidente, Deputado Marcelo Cordeiro deu co
nhecimento da proposta de composição dessa
Subcomissão Especial, elaborada de acordo
com as regras regimentais específicas, obede
cido o princípio da proporcionalidade parti
dária. Em votação, a composição foi apro
vada, unanimemente, ficando assim disposta:
membros efetivos: PMDB - Deputados uw
ebaldo Correira, Luís Roberto Ponte, Mar
cos Queiroz e Oswaldo Lima Filho; PFL 
Deputados Airton Cordeiro e Stélio Dias;
PSDB - Deputado José Costa; PDT - De
putado Luiz Salomão; PDS - Deputado Fe
lipe Mendes; PTB - Deputado Jaime Palia
rin; PL - Deputado Afif Domingos; PRN
- Deputado Rubem Medina: PT - Depu
tado Vladimir Palmeira; PDC - Deputado
Ottomar Pinto; PSB - Deputada Raquel Ca
piberibe; PSC - Deputado Francisco Rolim.
Os membros suplentes ficaram para desig
nação oportuna, mediante entendimentos
partidários. Foram eleitos, por aclamação,

os Senhores Deputados Marcos Queiroz
(Presidente), Stélio Dias (I' Vice-Presidente)
e José Costa (2° Vice-Presidente) para a dire
ção dos trabalhos da Subcomissão; 2 - Pro
posições Legislativas: item 1) Projeto de Lei
n' 51187, de autoria do Senhor Deputado Só
lon Borges dos Reis, que "acrescenta dispo
sitivo à Lei n' 6.646, de 16 de maio de 1979,
considerando residencial a locação comercial
no caso que especifica". Relator: Deputada
Dirce Tutu Quadros. Voto da Relatora: Fa
vorável, com adoção do Substitutivo da Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda
ção. Discutiram a matéria os Deputados Ar
tur Lima Cavalcanti, Virgildásio de Senna,
Luiz Salomão e Oswaldo Lima Filho. Em
votação: rejeitado, contra o voto do Depu
tado Virgildásio de Senna. Designado o Se
nhor Deputado Artur Lima Cavalcanti para
redigir o Parecer Vencedor; item 2) Projeto
de Lei n' 1.156/88, de autoria do Senhor De
putado Paulo Paim, que "fixa o dia l' de
maio, como data-base única, para os reajusta
mentos salariais coletivos em todo o território
nacional". Relator: Deputado César Maia.
Voto do Relator: Favorável com uma emen
da. Vista concedida ao Senhor Deputado
Francisco Carneiro, que apresentou voto
contrário. Discutiram a matéria os Senhores
Deputados Marcos Queiroz e Luís Roberto
Ponte. Em votação: aprovado, contra os vo
ros dos Senhores Deputados Marcos Quei
roz, Luís Roberto Ponte e, em separado,
Francisco Carneiro; item 3) Projeto de Lei
n" 1.421188, de autoria do Senhor Deputado
Miraldo Gomes, que "determina a efígie para
cédula de cem mil cruzados". Relator: Depu
tado José Teixeira. Voto do Relator: pela
prejudicialidade. Em votação: aprovado,
unanimemente; item 4) Projetoa de Lei n"
1.451/88, de autoria do SenhorDeputado An
tônio de Jesus, que "disciplina a criação do
Banco de Desenvolvimento do Centro-Oes
te". Em anexo o Projeto de Lei n' 1.762/89.
Relator: Deputado Francisco RoJim. Voto
do Relator: Favorável, com a adoção do
Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, com 2 (duas) Subemen
das. Discutiram a matéria os Senhores Depu
tados Antônio de Jesus, Artur Lima Caval
canti, Vladimir Palmeira, Virgildásio de Se
nna, Luiz Salomão, Oswaldo Lima Filho, Le
vy Dias, Luís Roberto Ponte e Marcos Quei
roz. Vista concedida ao Senhor Deputado
Marcos Queiroz; item 5) Projeto de Lei n'
1.706/89, de autoria do Senhor Deputado Ivo
Vanderlinde, que "dispõe sobre as socieda
des cooperativas". Relator: Deputado Mar
cos Queiroz. Voto do Relator: Favorável,
com a adoção do Substitutivo da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, com
1 (uma) Subemenda e pela prejudicialidade
dos anexos Projetos de Lei nOs 3.525/89,
3.559/89,3.737/89,3.768/89,3.912/89 e
4.799/90. Discutiram a matéria os Senhores
Deputados Vladimir Palmeira, Ivo Vander
linde e Oswaldo Lima Filho. Vista concedida
ao Senhor Deputado Oswaldo Lima Filho;
item 6) Projeto de Lei n' 1.716/89, de autoria
da Senhora Deputada Beth Mendes, que.
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"dispõe sobre exportação de madeira em tora
e dá outras providências". Em apenso o Pro
jeto de Lei n' 3.686/89. Relator: Deputado
Artur Lima Cavalcanti. Voto do Relator: Fa
vorável. Discutiu a matéria o Senhor Depu
tado Vladimir Palmeira. Vesta concedida ao
Senhor Deputado Vladimir Palmeira; item
7) Projeto de Lei n' 3.5ll!89, de autoria do
Senhor Deputado Leopoldo Souza, que
"concede moratória ao produtor rural nas
condições que especifica e dá outras provi
dências". Relator-Substituto: Deputado Ar
tur Lima Cavalcanti. Voto do Relator: Favo
ncedida ao Senhor Deputado Oswaldo Lima
Filho, que apresentou voto favorável, com
5 (cinco) emendas. Discutiram a matéria os
Senhores Deputados Oswaldo Lima Filho,
Leopoldo Souza, Artur Lima Cavalcanti,
Vladimir Palmeira, Luiz Salomão, Marcos
Queiroz e Virgildásio de Senna. Em votação:
aprovado, contra os votos dos Senhores De
putados Vladimir Palmeira, Virgildásio de
Senna, Marcos Queiroz, Luiz Salomão e Luís
Roberto Ponte. Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente concedeu a palavra, pel1!.
ordem, ao Senhor Deputado Vladimir Pal
meira, que apreséntou algumas considera
ções sobre as regras do processo legislativo,
na Comissão, sobre a divulgação da ordem
do dia e o acompanhamento subseqüente das
matérias apreciadas por este Órgão Técnico,
para informação aos Senhores Deputados
que o integram. Respondendo o Sr. Presi
dente exclareceu sobre as questões levanta
das, assegurando que as providências que
porventura, no sentido das sugestões do De
putado, não estivessem sendo adotadas, se
riam agilizadas pela Secretaria da Comissão.
A reunião foi encerrada às treze horas e vinte
minutos. E, para constar, eu, Ronaldo Alves
da Silva, Secretário, lavrei a presente Ata
que, depois de lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente e irá à publicação.

13' REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)
DA COMISSAO DE ECONOMIA,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO,
REALIZADA EM 7 DE JUNHO DE 1990

Aos sete dias do mês de junho do ano de
mil novecentos e noventa, às dez horas e vinte
minutos, na Sala n" 18 (Plenário) - Anexo
IJ/CD, reuniu-se a Comissão de Economia,
Indústria, e Comércio, sob a Presidência do
Senhor Deputado Marcelo Cordeiro, presen
tes os seguintes Senhores Deputados, Mar
celo Cordeiro - Presidente, Fernando Gas
parian, 1" Vice-Presidente, Luiz SaIdmão, 3'
Vice-Presidente, José Costa, Marcos Quei
roz, Sérgio Werneck, Kouy Iha, Vladimir
Palmeira, Paulo Zarzur, Jayme Paliarin, Sté
Iio Dias, Manoel Castro, Climério Velloso,
Aluízio Campos e Ronaro Corrêa. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente de
clarou abertos os trabalhos da reunião ex
traordinária destinada à instalação da Subco
missão Especial para acomp.anhamento do
Programa Nacional de Desestatização, CÇlm
a presença do convidado especial, Professor
Bem Ross Schneider, norte-americano, para·

abordagem do tema "experiências de privati
zação em diversos países, especialmente na
América Latina"..Em seguida, o Senhor Pre
sidente convidou o Senhor Deputado Luiz
Salomão, para compor a Mesa Diretora dos
trabalhos, na condição de 3' Vice-Presidente
deste órgão. Dando início aos trabalhos, o
Senhor Presidente leu a composição da Sub
comissão Especial, que se instalava na opor
tunidade, discorrendo sobre os seus objetivos
no acompanhamento e discussão do Progra
ma Nacional de Desestatização, já anunciado
para o País pelo Governo Federal, assunto
para o qual estava presente para oferecer sua
colaboração o Prof. Bem Ross Schneider.
Passando a palavra ao Prof. Schneider, o con
vidado especial falou de improviso, sobre o
tema proposto, em inglês, com tradução si
multânea para o português. Encerrada a pa
lestra do convidado, passou-se aos debates,
tendo falado, pela ordem, os Senhores Depu
tados. Marcos Queiroz - que fez um breve
histórico de sua trajetória política e parla
mentar, disse esperar poder dar sua, contri
buição ao processo de privatização no País,
nesse trabalho que se lançava na Comissão
de Economia da Câmara dos Deputados; Jo
sé Costa, Manoel Castro, Fernando Gaspa
rian, Stélio Dias e Luiz Salomão. Falaram,
ainda, o Prof. e Economista Dêrcio Garcia
Munhoz, especialmente convidado para a
reunião, e o Dr. Celso Martins Almeida.
Concluídos os debates, o Senhor Presidente
agradeceu a presença do Prof. Bem Ross Sch
neider, pela sua valiosa contribuição que em
prestava à Comissão de Economia, à Câmara
dos Deputados e ao Congresso Nacional.
Agradeceu, iguahnente, aos Senhores Depu
tados e demais autoridades que prestigiaram
a reunião e às pessoas presentes. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente decla
rou encerrada a reunião, às treze horas. O
inteiro teor da reunião foi gravado, devendo
ser traduzido e publicado no Diário do Con
gresso Nacional,como p.arte integrante desta
Ata. E, para constar, eu, Ronaldo Alves da
Silva, Secretário, lavrei a presente Ata que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e irá à publicação.

14' REUNIÃO (ORDINÁRIA,
DA COMISSÁO DE ECONOMIA,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, ,
REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 1990.

Aos vinte e sete dias do mês de junho do
ano de mil novecentos e noventa, às dez horas
e cinqüenta minutos, na Sala n' 18 (Plenário)
- Anexo II/CD, reuniu-se a Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, sob a Presi
dência do Senhor Deputado Marcelo Cor
deiro, presentes os seguintes Senhores Depu
tados: Marcelo Cordeiro - Presidebte, Fer
nando Gasparian -19 Vice-Presidente, Ézio
Ferreira - 2' Vice-Presidente, LuizSalomão
- 39 Vice-Presidente, Vla!iimir- Palmeira,
Jayme Paliarin, Marcos Queir.oz, Man'oel
Castro, Valmir Campelo, Renato Johnsson,
Saulo 'Coellio, Oswaldo Lima Filho, Fran
cisco Rolim, José Geraldo, Paulo Zarzur, Fe-

lipe Mendes, Artur Lima Cavalcanti, Raquel
Capiberibe, Stélio Dias, Airton Cordeiro, Jo
sé Serra, José Luiz de Sá, Francisco Dorne
lles, Ronaro Corrêa, Costa Ferreira, Otto
mar Pinto, Osmundo Rebouças, Fábio Rau
nheitti, José Moura, Nelson Sabrá, Luís Ro
berto Ponte, Amílcar Moreira, Sérgio Wer
neck, Irajá Rodrigues, Basílio VilIani e Levy
Dias. Havendo número regimental, o Senhor
Presidente declarou abertos os trabalhos, es
clarecendo que o Presidente do Congresso
Nacional, Senador Nelson Carneiro, havia
convocaQo Sessão Conjunta do Congresso
Nacional para esta data, a partir das dez ho
ras; contudo, em razão de quorum insuficien
te, não se iniciara. Esclareceu, ainda, que
essa convocação vedava regimentalmente
tanto à Câmara dos Deputados como ao Se
nado Federal e as respectivas Comissões Téc
nicas ou Especiais promoverem reuniões cu
jos trabalhos coincidirem com a ordem do·
dia da Sessão do Congresso Nacional. Como
a referida Sessão não se iniciara, a Presidên
cia da Comissão dava prosseguimento aos tra
balhos até o anúncio da Ordem do Dia da
Sessão do Congresso Nacional. Antes de pas
sar à Ordem do Dia da reunião, o Senhor
Presidente registrou a presença, no plenário,
do Professor francês Bernard Mencier, que
visitava a Comissão, como convidado espe
cial, onde mantivera conversa informal.com
os Senhores Deputados integrantes deste ór
gão, especialmente os membros da Subco
missão Especial para Acompanhamento do
Programa Nacional de Desestatização, o que
resultava em importantes subsídios aos traba
lhos desta Comissão, na discussão desse te
ma. Ordem do Dia: Anunciada a Ordem do
Dia, conférme já publicada, o Senho!' Depu
tado Artur .Lima Cavalcanti, com a palavra,
pela ordem, requereu, a inversão da pauta,
para que fosse apreci@o em primeiro lugar
o item 7. Em votação; o requerimento foi
unanimemente aprovado. Item 1) Projeto de
Lei 1;1' 2.192/89, de autoria do Senhor Depu
tado Mário Lima, que "~egulamenta as rela
ções de empresas de economia mista ,com o
estado e a sociedade, nos termos do § 3" do
art. 173 da Constituição Federal". Relator:
Deputado Artur Lima Cavalcanti. Voto do
Relator: Favorável, com Substitutivo. Discu
tiram a matéria os Senliores Dep'!1tados fer
nando Gasparian, Luiz Salomão, ~télio Dias,
Oswaldo Lima Filho e Ronaro Corrêa. Vista
conjunta concedida aos Senhores Deputados
Oswaldo Lima Filho, Luiz Salomão e Stélio
Dias; item 2) Mensagem n' 467/90, do Poder
Executivo, que "Submete à aprovação do'
Congresso Nacional o nome das pessoas indi
cadas para integrarem a Comissão Diretora
do Programa Nacional de' Desestatização".
Relator: Deputado Marcos Queiroz. Voto do
Relator: Favorável, na forma do Projeto de
Decreto Legisiativo anexo. Discutiram a ma-
Deputados Ronaro C.orrêa, Ézio Ferreira,

Marcos Queiroz e Oswaldo Lima Filho. Às
ônze horas e cinqüenta minutqs, o Senhor
Presidente, Deputado Marcelo Cordeiro,
avisou ao Plénário que o Presidente do Con
gresso Nacional estava anunciando o início
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da Ordem do Dia da Sessão Conjunta, razão
pela qual determinava a suspensão dos traba
lhos naquele momento, devendo serem reini
ciados a partir das quatorze horas e trinta
minutos. Com a palavra, pela ordem, o Se
nhor Deputado Oswaldo Lima Filho apre
sentou requerimento à Presidência da Comis
são solicitando que fossem ouvidos os mem·
bros indicados pelo Presidente da República
para compor a Comissão objeto da Mensa
gem ne367/90, em apreciação. O requerimen
to foi subscrito também pelo Senhor Depu
tado Fernando Gasparian. Em resposta, o
Presidente Marcelo Cordeiro esclareceu que
recebia o expediente com vistas a ser aten
dido em outra oportunidade, considerando
que não haveria tempo suficiente àquela pro
vidência requerida, nesta reunião ou em reu
nião futura, antes da decisão sobre a matéria
objeto da aludida mensagem, porquanto se
encontrava em tramitação urgente, na forma
do art. 155, do Regimento Interno da Casa,
inclusive constando como o primeiro item da
Sessão da Câmara, à tarde desta data. Sus
pensa a reunião, às onze horas e cinqüenta
minutos. Às quatorze horas e cinqüenta mi
nutos, permanecendo o número regimental
de presenças, o Senhor Presidente dedarou
reabertos os trabalhos, continuando a discus
são da Mensagem n· 467/90. Falaram, ainda,
os Senhores Deputados Fernando Gasparian
e Marcelo Cordeiro este ap6s transferir a Pre
sidência dos trabalhos ao Deputado Fernan
do Gasparian. Em votação, a matéria foi
aprovada, contra o voto do Senhor Deputado
Vladimir Palmeira e abstenção do Senhor
Deputado Fernando Gasparian; item 3) Pro
jeto de Lei ne5.340/90, de autoria do Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro e outros 9 líderes,
que "Estabelece a Política Nacional de Salá
rios e dá outras providências". Em anexo os
Projetos de Lei n·': 5.171/90,5.335/90,
5.351190 e 5.352/90. Relator: Deputado Mar
celo Cordeiro. Voto do Relator: Favorável.
Durante a apreciação deste projeto de lei
exerceu a Presidência dos trabalhos o Senhor
Deputado Fernando Gasparian (1° Vice-Pre
sidente da Comissão). Discutiram a matéria
os Senhores Deputados Marcelo Cordeiro,
Vladimir Palmeira, Stélio Dias e Artur Lima
Cavalcanti. Em votação: aprovado, com abs
tenção dos Senhores Deputados Stélio Dias,
Ronaro Corrêa e Manoel Castro. Às dezes
seis horas, considerando o anúncio da Ordem
do Dia da Sessão da Câmara dos Deputados,
com a qual não podem regimentalmente coin
cidir os trabalhos das comissões da Casa, o
Presidente, Deputado Marcelo Cordeiro, en
cerrou a reunião, antes convocando outra,
extraordinária, para o dia vinte e oito de ju
nho corrente, às dez horas, no mesmo local.
E, para constar, eu, Ronaldo Alves da Silva,
Secretário, lavrei a presente ata que, depois
de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e irá à publicação.

15' REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)
DA COMISSAO DE ECONOMIA,

INDÚS'fRIA E COMÉRCIO,
REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 1990.

Aos vinte e oito dias do mês de junho do
ano de mil novecentos e noventa, às onze
horas e vinte minutos, na Sala n.18 (Plenário)
- Anexo ruCD, reuniu-se a Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, sob aPresi
dência do Senhor Deputado Marcelo Cor
deiro, presentes os seguintes Senhores Depu
tados: Marcelo Cordeiro - Presidente, Jay
me Paliarin, Marcos Queiroz, Koyu Iha, Irajá
Rodrigues, Vladimir Palmeira, Paulo Zarzur,
Fábio Raunheitti, Genebaldo Correia, Rena
to Johnsson, José Moura, Felipe Mendes,
João Paulo, Costa Ferreira, Milton Reis, Luís
Roberto Ponte e José Maranhão. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente de
clarou abertos os trabalhos. Em seguida,
anunciando a distribuição, por c6pia, da ata
da reunião realizada em 30-5-90, propondo
a dispensa de sua leitura, o que foi aprovado.
Colocada em discussão e não tendo havido
manifestação, a ata foi submetida a votação,
sendo aprovada, unanimemente. Conceden
do a palavra, pela ordem, ao Senhor Depu
tado Genebaldo Correia que, em razão da
convocação de Sessão Conjunta do Congres
so Nacional, para aquele mesmo horário, so
licitou. a suspensão dos trabalhos. O Presi
dente; Senhor Deputado Marcelo Cordeiro,
considerando o apoio regimental para a ques
tão de ordem levantada, declarou suspensa
a reunião, antes convocando os senhores
membros para sua continuidade, a partir das
quatorze horas e trinta minutos. Às quatorze
horas e trinta minutos, havendo número regi
mental, o Senhor Presidente declarou rea
berta a reunião. Contudo, em razão de ter-se
antecipado o início da Ordem do Dia da Ses
são da Câmara dos Deputados, com votação
de matérias em regime de urgência, dedarou
encerrados os trabalhos, transferindo a pauta
para a pr6xima reunião, a ser marcada opor
tunamente. A reunião foi encerrada às qua
torze horas e quarenta minutos. E, para cons
tar, eu, Ronaldo Alves da Silva, Secretário,
lavrei a presente ata que, depois de lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente e irá à publicação.

16' REUNIÃO (ORDINÁRIA)
DA COMISSÃO DE ECONOMIA,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO,
REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE

1990

Aos vinte e dois dias do mês de agosto
do ano de mil novecentos e noventa, às dez
horas e quarenta minutos, na Sala n" 18 (Ple
nário) - Anexo II/CD, reuniu-se a Comissão
de Economia, Indústria e Comércio, sob a

Presidência do Senhor Deputado Marcelo
Cordeiro, presentes os seguintes Senhores
Deputados: Marcelo Cordeiro - Presidente,
Fernando Gasparian - 1" Vice-Presidente,
LuizSalomão-3'Vice-Presidente, Ivo Van
derlinde, Artur Lima Cavalcanti, Oswaldo
Lima Filho, Aluízio Campos, Irajá Rodri
gues, Vladimir Palmeira, Genebaldo Cor
reia, Ronaro Corrêa, Raquel Capiberibe,
Stélio Dias, Paulo Zarzur, Dirce Tutu Qua-

dros, Renato Johnsson, Francisco Rolim,
Marcos Queiroz, Felipe Mendes, Miro Tei
xeira e Lúcia Vânia. Havendo número regi
mental, o Senhor Presidente declarou abertos
os trabalhos, anunciando a distribuição, por
cópias, das atas das reuniões realizadas nos
dias 6, 7, 27 e 28 d~ junho de 1990, as quais,
não havendo sofrido ressalvas nem sendo ob
jeto de discussão, foram aprovadas, unani
memente. Expediente - Passando ao Expe
diente, o Senhor Presidente comunicou ao
Plenário o encaminhamento das seguintes
correspondências: 1) Ofício ao Presidente da
Casa solicitando a concessão de audiência a
esta comissão para o Projeto de Lei n"
3.865/89, de autoria do Senhor Deputado
Francisco Dornelles,· que "altera a Lei n'
6.404, de 15 de dezembro de 1976, que dispõe
sobre as Sociedades por Ações", consideran
do que a matéria se insere no rol das compe
tências indicadas no inciso VI do artigo 32
do Regimento Interno; 2) Ofício-Circular aos
integrantes da comissão, encarecendo a devo
lução, o mais rapidamenye possível, dos pro
jetos que lhes tenham sido distribuídos, a fim
de possibilitar sua apreciação antes do encero
ramento dos trabalhos desta Legislatura. Or
dem do Dia: Passando à Ordem do Dia, o
Senhor Presidente colocou e apreciação as
seguintes proposições legislativas: I - Em
regime de urgência:' item 1) Projeto de Lei
n° 5.429/90, de autoria do Poder Executivo,
que "Dá nova denominação à Empresa Brasi
leira de Turismo - EMBRATUR, e dá ou
tras providências", com a Emenda de Plená
rio de autoria do Senhor Deputado José Car
los Sab6ia. Em apenso os Projetos de Lei
n'" 4.378/89 (Deputado José Maria Eymael)
e 3.573/89 (Deputado Ralph Biasi). Relator:
Deputado Artur Lima Cavalcanti. Parecer do
Relator: favorável ao projeto e à Emenda
de Plenário, e contrário aos projetos de lei
apensados. Discutiram a matéria os Senhores
Deputados Artur Lima Cavalcanti e Luiz Sa
lomão. Em votação: aprovado, unanimemen
te. II - Em tramitação ordinária: Item 1)
Projeto de Decreto Legislativo ne 46/89, de
autoria do Senado Federal, que "Susta os
efeitos do art. 2., incisos I, lI, III, IVe V,
do Decreto n° 97.455, de 15 de janeiro de
1989". Relator do parecer vencedor: Depu
tado Ronaro Corrêa. Parecer do relator: pela
prejudicialidade. Em votação: aprovado,
contra o voto em separado do Senhor Depu
tado Osvaldo-Bender; item 2) Projeto de De
creto Legislativo n" 94/89, de autoria da Co
missão de Relações Exteriores, que"Aprova
o texto da Convenção entre os Governos da
República Federativa do Brasil e da Repú
blica da Coréia Destinada a Evitar a Dupla
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em
Matéria de Impostos sobre a Renda, firmada
em Seul, a 7 de março de 1989". Relator:
Deputado Milton Reis. Parecer do Relator:
favorável. Em votação: aprovado, unanime
mente; item 3) Projeto de Decreto Legisla
tivo n" 240/90, de autoria da Comissão de
Relações Exteriores, que "Aprova o texto
do Convênio Comercial, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil
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e o Governo da República de Cuba, em Brasí
lia, a 16 de outubro de 1989". Relator: Depu
tado Oswaldo Lima Filho. Parecer do Rela
tor: favorável. Em votação: aprovado, unani
memente; item 4) Projeto de Decreto Legis
lativo n' 243/90, de autoria da Comissão de
Relações Exteriores, que "Aprova o texto
do Acordo sobre o Sistema Global de Prefe
rências Comerciais entre Países em Desen
volvimento, assinado em abril de 1988, na
cidade de Belgrado". Relator: Deputado
Luiz Salomão. Parecer do Relator: favorável.
Em votação: aprovado, unanimemente; item
5) Projeto de Lei Complementar n' 131189,
de autoria do Senhor Deputado Jones Santos
Neves, que "Dá nova redação ao artigo 176
do Código Tributário Nacional". Relator:
Deputado Stélio Dias. Parecer do relator:
contrário. Em votação: aprovado, unanime
mente; item 6) Projeto de Lei Complementar
n' 170/89, de autoria do Senado Federal, que
"Define, na forma da alínea "a" do inciso
X do artigo 155 da Constituição Federal, os
produtos semi-elaborados que podem ser tri
butados pelos estados e Distrito Federal
quando de sua exportação para o exterior".
Em apenso os Projetos de Lei Complemen
tares n" 45/89 (Deputado Darcy Deitas);
62/89 (Deputado Victor Fontana); 93/89 (De
putado Doreto Campanari); 103/89 (Depu
tado Leopoldo Souza) e 136/89 (Deputado
Francisco Diógenes). Relator. Deputado Ge
nebaldo Correia. Parecer do relator: favorá
vel. Em votação: aprovado, unanimemente;
item 7) Projeto de Lei n' 8.037/89, de autoria_
do Senado Federal, que "Acresce parágrafo
único ao art. 2' da Lei n' 1.579, de 18 de
março de 1952, que dispõe sobre as Comis
sões Parlamentares de Inquérito". Relator
do parecer vencedor: Deputado Fernando
Gasparian. Parecer do relator: favorável. Em
votação: aprovado, contra o voto em sepa
rado do Senhor Deputado Saulo Coelho;
item 8) Projeto de Lei n' 51/87, de autoria
do Senhor Deputado Sólon Borges dos Reis,
que "Acrescenta dispositivo à Lei n' 6.649,
de 16 de maio de 1979, considerando residen
cial a locação comercial no caso que especi
fica". Relator do parecer vencedor: Depu
tado Artur Lima Cavalcanti. Parecer do Re
lator: contrário. Em votação: aprovado, con
tra o voto em separado da Senhora Deputada
Dirce Tutu Quadros; item 9) Projeto de Lei
n' 237/87, de autoria do Senhor Deputado
Floriceno Paixão, que "Altera dispositivo da
Lei n' 7.256, de 27 de novembro de 1984
(Estatuto da Microempresa)". Em apenso os
Projetos de Lei no' 3.024/89 (Deputado Neuto
de Conto) e 3.037/89 (Deputado Arnaldo Fa
ria de Sá). Relator: Deputado Marcos Quei
roz. Parecer do relator: favorável, com subs
titutivo. Designado Relator Substituto o Se
nhor Deputado Genebaldo Correia, que leu
e subscreveu o pa~ecer. Em votação: apro
vado, unanimemelJte; item 10) Projeto de Lei
n' 643/88, de autoria do Senhor Deputado
Gonzaga Patriota,' que "Dispõe sobre a proi
bição da exigênciá de saldo médio bancário
para as pequenas e médias empresas nas ope
rações de crédito, desconto ou financiamen-

to". Relator: Deputado Felipe Mendes. Pa
Vista concedida ao Senhor Deputado Luiz
Salomão, que apresentou parecer favorável.
Discutiram a matéria os Senhores Deputados
Fernando Gasparian e Luiz Salomão. Em vo
tação: aprovado o parecer do Relator da Vis
ta, Deputado Luiz Salomão, favorável, con
tra o voto em separado do Deputado Felipe
Mendes; 11) Projeto de Lei n' 1.587/89, de
autoria do Senhor Deputado Harlan Gade
lha, que "Proíbe o lançamento de rejeitas
industriais e de esgoto em águas fluviais e
oceânicas e dá outras providências". Relator:
Deputado Luiz Salomão. Parecer do Relator:
favorável, com substitutivo. Designado Rela
tor Substituto o Senhor Deputado Ronaro
Corrêa, que leu e subscreveu o parecer. Dis
cutiram a matéria os Senhores Deputados Ar
tur Lima Cavalcanti, Miro Teixeira, Irajá Ro
drigues e Ronaro Corrêa.Em votação: apro
vado, unanimemente; item 12) Projeto de Lei
n' 1.706/89, de autoria do Senhor Deputado
Ivo Vanderlinde, que "Dispõe sobre as socie
dades cooperativas". Relator: Deputado
Marcos Queiroz. Parecer do Relator: favorá
vel, com adoção do substitutivo da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, com
1 (uma) Subemenda e pela prejudicialidade
dos apensos de no' 3.525/89,3.55/89,3.737/89,
3.768/89, 3.912/89 e 4.799/90. Vista conce
dida ao Senhor Deputado Oswaldo Lima Fi
lho, que apresentou voto em separado, Favo
rável, com 6 (seis) subemendas. Discutiram
a matéria os Senhores Deputados Oswaldo
Lima Filho, Genebaldo Correia, Ivo Vander
linde, Dirce Tutu Quadros e Ronaro Corrêa.
Designado Relator Substituto o Senhor De
putado Oenebaldo Correia. Em votação:
aprovado, unanimemente, o parecer Favo
rável do Relator, na forma da redação do
novo texto, com a adoção do substitutivo da
Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, com 16 (dezesseis) subemendas, e pela
prejudicialidade dos apensados; item 13) Pro
jeto de Lei n'1.858/89, de autoria do Senhor
Deputado Adhemar de Barros Filho, que
"Institui incentivo de imposto sobre a renda
das pessoas jurídicas e dá outras providên
cias". Relator: Deputado Stélio Dias. Pare
cer do Relator: contrário. Designado Relator
Substituto o Senhor Deputado Ronaro Cor
rêa, que leu e subscreveu o parecer. Em vota
ção: aprovado, unanimemente; item 14) Pro
jeto de Lei n' 2.363/89, de autoria do Senhor
Deputado Leonel Júlio, que "Dispõe sobre
a remuneração.oos depósitos à vista em esta
belecimentos de crédito, em caso de greve
dos bancários das instituições estatais e/ou
privadas". Relator: Deputado Ronaro Cor
rêa. Parecer do Relator: contrário. Em vota
ção: aprovado, unanimemente; item 15) Pro
jeto de Lei n' 2.646/89, de autoria do Senhor
Deputado José Carlos Coutinho, que "regu
lamenta a prestação de serviços de consul
toria técnica e de engenharia ao poder públi
co, nos termos do artigo 37, inciso XXI, da
Constituição Federal". Relator: Deputado
Jayme Santana. Parecer do Relator: contrá
rio. Vista concedida ao Senhor Deputado
Luiz Salomão, que devolveu sem manifes-

tação. Em votação: aprovado, unanimemen
te; item 16) Projeto de Lei n' 2.690/89, de
autoria do Senhor Deputado José Luiz de
Sá, que "Dispõe sobre a comercialização de
armas de fogo". Relator: Deputado Cunha
Bueno. Parecer do Relator: favorável. Desig
nado Relator Substituto o Senhor Deputado
Ronaro Corrêa, que leu e subscreveu o pare
cer. Em votação: aprovado, unanimemente;
item 17) Projeto de Lei n' 2.827/89, de autoria
do Senhor Deputado Neuto de Conto, que
"Dispõe sobre o PROMEL - Programa Na
cional de Apoio à produção do Mel, e dá
outras providências". Relator.: Deputado
José Teixeira. Parecer do Relator: favorável,
com adoção da emenda da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação e 1 (uma)
emenda que apresenta. Discutiram a matéria
os Senhores Deputados Artur Lima Caval
canti e Vladimir Palmeira: Em votação: rejei
tado. Designado o Senhor Deputado Artur
Lima Cavalcanti para redigir o parecer vence
dor; 18) Projeto de Lei n' 2.861/89, de autoria
do Senhor Deputado Gandi Jamil, que "Dis
põe sobre a instituição de seguro obrigatório
para os empregados vigilantes e determina
outras providênicas". Relator: Deputado
Vládmir Palmeira. Parecer do Relator: favo
rável. Em votação: aprovado, unanimemen
te; item 19) Projeto de Lei nQ 2.911/89, de
autoria do Senhor Deputado Gastone Righi,
que "Regulamenta o exercício da profissão
de corretor de café". Relator: Deputado Jay
me Paliarin. Parecer do Relator: favorável.
Vista concedida ao Senhor Deputado Fer
nando Gasparian; item 20) Projeto de Lei
n" 3.569/89, de autoria do Senhor Deputado
Paulo Zarzur, que "Torna obrigatória a insta
lação de dispositivos contra roubo de veículos
e dá outras providências". Relator: Depu
tado Felipe Mendes. Parecer do Relator: fa
vorável. Designado Relator Substituto o Se
nhor Deputado Ronaro Corrêa, que leu e
subscreveu o parecer_ Em votaçáo: aprova
do, unanimemente; item 21) Projeto de Lei
n' 3.615/89, de autoria do Senhor Deputado
Leonel Júlio, que "Inc1ui no calendário turís
tico da Embratur o "Prêmio Robalo de Ou
ro", no Município de Santos, Estado de S!io
Paulo". Relator: Deputado Ottomar Pintp.
Parecer do Relator: favorável. Discutiu a ma
téria o Senhor Deputado Vladimir Palmeira.
Em votação: rejeitado. Designado o Senhor
Deputado Valdimir Palmeira para redigir o
parecer vencedor; item 22) Projeto .de Lei
n" 3.687/89, de autoria do Senhor Deputado
Gerson Marcondes, que "Dispõe sobre a li
beração de operação de câmbio manual e dá
outras providências". Rel~tor: Deputado
Ronaldo Cezar Coelho. Parecer do Relator:
contrário. Designado o Senhor Deputado
Ronaro Corrêa, Relator Substituto, que leu
e subscreveu o parecer. Em votação: apro
vado, unanimemente; item 23) Mensagem n'
776/89, do Poder Executivo, que "solicita a
homologação do Congresso Nacional para as
emissões adicionais de papel-moeda autori
zadas pelo Conselho Monetário Nacional
at.ravés dos Votos CMN-242/89 e

JCMN-252/89, no montante de NCz$
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33.047.000.000,00 (trinta e três bilhões e qua·
renta e sete milhões de cruzados novos), des·
tinadas a atender às atividades produtivas do
País e à circulação da riqueza nacional". Re
lator: Deputado Arnaldo Prieto. Parecer do
Relator: favorável, na forma do projeto de
decreto legislativo que apresenta. Vista con
cedida ao Senhor Deputado Artur Lima Ca
valcanti, que devolveu a matéria sem mani
festação. Em votação: aprovado, unanime
men~e. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
PresIdente agradeceu a presença de todos os
Senhores Deputados à reunião e encerrou
os trabalhos às treze horas e dez minutos.
E, para constar, eu, Ronaldo Alves da Silva,
Secretário, lavrei a presente Ata que, depois
de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e irá à publicação.

17' REUNIÃO (EXTRAORDINÃRIA)
DA COMISSAO DE ECONOMIA

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, ,
REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE

. 1990

Aos dezessete dias do mês de outubro do
ano de mil novecentos e noventa, às onze
horas e dez minutos, na Sala n" 18 (Plenário)
- Anexo II/CD, reuniu-se a Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, sob a Presi
dência do Senhor Deputado Marcelo Cor
deiro, presentes os seguintes Senhores Depu
tados: Marcelo Cord,éiro - Presidente; Ézio
Ferreira -2" Vice-Presidente; Luíz Salomão
-3" Vice-Presidente; Manoel Moreira, Aluí
zio Campos, Victor Fontana, ivoVanderlin
de, Vladimir Palmeira, Felipe Mendes, Ro
naro Corrêa, Osmundo Rebouças, Manoel
Cast!o, Marcos Queiroz, Francisco Rolim,
SérgIO Werneck, Luís Roberto Ponte, Levy
Dias, Renato Johnsson, Genebaldo Correia,
Lúcia Vânia e Cunha Bueno. Havendo núme
ro regimental, o Senhor Presidente declarou
abertos os trabalhos, anunciando ° Expe
diente, constante de apelo que estava dirigin
do, por escrito, aos Senhores integrantes da
Comissão, no sentido de que devolva as Pro
posições Legislativas, com os respectivos pa
receres, com vistas a possibilitar a sua apre
ciação nas próximas reuniões plenárias da
Comissão: Ordem do Dia: 1 - Requerimen
to. De autoria do Senhor Deputado Luiz Sa
lomão, no sentido do comparecimento à co
missão, na forma do artigo 255 do Regimento
Interno da Casa, do Dr. Ricardo Alberto Lins
de Barros - Vice-Presidente da Petroquisa
-P~trobrás química S.A., para depor sobre
o projeto de privatização para a Empresa.
2-Proposições Legislativas: item 1) Projeto
de Lei n" 8.590/86, de autoria do Senado Fe
deral, que "acrescenta parágrafo ao art. 6"
da lei n" 5.764, de 16 de dezembro de 1971,
que define a política nacional de coopera
tivismo e institui o regime jurídico das socie
dades cooperativas". Relator: Deputado Ivo
Vanderlinde. Parecer do Relator: contrário.
Designado Relator Substituto o Senhor De
putado Marcos Queiroz, que leu e subscreveu
o Parecer. Em votação: aprovado, unanime
mente. Item 2) Projeto de Lei n" 544/89, de

autoria do Poder Executivo, que "autoriza
a criação, pela Petrobrás, de uma subsidiária
com sede em Londres". Relator: Deputado
Gilson Machado. Voto do Relator: Favorá·
vel, com Sbustitutivo. Vista concedida ao Se
nhor Deputado Oswaldo Lima Filho, que de
volveu sem manifestação. Designádo Rela
tor-Substituto o Senhor Deputado Manoel
Castro, que leu e subscreveu o Parecer. Em
votação: aprovado, unanimemente. Item 3)
Projeto de Lei n" 1.050/88, de autoria do Se
nhor Deputado Floriceno Paixão, que "mo
difica a redação do caput do artigo 226 da
Consolidação das Leis do Trabalho". Rela
tor: Deputado Stélio Dias. Parecer do Rela
tor: Contrário. Designado Relator-Substitu

.to o Senhor Deputado Ronaro Corrêa, que
leu e subscreveu o Parecer. Em votação:
aprovado, unanimemente. Item 4) Projeto
de Lei n" 2.267/89, de autoria do Senhor De
putado Nilson Gibson, que "dispõe sobre as
medidas aplicáveis às empresas beneficiárias
de recursos dos fundos de investimento e dá
outras providências". Em apenso o Projeto
de Lei n" 4.587/89 (Poder Executivo). Rela
tor: Deputado Fernando Gasparian. Parecer
do Relator: Favorável, com Substitutivo. De
signado Relator-Substituto o Senhor Depu
tado Felipe Mendes que leu e subscreveu o
Parecer. Em votação: aprovado, unanime
mente. Item 5) Projeto de Lei n" 2.468/89,
de autoria do Senhor Deputado Inocêncio
Oliveira, que "veda às instituições financeiras
a exigência do aval nos contratos de emprés
timos contraídos por pessoas físicas e deter
mina outras providências". Relator: Depu
tado Levy Dias. Parecer do Relator: Contrá
rio. Designado Relator-Substituto o Senhor
Deputado Victor Fontana, que leu e subscre
veu o Parecer. Em votação: aprovado, unani
memente. item 6) Projeto de Lei n" 2.942/89,
de autoria do Senhor Deputado Gandi Jamil,
que "Dispõe sobre a mistura da soja ao trigo
para alimentação". Relator: Deputado Saulo
Coelho. Parecer do Relator: Contrário. De
signado Relator-Substituto o Senhor Manoel
Castro, que leu e subscreveu o Parecer. Em
votação: aprovado, unanimemente. Item 7)
Projeto de Lei n" 3.627/89, de autoria do Se
nhor Deputado Antonio Ferreira, que "cria
o "Dia do Empresário", declara Delmiro
Gouveia patrono da indústria nacional e dá
~utras providências". Relator: Deputado
Ezio Ferreira. Parecer do Relator: Favorá
vel. Designado Relator-Substituto o Senhor
Deputado Ronaro Corrêa, que leu e súbscre
veu o Parecer. Em votação: aprovado, unani
memente. Item 8) Projeto de Lei n" 4.580/90,
de autoria do Senado Federal, que "dispõe
sobre a participação dos .trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa, define sua
participaçãp nos ganhos econômicos resul
tantes da produtividade do trabalho para os
efeitos do parágrafo 4", do artigo 218 da Cons
tituição, e dá outras providências". Em apen
so os Projetos de Leis n"': 6.245/85, 927/83,
1.336/88, 1.013/89, 1.383/88, 1.634/89,
2.009/89,238/89,2.428/89,2.382/89,2.624/89
3.498/89, 3.576/89, 3.874/89, 1.058/89,
1.090/88, 1.226/88, 1.392/89, 3.374/89,.

4.222/89, 4.369/89, 4.868/89, 3.838/89,
2.360/89 e 5.253/90. Relator: Deputado Ma~

noel Moreira. Parecer do Relator: Favorável,
com Substitutivo. Discutiram a matéria os
senhores Deputados Manoel Moreira, Rona
ro Corrêa, Manoel Castro, Marcelo Cordei
ro, Francisco Rolim, Victor Fontana e Vladi
mir Palmeira. Durante a discussão dessa ma
téria, deixa a Presidência dos Trabalhos o
Senhor Deputado Marcelo Cordeiro, assu
mindo-a o senhor Deputado Francisco Ro
Jim, em razão de o primeiro destes ser o autor
do Projeto de Lei n" 3.576/89, em apenso.
Vista concedida ao Senhor Deputado Victor
Fontana. Nada mais havendo a tratar, o Se
nhor Presidente agradeceu a presença de to
dos os Senhores Deputados e convocou a pró
xima reunião para o dia 24 de outubro corren
te, às dez horas, neste mesmo local, encer
rando os trabalhos às doze horas. E, para
constar, eu, Gildete Desidério Rocha, Secre
tária-Substituta, lavrei a presente Ata que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e irá à publicação.

18' REUNIÃO (ORDINÃRIA)
DA COMISSÃO DE ECONOMIA,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO,
REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE

1990

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro,
do ano de mil novecentos e noventa, às dez
horas e quarenta e cinco minutos, na Sala
n" 18 (Plenário) - Anexo II/CD, reuniu-se
a Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, sob a Presidência do Senhor Deputado
Marcelo Cordeiro, presentes os seguintes Se
nhores Depu'ldos: Marcelo Cordeiro - Pre
sidente; Fernando GasparislD - I" Vice-Pre
sidente; Luiz Salomão - 3" Vice-Presidente'
Victor Fontana, Afif Domingos, Milton Reis:
Virgildásio de Senna, Manoel Castro, Ma
noel Moreira, Aluízio Campos, Artur Lima
Cavalcanti, Max Rosenmann, Vladimir Pal
meira, Marcos Queiroz, Genebaldo Correia,
Miro T~ixeira, Irajá Rodrigues, Stélio Dias,
Airton Cordeiro, Ivo Vanderlinde e Luís Ro
berto Ponte. Havendo número regimental,
o Senhor Presidente declarou abertos os tra
balhos, anunciando que cópias das Atas da
16' e 17' Reuniões da Comissão estavam sen
do distribuídas, razão pela qual, se não hou
vesse manifestação em contrário, ficavam dis
pensadas suas leituras. Colocadas em discus

'são e não havendo manifestação, as atas fo
ram submetidas a votação, tendo sido aprova
das, I?or unanimidade. Em seguida, °Senhor
Presidente deu conhecimento ao Plenário das
matérias (Proposições Legislativas) distribUÍ
das, com os respectivos Relatores (Distribui
ções de n'" 15, 16 e 17). Expediente - Comu
nicação: Passando ao Expediente o Senhor
Presidente comunicou ao Plenário que de
acordoJ::om Requerimentos de autoria do Se
nhor Deputado Luiz Salomão, aprovado una
nimemente na última reunião, estava sendo
convidado a depor para os senhores membros
deste Órgão Técnico o DI. Ricardo Alberto
Lins de Barros - Vice-Presidente da Petro
quisa -Petrobrás Química S.A., no próximo
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dia primeiro de novembro, às 10 horas, neste
Plenário, sobre o projeto de privatização para
aquela empresa (venda de sua participação
acionária nas coligadas e controladas). A pro
pósito, determinou à Secretaria da Comissão
que distribuísse cópias do Requerimento
aprovado aos Senhores Deputados que não
estiveram presentes à reunião anterior, para
efeito de conhecimento da matéria. O Senhor
Deputado Luiz Salomão, com a palavra, su
geriu ao Senhor Presidente que formulasse
convite, além dos membros da comissão, aos
Senhores Parlamentares integrantes das Ban
cadas dos Estados do Rio de Janeiro, Bahia
e Rio Grande do Sul, mais diretamente inte
ressados nessa questão, o que foi aceito. OR
DEM DO DIA - ProposiçõesLegislativas:
Item 1) Projeto de Lei n9 1.314/88, de autoria
do Senhor Deputado Lélio Souza, que "dis
põe sobre a concordata do mini, pequeno
e médio produtor rural". Relator: Deputado
Oswaldo Lima Filho. Parecer do Relator: Fa
vorável. Designado Relator. Substituto o Se
nhor Deputado Artur Lima Cavalcanti, que
leu e subscreveu o Parecer. Discutiu a maté
ria o Senhor Deputado Virgildásio de Senna.
Em votação: aprovado, unanimemente. Item
2 ) Projeto de Lei n9 1.788/.89, de autoria
do Senhor Deputado Irajá Rodrigues, que .
"dispõe sobre o patrimônio do Banco Regio
nal de Desenvolvimento do Extremo Sul 
BRDE, cria órgãos no âmbito da Adminis
tração Federal e dá outras providênciàs". Re
lator. Deputado Ralph Biasi. Parecer do Re
lator: Favorável. Vista concedida ao Senhor
Deputado Felipe Mendes, que devolveu sem
manifestação. Discutiram a matéria os Se
nhores Deputados: Virgildásio De Senna,
Vladimir Palmeira, Artur Lima Cavalcanti
e MaX Rosenmann. O Senhor Deputado Vir
gildásio de Senna requereu à presidência o
adiamento da matéria (votação), com vistas
a possibilitar melhor estudo e exame sobre
ela: Deferida·a solicitação, o Senhor Presi
dente considerou encerrada a discussão, fi
cando pendente de votação a matéria para
a próxima reunião plenária desta Comissão.
Item 3) Projeto de Lei n9 3.622/89, de autoria
do Senhor Deputado Samir Achôa, que "de
termina que as i~dústrias de laticínios regis
trem nas embalagens tle cada tipo de leite
o percentual detalhado de sua composição".
Relator: Deputado Artur Lima Cavalcanti.
Parecer do Relator: Favorável. Discutiram
a matéria os Senhores Deputados: Artur Li
ma Cavalcanti e Virgildásio de Senna. Em
votação: aprovado, unanimemente. Às onze
horas e quarentll minutos, após lembrar aos
presentes a reunião de Audiência Pública
convocada para o dia primeiro de novembro
próximo, às dez horas, e nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a
presença de todos, convocol,l reunião ordiná
ria da Comissão para o dià 31 de outubro
corrente, às dez horas, e encerrou os traba
lhos. E, para constar, eu, Gildete Desidério
Rocha, Secretária-Substituta, lavrei a presen
te Ata que, depois de lida e aprovada, será
assinaea pelo Senhor presidente e irá à publi-_ I

caça0.

19' REUNIÃO (ORDINÁRIA)
DA COMISSÃO DE ECONOMIA,

INDÚSTRIA E COMÊRCIO,
REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE .

1990
Aos trinta e um dias do mês de outubro

do ano de mil novecentos e noventa, às dez
horas e trinta minutos, na Sala n9 18 (Plená
rio) - Anexo II/CD, reuniu-se a Comissão
de Economia, Indústria e Comércio, sob a
Presidência do Senhor Deputado Marcelo
Cordeiro, presentes os seguintes Senhores
Deputados: Marcelo Cordeiro Preside!lte,
Fernando Gasparian 19 Vice-Presidente, Ezio
Ferreira 29 Vice-Presidente, Luiz Salomão 39

Vice-Presidente, Osmundo Rebouças, Vladi
mir Palmeira, Max Rosenmann, Ivo Vander
linde, Virgildásio de Senna, Luís Roberto
Ponte, Manoel Castro, Airton Cordeiro,
Aluísio Campos, Francisco Rolim, Oswaldo
Lima Filho, Stélio Dias, Artur Lima Caval
canti, José Serra, João Paulo, Marcos Quei
roz, Lúcia Vânia e Renato Johnsson. Haven
do número regimental, o Senhor Presidente
declarou abertos os ttabalhos. Em seguida,
comunicou ao Plenário que foi transferida
para data a ser marcada posteriormente a
reunião de Audiência Pública, convocada pa

.ra o dia 19 de novembro, às dez.horas, para
ouvir o Dr. Ricardo Alberto Lins de Barros,
Vice-Presidente da Petroquisa - Petrobrás
Química S.A. sobre o projeto de privatização
para aquela empresa (venda de sua partici
pação acionária nas coligadas e éontroladas).
Informou que o adiamento resultava de di
versos pedidos recebidos de integrantes da
comissão, considerando que a data (quinta
feira) se apresentava com algumas dificulda
des, em razão do dia 2 de novembro (finado).
Prosseguindo, teceu rápidas considerações
sobre o momento político e econômico do
País, tendo formulado proposta, com o apoio
grantes da comissão, para a convocação do
Senhor Ministro da Justiça, Senador Jarbas
Passarinho, no sentido de comparecer ao Ple
nário da Comissão, no próximo dia 8 de no
vembro, para falar sobre o chamado "esforço
de entendimento nacional", que passou a
coordenar, por indicação do Senhor Presi
dente da República. Propôs o Senhor Presi
dente, igualmente apoiado pelos integrantes
da comissão presentes, a convocação, tam
bém, do Dr. Antonio Kandir Secretário de
Política Econômica do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento,'para a mesma
data, em seguida à reunião com o Ministro
Jarbas Passarinho, para falar sobre os rumos
da política econômica do Governo e as suas
perspectivas, nas linhas mai:s importantes.
Designou, para estudar a extensão do convite
a outros nomes, l:iem como para apresenta
rem sugestões sobre o assunto, os Senhores
Deputados Luiz Salomão, Fernando Gaspa
rian e Max Rosenmann. Com a palavra, pela
ordem, o Senhor Deputado Airton Cordeiro
ponderou sobre a oportunidade da proposta,
em razão das eleições (29 turno) para Gover
nadores de diversos Estados, sugerindo sua
transferência para os dias 13 e 14 seguintes,
em face do "esforço concentrado" que se

anunciava para esses dias. Com a palavra,
o Senhor Presidente, absorvendo as ponde
rações do Senhor Deputado Airton Cordeiro,
,assegurou que mantinha a fixação no dia 8
de novembro, podendo estender o convite
para comparecerem à Comissão a outras pes
soas/autoridades ligadas aos problemas eco
nômicos do País. Expediente: Passando ao
expediente, o Senhor Presidente comunicou
ter recebido do Presidente da Casa, Depu
tado Paes de Andrade, cópia da Nota Técnica
da Assessoria Jurídica da Secretaria do De
senvolvimento Regional da Presidência: da
República, sobre o FinanlFinor e referente
a noticiário da imprensa com respeito ao as
sunto. Informa que cópias do documento es
tavam sendo distribuídas aos Senhores Depu
tados. Lembrou, em seguida, aos presentes,
que se encontrava no recinto o Senhor Em
baixador de Cuba no Brasil, Jorge Bollamíos
que, após a reunião, manteria encontro infor
mal no Gabinete da Presidência da Comissão
com os Senhores Deputados. Ordem do Dia:
1 - Proposta de ,Criação da Subcomissão
Permanente de Fiscalização e Controle, for
mulada pelos Senhores Deputados Fernando
Gasparian e outros. Recebida pelo Senhor
Presidente, a proposta foi lida pelo Senhor
Deputado,Ézio Ferreira. Discutiram a maté
ria os Senhores Deputados Fernando Gaspa
rian e Osmundo Rebouças. Em votação:
aprovada unanimemente. Com a aprovação
da Subcomissão Permanente, o Senhor Presi
dente transferiu para reunião posterior a sua
constituição/composição e as demais provi
dências necessárias à sua instalação, na forma
regimental. 2 - Proposições Legislativas 
Discussão e votação - item 1) Projeto de
Lei n9 167/87, de autoria do Senhor Deputado
Wagner Lago, que "dispõe sobre a verba ho
norária nos processos em que o advogado
é empregado da parte". Em apenso o Projeto
de Lei n"1.397/88 (Deputado Carlos Cardi
nal). Relator: Deputado Vladimir Palmeira.
Parecer do Relator: Favorável. Em votação:
aprovado, contra os votos dos Senhores De
putados Luís Roberto Ponte e Manoel Cas
tro. Item 2) Projeto de Lei n9 621/88, de auto
ria do Senhor Deputado Antonio Salim Cu
riati, que "dispõe sobre a criação de coope
rativas de microempresas, inclusive de cré
dito ou com seção de crédito". Em apenso
o Projeto de Lei n9 3.079/89, (Deputado Mar
cos Formiga). Relator: Deputado Ivo Van
derlinde. Parecer do Relator: Pela prejudi
cialidade. Vista concedida ao Sr. Deputado
Afif l;>omingos, que apresentou Voto Favo
rável. Designado Relator-Substituto'o Se
nhorDeputado Luiz Salomão, que leu e subs
creveu o parecer. Discutiram a matéria os
Senhores Deputados Luiz Salomão, Manoel
Castro e Virgildásio de Senna. Em votação:
aprovado, contra o voto em separado do Se
nhor Deputado Afif Domingos. Item 3) Pro
jeto de Lei il9 1.007/88, de autoria do Senhor
Deputado Paulo Paim, que "dispõe sobre o
trabalho noturno e dá outras providências".
Em apenso os Projetos de Leis n'" 3.380/89,
3.496/89, 4.144/.39, 3.796/89, 4.994/90 e I
5,223/90. Relator: Deputado Artur Lima Ca-
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valcanti. Parecer do Relator: Favorável ao
Projeto de Lei n' 4.796/90, do Senhor Depu
tado Lysâneas Maciel, em apenso, e pela pre
judicialidade do Projeto de Lei n" 1.007188
e dos demais apensados. Discutiu a matéria
o Senhor Deputado Manoel Castro. Vista
concedida ao Senhor Deputado Manoel Cas
tro. Item 4) Projeto de Lei n" 1.788/89, de
autoria do Senhor Deputado Irajá Rodri
gues, que "dispõe sobre o patrimônio do Ban
co Regional de Desenvolvimento do Extremo
Sul- BRDE, cria órgãos no âmbito da Ad
ministração Federal e dá outras providên
cia.s". Relator Deputádo Ralph Biasi. Pare
cer do Relator: favorável. Vista concedida
ao Senhor Deputado Felipe Mendes, que de
volveu sem manifestação. Em votação: Re
jeitado. Designado o Senhor Deputado Vla
dimir Palmeira para redigir o Parecer Vence
dor. Item 5) Projeto de Lei n" 2.339/89, de
autoria do Senhor Deputado Arnaldo Faria
de Sá, que "introduz alteração no Decreto
Lei n9 2.433, de I" de maio de '1988', que
"dispõe sobre os instrumentos financeiros re
lativos à política industrial, seus objetivos,
revoga incentivos fiscais e dá.outras providên
cias". Relato~ Deputado Manoel Moreira.
Parecer do l\elator: Contrãrio. Designado
Relator-Substitüto o Senhor Deputado Ma
noel Castro. Discutiram a matéria os Senho
res Deputados Manoel Castro, Virgildásio de
Senna e Luiz Salomão. Em votação: apro
vado, unanimemente. Item 6) Projeto de Lei
n9 2.368/89, de autoria do Senhor Deputado
Victor Faccioni, que "estabelççe critérios pa
ra a conversão da dívida em cruzados novos
para aplicação específica nos planos de requi
sitos de energia em vigor e dá outras provi
dências". Relâtor: Deputado Marcos Quei
roz. Parecer do Relator: Favorável, cOm
Substitutivo. Discutiram a matéria os Se:Qho
res Depl,1tados Osmundo Rebouças, Vladi
mir Palmeira, Virgildásio de Senna, Luiz Sa
lomão, Oswaldo Lima Filho e Aluízio Cam
pos. Em votação:·rejeitado. Designado o Se
nhor Deputado Osmundo Rebouças para re
digir o Parecer Vencedor. Item 7) Projeto
de Lei n9 2.911189, de autoria do Senhor De
putado Gastone Righi, que "regulamenta ó
exercício da profissão de corretor. de café".
Relator: Deputado Jayme Paliarin. Varecer
do Relator: Favorável. Vista concediqa ao
Senhor Deputado Fernando Gasparian, que
apresentou Parecer Contrário. Discutiram a
matéria os Senhores Deputados Fernando
Gasparian, Luís Roberto Ponte e Manoel
Castro. Em votação: aprovado o Parecer do
Relator da Vista, pela rejeição, contra o Voto
em Separado do Senhor Deputado Jayme Pa
liarin. Item 8) Projeto de Lei n° 3.458/89,
de autoria do Poder Executivo, que "autoriza
o Banco Central do Brasil a alienar os imóveis
Relato.: Deputado Manoel Moreira. Parecer
do Relator: Favorável. I;>esignado Relator
Substituto o Senhor Deputado Virgildásio de
Senna, que leu e subscreveu' o Parecer. Em
votação: ap,rovado. unanimemente. Item 9)
Projeto de Lei n" 3.615/89, de autoria do Se
nhor Deputado Leonel Júlio, que "inclui no
Calendário Turístico da Embratur o "Prêmio
i

Robalo de Ouro", no Município de Santos,
Estado de São Paulo". Relator do PareceI
Vencedor: Deputado Vladimir Palmeira. Pa·
recer do Relator: Contrário. Em votação:
aprovado, contra o Voto em Separado do
Senhor Deputado Ottomar Pinto. Item 10)
Projeto de Lei n9 3.868/89, de autoria do Se
nhor Deputado Aldo Arantes, que "proíbe
as empresas fabricantes ou montadoras orga:
nizarem grupos de. consórcios para a venda
dos produtos de sua fabricação". Relator:
Deputado Airton Cordeiro. Parecer do Rela
tor: Contrário. Discutiram a matéria os Se
nhores Deputados Airton Cordeiro, Osmun
do Rebouças, Luiz Salomãó e Fernando Gas
parian. Em votação: aprovado, unanime
mente. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente lembrou ao Plenário a presença
no recinto do Senhor Embaixador de Cub.a
no Brasil, Senhor Jorge Bollamios, que teria,
em seguida, reunião informal com os Senho
res Deputados no Gabinete da Presidência
.da Comissão. Às treze horas e quinze minutm
declarou encerrados os trabalhos. E, para
constar, eu. Gildete Desidério Rocha, Secre
tária-Substituta, la'írei a presente Ata que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e irá à publicâção.

20' REUNIÃO (EXTRAORDINARIA)
DA COMISSAO DE ECONOMIA,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO,
REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO

DE 1990

Aos quatorze dias do mês de novembro
do ano de mil novecentos e noventa, às dez
horas e trinta minutos, na Sala n" 18 (Plená
rio) Anexo U/CD, reuniu-se a Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, sob a Presi
dência do Sl<nhor Deputado Fernando Gas
parian, l' Vice-Presidente, no exercício da
Presidência, t'resentes os seguintes Senhores
Deputados: Ezio Ferreira, 2' Vice-Presiden:
te, Luiz Salomão, 3" Vice-Presidente, Vladi
mir Palmeira, Manoel Castro, Francisco Dor
nelles, Ivo Vanderlinde: Aluízio Campos,
Benito Gama, José Moura, Luís Roberto
Ponte, Renato Johnsson, Felipe Mendes, Lú
cia Vânia, Manoel Moreirâ, Marcos Queiroz;
Osmundo Rebouças, Stélio Dias, Ronaro
Corrêa, Afif Domingos e Francisco Rol,im.
Havendo número regimental, o Senhor Presi
dente declarou abertos os trabalhcts, esclare
cendo, Ülicialmente, que haviam sido convo"
cadas Sessões da Câmara. dos Deputados e
do Congresso Nacional, respectivamente, PII
ra as dez e. onze horas, razão pela qual, na
forma regimental, a reunião da comissão se
ria suspensa tão logo anunciada a. Ordem do
Dia de qualquer das sessões anunciadas. OR
DEM DO DIA: item 1) Projeto de Lei n'
1.877/83, de autoria do Senhor Deputado
Victor Faccioni, que"Altera dispositivos da
Lei n' 6.194, de 19 de dezembro de 1974,
que trata do Seguro Obrigatório de Danos
Pessoais causados por Veículos Automotores
de Vias Terrestres - DPVAT". Relator: De
putado Vladimir Palmeira. Parecer do Rela
tar: Favorável, com 1 (uma) Emenda. Discu-

tiu a matéria o Senhor Deputado Vladimir
Palmeira. Em votação: aprovado, unanime
mente; 2) Projeto de Lei n" 1.526/89. de auto
ria do Senhor Deputado Ziza Valadares, que
"Dispõe sobre a Franquia Comercial". Rela
tor: Deputado Luís Roberto Ponte. Parecer
do Relator: Contrário. Em votação: apro
vado, unanimemente. Item 3) Projeto de Lei
nU 2.064/89, de autoria do Senhor Deputado
Antonio Salim Curiati, que "Dispõe sobre
a assistência técnica a produtos eletrodomés
ticos e dá outras providências". Relator: De
putado José Teixeira:. Parecer do Relator:
Contrário. Designado Relator-Substituto o
Senhor Deputado Vladimir Palmeira, que leu
e subscreveu o Parecer. Em votação: apro
vado, unanimemente. Item 4) Projeto de Lei
n" 3.503/89, de autoria do Senhor Deputado
Cunha Bueno, que "Dispõe sobre a dedução
de imposto sobre produtos sazonais e deter
mina outras providências". Relator: Depu
tado José Teixeira. Parecer do Relator: Con
trário. Designado Relator-Substituto'o Se
nhor Deputado Aluízio Campos, que leu e
subscreveu o Parecer. Em votação: aprova
do, unanimemente. Item 5) Projeto de De
creto Legislativo n'! 246/90, de autoria da Co
missão de Relações Exteriores, que "Aprova
o texto do Acordo-Quadro de Cooperação
Econômica, Industrial, Científico-Tecnológi
co, Técnica e Cultural, celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Italiana, em Roma,
a 17 de outubro de 1989". Relator: Deputado
Marcos Queiroz. Parecer do Relator: Favorá
vel. Designado Relator-Substituto o Senhor
Deputado Vladimir Palmeira, que leu e subs
creveu o Parecer. Em votação: aprovado,
unanimemente. Esgotada a Ordem do Dia,
o Senhor Deputado Vladimir Palmeira, com
a palavra, pela ordem, sugeriu ao Senhor Pre
sidente que, em razão das eleições para go
vernadores, em 2' Turno, previstas para o
dia 25 de novembro corrente, e da conse
qüente apuração, fato que por certo esva
ziaria o quorum, que se tem mostrado baixo
nas reuniões da comissão, só fosse marcada
reunião para o próximo dia 5 de dezembro.
A sugestão contou com a aprovação dos pre
sentes, tendo o Senhor Presidente conclama
do os Senhores ~eputados para o esforço
de, nessa data, fazerem-se presentes, a fim
de possibilitar a aprec}ação das matérias pen
dentes na comissão. As onze horas e dez mi
nutos, nada mais havendo a tratar, o Senhor
PresidellJe declarou encerrados os trabalhos.
E, para constar, eu, Ronaldo Alves da Silva,
Secretário, lavrei a presente ata que, depois
de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e irá à publicação.

. 21' REUNIÃO (ORDINÁRIA)
DA COMISSÃO DE ECONOMIA,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO,
REALIZADA EM 5 DE DEZEMBRO DE

1990

Aos cincl} dias do mês de dezembro do
ano de mil novecentos e noventa. às dez horas
ecinqüenta minutos, na Sala nU 18 (Plenário)
- Anexo IIfCP, reuniu-se a Comissão de
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Economia, Indústria e Comércio, sob a Presi
dência do Senhor Deputado Marcelo Cor
deiro, presentes os seguintes Senhores Depu
tados: Marcelo Cordeiro - Presidente, Fer
nando Gasparian _1° Vice-Presidente, Luiz
Salomão - 3" Vice-Presidente, Vladimir Pal
meira, Genebaldo Correia, Marcos Queiroz,
Aluízio Campos, João Paulo, Afif Domingos,
Luís Roberto Ponte, Artur Lima Cavalcanti,
Costa Ferreira, Osmundo Rebouças, Renato
Johnsson, Rubem Medina, Ronaro Corrêa,
José Costa, José Teixeira, Manoel Moreira.
Virgildásio de Senna, Basílio VilIani, Stélio
Dias, Manoel Castro, Valter Pereira, Antô
nio de Jesus, Rodrigues Palma, Lúcia Vânia,
Francisco Rolim, Lysâneas Maciel e José
Moura. Havendo númem regimental, o Se
nhor Presidente declarou abertos os traba
lhos, anunciando a <Iistribuição, por cópias,
das atas das reuniões realizadas nos dias 24
(vinte e quatro) e 31 (trinta e um) de outubro
de 1990, as quais, dispensadas suas leituras
e não havendo quem quisesse discuti-Ias, em
votação, foram aprovadas, unanimemente.
EXPEDIENTE: Passando ao Expediente, o
Senhor Presidente càmunicou ao Plenário
que havia efetuado as Distribuições de n'"
18,19 e 20, de 1990, de matérias para serem
relatadas, conforme cópias à disposição dos
Senhores Deputados com a Secretaria da Co
IIÚssáo. Prosseguindo, lembrou aos presentes
que no dia 6 de dezembro corrente, às dez
horas, neste mesmo local, conforme convo·
cação já efetuada, a comissão estaria reunida,
e~traordinariamente, para receber o Relató
rio Preliminar de Atividades a ser apresen
tado pelo Presidente da Subcomissão Espe·
cial para Acompanhamento do Programa Na
cional de Desestatização, Deputado Marcos
Queiroz, oportunidade para a qual foram
convidados e deverão estar presentes repre
sentantes do Governo Federal, do Corpo Di
plomático estrangeiro acreditado em Brasí
lia, da área empresarial, universitália. e de
diversos segmentos da sociedade brasileira
interessados no assunto, além dos Senhores
Parlamentares· do Congresso Nacional. OR
DEM DO DIA: Antes de passar à Ordem
do Dia, o Senhor Presidente destacou que
a pauta sé apresentava um tanto avultada,
em razão não só do final dos trabalhos do
arto e da própria Legislatura mas, sobretudo.
da dedicação e do empenho dos Senhores
Deputados, Relatores das matérias, Relo que
manifestou um profundo e sincero agradeci·
menta. Anunciada a Ordem do Dia, o Senhor
Deputado Afif Domingos, com a palavra, pe
la ordem, requereu a inversão da pauta para
apreciação, em primeiro lugar, do seu item
17 (Projeto de Lei n" 3.081189), matéria da
qURI é Relator, tendo eij1 vista reunião a que
deveria comparecer, como Líder do PL (Reu
nião de Lideranças), marcada para aquele
horário. Em votação, o requerimento foi
aprovado. tendo o Senhor Deputado Afif
Domingos apresentado seu Parecer sobre a
matéria que, após intervenções para discu
ti-la, foi transferida para ser apreciada em
reunião extraordinária da comissão, convo
cada para o dia 6 de dezembro, às nove horas

e trinta minutos. A ...... Competência Termi
nativa (art. 24, II do Regimento Interno/CD)
-item I) Projeto de Lei n" 4.276/89, de auto
ria do Senhor Deputado Elias Murad, que
"Dispõe sobre a advertência em rótulos e
embalagens de alimentos industrializados
que contenham glúten, a fim de evitar a mani
festação da doença celíaca, principalmente
em crianças". Relator: Deputado Virgildásio
de Senna. Parecer do Relator: Fav9rável.
com a adoção do Substitutivo da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação. Dis
cutiram a matéria os Senhores Deputados
Virgildásio de Senna e Luís Roberto Ponte.
Em votação: aprovado, unanimemente. B
Competência Não Terminativa (art. 24, I do
Regimento Interno/CD) - item 1) Projeto
de Lei Complementar n' 72/89, de autoria
do Senhor Deputado Cunha Bueno, que "Es
tende o benefício do ICMS sobre a expor
tação de manufaturados ao comércio em ge
ral". Relator: Deputado Osmundo Rebou
ças. Parecer do Relator: Favorável. Em vota
ção: aprovado, unanimemente. Item 2) Pro
jeto de Lei Complementar n" 192/83, de auto·

·ria do Senado Federal, que "Permite às em
presas contarem em dobro as despesas dedu
tíveis efetuadas com o emprego de estudantes
universitários". Relator: Deputado Osmun
do Rebouças. Parecer do Relator: Contrário.
Em votação: aprovado, unanimemente. Item
3) Projeto de Lei n~ 8.510/86, de autoria do
Senado Federal, que "Dispõe sobre o direito
do assinante à transferência do telefone. nos
lugares onde o serviço é explorado por mais
de uma empresa, nas condições que especi
fica". Relator: Deputado Luiz Salomão. Pa
recer do Relator: Favorável, com Substitu
tivo. Em votação: aprovado, unanimemente.
Item 4) Projeto de Lei n'! 129/87, de autoria
do Senhor Deputado Renato Vianna, que
"Determina às Instituições Financeiras Públi
cas a divulgação periódica e/ou fornecimento
a terceiros da relação de seus empréstimos".
Relator: Deputado Osmundo Rebouças. Pa
recer do Relator: Contrário. Em votação:
aprovado, unanimemente. Item 5) Projeto
de Lei n" 1.007/89, de autoria do Senhor Dê
putado Paulo Paim..que "Dispõe sobre o tra
balho noturno e dá outras providências". Em
apenso os Projetos de Leis n'" 3.380/89,
3.497/89,4.144/89,4.796/90,4.994/90 e
5.223/90. Relator: Deputado Artur Lima Ca
valcanti. Parecer do Relator: Favorável ao
Projeto de Lei n" 4.796/9ll, em apenso, e pela
Prejudicialidade do principal e demais apen
sados. Vista concedida ao Senhor Deputado
Manoel Castro, que apresentou Parecer Con
trário ao Projeto de Lei n" 1.007/89 e pela
Prejudicialidade dos apensados. Designado
Relator-Substituto o Senhor Deputado Mar
cos Queiroz. Discutiram a matéria os Senho
res Deputados Manoel Castro, Lysâneas Ma
ciel, Luís Roberto Ponte, José Teixeira, Luiz
Salomão, Vladimir Palmeira, Ronaro Cor
rêa, Aluízio Campos e Marcos Queiroz. Na
discussão da matéria foi sugerida a supressão
do inciso 11, do art. 2" do Projeto de Lei
n" 4.796190, com o que concordou o Senhor
Relator. Em votação: aprovado o Parecer do

Relator, Deputado Artur Lima Cavalcanti,
lido e subscrito pelo Relator-Substituto, De
putado Marcos Queiroz, na forma da redação
do novo texto, contra os vistos dos Senhores
Deputadns José Teixeira, Luís Roberto Pon
te, Ronaro Corrêa e, em separado, Manoel
Castro. Item 6) Projeto de Lei n9 4.580/90,
de autoria do Senado Federal, que '''Dispõe
sobre a participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa, define sua
participação nos ganhos econômicos resul
tantes da produtividadé do trabalho paFa os
efeitos do § 4", do art. 218 da Constituição,
providências". ~m apenso os Projetos de

Leis n"' 6.245/85, 927/83, 1.336/88, 1.013/89,
238/89, 1.383/88, 1.634/89, 2.009/89,
2.428/89, 2.382/89, 2.624/89, 3.498/89,
3.576/89, 3.874/89, 1.058/88, 1.090/88,
1.226/88, 1.392/88, 3.374/89, 4.222/89,
4.369/89, 4.868/89, 2.360/89, 5.253/90 e
5.875/90. Relator: Deputado Manoel Morei
ra. Parecer do Relator: Favorável. com Subs
titutivo. Vista concedida ao Senhor Depu
tado Victor Fóntana, que devo~veu sem mani
festação. Discutiram a matéria os Senhores
Deputados Vladimir Palmeira, Ronaro Cor
rêa, Arnaldo Martins, Luís Roberto Ponte,
Luiz Salomão, Osmundo Rebouças, Manoel
Moreira, José Teixeira, Manoel Castro e
Marcelo Cordeiro. Durante a intervenção do
Senhor Deputado Marcelo Cordeiro, Presi
dente da Comissão, diligiu os trabalhos o Se
nhor Deputado Luiz Salomão (3" Vice-Presi
dente). Na discussão da matéria foram suge
lidas alterações ao Substitutivo do Relator,
com as quais concordou. Em votação: apro·
vado, unanimemente, o Parecer do Relator,
Favorável, eom Substitutivo, na forma da re
dação do novo texto. Item 7) Projeto de Lei
n' 1.451188, de autoria do Senhor Deputado
Antônio de Jesus, que "Disciplina a criação
do Banco de Desenvolvimento do Centro
Oeste". Em apenso o Projeto de Lei n°
1.762/89. Relator: Deputado Francisco Ro
lim. Parecer do Relator: Favorável, com a
adoção do Substitutivo da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, com 2 (duas)
Subemendas. Vista concedida ao Senhor De
putado Marcos Queiroz, que apresentou Pa
recer Favorável, acompanhando o Relator.
Em votação: aprovado, unanimemente, com
Voto em Separado do Senhor Deputado Mar
cos Queiroz. Item 7) Projeto de Lei n"
1.861189, de autoria do Senhor Deputado Ar
naldo Martins, que "Obriga os fabricantes
a imprimir o preço máximo de venda nos
produtos industrializados". Relator: Depu
tado Geovah Amarante. Parecer do Relator:
Contrário. Designado Relator-Substitutivo o
Senhor Deputado Luís.Roberto Ponte, que
leu e subscreveu o Parecer. Discutiram a ma
téria os Senhores Deputados Arnaldo Mar
tins, Vladimir Palmeira e Luís Roberto Pon
te. Em votação: aprovado, unanimemente.
Item 8) Projeto de Lei n" 2.368/89, de autoria
do Senhor Deputado Victor Faccioni, que
"Estabelece critérios para a conversão da dí
vida externa em cruzados novos para aplica
ção específica nos planos de requisitos de
energia elétrica em vigor e dá outras provi-
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.dêricias". Relator do Parecer Vencedor: De
putado Qsmundo Rebouças. Parecer do Re
lator: Contrário. Em votação: aprovado, con
tra o Voto em Separado do Senhor Deputado
Marcos Queiroz. Esgotada a Ordem do Dia
e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi-'
dente agradeceu a presença de todos os Se
nhores Deputados, relembrou as duas reu
niões extraordinárias convocadas para o dia
6 de dezembro corrente, às nove horas e trin
ta minutos e dez horas e trinta minutos, res
pectivamente, e encerrou os trabalhos às qua
torze horas e dez minutos. E, para constar,
eu, Ronaldo Alves da Silva, Secretário, lavrei
a presente Ata que, depois de lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente
e irá à publicação.

22' REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)
DA COMISSAO DE ECONOMIA,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO,
REALIZADA EM 6 DE DEZEMBRO DE

1990
Aos seis dias do mês de dezembro do ano

de mil novecentos e noventa, às dez horas
e vinte minutos, na Sala n9 18 (Plenário) 
Anexo Il/CD, reuniu-se a comissão de Eco
nomia, Indústria e Comércio, sob a Presi
dência do Senhor Deputado Marcelo Cor-O
deiro, presentes os seguintes Senhores Depu
tados: Marcelo Cordeiro - Presidente, Fer
nando Gasparian -19 Vice-Presidente, Ézio
Ferreira - 29 Vice-Presidente, Vladimir Pal
meira, Marcos Queiroz, Aluízio Campos,
Afif Domingos, Luíz Roberto Ponte, Saulo
Coelho, Oswaldo Lima Filho, Stélio Dias,
Osmundo Rebouças, Manoel Castro, José
Teixeira, José Serra, Irajá Rodrigues, Uícia
Vânia, Felipe Mendes, Genebaldo Correia,
Basílio Villani, Darcy Deitos e Hélio Ma
nhães. Havendo número regimental, o Se
nhor Presidente declarou abertos os traba
lhos da reunião destinada à apresentação do
Relatório Preliminar de Atividades da Subco
missão Especial para Acompanhamento do
Programa Nacional de Desestatização, presi
dida pelo Senhor Deputado Marcos Queiroz,
a quem convidou para compor a Mesa dos
trabalhos. Após fazer breves considerações
sobre a Subcomissão Especial, a idéia de sua
instituição e seus objetivos, o Presidente
Marcelo Cordeiro passou a palavra ao Senhor
Deputado Marcos Queiroz, que apresentou
os principais tópicos do seu relatório. Co~

cluída a apresentação do relatório, pelo Se
nhor Deputado Marcos Queiroz, o Presiden
te Marcelo Cordeiro anunciou que havia so
bre a mesa requerimento de autoria do Se
nhor Deputado João Paulo (PT/MG), vazado
nos seguintes termos: "Exm9 Sr. Presidente
da comissão de Economia, Indústria e Co
mércio. Senhor Presidente: em face do noti
ciário jornalístico que dá conta da contra
tação de empresas de consultoria que proce
derão a avaliação econômico-financeira e a
montagem do processo de privatização das
siderúrgicas Usiminas e CST, o Congresso
Nacional, em face da legislação pertinente,

.necessita obter, antes da formalização dos

contratos, as informações que lhe permitam
exercer o seu poder de fiscalização. Assim,
por se tratarem de empresas de porte e antes
se iniciem os trabalhos de avaliação, torna-se
necessário que o BNDES e as empresas ven
cedoras das concorrências esclareçam ao
Congresso Nacional a finalidade dos traba
lhos a serem realizados, bem como seus res
pectivos cronogramas. Até que tal se verifi
que, não se deve firmar nenhum compromis
so ou contrato nem ser iniciado qualquer tra
balho junto às empresas citadas. Assim sen
do, requeremos, com fundamento no art. 58,
§ 2·, inciso V, da Constituição Federal, e art.
24, inciso VII, do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, a convocação do Presi
dente do Banco Nacional de Desenvolvimen
to Econômico e Social, para prestar depoi
mento à comissão". Lido e submetido à dis
cussão, e não havendo quem quisesse discu
ti-lo, o requerimento, em votação, foi apro
vado, unanimemente, tendo o Senhor Presi
dente convocado reunião extraordinária da
comissão para o dia 13 de dezembro corrente,
às dez horas, neste mesmo plenário, para ou
vir a autoridade de que trata o requerimento.
Em seguida, concedeu a palavra, pela ordem,
aos Senhores Deputados Oswaldo Lima Filho
e Fernando Gasp!lrian, que manifestaram
suas posições com relação ao trabalho da sub
comissão e o assunto objeto de suas ativida
des. Passando à lista dos convidados, o Se
nhor Presidente concedeu a palavra aos Se
nhores DI. Bernard Mencier - Presidente
do Credit Commercial de France - Brasil,
Dr. José Prado de Souza, representante do
Presidente do Banco da Amazônia S.A., que
apresentou documentação sobre a posição
desse banco com referência ao assunto, e DI.
Ricardo Figueiró - Chefe do Gabinete de
Apoio ao Programa de Desestatização do
BNDES e representando o banco na reunião.
Encerradas as intervenções e os debates, o
Senhor Presidente Marcelo Cordeiro agrade
ceu a presença de todos os senhores convida
dos, representantes do Corpo Diplomático
estrangeiro acreditado em Brasília, das enti
dades governamentais e empresariais, à im
prensa, aos Senhores Parlamentares e às de
mais pessoas que prestigiaram o evento com
suas presenças. Nada mais havendo a tratar,
encerrou os trabalhos às doze horas e vinte
minutos. O inteiro teor da reunião foi grava
do, devendo ser traduzido e publicado no
Diário do Congresso Nacional, como parte
integrante desta ata. E, para constar, eu, Ro
naldo Alves da Silva, Secretário, lavrei a pre
sente ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente e irá à publi
cação.

23- REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)
DA COMISSAO DE ECONOMIA,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO,
REALIZADA EM 6 DE DEZEMBRO DE

1990

Aos seis dias do mês de dezembro do ano
de mil novecentos e noventa, às doze horas
e trinta minutos, na Sala n9 18 (Plenário) -

Anexo IIICD, reuniu-se a comissão de Eco
nomia, Indústria e Comércio, sob a Presi
dência do Senhor Deputado Marcelo Cor
deiro; presentes os seguintes Senhores Depu
tados: Marcelo Cordeiro - Presidente, Fer
nando Gasparian -19 Vice-Presidente, Ézio
Ferreira - 20 Vice-Presidente, Vladimir Pal
meira, Marcos Queiroz, Aluízio Campos,
Hélio Manhães, Afif Domingos, Luís Rober
to Ponte, Saulo Coelho, Oswaldo Lima Filho,
Stélio Dias, Osmundo Rebouças. Manoel
Castro, José Teixeira, José Serra, Irajá Ro
drigues, Lúcia Vânia, Felipe Mendes, Gene
baldo Correia, Basílio VIlani, Darcy Deitos,
Manoel Moreira e João Paulo. Havendo nú
mero regimental, o Senhor Presidente decla
rou abertos os trabalhos. Ordem do Dia: Item
1) Projeto de Lei n9 3.081/89, de autoria do
Senhor Deputado Marcos Formiga, que "Es
tabelece normas para as microempresas e em
presas de pequeno porte-EPP, relativas ao
tratamento diferenciado e simplificado, nos
campos administrativo, fiscal, previdenciá
rio, trabalhista, creditício e do desenvolvi
mento empresarial (art. 179 da Constituição
Federa!)". Em apenso os Projetos de Lei n9'

3.272/89 e 3.964/89. Relator: Deputado Afif
Domingos. Parecer do Relator: Favorável ao
projeto e seus apensados, com substitutivos.
Discutiram a matéria os Senhores Deputados
Vladimir Palmeira, Afif Domingos, Luís Ro
berto Ponte, Manoel Castro e Fernando Gas
parian. Em votação: aprovado, unanime
mente. Às treze horas e vinte minutos, nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
agradeceu a presença dos Senhores Depu
tados e declarou encerrados os trabalhos. E,
para constar, eu, Ronaldo Alves da Sila, Se
cretário, lavrei a presente ata que, depois
de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e irá à publicação.

24- REUNIÃO (ORDINÁRIA)
DA COMISSÃO DE ECONOMIA,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO,
REALIZADA EM 1.2 DE DEZEMBRO

DE 1990

Aos doze dias do mês de dezembro, do
ano de mil novecentQs e noventa, às onze
horas e quinze minutos, na Sala no 18 (Plená
rio) - Anexo II/CD, reuniu-se a Comissão
de Economia, Indústria e Comércio, sob a
Presidência do Senhor Deputado Marcelo
Cordeiro, presentes os seguintes Senhores
Deputados: Marcelo Cordeiro - Presidente,
Fernando Gasparian - 19 Vice-Presidente,
Ézio Ferreira - 20 Vice-Presidente, Luiz Sa
lomão - 30 Vice-Presidente, Osmundo Re
bouças, Artur Lima Cavalcanti, Vladimir
Palmeira, João Paulo, Manoel Moreira, Ivo
Vanderlinde, Rubem Medina, Aluizio Cam
pos, Basílio ViIlani, Luís Roberto Ponte,
Aristides Cunha, Max Rosenmann, Renato
Johnsson, Darcy Deitos, Fábio Raunheitti,
Felipe Mendes, Lúcia Vânia e Genebaldo
Correia. Havendo número regimental, o Se
nhor Presidente declarou abertos os traba
lhos, anunciando a distribuição, por cópias,
das Atas das reuniões realizadas nos dias
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14/11, 5112 e 6/12/90, respectivamente a 20
21- e 22-, as quais~ tendo sído dispensadas

,suas leituras e não havendo quem quisesse
discuti-las, em votação, foram aprovadas por
unanimidade. Expediente: Passàndo ao Ex
pediente, o Senhor Presidente,fez as seguin
tes comunicações: 1) que, atendendo a reque
rimento formulado pelos Senhores Deputa
dos João Paulo e Fernando G'asparian, a Co
missão decidiu convocar o Presidente,ao Ban
co Nacional do Desenvolvimento Econômico
e Social- BNDES, para comparacer a este
Plenário, no dia 13 de dezembro corrente,
àsdez horas, com o objetivo de falar sobre
os projetos de privatização' da Usiminas e
da Companhia Siderúrgica de Tubarão e ou
tros temas referentes ao Programa Nacional
de Desestatização de.cuja'Comissão Diretora
é Presidente; 2) que havia distribuído as ma
térias constantes das Distribuições de nQs
21/90 e 22/90, com cópias aos Senhores Depu
tados integrantes da Comissão; 3) que estava
fazendo distribuir, através da Secretaria da
Comissão, resumo das atividades da Comis
são durante o exercício que se finda, devendo
seI' remetido aos Senhores integrantes da Co
missão outra versáo, de forma mais completa.
Ordem,do Dia: I - Requerimento: de auto
ria do Senhor Deputado Luís Roberto Ponte
nos seguintes termos: "Requeiro, com base
,nos arts. 58 e 170, VIII, da Constituição Fede
ral, e na forma dos arts. 24, I, 32, VI, b,e
114, IV, do Regimento Interno, que se digne
de determinar a distribuição e remessa do
PL nQ3.941, de 1989 (do Senado Federal 
PLS n9 89/89) à Comissão de Economia, In
dústria e Comércio,.para discutir e vº.taàefe.
rido projeto, especialmente no que diz respei
to à sua matéria de competência, devendo
serem feitos os necessários registros de acom·
panhamento. "Eín votação: aprovado, una
nimemente. O Senhor Presidente determi·,
nou à Secretaria da Comissão as providência1
complementares para o atendimento do piei·
to. ll-Proposições Legislativas - A) Com
petência não Terminativa (Art. 24, I, do Re·
gimento Interno/CD) - item 1) Projeto de
Lei n9 903/88, de autoria do SenhorDeputado
César Cals Neto, que "Acrescenta artigo à
Lei n9 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que
"dispõe sobre a proteção à fauna e dá qutras
providências". Em apenso o Projeto de Lei
n" 4.149/89. Relator: Deputado Arthur Lima
Cavalcanti. Parecer do Relator: contrário.
Em votação: aprovado, unanimemente, Item
2) Projeto de Lei n" 1.048189, de autoria do
Senhor Deputado Floriceno Paixão, que "Al
tera dispositivo da Lei n" 7.256, de 27 de
novembro de 1984 - Estatuto da Microem
presa". Relator: Deputado César Maia. Pa·
recer do Relator: favorável, com a adoçãc
da Emenda da Comissão de Constituição (
Justiça e de Redação e 2 (duas) emenda qUI

apresentou. Vista concedida ao Senhor De·
putado Osmundo Rebouças, que apresentou
parecer contrário. Em votação: aprovado o
parecer do Relator da Vista, Deputado Os
mundo Rebouças, pela rejeição, contra o vo
to em separado do Deput3;do Artur Lima Ca·
valcanti.. Item 3) Projeto de Lei !lQ L716/89,

de autoria da Senhora Deputada Beth Azize,
que "Dispõe sobre a exportação de ma~eira

~m tOi:a e dá outras providências'·. Em apen
so o Projeto de Lei.n" 3.686/89. Relator: De
putado Artur Lima Cavalcanti.. parecer do,
Relator: favorável. Vista concedida ao Se
nhor Deputado Vladimir Palmeira, que apre
sentou parecer favorável, com Substitutivo.
Em votação: aprovado o parecer do Relator
da Vista, com voto em sepll\"ado do Senhor
Deputado Artur Lima Cavalcanti. Item 4)
Projeto de Lei n" 2.040/89, de autoria do Se
nhor Deputado José Costa, que "Autoriza
a desapropriação de ações representativas do
capital social das companhias que enumera
~ a abertura de crédito especial, para esse
fim, de até NC$, 20.000.000,00 (vinte milhões
de cruzados novos)". Relator: Deputado Os
mundo Rebouças. parecer do Relator: con
trário. Em votação: aprovado unllllÍlllemen
te. Item 5) Projeto de Lei n" 2.639/89, de
autori~ da Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, que "Dispõe so
bre a recuperação do poder aquisitivo dos
salários e dá outras providências'~. parecer
do Relator: pela prejudicialidade. Em vota
ção: aprovado, unanimemente. Item 6) Pro
jeto de Lei n" 2.645189, de autoria do Senhor
Deputado Jorge Arbage, 'que "Autoriza a
emissáo de moedas de NCz$. 50,00 (cinqüen
ta cruzados novos), com o téor de 50% (cin
qüenta por cento) de prata, cOI!lemorativa
do primeiro centenário da Proclamação da
República". Relator: Deputado Osmundo
Rebollças. parecer do Relator: contrário. Em
votação: aprovado unanimemente. Item 7)
Projeto de Lei n9 2.693/89, de autoria do Se
nhor Deputado Antonio Salim Curiati, que
"Limita em seis meses o prazo de valid~e

da cervéja e 15 dias para o chope e determina
outras pf(~vidências". Relator: Deputado
Ronaro Corrêa. parecer do Relator: contrá
rio. Designado Relatqr-Substituto o Senhor
Deputado Ézio Ferreira, que leu e subscre
veu o parecer. Em votação: aprovado unani·
memente. Item 8) Projeto de Lei n9 2.970/89,
de autoria do Senhor Deputado Paulo Mou
rão, que "Estende o prazo limite do Decre
to-Lei n"1.825, de 22 de dezembro de 1980,
que isenta do Imposto de Renda enipreendi
mentos integrantes do Programa Grande Ca
rajás". Relator: Deputado Osmund.o Rebou
ças. parecer do Relator: contrário. Em vota
ção: aprovado unanimemente. Item 9) Proje-
3.140/80, de autoria do Senhor Deputado

Gandi Jamil, que "Cria a zona franca na cida
de de Ponta Porã, no Estado do Mato Grosso
do Sul, e determina outras providências".
Relator: Deputado Rubem Medina. parecer
Ido Relator: contrário. Em votação: aprovado
·unanimemente. Item 10) Projeto de Lei n"
3.162/89, de autoria do Senhor Deputado Ivo
Mainardi, que "Dispõe sobre a isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados 
IPI, para automóveis de passag~iros adqui-'
ridos por Oficiais de lustiça e Comissários
de Menores e Vigilância da Justiça Esta
dual". Em apenso o Projeto de Lei n"
5.476/90. Relator: Deputado Osmundo Re
bouças. 'parecer do Relator: contrário. Em

'lotação: aprovaoo unam~e!t1ente. item 11)
Projeto de Lei n" 3.309/89, de autoria do Se-

, nhor Deputado PaulQ Ramos, que."Di~
sObre o sigilo bancário, propõe rompimento
de relações diplomáticas e comerciais, e dá
outras próvidências". Relator: Deputàdo Os
mundo Rebouças. Pat:ecer do Relator: Con
trário. Em votação: aprovado unaniJRemen
te. Item ·12) Projeto de Lei n" 3;.404/89, d(\
autoria do Senhor Deputado Maurício trnet!
que "Introduz alte1.ações no Decreto-Lei n9

221, de 28 de feVeÍ'eirode.1967, que'dispõe
sobre proteção e estímulos à pesca". Em
apenso os Projetos.,de Lei nO' 3.50~/89Ie

5.098~0 .. Relator: Deputada Lúcia Vânia;
parecer da Relatora: favqrável ao Projeto e
contrário aos apensados. Em votação: apro:
vado unaIIÍ\l1emeI1te. ~tem 13) Proposta de
FiscaIizaç~o e! Contrple n9 1/90, de autoria
do Senhor'Deputado Sérgio Spada, que "So
licita a realitação de auditoria de nature~

contábil, financeira, orçamentária, operacio-J
nal e patrimoniãl da empresa binacioÃal .:;
Itaipu, pelo Tribunal de Contas da Uniáo".
Relator: Deputado Fernando Gasparian. pa
recer do R:êJátor:-l'avôfáveI.AEm votaç~o:
aprovado unanimemente. Item 14) Mensa
ge+" 005/88, de autoria do Poder Execu
tivo, que "Solicita homologação do Congres~

50 Nacional para emissão adicional de pa~l

moeda autorizada pelo Conselho Monetário
Nacional,.no valor de NCz$
52.600.000.000,00 fcinqüenta e dois bilhões
e seiscentos milhões de cruzados), para aten·
der às, atividades produtivas do País e à .circu
lação da riqu'eza nacional't Relator: Depu
taqo Ofmundo Rebouças. parecer do Rela
tor: fa~rável, nos termos do projeto de de
creto'l~slativo que aprésenta. Em votação:
aprovado unanimemente. Item 15) Mensa
gem n" 541/89, de autoria.do Poder Execu
tivo, que "Solicitl\.homologação.do Congres
so Na140nal para emissão aoicional de papel
moedEutc;>riZada pelo Conselho Monetário
Nacio ~lIio falar de NCz$ 6.836.000,000,00
(seis bi h~es, o~tocentose tPnta e seis milhões
de crnzados novos), para atender às ativi
dades produtivas do País e à circulação da
riqueza nacional". Relator: Deputado Os
muneio Rebouças. parecer do Relator: favo
rável, nos termos do projetlj' de decreto legis·
lativo que apresenta. Em,v\:ltação; aprovado
unanimemente. Item 16) Mensagem n"
139190, de autoria do Poder Executivo, que
"Solicita homologação do Congresso Nacio
nal para as emissões adicionaiS de papei-moe
da autorizadas pelo Conselho Monetário Na
cional através do Voto CMN n" 346/89, no
montante NCz$ 1.200.000.000,00 (um bilhão
e duzentos milhões de cruzados novos), com
plementando, assim, o total necessário ao
atendimento das atividades produtivas do
País e à circulação da riqueza nacional, refe·
rente ao exercício financeiro de 1989". Rela
tor: Deputado Osmundo Rebouças. parecer
do Relator: favorável, nos termos do projeto
,de decreto legislativo que apresenta. Em vo
tação: aprovado unanimemente. Item 17)
Mensagem..n" 158/90, de autoria do Poder
Executivo.. que "Solicita homologação do
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Congresso Nacional para emissão adicional
de papel-moeda autorizada pelo Conselho
Monetário Nacional, através do Voto CMN
n? 33/90, no montante de NCz$.
87.600.000.000,00 (oitenta e sete bilhões e
seiscentos milhões de cruzados novos), para
atender às atividades produtivas do País e
à circulação da riqueza nacional no primeiro
trimestre do corrente exercício financeiro".
Relator: Deputado Osmundo Rebouças. pa
recer do Relator: favorável, nos termos do
projeto de decreto legislativo que apresenta.
Em votação: aprovado unanimemente. Item
18) Mensagem n" 460/90, de autoria do Poder
Executivo, que "Solicita homologação do
Congresso Nacional para a emissão adicional
de papel-moeda autorizada pelo Conselhq
Monetário Nacional, através do Voto CMN
n" 068/90 no montante de Cr$
160.000.000.000,00 (cento e sessenta bilhões
de cruzeiros), adicionais aos NCz$
87.600.000.000,00 (oitenta e sete bilhões e
seiscentos milhões de cruzados novos), obje
to da Mensagem Presidencial n" 158, de
2-3-90, para atender às exigências das ativi
dades produtivas e à circulação da riqueza
nacional, no primeiro trimestre do corrente
exercício, em vista do substancial aumento
da demanda por moeda provocada pelas re
centes medidas do plano de Estabilização
Econômica". Relator:' Deputado Osmundo
Rebouças. parecer do Relator: favorável, nos
termos do projeto de decreto'legislativo que
apresenta. Em votação: aprovado unanime
mente. B) Competência Terminativa (Art.
24, 11, do Regimento Interno/CD) - Item
01) Projeto de Lei n" 4.785-A/90, de autoria
do Poder Executivo, que "Cria a área de Li
vre Comércio de Guajará-Mirim, no Estado
de Rondônia, e dá outras providências".
Aberto prazo de 3 (três) Sessões para emen
damento, nesta Comissão, no período de 7/12
a 11/12/90, foi apresentada 1 (uma) Emenda
pelo Senhor Deputado Percival Muniz. Rela
tor: Deputado Ezio Ferreira. parecer do Re
lator: favorável ao projeto e pela rejeição
da emenda oferecida. Em votação: aprovado
unanimemente. Item 2) Projeto de Lei n"
4.790-A/90, de autoria do Poder Executivo,
que "Cria área de Livre Comércio na Vila
de Pacaraima, Município de Boa Vista, Esta
do de Roraima, e dá outras providências".
Em apenso o Projeto de Lei n9 5.740/90.
Aberto prazo de 3 (três) Sessões para emen
damento, nesta Comissão, no período de'
07/12 a 11/12/90, não foi oferecida emenda.
Relator: Deputado Ézio Ferreira. parecer do
Relator: favorável ao projeto e seu anexo.
Em votação: aprovado unanimemente. En
cerrada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente
fez breve relato sobre as atividades desen
volvidas pela Comissão, durante o ano de
1990 (um mil novecentos e noventa), apre
sentando um resumo dos trabalhos e promo
ções realizados, todos relacionados com os
temas ligados à economia do País e aos pro
gramas e projetos apresentados pelo Gover
no Federal. Referiu-se, também, às dificul
dades de ordem técnica e operacional dentro
da Comissão e da própria Casa, situação que

clama por uma reforma urgente a fim de me
lhor aparelhar e adaptar os órgãos técnicos
e a Casa às exigências dos novos tempos que
o País vive, mas destacou que a colaboração
do talento dos integrantes da Comissão, mes-
difícil e desfiWorável em face das eleições

majoritárias e pela renovação do Congresso
Nacional, possibilitou um ano muito rico com
o exame de temas candentes e importantes
para o País, marcado pela acuidade intelec,
tual admirável e a capacidade de negociação
demonstrada por todos, em busca de um ob
jetivo comum, qual seja o de servir aos supe
riores interesses da nação brasileira, na mis
são parlamentar. Creditou, ainda o Senhor
Presidente, todos os méritos dos êxitos alcan
çados ao trabalho dedicado dos integrantes
da Comissão, tudo marcado por critérios éti
cos no manejo dos assuntos que dificilmente
poderão ser superados, talo grau de maturi
dade, desprendimento, zelo e espírito públi
co, aliados à exemplár competência e, acima
de tudo, clamor e ansiedade pela real ocupa
ção dos espaços democráticos para esta Na
ção. O Senhor Presidente agradeceu, tam
bém, a dedicação, o zelo e o espírito público
demonstrados por t~do o corpo de funcio
nários da Comissão, sem exceção, do qual
sempre recebeu o respeito, a dedicação e a
lealdade, no labor diuturno durante todo esse
período em que permaneceu à frente dos tra"
balhos da Comissão, deixando consignada a
admiração e o apreço por todos. Falaram,
em seguida, pela ordem, os Senhores Depu
tados: 1) Luís Roberto Ponte -que ressaltou
o elevado sentido e visão democrática que
o Presidente Marcelo Cordeiro deixou mar
cados nas trabalhos da Comissão, a qual con
duziu com rara habilidade e bom senso; 2)
Ézio Ferreira - que confessou-se emocio
nado ao se despedir do amigo e companheiro
de Comissão, durante esu: ano de 1990, sob
cuja Presidência este órgão técnico pôde re
gistrar uma marca altamente significativa de
empenho, dedicação exemplar, e uma deter
minação segura de não deixar passar as gran
des oportunidades para serem discutidas as
questões mais importantes e urgentes, espe
cialmente no campo da economia e da ação
do poder público com vistas às necessárias
soluções; disse, ainda, o Deputado Ézio Fer
reira, que se sentia particularmente orgulho
so da convivência com o Presidente Marcelo
Cordeiro, por inúmeros motivos, dentre os
quais fazia questão de destacar o discurso
pronunciado por ele por ocasião da visita do
Presidente do Equador ao Brasil, na Sessão
Solene em homenagem àquele estalista pelo
Congresso Nacional; 3) Artur Lima Caval
canti - endossando as palavras do Deputado
Ézio Ferreira, agradeceu a honra de ter con
vivido com todos os integrantes da Comissão,
mas fazendo questão'de assinalar a satisfação
de compartilhar do brilhantismo e da cultura
com que o Presidente Marcelo Cordeiro brin
dou a todos, fazendo com que aumentasse
ainda mais o conceito entre os pares, na Câ
mara dos Deputados e especialmente na Co
missão de Economia, Indústria e Comércio,
ao lado de outros atributos como a compe-

tência e a dignidade exemplar. Citou, para
exemplificar, os contatos que juntos manti
veram durante viagem à República de Cuba,
em missão oficial a convite do Governo da"
quele país, no final do mês de novembro últi·
mo, oportunidade em que pôde sentir melhor
a dimensão dessas qualidades do Presidente
Marcelo Cordeiro. Finalizando, agradeceu a'
convivência salutar com todos, prometendo
retomar sempre para rever os amigos e com
panheiros de lutas, no Congresso Nacional;
4) Luís Salomão - que endossou as coloca
ções feitas pelos oradores que o antecederam,
dizendo que lastimava a ausência de dois co
legas, com os quais muito lutara e se' empe
nhara nos esforços conjuntos em busca das
melhores soluções para os problemas e as
aflições da Nação brasileira. Mas, arrematou,
dizendo, que ficava confortado tanto pela
convivência que pôde manter, em nível o.
mais elevado possível, com todos, e muito
mais pela certeza de que em breve teria a
alegria de vê-los retornando à Casa, para con
tinuarem juntos a luta pela qual tanto se em
penharam até agora. Com a palavra, o Se
nhor Presidente Marcelo Cordeiro agradeceu
as referências elogiosas de todos que ali se
manifestaram, atribuindo-as mais ao carinho
que sempre recebera nesse período. Disse,
também, que, como se não bastasse a dedica
ção, o alto espírito público e a capacidàde
para o diálogo sempre aberto, valia o apreço
pela inigualável grandeza humana, sempre
presente na busca do ideal comum e voltado
para as causas e questões mais inquietantes
de nossos dias. Confessou, ainda, que se arre
pendimento podia levar consigo, no compor
tamento político e pessoal durante os doze
anos que representou o povo baiano na Câ
mara dos Deputados, missão que concluía
com orgulho na Comissão de Economia, era
o arrependimento de não ter podido construir
uma "assembléia particular", onde pudesse'
reunir para o convívio diário com ,todos os
amigos que tão fraternalmente lhe deram e
davam a satisfação da presença constante
da tolerância e da colaboração sempre pron
ta. Finalizando, o Senhor Presidente Marcelo
Cordeiro deixou registrado, também', a ines
timável colaboração dos demais companhei
ros de Mesa, Deputado Fernando Gasparian,
Ézio Ferreira e Luiz Salomão, sempre acor
des na presteza pela solução e o encaminha
mento dos assuntos sobre os quais a Comissão
teve que se pronunciar. Às doze horas e qua
renta minutos, nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente, Deputado Marcelo Cor
deiro, após suspender os trabalhos por cinco
minutos, para lavratura da Ata, declarou en
cerrada a reunião e com ela os trabalhos legis
lativos ordinários da Comissão, na 48' Legis
latura, lembrando a realização apenas de
mais uma reunião extraordinária, no dia treze
do corrente, às dez horas, neste Plenário,
para ouvir o presidente do Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico e Social 
BNDES, Dr. Eduardo Modiano, que falará
sobre os projetos de privatização da Usiminas
e da Companhia Siderúrgica de Tubarão, en
tre outros assuntos correlatos ao programa
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de privatização. E, para constar, eu, Ronaldo
Alves .da Silva, Secretário, depois de suspen
sa a reunião, por cinco minutos, lavrei a pre
'sente Ata que, depois de lida e aprovada,
f6I: assinada pelo Senhor Presidente e irá à
p'iiblicação.

25' REUNIÁO (EXTRAORDINÁRIA)
DA COMISSAO DE ECONOMIA,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO,
REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO

DE 1990

Aos treze dias do mês de dezembro do
ano de mil novecentos e noventa, às dez horas
e trinta minutos, na Sala n9 18 (Plenário) 
Anexo II/CD, reuniu-se a Comissão de Eco
nomia, Indústria e Comércio, sob a Presi
dência do Senhor Deputado Marcelo Cor
deiro, presentes os seguintes Senhores Depu
tados: Marcelo Cordeiro - Presidente, Fer
nando Gasparian - 19 Vice-Presidente, Luiz
Salomão - 3. Vice-Presidente, César Maia,
João Paulo, Aluízio Campos, Manoel Castro,
Marcos Queiroz, Luís Roberto Ponte, Felipe
Mendes, Ivo Vanderlinde, Virgildásio de Se
nna, Francisco Rolim e Afif Domingos. Ha
vendo número regimental, o Senhor Presi
dente declarou abertos os trabalhos, anun
ciando que a reunião se destinava a ouvir
o Doutor Eduardo Modiano, Presidente do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econô
mico e Social (BNDES), para falar sobre os
projetos de privatização da USIMINAS e da
Companhia Siderúrgica de Tubarão e outra~

questões relacionadas com o Programa Na
cional de Desestatização, de cuja Comissão
Diretora o DI. Modiano é Presidente. O Se
nhor Presidente Marcelo Cordeiro infonnou
que a convocação resultou de iniciativa nesse
sentido fonnulada pelos Senhores Deputados
João Paulo e Fernando Gasparian, aprovada
unanimemente pelo Plenário da comissão, na
reunião realizada no último dia 6 de dezem
bro corrente. Dando início aos trabalhos o
Senhor Presidente convidou para compor a
Mesa o Dr. Eduardo Modiano, na condição
de convidado-depoente, e os Senhores Depu
tados Fernando G1!sparian e Luiz Sal~mão,

1· e 29 Vice-Presidentes, respectivamente,
desta comissão, além do Senhor Deputado
Marcos Queiroz - Presidente da Subcomis
são Especial para Acompanhamento do Pro
grama Nacional de Desestatização. Em segui
da, tecendo rápidos comentários sobre aspec
tos gerais da privatização e do programa espe
arecimentos sobre a ordem dos trabalhos,
passando a palavra ao convidado - DI.
Eduardo Modiano. Concluída a exposição do
convidado, sobre o tema proposto, deu-se
início aos debates com os Senhores Parlamen
tares, tendo falado, pela ordem, os Senhores
Deputados César Maia, João Paulo, Luiz Sa
lomão, Manoel Castro, Fernando Gasparian,
Luís Roberto Ponte, Virgildásio de Senna e
Marcos Queiroz.. Durante as intervenções fei
tas.pelo Dr. Eduardo Modiano falaram, tam
bém, por convocação deste, na condição de
Assessores, os Doutores Sérgio Zendron -

.Diretor do BNDES, José Paulo Junqueira

Lopes - Presidente da Comissão de Licita
ção da Comissão Diretora do Programa Na
cional de Desestatização e Otávio Augusto
Fontes. O Senhor Deputado Luiz Salomão,
na intervenção que fez, deu conhecimento
ao Plenário da Comissão, passando às mãos
do Presidente do BNDES cQpia, de requeri
mento que apresentou ao Presidente da Câ
mara dos Deputados, nos seguintes termos:
"Senhor Presidente: Requeiro a Vossa Exce
lência, nos termos dos arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados,
e tendo em vista a necessidade de acompa
nhamento do Programa Nacional de Desesta
tização, se digne solicitar à Ministra da Eco
nomia, Fazenda e Planejamento as seguintes
infonnações: l' - Quais os critérios que fo
ram utilizados, até o momento, caso a caso,
na escolha das empresas de consultoria e de
auditoria que foram contratadas ou venceram
as licitações com a finalidade de adoção das
providências relacionadas à execução do Pro
grama Nacional de Desestatização? 2' 
Quais os critérios que foram utilizados, caso
a caso, para a determinação do preço mínimo
de alienação das participações societárias es
tatais? 3' - Como vem sendo avaliado, em
cada caso, o ,fundo de comércio atribuído às
empresas incluídas no programa? Justifica
ção: O açodamento com que vem sendo con
duzido o Programa Nacional de Desestati
zação tem causado estranheza até a especia
listas estrangeiros na matéria. A proximidade
do recesso e as modificações decorrentes de
uma nova legislatura nos trazem preocupa
ções redobradas, sobretudo quando os méto
dos utilizados não são suficientemente trans
parentes. Denúncias se avolumam colocando
em dúvida os procedimentos Iicitatórios dos
quais decorreu a contratação de empresas in
cumbidas de realizarem a avaliação das esta
tais relacionadas entre as transferíveis ao se
tor privado. Aumentam as suspeitas quando
se constata a existência de empresas estran
geiras entre as selecionadas para a realização
de trabalho técnico de tanto interesse para
a economia nacional e para as finanças públi
cas. Justifica-se, assim, plenamente" o pre
sente requerimento de informações, levando
em conta as responsabilidades do Poder Le
gislativo em tão relevante questão, nos ter
mos da Lei n· 8.031, de 12 de abril de 1990.
.Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1990.
Deputado Luiz Alfredo Salomão". Encerra
dos os debates, o Senhor Presidente agrade
ceu a presença do DI. Eduardo Modiano,
pela presteza do seu atendimento à convo
cação feita e pelos amplos e significativamen
te proveitosos esclarecimentos que trouxe;
agradeceu, também, aos Senhores Deputa
dos, demais autoridades e pessoas que presti
giaram a reunião. Às quatorze horas e dez
minutos, nada mais havendo a tratar, o Se
nhor Presidente, Deputado Marcelo Cordei
ro, após suspender os trabalhos por cinco mi
nutos, para lavratura da Ata, declarou encer
rada a reunião e com ela as atividades plená
rias da Comissão, na 48' Legislatura. O intei
ro teor desta reunião foi gravado, devendo
ser traduzido e publicado no Diário do Con·

gresso Nacional, como parte integrante desta
Ata. E, para constar, eu, Ronaldo Alves da
Silva, lavrei a presente Ata que, depois de
lida e aprovada, foi assinada pelo Senhor Pre
sidente e irá à publicação.

COMISSÃO DE ECONOMIA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Termo de Reunião

A Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio deixou de realizar sua reunião ordiná
ria do dia 4 de abril de 1990, por falta de
quorum regimental.

Estiveram l?resentes os seguintes Senhores
Deputados: Ezio Ferreira - 29 Vice-Presi
dente, Luiz Salomão - 3" Vice-Presidente,
Osmundo Rebouças, Ronaro Corrêa, Fran
cisco Rolim, Marcos Queiroz, Darcy Deitos,
Koyu Iha, Amílcar Moreira, Max Rosen
mann, Costa Ferreira, Ademir Andrade, Re
nato Johnsson, Aluízio Campos e Fábio Rau
nheitti.

Sala da Comissão, 4 de abril de 1990. 
Ronaldo Alves da Silva, Secretário.

Termo de Reunião

A Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio deixou de realizar sua reunião'ordiná
ria do dia 10 de abril de 1990, por falta de
quorum regimental.

Estiveram presentes os seguintes Senhores
Deputados: Marcelo Cordeiro - Presidente,
Felipe Mendes, Costa Ferreira, Vladimir Pal
meira, Renato Johnsson, José Maranhão,
Marcos Queiroz e Fábio Raunheitti.

Sala da Comissão, 10 de abril de 1990. 
Ronaldo Alves da Silva, Secretário.

Termo de Reunião

A Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio deixou de realizar sua reunião ordiná
ria no dia 18 de abril de 1990, por falta de
quorum regimental.

Estiveram presentes os seguintes Senhores
J;>eputados: Marcelo Cordeiro - Presidente;
Ezio Ferreira - 2" Vice-Presidente, Fábio
Raunheitti, César Maia, Ivo Vanderlinde,
Francisco Rolim, Vladimir Palmeira, Amíl
car Moreira, Aluízio Campos, Afif Domin
gos, Manoel Moreira, Israel Pinheiro, Rena
to Johnsson, Artur Cavalcanti Lima, José
Teixeira e Manoel Castro.

Sala da Comissão, 18 de abril de 1990. 
Ronaldo Alves da Silva, Secretário.

Termo de Reunião

A Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio deixou de realizar sua reunião ordiná
ria no dia 26 de abril de 1990, por falta de
quorum regimental.

Estiveram presentes os seguintes Senhores
Deputados: Marcelo Cordeiro - Presidente,
Marcos Queiroz, Vladimir Palmeira, Costa
Ferreira, Fábio Raunheitti, Oswaldo Lima
Filho, Amílcar Moreira, Sérgio Werneck,
Ronaro Corrêa, Benito Gama e José Moura.

Sala da Comissão, 26 de abril de 1990.
-Ronaldo Alves da Silva, Secretário.
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Termo de Reunião

A Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio deixou de realizar sua reunião ordiná
ria no dia 3 de maio de 1990, por falta de
quorum regimental.

Estiveram presenteij,os seguintes Senhores
Deputados: Marcelo Cordeiro - Presidente,
Fernando Gasparian - 2" Vice-Presidente,
Manoel Castro, Vladimir Palmeira, Victor
Fontana, Felipe Mendes, Jayme Paliarim, Jo
sé Teixeira, Stélio Dias, Luiz Vianna Neto,
Genebaldo Correia e Sérgio Werneck.

Sala da Comissão, 3 de maio de 1990. 
Ronaldo Alves da Silva, Secretário. Termo

de Reunião

A Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio deixou de realizar- sua reunião Ordi
nária no dia 22 de maio de 1990, por falta
de quorum regimental.

Estiveram presentes os seguintes Senhores
Deputados: Marcelo Cordeiro - Presidente,
Fernando Gasparian - I" Vice-Presidente,
Felipe Mendes, manoel Moreira, Christóvam
Chiaradia, Virgildálsio de Senna, Marcos
Queiroz e Vladimir Palmeira.

Sala da Comissão, 22 de maio de 1990.
- Ronaldo Alves da Silva, Secretário.

Termo de Reunião

A Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio deixou de realizar sua reunião ordiná
ria no dia 13 de junho de 1990, por falta
de quorum regimental.

Estivéram presentes os seguintes Senhores
Deputados: Marcelo Cordeiro - Presidente,
Fernándo Gasparian - I" Vice-Presidente,
Aluízio Campos, Arthur Lima Cavalcanti,
Luís Roberto Ponte e Miro Teixeira.

Sala da Comissão, 13 de junho de 1990.
- Ronaldo Alves da Silva, Secretário.

Termo de Reunião

A Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio deixou de realizarsua reunião ordiná
ria no dia 20 de junho de 1990, por falta
de quorum regimental.

Estiveram presentes os seguintes Senhores
Deputados: Marcelo Cordeiro - Presidente,
Fernando Gasparian - 1" Vice-Presidente,
Felipe Mendes, Vladimir Palmeira, Artur Li
ma Cavalcanti, Aluízio Campos, Amílcar
Moreira, Fábio Raunheitti, Marcos Queiroz,
Ronaro Corrêa, Luís Roberto Ponte, Climé
rio Velloso e Renato Johnsson.

Sala da-Comissão, 20 de junho de 1990.
-Ronaldo Alves da Silva; Secretário.

Termo de Reunião

A Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio deixou de realizar sua reunião ordiná
ria do dia 8 de agosto de 1990, por falta de
quorum regimental.

Estiveram presentes os seguintes Senhores
Deputados: Marcelo Cordeiro, Presidente,
Antônio de Jesus, Climério Velloso, Vladi
mir Palmeira, Fábio Raunheítti, Manoel Cas
tro, Francisco Roiim, Aluízio Campos e Leo
nel Júlio.

Sala da Comissão, 8 de agosto de 1990.
- Ronaldo Alves da Silva, Secretário.

Termo de Reunião

A Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio deixou de realizar sua reunião ordiná
ria do dia 7 de novembro de 1990, por falta
de quorum regimental.

Estiveram presentes os seguintes Senhores
D,eimtados: Marcelo Cordeiro, Presidente,
Ezio Ferreira, 2u Vice-Presidente, Aluízio
Campos, Genebaldo Correia, João Paulo,
Vladimir Palmeira, Arthur Lima Cavalcanti,
Marcos Queiroz, Manoel Castro e Climério
Velloso.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 1990.
- Ronaldo Alves da Silva. Secretário.

Termo de Reunião

A Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio deixou de realizar sua reunião ordiná
ria do dia 8 de novembro de 1990, por falta
de quorum regimental.

Estiveram presentes os seguintes Senhores
Deputados: Marcelo Cordeiro, Presidente,
Ézio Ferreira, 2" Vice-Presidente Vladimir
Palmeira, Luís Roberto Ponte, M~noel Cas
tro, Marcos Queiroz e Arthur Lima Caval
canti.

Sala da Comissão, 8 de novembro de 1990.
- Ronaldo Alves da Silva. Secretário.

COMISSÃO DE FINANÇAS
ETRmUTAçÁO

17' Reunião (Ordinária)
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO

DE 1990.

Aos doze dias do mês de dezembro de mil
novecentos e noventa, às dez horas e vinte
e cinco minutos, reuniu-se a Comissão de Fi
nanças e Tributação, na sala cinco. do Anexo
11, da Câmara dos Deputados, sob a presi
dência do seu titular, Deputado Francisco
Dornelles, para a discussão e votação dos·
projetos em pauta. Compareceram os Senho
res Deputados Fernando Bezerra Coelho, Vi
ce-Presidente: Sandra Cavalcanti, Rita Fur
tado, João Machado Rollemberg, Saulo
Queiroz, Luiz Gushiken, Simão Sessim, Gil
son Machado. Del Bosco Amaral, Sérgio
Naya, Edmundo Galdino. Adroaldo Streck,
Moysés Pimentel, Fernando Gasparian, Flá
vio Palmier da Veiga, Luiz Soyer, Jorge Ha
ge, José Serra. Manoel Castro, Miro Teixei
ra, Gabriel Guerreiro, Artur Lima Cavalcan- .
ti. Paulo Mincar<me. Paulo Ramos, Firmo '
de Castro, Vladimir Palmeira, Flávio Rocha,
José Maria Eymael, Rose de Freitas, Roberto
Brant. Sergio Werneck, Asdrúbal Bentes,
Max Rosenmann, Arolde de Oliveira, Fer
nando Velasco, Ronaldo Cezar Coelho, Luiz
Alberto Rodrigues, João de Deus Antunes
e o não membro Paulo Delgado. Havendo
número regimental, foram abertos os traba
lhos, colocando-se em votação a Ata da reu
nião anterior, que foi aprovada unanimemen
te. Expediente. O Senhor Presidente comu
nicou aos parlamentares presentes as indica
ções dos Senhores Deputados João de Deus
Antunes e Jorge Hage, para titulares da Co
missão de Finanças e Tributação, em substi-

tuição aos Senhores Deputados José Louren
ço e Chagas Duarte, formalizadas pelos ofí
cios n'" 243/90 e 112190 das Lideranças do
Partido Democrático Social· e Partido Demo
crático Trabalhista, respectivamente. O Se
nhor Deputado Del Bosco Amaral pediu a
palavra para protestar contra a substituição
do Senhor Deputado José Lourenço, com a
qual ele não concordava. O Senhor Presi
dente explicou que, mesmo desligado, o Se
nhor Deputado José Lourenço não perdia o
direito de fazer suas colocações e teceu elo
gios à atuação do parlamentar como membro
da Comissão de Finanças e Tributação. O
Senhor Deputado José Lourenço agradeceu
ao Presidente, pelas suas palavras, e ao Se"
nhor Deputado Del Bosco Amaral, pela soli
dariedade. Antes de passar à ordem do dia
os Senhores Deputados Luiz Gushiken e Mi
ro Teixei;a pediram a inversão da pauta, para
que o Projeto de Lei n" 1.258/88, que "fixa
diretrizes e. bases da Educação Nacional",
tivesse preferência na votação. O Senhor·Pre
sidente colocou em votação a inversão solici
tada. que foi aprovada. Ordem do Dia: 1)
Projeto de Lei n" 1.258/88 (em apenso os PL
n"S 55/87, 1.671189. 1.889/89, 2.150/89.
2.201/89, 2.214/89, 2.245/89, 2.380/89,
2.403189, 2.448/89, 2.587/89, 2.784/89.
2.812/89,2.848/89,2.880/89,2.926/89.
189, 3.990/89, 3.999/89, 4.181189, 4.525/89,
5.108190, 5.3~8/90 e 5.890/90), que "fixa dire
trizes e bases da Educação Nacional". Autor:
Senhor Octávio Elísio. Relatora: Deputada,
Sandra Cavalcanti. Parecer: fav.óráv~l, com
adoção do Substitutivo da Comissão de Edu
cação, Cultu~a e Desporto, e com 25 s).lbe
mendas. Concedida vista conjunta, por duas
sessões, aos Senhores Deputados José Lo~
renço e Miro Teixeira, que não se manifes
~aram. O Senhor Presidente passou a palavra
a relatora, que ressaltou a importância do
projeto, como uma das matéria~ mais rele
vantes submetidas ao exan;te 'do L~gi~lativ'o:
além de represel1tar um cOIppromJssq dO P1.\r~
lamento com a sociedade civil brasileira.Re
cordou a grav~ responsabilidade dos me~
bros da Comissão de Finanças é :rributação
em aprovar o projeto, referendando um tra
balho de dois anos despendido pela Câmara.
caso contrário, o projeto seria pura e simples
mente arquivado. Sugeriu que ficasse regis
trado nos anais da Comissão que a matéria
em exame já deveria ter sido submetida a
votos na semana anterior, o que não ocorreu
diante de pedido de vista formalizado naque
la ocasião. Esclareceu que, pela cíuacterístíca
de vista conjunta. o projeto permaneceu na
Comissão.e que ela se. colocou à disposiçà9
para quaisquer esclarecimentos. No entanto,
não houve manifestação da parte dos colegas
requerentes. Terminou insistindo no exame
ime.diato do projeto, principalmente quando
sabIa que novas contribuições para seu aper
feiçoamento poderiam ser Merecidas em Ple
nário, por meio de emndas. A seguir, oSe-'
nhor Deputado José Lourenço leu uma nota
publicada no "Jornal de Brasília'~. do dia oito
de dezembro de 1990, sobre um diálogo entre
ele e a Senhora Deputada Sandra Cavalcanti.
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Considerou ofensivas declarações atribuídas
àquela parlamentar, conforme registra a notí
cia e requereu ao Senhor Presidente da Co
missão encaminhamento à Mesa. pedindo
providências, nos termos do artigo 244 da
Resolução n" 17/89, contra a Senhora Depu
tada Sandra Cavalcanti, sob a alegação de
falta de decoro parlamentar. Prosseguindo.
teceu comentários sobre os pontos críticos
e falhas, que a seu ver eram graves, no Proje
to de Lei n' 1.258/88 e terminou pedindo aos
colegas a sua rejeição. O Senhor Deputado
Carlos Santana respondeu que as palavras
do Senhor Deputado José Lourenço consti
tuiam uma afronta à Comissão de Educação.
tendo em vista o meticuloso e longo exame
a que se submeteu o Projeto naquela Comis
são, onde se chegou a um consenso em torno
da matéria, assinalando que o trabalho final
foi o resultado de consultas a todos os seg
mentos da área educacional. O que se pedia.
como notou. era que este trabalho fosse em
frente e pudesse ser emendado no Plenário.
de onde voltaria às Comissões e finalmente
ao Senado. onde também seria discutido.
Alertou os membros da Comissão de Finan
ças e Tributação para o fato de que se o proje
to não fosse aprovado'. seria arquivado. A
Senhora Deputada Sandra Cavalcanti solici
tou, devido ao adiantado da hora. a interrup
ção da reunião para que os parlamentares
pudessem cumprimentar o Presidente da Re
pública pelo final do ano e que retornassem
às treze horas e trinta minutos. Houve pro
testo por aprte do Senhor Deputado Del Bos
co Amaral. O Senhor Deputado Sólon Bor
ges dos Reis levantou questão de ordem para
estranhar que. na Comissão de Finanaças,
o projeto sobre diretrizes e bases da educa
ção, estivesse sendo examinado quanto ao
mérito. argumentando que esse exame deve
ria cingir-se à admissibilidade da matéria, do
ponto de' vista financeiro. O Senhor Presi
dente suspendeu' a reunião às doze horas e
solicitou 'que os parlamentares retornassem
às treze' horas e trinta minutos. Às quatroze
hOras e vinte e chico minutos fotam reabertos
os trabalhos, dando continuidade à discussão
do PL n" 1.258/88. Com a palavra, o Senhor
Deputado Jorge Hage teceu comentários so
bre o parecer da Senhora Deputada Sandra
Cavalcanti e quanto aos possíveis pontos de
discordância, que a seu ver poderiam ser diri·
midosatravés de emendas. no Plenário. O
Senhor Deputado Octávio Elísio criticou a
análise feita ao projeto pelo Senhor Depu·
tado José Lourenço, argumentando que a Lei
de Diretrizes e Bases resultou de um esforço
coletivo de todos os setores ligados à educa·
ção. E acrescentou não s~r objetivo do proje·
to o caráter centralizador, já que remetia as
decisões aos sistemas estaduais e municipais,
ampliando as esferas de responsabilidades.
para assinalar. em seguida, que. apesar de
prever um Sistema Nacional de Educação.
o texto é cauteloso ao procurar estabelecer
os diversos níveis da educação dentro de um
contexto heterogêneo. com a delegação de
decisão educacional e política aos estados e
municípios. Apesar de não concordar com

a emenda da relatora sobre o limite de alunos trole das aplicações; 7) delimitação do setor
por sala de aula, afirmou ser pela aprovação privado a ser beneficiado com verbas públicas
da matéria, por não ser esta uma questão e tentativa de diferenciação mais nítida entre
de relevância. passível de correção posterior a rede pública e a rede privada; 8) definição
DO Plenário. No entender, o projeto aprsen- prévia de critérios de rateio do salário educa-
tava muitos pontos positivos. entre eles o ção. Quanto a essas questões, ponderou que
critério de qualidade do ensino nas escolas uma reflexão profunda a respeito poderia ser
públicas. afirmando que não havia previsão objeto dos estudos dos parlamentares numa
de aumento de despesa e que, ao término etapa posterior. isto é. em Plenário. Após.
da educação básica, o aluno teria' direito de o Senhor Deputado Celso Dourado disse não
acesso ao terceiro grau. e que a educação pretender discutir o mérito da questão. e ob-
básica seria completamente com disciplinas sêrvou que o Senhor Deputado José Lou-
na área profissionalizante, em escolas nor- renço trouxera informações que ele conside·
mais e técnicas. Portanto, sua posição era rava preciosas. esperando. por isso. contar
igual à do Senhor Deputado Jorge Hage. pela com sua contribuição em Plenário. mas la-
aprovação do projeto na Comissão de Finau- mentou a posição por ele assumida. Escla-
ças e Tributação e pelo conseqüente encami- receu que na Comissão de Educação pessoas
nhamento ao Plenário. Lembrou que a Cons- de diversas ideologias foram ouvidas e, eu-
tituição de 1988 havia retirado o limite de tão, tiveram que optar por soluções práticas.
faixa etária para o estudante, tornando o ensi· lembrando por último que o projeto poderia
no dever do Estado e direito do cidadão, in- ser aperfeiçoado em Plenário. Como não ha·
dependentemente de idade. Ressaltou que via mais oradores inscritos. o Senhor Presi-
o Projeto de Lei n' 1.258/88 assegurava aos dente deu novamente a palavra ao Senhor
jovens e adultos trabalhadores a oportuni- Deputado José Lourenço. que iniciou por
dade de aprender. Por tudo isso, era p~la sustentar que o debate sobre o projeto assu-
aprovação do projeto, e encerrou pedindo mira características ideológicas. Denunciou
aos Senhores membros da Comissão o seu ter sido estabelecido acordo entre as Comis-
acolhimento. Discutiu a matéria, a seguir, sões. fazendo com que até se ignorassem os
o Senhor Deputado José Serra, que, ao situar preceitos constitucionais desde que obede-
sua posição favorável à Lei de Diretrizes e cida determinada linha política. O seu ponto
Bases da Educação, apontou a existência de de vista. como informou. continuava inalte-
imperfeições no texto, ,nclusive alguns dispo' rado, pedindo a rejeição do projeto. Para'
sitivos, a seu ver, conflitantes com a Consti- terminar falou a senhora relatora. elogiando
tuição. Citou como aspectos problemáticos. a postura do Senhor Deputado José Serra
dentre outros, os seguintes: 1) recursos de· em relação ao exame do projeto, notandO
royaltiesdo petróleo destinados à educação; que o parlamentar chegara à Câmara oriundo
2) nova contribuição social com base na folha do setor tecnocráta. mas demonstrou perfeita
de salários (0.5%), destinada à formação téc- adaptação às peculiaridades de uma casa polí·
nico-profissional. a ser apropriada pelos go· tica. Acrescent9u a propósito. a Senhora De-
vemos estaduais; 3) nova contribuição social. putada. que a Política é a arte do entenai·
salário creche, com as mesmas bases do salá· mento. cuja característica tem como objetivo
rio educação (+1% sobte a folha de salário não perder de vista o bel1l comum. o que
das empresas); 4) aumento da alíquota do estava ocorrendo no momento. quando o Se·
salário educação de 2,5 para 3.5%; 5) receitas nhor Deputado José Serra declarara seu voto
de loterias e prognósticos como fontes de re- a favor, mesmo alertando para a existência
cursos para'a educação que. na verdade. fa- de pontos. polêmicos no texto do projeto. A
ação de 20% do Finsocial para programas próposito. citou Píndaro. para lembrar que
de educação básica, até a avaliação dos efei- "construir é difícil e destruir é muito fácil".
tos financeiros do art. 195 da Constituição Anunciou. em seguida. aceitar. como propôs
Federal (Disposições Transitórias); 7) piso o Senhor Deputado José Serra, a supressão
salarial profissional, nacionalmente unifica- da emenda do fundo 213, alusiva à destinação
do; 8) garantia de 45 dias de férias para os dosroyaltiesdo petróleo, dizendo crer que, na
profissionais do setor; 9) adicional de remu- vida pública. o importante é acreditar .na in-
neração para os que trabalhem ·em regiões tenção das pessoas. Pediu aos colegas que
de difícil acesso; 10) licença remunerada pe- guardassem suas eventuais restriçoes para
ríodica para o aperfeiçoamento profissional; exame em Plenário: dando condições. a
11) liberação e tempo para estudo no local exemplo do demonstrado pelo Senhor Depu-
de trabalho durante a jornada normal. Desta- tado José Serra. para se efetivar a votação
cou, também, os aspectos considerados posi- do projeto na Comissão. Em seguida. o Se-
tivos. a saber: 1) caráter democratizante do nhor Deputado Gidel Dantas. requereu, co-
projeto; 2) detalhamento da repartição de mo líder do Governo. que a votação fosse
responsabilidades entre níveis de governos; feita pelo processo nominal, o que foi apro-
3) diretrizes estabelecidas para .institlÚções. __ vaçIº,-Feitil-ª.cham-<!di!..naminal. foram regis-
públicas de ensino e privadas que recebem trados vinte (20) votos "sim". O Senhor Pre-
recursos públicos; 4) aplicação de recursos sidente absteve-se de votar. Aprovado. por
vinCUlados exclusivamente na manutenção e unanimidade, o parecer da relatora. 2)
desenvolvimento do ensino público; 5) de eli- EmençIas Oferecidas em Plenário ao Projeto
mitação d)l natureza do gasto a ser feito com Legislativo n" 323190. que "dispõe sobre a
os recursos vinculados; 6) mecanismos para remuneração do .
agilização de repasses de recursos e de con- Presidente da República. do Vice-Presidente
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da República e dos Ministros de Estado para
o próximo exercício financeiro". Relator:
Deputado Manoel Castro. Parecer: pela
aprovação parcial das emendas n9' 1 e 2~ com
uma subemenda. Concedida vista ao Senhor
Deputado Sérgio Naya. 3) Emendas Ofere
cidas em Plenário ao Projeto de Decreto Le
gislativo n9 324/90, que "dispõe sobre a remu
neração dos membros do Congresso Nacional
para a próxima legislatura". Relator: Depu
tado Manoel Castro. Parecer: pelo acolhi
mento das Emendas n9' 2 e 3, na forma da
subemenda apresentada, e pela rejeição da
Emenda n9 1. Concedida vista ao Senhor De
putado Sérgio Naya. 4) Projeto de Lei n'
8.214/86, que "altera as alíquotas de multa
previstas no art. 82 da Lei n9 3.807, de 1960
(Lei Orgânica da Previdência Social)". Au
tor. Poder Executivo. Relator: Deputado
Fernando Bezerra Coelho. Parecer: pela re
jeiçãq. Em votação: aprovado, por unanimi
dade, o parecer do relator. 5) Projeto de Lei
n' 80/87, que "concede Pensão Especial a
Gelson José Braz". Autor: Poder Executivo.
Relator: Deputado Luiz Gushiken. parecer:
favorável, com adoção das emendas da Co
municação de Constituição e Justiça e de Re
dação. Em votação: aprovado, por unanimi
dade, o parecer do relator. 6) Projeto de Lei
n" 773/88, que "concede pensão especial a
Waldetniro Bazzanella e dá outras providên
cias". Autor: Poder ~xecutivo (Mensagem
n' 226/88). Relator: Deputado Luiz Gushi
ken. Parecer: favorável. Em votação: apro
vado, por unanimidade, o parecer do relator.
7) Projeto de Lei n° 5.387/85, que "dispõe
sobre o reajustamento dos valores das apo
sentadorias e pensões devidas pela Previdên
cias Social, dando nova redação ao art. 67
da Lei n° 3.807, de 26 de agosto de 1960".
Autor: Senado Federal. Relator: Deputado
Fernando Bezerra Coelho. Parecer: pela re
jeição. Em votação: aprovado, por unanimi
dade, Q parecer do relator. 8) Projeto de Lei
n9 593/88 (em apenso o PL n' 1.752/89), que
"dispõe sobre pagamento, recebimento e de
pósito de dinheiro público". Autor: Senhor
Mendes Ribeiro. Relator: Deputado José
Maria Eymael. Parecer: pela rejeição. Em
votação: aprovado, porunanimidade, o pare
cer do relator. 9) Projeto de Lei n° 1.759/89,
que "suprime a exigência de idade para a
aposentadoria, nas entidades de previdência
complementar". Autor: Senhor Floriceno
Paixão. Relator: Deputado Fernando Bezer
ra Coelho. Parecer: favorável, com uma
emenda. Em votação: aprovado, por unani
midade, o parecer do relator. 10) Projeto de
Lei n9 2.080/89 (em apenso o PL n' 4.948/90),
que "altera dispositivo da Lei n" 3.807, de
26 de agosto de 1960 (LOPS), para fim de
estabelecer privilégio previdenciário em fa
vor do trabalhador desempregado". Autor:
Senhor Theodoro Mendes. Relator: Depu
erra Coelho. Parecer: favorável. Em votação:
aprovado, por unanimidade, o parecer do re
lator. 11) Projeto de Lei n" 2.295/89 (em
apenso o PL n" 5.129/90), que "dispõe sobre
a incorporação do abono de permanência em
.s~viço ao valor da aposentadoria e deter-

mina outras providências". Autor: Senhor
José Carlos Grecco. Relator:Deputado Fer
nando Bezerra Coelho. Parecer: pela rejei
ção. Em votação: por unanimidade, o parecer
do relator. 12) Projeto de Lei n9 2.375/89,
que "faculta a inscrição dos prefeitos muni
cipais na Previdência Social e dá outras provi
dências". Autor: Senhor Theodoro Mendes.
Relator: Deputado Fernando Bezerra Coe
lho. Parecer: favorável, com uma emenda.
Em votação: aprovado, por unanimidade, o
parecer do relator. 13) Projeto de Lei n'
2.666/89, que "dá nova redação ao parágrafo
1" do artigo 24 da Lei n9 3.807, de 26 de
agosto de 1960 - Lei Orgânica da Previ
dência Social". Autor: Senhor Doreto Cam
panari. Relator: Deputado Fernando Bezer
ra Coelho. Parecer: pela rejeição. Em vota
ção: aprovado, por unanimidade, o parecer
do relator. 14) Projeto 'de Lei n' 2.806/89,
que "dispõe sobre revoga'Ção de dispositivos
da legislação do Imposto de Renda que deter
mina a incidência deste tributo sobre o lucro
auferido em alienações imobiliárias". Autor:
Senhor José Camargo. Relator: Deputado
Ferrúmdo Bezerra Coelho. Parecer: pela re
jeição. Em votação: aprovado, por unanimi
dade, o parecer do relator. 15) Projeto de
Lei n9 2.988/89, que "dá nova redação ao
Parágrafo 4" do art. 79 da Lei n° 3.807, de
26 de agosto de 1960 - Lei Orgânica da Pre
vidência Social". Autor: Senhor Carlos Car
dinal. Relator: Deputado Fernando Bezerra
Coelho. Parecer: favorável, com uma emen
da. Em votação: aprovado, por unanimidade,
o parecer do relator. 16) Projeto de Lei n'
3.077/89, que "dispõe sobre programas de
assistência social que específica". Autor: Se
nhor Carlos Vinagre. Relator: Deputado Fer
nando Bezerra Coelho. Parecer; pela rejei
ção. Em votação: aprovado, por unanimida
de, o parecer do relator. 17) Projeto de Lei
n9 3.081189 (em apenso os PL n" 3.272/89
e 3.964/89), que "estabelece normas para as
microempresas - ME, e empresas de peque
no porte - EPP, relativas ao tratamento dife
renciado e simplificado, nos campos adminis
trativo, fiscal, previdenciário, trabalhista,
creditício e do desenvolvimento empresarial
(art. 179 da Constituição Federal)". Autor:
Senhor Marcos Formiga. Relator: Deputado
Manoel Castro. Parecer: favorável, com ado
ção do substitutivo da Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio, com três sube
mendas. Em votação: aprovado, por unani- ,
midade, o parecer do relator. 18) Projeto de
Lei n" 3.193/89, que "dispõe sobre a salva
guarda dos interesses da previdência social
no que tange a seus créditos na Justiça do
trabalho e determina outras providências".
Autor: Senhor Denisar Arneiro. Relator:
Deputado Fernando Bezerra Coelho'. Pare
cer: pela rejeição. Em votação: aprovado,
por unanimidade, o parecer do relator. 19)
Projeto de Lei n' 3.244/89 (em apenso o PL
n" 4.954/90), que "introduz alteração na Lei
n° 5.890, de junho de 1973, que altera a legis
lação de previdência social e dá outras provi
dências". Autor: Senhor Arnaldo Faria de
Sá. Relator: Deputado Fernando Bezerra

Coelho. Parecer: pela rejeição. Em votação:
aprovado, por unanimidade, o parecer do re
lator. 20) Projeto de Lei n' 3.330/89, que "dá
nova redação ao art. 65 da Lei n9 3.807, de
26 de agosto de 1960 - Lei Orgânica da Pre
vidência Social". Autor: Senhor Daso Coim
bra. Relator: Deputado Fernando Bezerra
Coelho. Parecer: favorável. Em votação:
aprovado, por unanimidade, o parecer do re
lator. 21) Projeto de Lei n" 3.604/89, que "in
troduz modificações nos dispositivos que es
pecifica da legislação de previdência social".
Autor: Senhor Daso Coimbra. Relator: De
putado Fernando Bezerra Coelho. Parecer:
pela rejeição. Em votação: aprovado, por
unanimidade, o par.ecer do relator. 22) Proje
tos de Lei n's 5.779-A/85, 7.789/86,8.038/86,
8.087/86,994/88, 1.027/88 (em apenso os PL
no' 1.379/88, 1.860/89, 1.869/89, 2.377/89,
2.391/89, 2.442/89, 2.538/89, 4.168/89,
4.944/90,4.978/90 e 5.898/90); 1.443/88 (em
apenso os PL n'" 3.928/89,5.173/90,5.498/90
e 5.210/90);,1.963/89, 2.130/89 (em apenso
os PL nOs: 2.301189, 4.931/90 e 5.899/90);
2.559/89, 2.786/89, 2.899/89, 2.909/89 (em
apenso o PL n'4.949/90); 2.910/89, 3.148/89
(em apenso os PL n"': 3.987/89 e 5.545/90);
3.166/89 (em apenso os PL n"' 4.727190 e
5.193/90); 3.207/89, 3.414/89 e 2.453/89 (em
apenso os PL n"': 2.686/89, 2.990/89 e
3.861189). Relator:Deputado Fernando Be
zerra Coelho. Parecer: pela prejudicialidade.
Em votação: aprovado, por unanimidade, o
parecer do relator. Nos termos do art. 164,
do Regimento Interno, o Senhor Presidente,
com base na manifestação do relator, Depu
tado Fernando Bezerra Coelho, em seu pare
cer, declarou prejudicados os projetos de\ei
acima relacionados. 23) Projetos de Lei n'
4.564-A/89, que "dispõe sobre a criação de
empregos nas novas Unidades de Ensino Téc
nico e Agrotécnico". Autor: Poder Execu
tivo. Relator: Deputado César Maia. Pare
cer: pela rejeição. Concedida vista ao Senhor
Deputado Simão Sessim. Devolvida a vista
e, em face das argumentações do Senhor De
putado Simão Sessim, o relator reformulou
seu parecer, concluindo pela aprovação do
projeto. Em votação: aprovado, por unani·
midade, o parecer do relator, lido e subscrito
pelo Senhor Deputado Roberto Brant, rela
tor ad hoc, 24) Projeto de Lei n" 5. 150-A/90,
que "especfica a destinação dos recursos ori
ginados por adicional tarifário criado pela Lei
n" 1.920, de 12 de dezembro de 1989, que
cria o Adicional de Tarifa Aeroportuária e
dá outras providências". Autor: Senhor Cé
sar Maia. Relator: Deputado José Maria Ey
mael. Parecer:. favorável, com uma emenda.
Concedida vista ao Senhor Deputado Sérgio
Naya. 25) Projeto de Lei n° 5.964-190, que
"altera os arts. 5' e 6° da Lei n" 6.385, de
7 de dezembro de 1976". Autor: Senhor
Francisco Dornelles. Relator: Deputado Si
mão Sessim. Parecer: favorável. Emvotação:
aprovado, por unanimidade, o parecer do re
lator. Por consenso dos Senhores Membros
presentes, foram apreciadas extrapauta as se
guintes matérias: 1) Projeto de Lei n'
5.252-A/90, que "concede pensão especial a
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Valda Gomes da Silva e dá outras providên
cias". Autor: Poder Executivo. Relator: De·
putada Rose de Freitas. Parecer: favorável.
Em votação: aprovado, por unanimidade, o
parecer da relatora. 2) Projeto de Lei n?
5.660-A/90, que "reajusta pensão especial
concedida pela Lei n" 5.347, de 3 de novem
bro de 1967, ao Dr. Speridião Gabínio de
Carvalho, revertida à viúva Ana Guima
rães". Autor: Poder Executivo. Relator: De
putado Del Bosco Amaral. Parecer: favorá
vel. Em votação: aprovado, por unanimida
relator. 3) Projeto de Lei n" 6.573/85, que
"estabelece critério para a elaboração e qui
tação do saldo devedor, nos casos de pedido
de liquidação antecipada de financiamento
de aquisição de moradia própria". Autor: Se
nhor Victor Faccioni. Relator: Deputado Ro
berto Brant. Parecer: pela prejudicialidade.
Em votação: aprovado, por unanimidade, o
parecer do relator. Nos termos do art. 164
do Regimento Interno, o Senhor Presidente,
com base na manifestação do relator, Depu
tado Roberto Brant, em seu parecer, decla
rou prejudicado o Projeto de Lei n" 6.573/85.
4) Projeto n" 3.463189, que "çlizpõe sobre
abono de faltas ao serviço na administração
pública federal, no período qúe menciona,
e dá outras providências". Autor: Senado Fe
deral. Relator: Deputado Roberto Brant. Pa
recer: favorável. Em votação: aprovado, por
unanimidade, o parecer do relat0f. 5) Projeto
de Lei n° 1.451189, ·que "disciplina a criação
do Banco de Desenvolvimento do Centro
Oeste". Autor: Senhor Antônio de Jesus.
Relator: Deputado Del Bosco Amaral. Pare
cer: favorável,com adoção do substitutivo
da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, e das subemendas da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio. Em vota
ção: aprovado, por unanimidade, o parecer
do relator. 6) Projeto de Lei n" 192/83, que
"permite às empresas contarem em dobro as
despesas dedutíveis efetuadas com o emprego
de estudantes universitários". Autor: Senado
Federal. Relator: Deputado Edivaldo Motta.
Parecer: favorável. Em votação: aprovado.
por unanimidade, o parecer do relator. 7)
Projeto de Lei n" 2.930/89, que "isenta de
Imposto a importação de material médico e
odontológico, para utilização em procedi
mentos clínicos, de pesquisa e terapêuticos
e dá outras providências". Autor: Senhor UI
durico Pinto. Relator: Deputado Roberto
Brant. parecer: favorável. Concedida vista
à Senhora Deputada Sandra Cavalcanti. 8)
Projeto de Lei n" 2.405/89, que '.'dispõe sobre
a concessão de bolsa de estudo e pesquisa
aos pós-graduados e dá outras providências".
Autor: SenhorFlorestan Fernandes. Relator:
Deputado Benito Gama. Parecer. favorável,
com adoção da emenda da Comissão de Edu
cação, Cultura e Desporto. Em votação:
aprovado, por unanimidade, o parecer do re
lator, lido e subscrito pelo Deputado Manoel
castro, relator ad hoc. A seguir,o Senhor Pre
sidente suspendeu os trabalhos por quinze
minutos para elaboração da Ata da presente
reunião. Reabertos os trabalhos, foi a refe
rida Ata aprovada por unanimidade. Nada

mais havendo a tratar, às dezesseis horas,
o Senhor Presidente encerrou a reunião, e,
para constar, eu, Maria Linda Magalhães,
Secretária, lavrei a presente Ata que, depois
de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Ptesidente e irá à publicação.

DISTRIBUIÇÕES

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

O Deputado Theodoro Mendes, Presiden
te da Comissão de Constituição e Justiça e'
de Redação, fez a seguinte

Em 3-12-90
AO SR. HORÁCIO FERRAZ:
Projeto de Lei n" 5.974/90 - do Senado

Federal (PLS n" 163/90) - que "estabelece
prazo para os mandatos dos atuais Governa
dores dos Estad~s de Ror~ima e do Amapá" .

AO SR. JOSE GENOINO:
Recurso contra Declaração' de Prejudicia~

Iidade n" 4/90 ---'- do Sr. Nilson Gibson 
"contra declaração de prejudicialidade' do
Projeto de Decreto Legislativo n? 257/90, que
ratifica, nos termos do art. 36 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, os
fundos que menciona" .

AO SR. NILSON GIBSON:
Projeto de Decreto Legislativo n' 326/90,

- da Comissão de Ciência e Tecnologia, 80-'
municação e Informática (Mensagem n"
~21190 - PE) -que "aprova0 ato que outor
ga permissão à Rádio Meridional Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão 'sonora, na
cidade de uberaba, Estado de Minas Gerais".

Projeto de decreto Legislativo n' 329190
-da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática (Mensagem n9

474/89 - PE) - que "aprova o ato 'lu reno
va, a partir de 23 de agosto de 1989, a permis
são outorgada à Brasília Super Rádio FM
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora, na cidade de Brasília, Distrito Fede
ral".

Projeto de Decreto Legislativo n" 310/90
- da Comissão de Ciência e tecnologia, Co
municação e Informática, (Mensagem n"
163/90 - PE) - que "aprova0 ato que outor
ga permissão à Fundação Cultural Educacio
nal e de Radiodifusão Catedral São Sebastião
do Rio de Janeiro, para explorar, pelo prazo
de 10 (dez) anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada', na cidade de São Gon
çalo, Estado do Rio de Janeiro".

Projeto de Decreto Legislativo n9 331190
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática (Mensagem n°
179190 - PE) - que "aprova os atos que
outorgam permissão à Sociedade de Radiodi
fusão Manaus Ltda., e à Sociedade de Tele
visão Manauara Ltda., para explorarem ser
viço de radiodifusão sonora, na cidade de
Manaus, Estado do Amazonas".

Projeto de Decreto Legislativo n" 333190
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática (Mensagem n?

199/90-PE) -que "aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Capital de Fortaleza Lt
da., para explorar serviço de radiodifusão so
nora na cidade de Aquiraz, Estado do Cea
rá".

Sala da Comissão, 3 de dezembro de 1990.
- Ruy Ornar Prudêncio da Silva, Seqetário.

Em 4-12-90

AO SR. IBRAHIM ABI-ACKEL: .
Projeto de Lei n" 5.965/90 - do Senado

Federal (PLS n' 361/89) - que "define como
crime contra a administração pública os atos
que menciona, e dá outra.s providências".

AO SR. JOSÉ GENOINO:
Proposta de Emenda à Constituição n"

54/90 - do Sr. Leonel Júlio - que "permite
à autoridade policial decretar a prisã~ caute-
lar, por até cinco dias". .

Proposta de, Emenda à Constituição no
55190 - do Sr. Egídio Ferreira Lima - que
"institui o Sistema Parlamentar de governo
e dá outras providênCias".

Proposta de' Emenda à Constituição n"
56/90 - do SI. Milton Reis, que '~disciplina

a substituição de candidato no segundo tur
no"~

AO.,SR. MARCOS FORMIGA:
Projeto de Lei n" 5.850/90 - do Sr. Afif

Domingos - que "dispõe sobre o exercício
da profissão de artesão e dá outras provi-
dências". .

. Ab SR. NEY LOPES:
Projeto. de Lei n" 5.654/90 - do sénai:lo

fÍe~eral (PLS n' 302189~ --:-.que "dispõe sobre
domicílio eleitoral~ filiação partidária, propa
ganda eleitoral gratuita; e dá outras provi-
dências". '

AO SR. PAES LANDIM:
Projeto de Lei n" 5.964/90 - do Sr. Fran

cisco Dornelles - que "altera os arts. 5" e
6oda Lei n"6.385, de7 de dezembro de 1976".

AO SR. SIGMARINGA SEIXAS:
Projeto de Lei n" 5.865190 - do Sr. Célio

de Castro - que "acrescenta dispositivos ao
Decreto no 1.232, de 22 de junho de 1962,
que regula o exercício da profissão de aero
viário e dá outras providências".

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 1990.
- Ruy Ornar Prudêncio da Silva, Secretário..

Em 6-12-90

AO SR. NILSON GIBSON:
Projeto de Decreto Legislativo n' 309190

- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática (Mensagem nO
112/90) - que "aprova o ato que outorga
concessão à TV Carioba Comunicações Lt
da., para explorar, pelo prazo de 15 (quinze)
anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão de sons e imagens "televi
são", na cidade de Americana, Estado de
São Paulo".

Projeto de Decreto Legislativo n' 338/90
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática (Mensagem n°
750/89) - que "aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Cidade de Costa Rica Lt
da., para explorar serviço de radiodifusão so-.
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nora, na cidade de Costa Rica, Estado de
Mato Grosso do Sul".

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 1990.
- Ruy Omar Prudêncio da Silva, Secretário.

Em 10-12-90
AO SR. NILSON GmSON:
Projeto de Decreto Legislativo n9 282/90

- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática (Mensagem n'
197/90-PE) - que "aprova o ato que outorga
permissão à Rádio FM Rubiataba Ltda., para
explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, s~m
direito de, exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na ci
<\ade de Rubiataba, Estado de Goiás".

Projeto de Decreto Legislativo n9 296/90
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática (Mensagem n9

95190-PE) - que "aprova o ato que renova
por 10 (dez) anos, a partir de I' de maio
de 1983, a concessão da Rádio Carajá de
Anápolis Ltda., outorgada através do Decre
to n9 44.062, de 23 de julho de 1958, para
explorar, na cidade de Anápolis, Estado de
Goiás, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda tropical".

Projeto de Decreto Legislativo n' 299/90
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática (Mensagem n9

233/90-PE) - que "aprova o ato que outorga
concessão à Rádio Cultura de Quixadá Ltda.,
para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade
de Quixadá, .Estado do Ceará".

Projeto de Decreto Legislativo n' 319190
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática (Mensagem n'
181190-PE) - que "aprova o ato que outorga
permissão à Rádio FM Niquelândia Ltda.,
para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sanora em freqüência modulada,
na cidade de Niquelândia, Estado de Goiás".

Projeto de Decreto Legislativo n' 321/90
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática (Mensagem n9

200/90-PE) - que "aprova o ato que outorga
concessão à Rádio Jornal de São José dos
Quatro Marcos Ltda., para explorar, pelo
prazo de 10(dez) anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de São José dos Quatro
Marcos, Estado do Mato Grosso".

Projeto de Decreto Legislativo n9 328/90
-da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática (Mensagem n'
180/90-PE) - que "aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Cultura de Castelo FM
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora na cidade de Castelo, Estado do Espí
rito Santo".

Projeto de Decreto Legislativo n' 332/90
-da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática (Mensagem n9

265/89-PE) - que "aprova o ato que renova
a partir de 15 de janeiro de 1989, a concessão
outorgada à Rádio Líder do Vale Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora, na
cidade de Herval D'Oeste, Estado de Santa
Catarina".

Projeto de Decreto Legislativo n9 337/90
-da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-

municação e Informática (Mensagem n9

284/90-PE) - que "aprova o ato que outorga
permissão à Organização Radiodifusão de
Cesário Lange Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora, na cidade de Cesário
Lange, Estado de São Paulo".

Projeto de Decreto Legislativo n' 346/90
-da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática (Mensagem n9

775/89-PE) -que "aprova o ato que outorga
concessão ao Sistema Canaã de Comunicação
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora, na cidade de Cariacica, Estado do
Espírito Santo".

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 1990.
- Ruy Omar Prudêncio da Silva, Secretário.

REDISTRIBUIÇÃO
Em 4-12-90
AO·SR. NILSON GmSON:
Emenda oferecida em plenário ao Projeto

de Lei n' 8.346-A, de 1986, que "acreJ'\centa
dispositivo ao Decreto-Lei n9 7.661, de 21
de junho de 1945 - Lei de Falências".

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 1990.
- Ruy Omar Prudência da Silva, Secretário.

Em 13-12-90

AO SR. JORGE ARBAGE:
Consulta s/n., de 1990 - do Sr. Stélio Dias

- que "solicita o pronunciamento da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação
sobre a existência ou não de incompatibili
dade entre o exerclcio da função do Magis
tério e a de. Deputado Federal".

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 1990.
- Ruy On."lr Prudência da Silva, Secretário.
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