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do e, no mérito, pela rejeição deste e do de nll
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I _ Projeto iniciai
11 - Projeto apensado: nll 3.771, de 1997
11I - Na Comissão de Viação e Transportes:
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- emendas apresentadas na Comissão (8)
_ termo de recebimento de emendas
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Ata da 71. Sessão, da Câmara dos Deputados,
da 6! Sessão Legislativa Extraordinária,
da 50!. Legislatura, em 14 de janeiro de 1998'
19

Presidência dos Srs.: Heráclito Fortes, 19 Vice-Presidente; José Maurício,
Suplente de Secretário; Aldo Arantes, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno
1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Havendo número regimental.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA
O SR. ADYLSON MOTTA, servindo como 2!l
Secretário, procede à'leitura da ata da sess&o antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Passa-se à leitura do expediente.
O SR. ALDO ARANTES, servindo como 12 Secretário, procede à leitura do seguinte

111- EXPEDIENTE
DO PODER EXECUTIVO, NOS SEGUINTES
TERMOS:
MENSAGEM Nl! 43
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 64, § 1!l, da Constituição
Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado da Justiça e
Chefe da Casa Civil da Presidência da República, o
texto do projeto de lei que "Dispõe sobre o processamento de recursos no âmbito dos Tribunais superiores".
Brasília, 13 de janeiro de 1998. - Fernando

Henrique.
EM N!l 003IMJ/CC-PR
Em 12 de janeiro de 1998
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. A realidade vivenciada atualmente pelas
Cortes Superiores é de verdadeira incapacidade material de enfrentar a enxurrada de recursos que lhes
são, diariamente, submetidos à apreciação. O ponto

fulCral do problema não se encontra na ausência de
.aparelhamento material ou humano, mas na intrincada sistemática recursal existente, que permite, na
prática, que qualquer demanda judicial alcance o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores,
abarrotando de prOCessos essas Cortes, muito acima da capacidade humana de dar vazão a tal volume de processos.
O Supremo Tribunal Federal, no ano de 1997,
julgou 40.815 processos, o que representa uma média de 4.000 processos apreciados por cada um de
seus ministros. No entanto, tal esforço, que superou
todas as marcas anteriores Oá que em 1996 haviam
sido julgados 31.662 processos), não conseguiu reduzir significativamente o estoque acumulado de recursos pendentes de julgamento, urna vez que a Suprema Cort~ findou o ano com um acervo de 96.875 proce/3S0S (em 1996 entraram 24.947 e em 1997, 35.077).
A situação do Superior Tribunal de Justiça não
é diferente. Dos 3.711 processos julgados no ano de
1989, quando de sua instalação, chegou, no ano de
1997 (até o mês de novembro) à cifra recorde de
94.140 processos julgados (quase alcançando os
100.000 até o final de dezembro). No entanto, já começa o ano de 1998 com um estoque superior a
40.000 processos. O crescimento assustador dos recursos, no entanto, diz respeito a matérias praticamente idênticas, mormente nas áreas tributária, previdenciária e administrativa, que representam mais
de 60% dos processos apreciados pelo STJ. Como,
nessas matérias, a Corte já firmou jurisprudência,
sumulada ou não, a sobrecarga de processos em relação aos quais não seria necessário que o Colegiado voltasse a se manifestar é desumana em termos
de dispêndio de trabalho, com a agravante de que,
em cada processo, pode haver a argüição de preliminares (intempestividade, deserção, irregularidade
de representação, prequestionamento, especificidade da divergência, etc.) que o tornam, nesse aspecto, distinto dos demais, obrigando o magistrado a
apreciar um a um.
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Para desafogar ao menos as ~essões de julgamento, a solução adotada, tanto pelo STJ quanto
pelo STF tem sido a de organizar pautas dirigidas,
em que se elencam os processos que, por sua identidade de matéria, terão o mesmo desfecho decisório, já estando pacificada a questão nessas Cortes.
A melhor solução para a questão da sobrecarga de trabalho repetitivo nas Cortes Superiores seria
a adoção da súmula vinculante, objeto do PEC nS!
96/92, que ora tramita na Câmara dos Deputados,
relatado pelo Deputado JAIRO CARNEIRO. No entanto, enquanto tal medida não é aprovada, buscase solução que resolve em parte o problema.
No caso do Tribunal Superior do Trabalho; _.
-onde se tentou solucionar o problema na base de
aumentar o número de juíze~ atuando na Corte,
através da convocação extraordinária, por um ano,
de 10 juízes dos TRT, o que elevou para 37 o número de magistrados operando naquela Corte Superior,
chegou-se á cifra recorde de 87.323 processos julgados no ano de 1997. Recorde notável, tendo em
vista que no ano anterior, que já haviá superado todas as marcas, haviam sido julgados apenas 57.863
processos. Ora, o ano de 1997 findou para o TST
com o estoque remanescente de 126.225 processos
para serem apreciados, dos quais 94.969 sequer foram distribuídos, ou seja, se o TST não recebesse
nenhum processo novo no ano de 1998, ainda assim, mesmo com novas convocações de juízes, não
seria capazes de dar vazão atai volume de recursos.

A- própria 'experiência de-traófohamento interno
da Seção de Dissídios Individuais do TST (que promove, entre outros misteres, a uniformização de jurisprudência entre as 5 Turmas do Tribunal) em duas
subseções, para diminuir o colegiado, duplicando a
capacidade de julgamento dos processos (uma se
dedieando às ações rescisórias e mandados de segurança,. enquanto a outra apreciava os embargos
de divergência), demonstrou que há questões que
podem requerer a uniformização entre as dllas subseções, mormente no que diz respeito à interpretação de normas processuais, criando-se, dessarte,
mais uma instância interna dentro do TST, o que
vem a complicar ainda mais a sistemática recursal.
Finalmente, devido à tão esgrimida independência do magistrado na interpretação da lei,
está sendo vivenciando pelo Judiciário Trabalhista o
fenômeno da avalanche inusitada de recursos e ações rescisórias em matéria de planos econômicos
(Bresser, Verão, Collor e URP de abril e maio/88),
onde as JCJ e insistem em garantir aos trabalhado-
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res os resíduos inflacionários suprimidos pelo referidos planos, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido da inexistência de direito adquirido
aos referidos resíduos, tendo o Tribunal Superior do
Trabalho revisto seus verbetes sumulados que os
deferiam. O que se tem verificado na prática, diante
dessa realidade, é a realização de sessões, diárias
de julgamento no TST, com as pautas abarrotadas
de processos versando sobre planos econômicos,
representando mais de 80% dos processos julgados.
Há, portanto, uma crise estrutural do modelo
existente, que exige reformas estruturais,. visando a
diminuição do número-de-causas submetidas a julgamento nas Cortes superiores, de modo a que possam ser melhor debatidas aquelas que efetivamente
dependem' de um pronunciamento inovador dessas
Cortes. A continuarem funcionando com o volume de
processos ora existentes, estão ameaçadas de entrarem num colapso operacional sem precedentes,
pois já se toma fisicamente impossível para um número limitado precisar tantas causas.
Diante de tal quadro apresentado atualmente
pelos Tribunais Superiores, é de suma importância
que se dê, com a máxima urgência possível, uma
solução para o pr<;>blema do abarrotamento de recursos que chegam a essas Cortes. E a solução, como
visto, não passa pelo -aumento do número de juízes
ou tribunais, mas por uma reformulação de pontos
básicos da sistemática decisórial? recursal em relação ao modelo ora vi@Jne~--2. Nesse sentido, as alterações e acréscimos
propostos no presente projeto de lei em relação ao
CPC, CLT e Lei nº 8.038/90 se fazem necessárias
para desafogar as pautas de julgamento dos tribunais superiores - Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Superior do Tràl:>alho -, em que a avalanche de recursos sobre matérias já sumuladas ou pacificadas'tem desafiado a capacidade de julgamento colegiado nas sessões que
são precisas para apreciar o elevado número de recursos sobre matérias idênticas.
A praxe que as Cortes Superiores têm adotado
é a do julgamento em conjunto de tais matérias,declinando-se apenas o número dos processos, para
os quais o relator dá a mesma decisão, com o referendum do colegiado, sem que este tenha ouvido
relatório circunstanciado ou discutido o processo.
Assim, na prática, as decisões nesses processos já
têm sido adotadas de forma monocrática, baseadas
na confiança que o colegiado atribui ao relator. no
enquadramento da matéria como pacificada.
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A vantagem da alteração legal seria a de racionalizar o funcionamento dos Tribunais Superiores,
desafogando as sessões de julgamento, uma vez
que, muitas vezes, o processo já teria condições de
ser decidido, mas fica aguardando pauta para julgamento. Haveria, portanto, sensíveis vantagens para
o jurisdicionado, pela maior presteza na prestação
jurisdicional.
Com relação ao TST, o acréscimo do § 5º ao
art. 897 ao art. da CLT visa a dar ao agravo de instrumento contra despacho denegatório de recurso de
revista tratamento similar ao ofertado pelos §§ 3º e
4º do art. 544 do CPC aos agravos de instrumento
em recursos extraordinário' ou especial. No mesmo
diapasão, estando sumulada a matéria, poderia a
causar ser decidido, de imediato, nos próprios autos
do agravo de instrumento, no âmbito do TST, prestigiando-se, dessarte, os princípios da economia e celeridade processuais, com o que se evitaria a necessidade de aguardar a subida do recurso principal
para, só então, julgar o mérito da causa.
No que concerne à previsão de agravo da decisão monocrática do relator que der provimento a recurso, a medida condiz com a necessidade de não
se subtrair ao colegiado a apreciação da matéria,
com vista a possível recurso extraordinária, quando
inexistente orientação jurisprudencial do Supremd
Tribunal Federal ou sendo esta conflitante com a dos
tribunais superiores.

muitos recursos, reputados como desertos, pela não
comprovação do pagamento do porte de remessa. A
celeuma, no âmbito do STJ, em face da omissão,
ocasionada inclusive pelo tratamento diverso dado
pelos vários Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça à questão, onde uns exigem e outros
não, o recolhimento do porte de remessa e de retorno dos autos, levou aquela Corte a delegar a seu
Presidente competência para orientar, de forma provisória, os tribunais inferiores, quanto a tal questão,
para que haja uniformidade de tratamento.
Assim, com a alteração, ficará pacificada a
questão. O acréscimo do art. 46 à Lei 8.038/90 especificaria, no caso do recurso especial e do extraordinário, a forma de recolhimento dos portes de remessa e retorno do processo.
5) A nova redação proposta para o art. 22 da
Lei nº 8.038/90 tem por finalidade deixar claro que a
distribuição do pedido de intervenção para um relator, tal como previsto no art. 21 da mesma Lei, é procedimento a ser adotado tanto no STJ quanto no
STF. A redação atual do art. 22, mencionado exclusivamente o Presidente do STJ como autoridade que
deverá comunicar o resultado do julgamento ao Presidente da República para a decretação da intervenção, tem levado à interpretação no sentido de que o
pedido de intervenção, no âmbito do STF, deveria
ter sempre como relator o próprio Presidente do
STF, o que tem sobrecarregado aquela autoridade.

3) No mesmo diapasão, a inclusão do parágrafo único ao art. 481 do CPC daria igual celeridade
aos julgamentos, na medida em que evitaria remessas desnecessárias de matéria constitucional aos
plenários dos Tribunais, quando o Supremo Tribunal
Federal já se houvesse pronunciado sobre a questão. Tais medidas contribuiriam enormemente para
agilizar o andamento dos processos no âmbito dos
tribunais, dando uma resposta mais rápida aos anseios da sociedade por um Justiça mais rápida e
econômica.
4) A alteração de redação do art. 511 do CPC
refere-se unicamente à inclusão do recolhimento do
porte de remessa do processo entre os requisitos
que deverão ser comprovados para a apreciação do
recurso, no que concerne aos pressupostos de admissibilidade genéricos, uma vez que o dispositivo
em tela, na sua redação original, refere-se apenas à
comprovação do pagamento do porte de retorno,
quando a lei exige o pagamento de ambos.

Assim, a alteração legal, passando a designar
genericamente o presidente do tribunal ao qual for
dirigido o pedido de intervenção, como autoridade
implementadora das medidas posteriores ao julgamento da matéria pelo tribunal, quer seja o STJ,
quer seja o STF, acabaria com a controvérsia sobre
a abrangência do art. 21 da mesma Lei, evitando-se
a necessidade de se declinar nesse dispositivo legal,
especificamente, quais os Tribunais que abrang~.
6) Seguindo na mesma esteira de desafogamento dos órgãos de cúpula do Poder Judiciário,. o
acréscimo de novo 'art. 43 à Lei nº 8:038/90 visa à
redução dos embargos infringentes no âmbito do Supremo Tribunal Federal, uma vez que as matérias
que são levadas ao Plenário já são de tal relevância,
que os debates verificados para a fixação de posicionamento da Corte raramente ensejariam a revisão
de posturas por parte daqueles que já se pronunciaram a favor ou contra as teses veiculadas em recursos ou apreciadas em Plenário.

A omissão do porte de remessa no referido dispositivo tem ocasionado o não conhecimento de

7) O acréscimo do art. 44 à Lei nº 8.038/90 tem
por finalidade evitar a subida e descida do processe
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dos Tribunais Federais ou Estaduais para o STJ e
'STF, para apreciação exclusiva de questões prejudiciais, até que se chegue ao mérito da causa. A
alteração da sistemática simplificaria o processo,
concentrando todas as questões - prefaciais e de
mérito para a apreciação em conjunto, quando da
conqlusão do exercíto de jurisdição pelos Tribunais
inferiores;
8) Finalmente, no que concerne à inclusão de
dispositivo referente ao funcionamento das turmas
do STJ, trata-se unicamente de adotar previsão legai sobre questão que o Supremo Tribunal Federal,
examinando o art. 181 do Regimento Interno do STJ,
considerou matéria de índole processual, somente
disciplinável pela via legal, a par de reputar restrito
aos recursos de natureza ordinária o privilégio do
empate, no julgamento de recursos em Habeas Corpus, ser favorável ao paciente (cfr. nessas duas matérias, a decisão tomada no HC 74761-DF, ReI. Min.
MAURíCIO CORRÊA, in DJU de 12-9-97, pg.
43.713).
São estas, Senhor Presidente, as razões que
nos levam a propor a Vossa Excelência o encaminhamento ao Congresso Nacional do anexo projeto de
lei.
Respeitosamente, - Iris Rezende, Ministro de
Estado da Justiça - Clovis de Barros Carvalho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência
da República.
PROJETO DE LEI N2 4.070198

Dispõe sobre o pr~essamento de
recursos no âmbito dos tribunais Superiores.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 481 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, passa a
vigorar acrescido do sl'>guinte parágrafo único:
"Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos
tribunais não submeterão ao plenário da Corte ou ao
órgão especial a arguição de inconstitucionalidade,
quando já houver prollunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. u
Art. 22 O art. 511 da Lei nº 5.869, de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 511. No ato de interposição do recurso, o
recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte
u
de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
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Art. 32 O art. 557 da Lei n2 5.869, de 1973, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos, renumerando-se o atual parágrafo único para § 12:
"§ 2º No Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, estando a decisão recorrida em confronto com Súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, poderá o relator do recurso dar-lhe provimento mediante despacho, do qual caberá agravo, no prazo de cinco
dias, ao órgão competente para julgamento do recurso.
§ 32 Nas mesmas condições do parágrafo an-

terior, poderá o relator do agravo de instrumento darlhe provimento por despacho, para adequar a decisão recorrida à jurisprudência sumulada ou pacificada da Corte, cabendo, dessa decisão, o agravo previsto no parágrafo anterior.

§ 4º Quando manifestamente infundado ou protelatório o agravo, o tribunal condenará o agravante
a pagar ao agravado multa não excedente a dez por
cento do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito
do respectivo valor."
Art. 4º Dá-se ao § 5º do art. 896 do Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943 - Consolidação das
Leis do trabalho, a seguinte redação, acrescentando-se ao mesmo os §§ 6º e 7º como seguem:

§ 52 Estando a decisão recorrida em consonância ou conflito com Súmula ou jurisprudência dominante da Seção Especializada em Dissídios Individuais do tribunal Superior do Trabalho, poderá o Ministro Relator, por despacho, segundo a hipótese,
negar ou dar provimento ao recurso de revista, aos
embargos ou ao agravo de instrumento.
§ 62 Será denegado seguimento ao recurso de
revista, aos embargos ou ao agravo de instrumento,
nas hipóteses de intempestividade, deserção, falta
de alçada, ilegitimidade de representação. desfundamentação ou manifesta inadmissibilidade.

§ 7º Nas hipóteses dos §§ 5º e 6º, caberá agravo, no prazo de oito dias. Sendo manifestante infundado ou protelatório o agravo, sujeitará o agravante
à aplicação de multa não excedente a dez por cento
do valor corrigido da causa, a favor do agravado, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor."
Art. 5º Acrescenta-se o seguinte § 5º ao art.
897 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943:

u§ 5º No Tribunal Superior do trabalho, contendo o agravo de instrumento os elementos necessá-
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rios ao julgamento do mérito do recurso denegado,
poderá este ser apreciado de imediato.-

Clovis de Barros Carvalho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República

Art. 62 O art. 22 da Lei n2 8.038, de 28 de maio
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redaçã.o:

MENSAGEM N2 44

-Art..?2~ Julgado procêaEmte o pedido,oPresidente
doTribunal
comunicará, imediatamente, a de.
.
cisão aos'órgão do poder público interessados e requisitará a intervenção ao Presidente da República.Art. ]2 Acrescentam-se à Lei n2 8.038, de 1990,
os seguintes artigos, renumerando-se os subsequentes:
-Art. 43. Não cabem embargos infringentes
contra decisão do plenário do supremo Tribunal Federal.
Art. 44. O recurso extraordinário, bem como o
recurso especial, quando interposto de decisão interlocutória, ficará retido e só será processado se o retirar a parte, após a decisão final.
Art. 45. A decisão de Turma, no Superior Tribunal de Justiça, será tomada pelo voto da maioria absoluta de seus membros, . '
. Parágrafo único. Em habeas Corpus originário
oli. recursal, havendo empate, prevalecerá a decisão
mais favorável ao paciente.
Art. 46. As despesas do porte de remessa e retorno dos autos serão recolhidas mediante Documento de Arrecadação de Receita Federal (DARF),
de acordo com tabela expedida pelo Supremo tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.
Parágrafo único. A Secretaria do Tribunal local
zelará pelo recolhimento das despesas postais, cuja
falta, porém, somente implicará deserção se o recorrente, intimado, não suprí-Ia em cinco diás-.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,
Aviso n2 48 - SUPARlC Civil.

.. Em 13.de janeiro de 1998
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do excelentíssirno Senhor- Presidente da República relativa
a pl'Ojetóde lei que -Dispõe sobre o processamento de
-recursos no âmbito dos Tribunais Superiores-.
Atenciosamente,

Senhores Memoros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 64, parágrafo 1º, da
Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto do projeto de lei
que -Dispõe sobre a abrangência das sentenças
prolatadas em ações de caráter coletivo e a execução contra a Fazenda pública-.
. Brasília, 13 de janeiro de 1998.
E.M. nº 004/MJ/CC-PR
Em 13 de janeiro de 1998
Excelentíssirno Senhor Presidente da República,
O presente projeto de lei busca resolver crucial
problema enfrentado pela administração pública no
concernente aos efeitos das sentenças proferida!?
_contra a Fazenda Pública. Não oostànte aÍ'egrà do
inciso 11 do art. 588 do CPC estabelecer que a execuçãoprovisória não pode importar em alienação
de domínio, a par de estar sujeita ao regime do
precatório a execução definitiva contra ente público, tem-se verificado considerável prolação de setenças determinando, independentemente de seu
trânsito em julgado, a inclusão imediata, em folha
de pagamento, das verbas deferidas, bem como a
entrega de bens ou mercadorias que forma parte
do patrimônio público. Tal orientação vem calcada
em jurisprudência do STJ, que, interpretando o artigo 730 do CPC, admite a execução provisória de
sentença contra a Fazenda Pública (Resp. 56.239
.:.. 2 - PR, ReI. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, in DJU de 24-4-95).
Ora, admitir-se a execução provisória contra
a Fazenda Pública não significa permitir que os
créditos deferidos judicialmente sejam imediatamente saldados, uma vez que tal situação implicaria total desrespeito aos artigos 100 e 167, 11, da
Constituição Federal, pois imporia à administração
a realização de despesas não previstas em seu orçamento anual.
Para tomar ainda mais acentuado o problema,
muitas dessas sentenças têm sido concedidas em
ações de caráter coletivo, abrangendo a totalidade
dos servidores de determinado órgão estatal, o que
implica, em muitos casos, o completo comprometimento do orçamento da entidade, em franco antagonismo com o art. 12 , inciso I, da Lei Complementar n2
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82, de 27 de março de 1995, que estabelece como
limite máximo das despesas dos entes estatais federais, com vencimentos, o montante de 60% de suas
receitas. Acresce que o § 1Q do referido artigo estabeleceu prazo de três anos para que as entidades
da administração pública se adequassem ao referido
teto, o que deve ocorrer necessariamente no presente ano. Isso toma ainda mais necessária a pronta
veiculação e aprovação do presente projeto de lei,
nesse particular.
O art. 5º, que ora se acrescenta à Lei nº
9.494/97, busca deixar claramente expresso que
os créditos judiciais contra a Fazenda Pública somente podem ser saldados com desembolso de
numerário quando definitivamente reconhecidos
através de setença transitada em julgado. O que
se tem visto ultimamente é a determinação de inclusão em folha de pagamento das vantagens deferidas por sentença de juiz federal, sem que sequer seja observada a regra do art. 475, li, do
CPC, que estabelece a não geração de qualquer
efeito da sentença de 1Q grau contra a União se
não confirmada pelo Tribunal Regional-,Federal"
dada a sujeição ao duplo grau obrigatd'rio de jurisdição.
Visando à defesa do patrimônio público em relação a decisões judiciais que pudessem vir a afetálo injustificadamente, o governo enviou para o Congresso o Projeto de Lei nº 2.689/96, que ora tramita
na Câmara dos Deputados, em que uma das medidas adotadas era a de condicionar os efeitos das liminares contra a Fazenda Pública à sua confirmação pelo Tribunal respectivo. A Medida Provisória nQ
~ .570/97 teve igual objetivo quanto à concessão de
tutelas antecipadas.
Quando da edição da MP nQ 1.570/97, que se
converteu na Lei nQ 494/97, que ora é alterada pelo
presente projeto de lei, foi intentada pelo Partido liberai ação direta de inconstitucionalidade, ao argumento de que o instrumento legal estaria a cercear a
concessão da tutela antecipac;la em matéria de vencimentos, inviabilizando a defesa de direitos dos servidores públicos. O Supremo Tribunal Federal ao
apreciar o pedido de liminar, afastou a pretensa inconstitucionalidade da medida, ao fundamento de
que, se a execução definitiva de setença contra a
Fazenda Pública é cercada de inúmeras garantias,
não se concebe o pagamento imediato de vencimentos e vantagens ao servidor público através de tutela
antecipada (ADln n2 1.576-1, ReI. Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 16-4-97).
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Seguindo na esteira desse pronunciamento do
STF, bem como do disposto dos arts. 1Q e 22 da Lei
nQ 9.494/97, que limitaram os efeitos da tutela antecipada em matéria de vencimentos de servidores públicos e das sentenças em ações civis públicas, o
presente projeto de lei vem a completar o quadro garantidor das prerrogativas da Fazenda Pública quanto a decisões judiciais relativas a vencimentos de
servidores públicos.
Com efeito, a Lei nº 9.494/97, ao dar nova redação ao art. 16 da Lei n2 7.347/85, que disciplina a
ação civil pública, veio a limitar os efeitos das sentenças prolatadas nessas ações ao âmbito da jurisdição territorial dos órgãos prolatores das decisões. O
objetivo da medida foi o de evitar que houvesse
exercício de jurisdição, por magistrado de 12 grau,
além de sua competência territorial, uma vez que
nas ações civis públicas em que a lesão era de alcance regional ou nacional, a sentença do juiz singular acaba tendo efeitos sobre coisas ou pessoas localizadas ou domiciliadas em todo o território nacional.
Ora, se a lesão é de âmbito estadual ou nacional, não pode caber ao juiz singular de determinada
. comarca ou ao juiz federal de determinada circunscrição judiciária a apreciação e decisão da questão
de forma a vincular sujeitos não abrangidos por sua
jurisdição territorial. Isso representaria uma subversão da ordem natural, uma vez ·que se estaria atribuindo superpoderes a juiz singular de primeira instância. Dada a natureza do provimento jurisdicional
postulado em ação civil pública, convém que a apreciação da mesma seja atribuída a orgão que possua
jurisdição sobre todo o território no qual se deu a lesão, pois do contrário se estará atribuindo eficácia a
decisão judicial fora do âmbito de jurisdição do órgão
prolator.
Nesse sentido, a redação ofertada ao art. 16
da Lei nQ 7.347/85, ao não definir especificamente
qual o órgão prolator da sentença, faculta a possibilidade de que a ação civil pública seja ajuizada perante Tribunal que tenha jurisdição sobre todo o território no âmbito do qual se estende a lesão. Exemplo
disso é o precedente do Tribunal Superior do Trabalho, que acolheu originariamente a ação civil pública
proposta pelo Ministério Público do Trabalho. O que
não se admite é que órgão cuja jurisdição territorial é
limitada possa dispor sobre coisas e pessoas que
estejam fora de seu âmbito territorial, mormente em
.ações de caráter coletivo, cuja abrangência é de extrema amplitude.
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As recentes experiências das ações ajuizadas
por ocasião do processo de privatização da Companhia Vale do Rio Doce, com liminares sendo concedidas por juizes dos mais variados recantos do país,
sendo seguidamente cassadas pelos Tribunais Regionais Federais, demonstram a fragilidade do sistema, quando se atribui a juízes de primeiro grau
competência para apreciar ações que transcendem sua jurisdição territorial. A própria sistemática
da prevenção do juízo que primeiro receber a controvérsia não tem ofertado segurança nessas hipóteses, uma vez que a multiplicidade de foros passíveis de serem acionadas pode induzir direcionamento da ação para aquele cujo titular comungue
das teses veiculadas na ação, o que não ocorreria,
se fosse único o órgão passível de ser acionado
(tribunal regional ou superior) ou se for fracionado
o efeito da sentença.
Em se tratando de ação civil pública, limitada à
defesa de interesses difusos e coletivos, nos estritos
termos do inciso 111 do art. 129 da Constituição Federal, a solução adotada não impede que se àlce aos
Tribunais a apreciação originária das questões de
âmbito regional ou nacional, preservando-se a unicidade decisória, em face da indivisibilidade do objeto
da ação.
Já no caso da ação civil coletiva prevista no
Código de Defesa do Consumidor, bem como nas
demais ações de caráter coletivo propostas por entidades associativas na defesa de interesses de direitos de seus associados, tal corno asseguradas pelo
inciso XXI do art. 52 da Constituição Federal, os interesses esgrimíveis são os individuais homogêneos, em que é recomendável a unic;idade decisória, mas possível o fracionamento da solução jurisdicional, dada a natural diferenciação quantitativa da lesão sofrida por qualquer um dos indivíduos
atingidos.
Nesse sentido, o art. 42 que ora se acrescenta a Lei n2 9.494/97, ao estabelecer como critério
para limitação da abrangência dos efeitos da sentença o domicílio dos substituídos, adotou uma
das opções ofertadas pelo § 2 2 do art. 109 da
Constituição Federal (o domicílio do autor), de "ez
que adotada qualquer das outras três possibilidades que a Carta Política faculta (local do ato, local
da éoisa ou o Distrito Federal), ter-se-ia como impossível o fracionamento do comando decisório,
pois implicaria, necessariamente, a concentração
de todos os substituídos numa única demanda.
Frise-se que o dispositivo do projeto de lei não im-
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pede essa concentração. Apenas sinaliza no sentido
de que, se a mesma ocorrer, deverá se dar em nível
jurisdicional hierárquico superior, de forma a aqranger todo o território sobre o qual se estendem os
efeitos do ato lesivo impugnado.
Assim, o presente projeto de lei visa, no concernente aos efeitos das sentenças em ações de caráter coletivo, a complementar e estender às demais
ações coletivas do critério adotado para a ação civil
pública, guardadas sempre as devidas característi, cas próprias de cada uma. Concomitantemente, limita a geração de efeitos pecuniários das sentenças
prolatadas contra a Fazenda Pública, ao seu trânsito
em julgado.
Respeitosamente, I,rls Rezende, Ministro de
Estado da Justiça Clovis de Barros Carvalho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência
da República.
PROJETO DE LEI N2 4.071198

Dispõe sobre a abrangência das
sentenças prolatadas em ações de caráter coletivo e a exeeução contra a Fazenda Pública.
O ,~ongresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescentam-se os seguintes arts. 4º e
52 à Lei n2 9.494, de 10 de setembro de 1997, renumerando-se o atual artigo 42 •
•Art. 42 A sentença civil prolatada em ação de
caráter coletivo proposta por entidade associativa,
na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham domicílio no âmbito da competência territorial
do órgão prolator.
Art. 52 A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, entrega de bens ou mercadorias,
inclusão em folha de pagamento, reclassificação,
equiparação, concessão de aumento ou extensão de
vantagens a servidores da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas
autarquias e fundações, apenas poderá ser executada após seu trânsito em julgado.
Parágrafo único. A sentença proferida em ação
cautelar só poderá ter caráter satisfativo quando
transitada em julgado a setença proferida na ação
principal.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, .
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insuficitncia
de
provas,
hil'6te..
..
que
qualquer
(O
1eqlti. .do
podera
lntent.r
outr. .clo coa
lc11!'Uco'''' li
funrl•••nto, valendo-s. d. nova p~...
~
Azt. 3" Fica. convalld.do. o. atoa ~r.ticado. coa baee a,
"edld. Provlsbrl. nO 1.570-4, de 22 de julho de 1"7.
Azt.." Esta Lel entra . . ylqor n. d.t. de au. PUbllc.clo.

c f,;rÚfnClraJ ccunlJluõ1das ~nUl aurrus lU'IRllltCfttOS.

Con?resso Naclonal, em
176" da lndepend.ncla

) Eaoao: _ _os e apar.lhos par. .":ihs.. sinl... • s.,lU.'....'..lIIo d. icidos nucICicot.
pnMIIinu • 0UIta1 ,macromolCculas e ollgocolnpoJlos. anlhHdorcs clíntcos de KISU do SIftIUC~
.,.,...,. ..... aniIiM da c:ompDSlç1o ••Iul.r do sangue (conlador.. d••élulu); • aparelhos ""a
aniIiM ~ cios lIuidos fisiolo,icos.
r) EM*0 IM flInç6cs mUlIíplas ou de usos esp.ciais. salvo os pr~prlos p.ra cOlmole ou .rcri;1o d.
-..l5a de oIl1ricil1adc,
•
) Eacao ~a de rodas para veiculos.
) Eacao: lIivIis de bolha d. ar (salvo o. ~c pr.cisi\o). "0111111'. 1IIS1r1l1l1CnIOS I,.r. calibrar e rcpr
CIIburacIora: c cquipanteittos de leJle. para uso em :Jcron:Julic:1 ("ex" OI)
~) EaclulivacMntc unossCis. balanços, 1I1~lal::lçõcs tlc liro·;sn.alvu c oumlS dl\'crsões'1fé. p,rqucs t:

n~ 5~Tr.MnRO

lU para"rafo I1nico C 7" d. Lo> n" 4.3·16, rle 26 de junho de 1964, no
9 de
junho de 1966, e ""S

:1:.. l- • • • u 5 ... da Lei n· 5.0:n. de!
:~ •• 1-, 3· ..... da Lei n· 8.437, d. 30

d~

da 1"7

lIe~l1c•

da

eur.o'

• Faco saber que o Presldente da 1I.p1bl1c.
adotou a Medida Provhbrl. nO 1.512, da Ut7,
que o Cong''C'•••o Nacional apnwou, • eu,
Antonio Carlos Mago.lha••, Presidente, para oa
afeltos do dl.pos~ no pcrlqrafo Ilnlco do
art. 62 da Constitulclo ·hdcral, PRtlU1VO--ll
sequlnta Lel:
Azt:. 1" Flca
o
Poder Exccutl.... .~orisado • abrir
o"ç. . .nto Flscal da Unllo, ea fa""r éle !nc:.rqos Financelros da Uhllo
lIecurso.
sob
Supervlslo
do
Hlnl.t.rlo
da
r.saDda.
cr6d1
extraordlnllrlo aU o H.lta de RS 61.000.000,00' (••••n t• • _ alI.»
de redsl, para atender a proqra. .cao constanc:. do JlIo«xo I dana Lei.
Azt. 2° Os
recursos neccsaarlos a eXacuelo do disposto
.rtlqo anterlor decorrerlo d. Reserre de Contlnqtncla. confo~
lndlcado no Anexo 11 desta Lel.
Azt. 3' Esta Lel entra ea vlqor n. d.t. de .ua publ1C.cao

Conqresso Naclonal, e~ 10 de set. .hro de 1'97
176 da Independlnc1a c 109" da IIcpObl1"

junho de 1992.

MI:. 2° O art. 16 da Lei n' ,7.347, de 24 de julho de 1985,
•••• a 'Ylqorar coa • sequinte redaclo:
"Mt. U.· A
lentenc.
civil
fara
coi... julqada
ezva ~., na. li.ieel da competencia territorial do órq'o
prolator, exceto se o pedido for julqado improcedente por

senIl4oJ: AitarIO c:ux.a. llAGAI.IIbS
Prae14.nta 4. ~........J.oaa1

?leoa • INCAIlCOS FlU-ellltaS IA ulClla
~'1I01 - UCVUOS soa S»PIItYlSla H MIMIIII"IO IA 'AlI"

".f

..-.-..

......... -......
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-:-:.:::=. ,::,. .......... ,==:. ':':.:' -=-.::.

1: L.
~
: fi ,,"'" tl'.L
-----------~I----·I
_ ......c...... _ _ ..
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sete~r~

Autoriza o Poder I:xecutlYO a abrlr .'
Orce. .nto Fiscal da Unllo, c. f .....
de Encarqos Fln.nceiros da Uhllo
Recursos .ob Supcrrl.ao do "lnl.tlrl
da Fazenda. cddlto a ..tr.ordlnarl
atl o 11.1te da as 11.000.000,00
p.ra os fins que .,spcc:Ul" •

Di scipl1na
a
aplicaclo
da
tutela
antecipada eontra • r.z.enda Pl1bllca,
• .lter. a LI!,i n- 7.347, de 2.. de julho
de 1985, e di outras provid'nclaa.

Art. 1A.plica-sf'
à
t~tel~
ant~cipad&
prevista nos
::•• 273 e "'1 do C6diqo de Processo Ci·... i i o d:.!tposto nos arta. 5- •

10 de
109"

LEI N9 li. 495! DE 10 DE SETZIlIIICI DE 1"7

nr. 1997

Faco saber que o Presidente da RepllbUca
adotou a Hedida Provisbria n" I. 570-5, de
1"', que o Congresso Nftc\nnlll aprovQU, •
eu, Antonio Carlos Haqalhac5, Presidente,
para os efeitos do disposto no paraqrafo
I1nico do art. 62 da Con~tituíclo Federal,
prOMulqo a $~9~int~ Lei:

C

senador NI'fClllIO
IIACAIJIJU
Pr••1dea•• cSo-Cn-=r•• eo 1lac:10D&1
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EM nl! 003IMRE.

Em 13 de janeiro de 1998

Brasília, 5 de janeiro de 1998

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa a projeto de lei que "Dispõe sobre a abrangência das sentenças prolatadas em ações de caráter
coletivo e a execução contra a ·Fazenda Pública."
Atenciosamente, - Clovis de Barros Carvalho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à elevada consideração de Vossa Excelência texto do "Acordo de Cooperação Técnica
entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República da Costa Rica", assinado
em 22 de setembro de 1997, por ocasião da visita do
Presidente daquele país.
2) O instrumento tende à disposição de ambos
os Governos em desenvolver cooperação técnica
nas áreas de agroindústria, apoio à microempresa,
saúde, transporte, habitação, turismo, meio ambiente, transferência de tecnologias e outras que vierem
a ser oportunamente determinadas.
3) A cooperação técnica a ser fomentada deverá
envolver instituições dos setores público e privado, assim como organizações não-governamentais de ambos os países. Para tanto, será constituída urna comissão intergovernamental que, reunindo-se periodicamente, assegurará a implementação do Acordo.
4) Com vistas ao encaminhamento do Acordo
ao Legislativo, apresento Mensagem ao Congresso
Nacional.
Respeitosamente, - Luiz Felipe Lamprela, Ministro de Estado das Relações Exteriores.

MENSAGEM Nº 45
Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no artigo 84,
inciso VIII, da Constituição Federal, submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo de Cooperação Técnica, celebrado entre o Govemo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Costa Rica, em Brasília, em 22 de
setembro de 1997.
Brasília, 13 de janeiro de 1998. - FernandQ
Henrique Cardoso.

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNIÇA ENTRE O qoVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASD., E O GOVERNO DA REPUBLlCA DA COSTA RICA

o Governo da República Federativa do Brasil
e

o Governo da República da Costa Rica
(doravante denominados "Partes Contratantes")~

.! Desejosos de fortalecer os laços de amizade existentes entre o Brasil e
a Costa Rica;
Interessados em ampliar as possibilidades criadas no âmbito do
Convênio de Intercâmbio Cultural, assinado em São José em 19 de novembro de
1964~
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Considerando o interesse mútuo de promover eestimufár o· proJ:,rresso
téCnico e o desenvolvimento econômico e social de seus respectivos paises; .
RecOIwecendo as vantagens reciprocas resultantes dt uma cooperação
técnicaem áreas de interesse comum~
..'
..
Convencidos da necessidade de· dar ênfase ao desenvolvimento
sustentável;
Desejosos de desenvolver a referida cooperação,
AcordaIÍl o seguinte:

ARTIGO I

o

presente Acordo de Cooperação TécIIÍ('<l, dorav<llItp. lleflominado
"Acordo", tem por objetivo promover a cooperaçilo técnica nas áreas de
agroindústria, microempresa, saúde, transporte, habitação, turismo e meio ambiente,
assim como transferência de tecnologias, priorizadas pelas Partes Contratantes e eltl
outras.Que venham a ser oportunamente detenninadas.
.

ARTIGO II
I.
A execução da cooperação técnica desenvolvida no âmbito deste
Acordo, mediante planos bianuais de trabalho elaborados pelas Partes Contratantes,
será definida por Ajuste Complementar, estabelecendo programas, projetos e ações
especificas e fontes de recursos financeiros e mecanismos operacionais.
2. .
As políticas e estratégias de cooperação técnica de cada uma das
Partes Contratantes, estabelecidas em âmbito nacional por seus órgãos competentes,
serão analisadas por wna Comissão Mista, que identificará os pontos comuns para
melhor executar este Acordo.
3. .
A Comissão Mista mencionada no parábrrafo supra será composta de
representantes das Partes Contratantes e de cada setor envolvido, sempre que
possível; e reunir-se-á wna vez por ano, se necessário, no Brasil ou na Costa Rica e
terá por tarefa:
.
a) avaliar e definir áreas comuns prioritárias nas quais seria viável a
implementação de cooperação técnica;
b) examinar e aprovar planos bianuais de tTabalho elaborados para a
execução dos programas, projetos e ações que as' Partes
Contratantes acordem de confonnidade com o previsto' no parágrafo
- primeiro deste Artigo;
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c) analisar. propor ou apoiar programas, projetos e ações específicas de
cooperação técnica;
d) avaliar os resultados da execu«<10 dos programas.{projetos e ações

implementadas ao abrigo - deste Acordo e de seus Ajustes
Complementares.
.
4.

Sem prejuízo do disposto da alínea "c" do paráhJfafo terceiro deste

Artigo, {;ada uma das Partes Contratantes poderá submeter à outra, em qualquer
mome!~to, programas ou projetos específicos de cooperação técnica para seu estudo
e leventual aprovação no âmbito da Cmnbsão Mista.
5.
Os programas nacionais de desenvolvimento e os projetos de
integlaçâ:o regionais serão levados em consideração para as ações desenvolvidas no
contexto deste Fl\sordo.
6.

Para os programas, projetos e ações a serem desenvolvidos ao amparo
presente Acordo, as Partes Contratantes poderilo considerar a pmticipação de
instituições dos setores público e privado e de orgallízaç(ícs não-governamentais de
ambos os países.

I.
fím de implement~r os prropósitos deste Acordo, as Partes
Contratantes concordam em:

a) convocar reuniões de tmbªltm:

b) elaborar programas de estágios e treinamento para fonnação e
aperfeiçoamento profissional:
c.)

organizar seminários e conferências:

d) prestar serviços de consultoria:

t) conceder bolsas de estudos, na medida das disponibilidades de cada

Parte Contratante:
g)

proceder à pennula direta de dados e in()rmações nas área,;
relevantes entre os órgãos autorizados, com as limitações legais em
cada caso, por via diplom:~tiea:
.
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h) enviar equipamento necessário para a realização de programas.
prqjetos e ações de cooperação. em execuçã()~
i) enviar material bibliográfico relacimlado cort( as <Írens dos
programas, pr<~jet()s e ações de cooperação, em execução~ c

j) desenvolver ações d~ cooperação técnica em terceiros países.
2.
Sem prejuízo das fonnas de cooperação estabelecidas neste Artigo,
qualquer outra modalidade poderá ser' implementada desde que ajustada entre as
Partes Contratantes.

ARTIGO IV
As in()fIllaçÕeS obtidas durante a execução dos pr<!jetos de cooperação
técnica desenvolvidos no âmbito do presente Acordo só poderão ser divulgadas ou
transmitidas a terceiros por lima das Partes Contratantes mediante" prévia
autorização da outra Parle Conlmtantc.
ARTIGO V
I.
Os programas, projetos e ações desenvolvidas no contexto deste
Acordo serão implementados com recursos fmanceíros" definidos em docwnento a
ser anexado ao Ajuste Complementar que lhes der origem.
2.
Estes aportes poderão ser provenientes de recursos govemamentai.§...de
organizações internacronais, de terceiros países e de organismos reg~onais.

ARTIGO VI
As Partes Contratantes poderão, sempre que" julgarem necessano e
conveniente, solicitar a participação de instituições regionais e multilaterais assim
como de terceiros países, na execução de programas, projetos e ações realizadas ao
amparo deste Acordo.

ARTIGO VII
As Partes Contratantes assegurarão aos tlmcionários técnicos, peritos e
consultores, a serem enviados ao território da outra Parte Contratante em função do
presente Acordo, para implementação de cooperação técnica, o apoio logístico e
facilidade de transporte, informação e trabalho requeridas para o clIl1lpriniento de
slIas fhnções específicas.
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Da mesma foona, serão proporcionadas aos fi.mciomlrios técnicos,
"peritos e consultores as devidas t~cilidades de alojamento e manutenção.
1.. '

ARTIGO VIII
I.
Cad~ Parte Contratante concederá aos fU11cioiláríos técnicos, peritos e
consultores designados peja outra Parte Contratante para exercer suas ftmções no
seu território, 110 âmbito deste Acordo e dos Ajustes Complel'Ílentares previstos,
bem como aos membros de sua família imediata:
a) visto oficial gratuito, que assegurará residência no prazo da sua
missão na p,at:te Receptora~
'b) isenção de imposto e demais gravames ill(,~idenjes ~;ollle importação
de objetos de uso doméstico e pessoal destiuado ti primeira
instalação, desde que o prazo de pe'J1Iml~l1çi(l 1\0 paí:;: :lI1litrião s~ja
SllperlOr a um <111(1:
c) idêntica tsenção ,àquela p~evista na alínea "b" deste Artigo, quando
da reexportação dos referidos bens;
d) isenção de imposto quanto a salários e vencimentos a eles pagos por
instituição do país remetente. No caso de remunerações e diárias
pagas pela instituição recipiente será aplicada a legislação do país
anfitrião, 'observados os Acordos de bitributação eventualrilente
firmados entre as Partes Contratantes;
e)facilidades de repatriação, em época de crise; e
f) imüllidade de' processo legal por palavras faladãs ou escritas e por
todos os 'atos ,praticados no exercício de suas funções.
, 2.
A seleção de funcionários técnicos, peritos e consultores será feita pela
Parte Contratante cedente e deverá ser aprovada pela Parte Contratante recipiente.

ARTIGO IX
Os ftmcionários técnicos, peritos e consultores a serem enviados de
lima Parte Contratante à outra em ftmção do presente Acordo guiar-se-ão pelas .
disposições dos Ajustes Complementares específicos e estarão sujeitos às leis e
regulamentos vigentes no território do país anfitrião, ressalvado o disposto nos
Artigos VII e VIII do presente Acordo, se aplicarão em todos os casos.

ARTlGQX
'I.
Os bens, equipamentos e materiais eventualmente fomecidos, a
qllalquer título, por uma das Partes Contratantes à outra, para proh'famas, projetos e
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ações desenvQlvidas 110 âmbito deste Acordo serão isentos de todos impostos e
gravames de importação e exportação. No caso de veículos adquiridos para apoiar a
~xecução de projetos no âmbito deste Acordo, estes serão iguaimente isentos de
impostos é poderão ser vendidos após cumpridos os prazos legais vigentes em cada'
país.
2.
Por ocasião do ténnino dos programas. projetos e <lções riOS quais se
destinaram. os bens, equipamentos - inclusive veículos -, e materiais reteridos neste
Artigo, quando não forem doados à Parte Recipiente, serão restituídos por esta à
Parte Fomccedora com igual isenção de impostos e gravélmes de importação c
exportação.
ARTIGO XI
I.
b presente Acordo terá vigência de 5' (cinco) anos e será prorrogado
automaticamente por períodos iguais e sucessivos, a menos que uma das Partes
Contratantes manifeste por Nota diplomática sua decisão de não renová-lo, com
antecedência de 3 (três) meses da data de sua expiração.

2.
Cada uma das Partes Contratantes notificará a outra da conclusãodôs
,requisitos legais internos necessários à aprovação do presente Acordo, o qual
entrará em vigor na data da 6ltima notificação.
3.

O presente Acordo poderá ser modificado, por troca de Notas

diplomáticas, mediante entendimentos entre as Partes Contratantes. As
modificações ao presente Acordo entrarão em vigor na fonua indicada pelo
parágrafo anterior.
ARTJGOXJI
).
A denúncia do presente Acordo poderá ser feita a qualquer momento
por qualquer das Partes Contratantes, notificando a r
-"Ill antecedência mínima
de 6 (seis) meses.
2.
Em caso de deniUlcia do presente Acordo os programas, pr~ietos e
ações em execução não serão afetados, salvo quando as Partes Contratantes
convierem diversamente de modo expresso.
Feito em Brasília, em ,,J.. ~
de setembro de,r 1997, em dois
exemplares originais, nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os textos
igualmente autênticos.

PELO

FE

REPUBLlCA

RA VA

BRASIL

Sebastião do Rego Barros
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Em 13 de janeiro de 1998
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa ao texto do Acordo de Cooperação Técnica,
celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República da Costa Rica,
em Brasília, em 22 de setembro de 1997.
Atenciosamente, - Clovis de Barros Carvalho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
Do Sr. Senador Ronaldo Cunha Lima, Primeiro-Secretário do Senado Federal, nos seguintestermos:
Ofício n.º 32198 (SF)
Senhor Primeiro Secretário,
Em aditamento ao Ofício nº 1.423 (SF), datado
de 9 de dezembro próximo passado, comunico a
Vossa Excelência que o Projeto de Lei do Senado nº
25, de 1997, que "institui o Fundo de Terras e da
Reforma Agrária - Banco da Terra - e dá outras providências", encaminhado a revisão dessa Casa, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, trata-se
de um Projeto de Lei do Senado - Complementar. I
Senado Federal, 14 de janeiro de 1998. - Senador Ronaldo Cunha Lima, Primeiro-Secretário.
Renumere-se.
Em 14-1-98. - Michel Temer, Presidente.
Do Sr. Senhor Deputado Michel Temer, Presidente da Câmara dos Deputados, nos seguintestermos:
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Do Sr. Deputado Geddel Vieira Uma, Lrder
do Bloco Parlamentar (PMDBlPSD/Prona), nos
seguintes termos:
OF.IGAB./IINº 56
Brasília, 14 de janeiro de 1998
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados GERMANO RIGOTTO e JORGE WILSON passam a integrar o colégio de Vice-Líderes do Bloco
PMDBlPSDlProna.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geddei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDBlPSDlProna.
Defiro.
Em 14-1-98. - MIchel Temer, Presidente.
Da Sra. Deputada Veda Crusius, Lider
exercrcio do PSDB, nos seguintes termos:

em

OF.PSDIIINº 053/98
Brasflia, 14 de janeiro de 1998
Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a substituição do Deputado SALOMÃO CRUZ pelo Deputado ANIVALDO VALE, como
membro titular, na Comissão Especial destinada a
proferir parecer a Proposta de Emenda à Constituição nl! 472-A, de 1997, que "altera dispositivos dos
arts. 48, 62 e 84 da Constituição Federal e dá outras providências."
AtenciosarnerE, - Veda CrusIus, Lrder do PSOB.
Defiro.
Em 14-1-98. - Michel Temer, Presidente.

SGM/P nº 01
Brasília, 14 de janeiro de 1998
Senhor Deputado,
Faço retomar as mãos do eminente colega a
proposta de Emenda à Constituição de autoria de
Vossa Excelência, que "Dá nova redflção ao artigo
40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição F~deral, prorrogando o·prazo de
vigência da Zona Franca de Manaus", por não conter número mínimo de assinaturas indicado no inciso
I, artigo 201, do Regimento Interno.
No caso de complementação do número das
assinaturas, a proposta deverá ser reapresentada diretamente em sessão plenária.
Aproveito a oportunidade para renovar manifestação de apreço. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado José Machado, Lrder do
Bloco Parlamentar (PTIPDTIPCdoB), nos seguintestermos:
OFfclO Nº 2IPT·
Brasnia, 14 de janeiro de 1998
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a gentileza de
mandar providenciar as substituiçõeslindicações
abaixo assinaladas, na composição da Comissão
Especial destinada a. proferir parecer à PEC nl!'33H/95, que "modifica o sistema de<previdência social,
estabelece normas de transição e dá outras previdências", em vagas destinadas ao Bloco
PTIPDT/PCdoB, conforme segue:
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Titulares
SAEM:
Agnelo Queiroz - PCdoB
Airton Oipp - POT
Arlindo Chinaglia - PT
ENTRAM:
Humberto Costa - PT
Jandira Feghali - PCdoB
Matheus SChmidt - POT
Suplentes
ENTRAM:
Agnelo Queiroz - PCdoB
Paulo Rocha - PT
Arlindo Chinaglia - PT
José Pimentel- PT
Airton Oipp - POT.
Atenciosamente, - Deputado José Machado,
Uder do Bloco PT/POTIPCdoB.
Defiro.
Em 14-1-98. - Michel Temer, Presidente.

Maria Laura - PT
Marcelo Oéda - PT
Vânio dos Santos - PT
Sérgio Miranda - PCdoB
Atenciosamente, - Deputado José Machado,
Líder do Bloco PT/POT/PCdoB.
Defiro.
Em 14-1-98. - Michel Temer, Presidente.
OFfclO nº 4/PT
Brasília, 14 de janeiro de 1998
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a gentileza de
mandar providenciar as substituiçõeslindicações
abaixo assinaladas, na composição da Comissão
Especial destinada a proferir parecer à PEC n2 472Al97, que ·altera dispositivos dos artigos 48, 62 e 84
da Constituição Federal e dá outras providências·,
em vagas destinadas ao Bloco PT/POT/PCdoB, conforme segue:
Titulares

OFfclO N2 3/PT
Brasília, 14 de janeiro de 1998
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a gentileza de
mandar providenciar as substituiçõeslindicações
abaixo assinaladas, na composição da Comissão
Especial destinada a proferir parecer à PEC n2 554Al97, que ·convoca Assembléia Nacional Constituinte a partir de 12 de fevereiro de 1999", em vagas destinadas ao Bloco PTIPOTIPCdoB, conforme segue:

SAEM:
Carlos Cardinal- POT
Chico Vigilante - PT
Esther Grossi - PT
Fernando Ferro - PT
ENTRAM:
José Genoíno - PT
Sandra Starling - PT
Haroldo Sabóia - PT
Sílvio Abreu - POT

Titulares
SAEM:
Adão Pretto - PT
Alcides Modesto - PT
Carlos Santana - PT
Aldo Arantes - PCdoB
ENTRAM:
Milton Temer - PT
João Fassarela - PT
João Paulo Cunha - PT
Haroldo Lima - PCdoB
Suplentes
ENTRAM:
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Suplentes
ENTRAM:
Luís Eduardo Greenhalgh - PT
Marcelo Oéda - PT
Hélio Bicudo - PT
Aldo Arantes - PCdoB
Sérgio Carneiro - POT
Atenciosamente, - Deputado José Machado,
Líder do Bloco PTIPDTIPCdoB.
Defiro.
Em 14-1-98. - Michel Temer, Presidente.
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INDlCAÇAO NQ 1.103, DE 1998
(DO SR. ALDIR CABRAL)

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

Sugere o reconh~ci.ento dos cursos superiores de Teologia.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989
APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Exceleatlssimo Senhor Ministro de &tido da Educaçlo e
Desporto:

TITULO IV
DAS PROPOSIÇÔES
A exist!ncia de cursos de fonnaçio em Teologia é wna realidade

denlro da sociedade 1xuileiIL Muitos destes cursos, ofe=idos inclusive por il\!ltituiçõe5
de ClIIÍIIO superior, ~ dUl'llÇlo, profulldidade e exigl!nciu .~icu similates
aos cursos superiores do áIeu de ci!nciu humanas e sociais.
•

Capituloill
DAS INDICAÇÕES

Tais cursos de Teologia, contudo, RIo sIo oticiabnente
lCCOIIhecidos como cursos superiores, privando seus estudantes - ministro!l religiosos ou
RIo - dos direitos e privilégios COlll:Cdidos legalmente aos protissionais fontlldos em
outru áIeu. É, portanto, de todo recomendável que esta situaçlo discriminatória seja
conigida.
Esta Indicaçlo tem, pois, o objetivo de solicitar a realização dos
eslUdos necesúrios visando a que, em firturo breve, possa o Ministério, com o concurso
COOJelho NlICiOllR1 de Educaçio, be.ixar u ~mw competentes que virio .: conferir o
reconhecimento legal aos cursos superiores deTeologia.

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização
de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a
. matéria de sua iniciativa exclusiva;
11 - sugere a manifestação de uina ou mais Comissões acerca
de determinado -assunto, visando a elaboração de projeto sobre
matéria de iniciativa da Câmara.
§ }o- Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de
reqiJerimento .escrito, despachado pelo Presidente "e publicado no

do

Diário do Congresso Nacional.

5aIa do

Sessões~!l! r-,.-de-tm
~\.;.:Deputado ALDIR CABRAL

REQUERIMENTO
(Do Sr. ALDIR CABRAL)

CJMARA DOS DEPUTADOS

INDICAÇJl.O NQ 1.104. DE 1998
(DO SR. SiLVIO TORRES)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do
Planeja.anto e Orçamento, a inclusAo de dispositivo na Lei n2
9.473, de 22 de julho de 1997, que possibilite a transferAncia
de recurso. do orçaaento da Uniao para entidade, sem fina
lucrativos, instituída ou mantida por Mais de ~ Ente Federado,

para execuçlo de atividades de interesse comtm.

Requer o encaminhamento de Indicação ao
Senhor Ministro de Estado da Educaçio e
Desporto.
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., nos tennos do ar!. 113, § la, do Regimentn
Interno, O encaminhamento da Indicaçio anexa, dirigida ao Senhor Ministro de Estado da
EducaçIo e Desporto, relativa ao reconhecilllCftto legal dos cursos superiores de Teologia
110 Pai•.

ExcelentiniJ1lO Senhor Ministro do Planejamento e Orçamento:

o deputado que subscreve esta Indicaçio se dirige. V. Ex&. para
expor e reivindicar o oeguinte:
I. Consideraado que, ..pecial......te eatre Muaklplol ou
btadM ceatfpol, emte dlvenífkada p ..a de serviços públic:ol de i a _ co"'...
qlle podem _ realizados de modo mais eflCieate por eatidad.. erladu de CODIUDI
lI<OI'd. pdet iat..-ac1Ol. AçlleI COIIIO recuperaçlo de ..tradu, p ~ blen~,
.t...~. IooIplWar ... ..tápOI de m.ior cOlllpleIid..... trata......to de
íduos

.;(~
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011"'"

iadu.ttlals e de lao urbano e tulU'
pod"",:,, _ feltaí'1e forma conjunta,
com perfeita siotonla de iate<esses e de modo mais _n~

2. Con.idmindo ainda ijüe fali entiiliülii;·q....idõ' ..,;ulÍtúidai
com participal'io comum, por .erem organismos mais lIerlveis, seriJlIIClIte oob a
modalidade jaridica de direit~ privado, embora leDl liDalidade lucrativa, fl<am i
marsem das transrerincla. orçameatárias da Unilo, a qualqaer tltWo, telIdo em vista
vedal'io prevista nOl art..-fi é 25 dll Lei de Diretrizes Orçamentárias d~ 1m (Lei a' .

REQUERIMENTO
(~Sr.

Silyio Torres)

Requer o envio de Indicação ao Ministro do
Planejamento e

Orçamento relativa à

inclusão de alternção na LDOt98.

9.473197).
Entende que demandas de interesse comum deveriam ser
fonouladas ao Orçamento da União agregadas em uma única entidad~ por eles coll5lituída.
Tmta-se de medida da maior relevg"éiá no que diz respeito à mcionalização da gestlo de
recursos públicos, pois evita a atomização dá alocação de verbas federais, além de permiti;
economia de escala na prestação de serviços públicos comuns ou no uso de equipamentos
coletivos de gmnde wlto.

Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1°, do Regimento Intemo da
Cimara dos Deputados, requeiro a V. Exa., seja encaminhada ao Poder Executivo a

Indicaçilo anexa, sugerindo a inclusão de dispositivo na Lei n' 9.473, de 22 de julho de
1997, que trata das diretrizes ~rçamentárias ~ o exercício fiscal d{I998.

Assim, 'sugere, na fonoa anexa, a devida a1teraçio na Lei rf 9.473,

de 22 de julho de 1997 (LDO/98), para que na abertura de créditos adicionais, durante o'
exercício fiscal de 1998, fossem permitidas as tmnsferências de recursos
tais
entidades, sejam na forma de subvenções destinadas a custeio ou mesmo na condiçio de
auxílios para investimentos. d,e interesse comum.

para

Sala das Sessões, em

sala das sessões, em) de janeiro de 1998.

~ rt'r)

Deputado sáVIO TORRES

LEGISLAÇÃO CrrADb. ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

de janeiro de 1998.

~.r-w

LEI N° 9.473, DE 22 DE JULHO DE 1997

Deputado SILVIO TORRES
:'

PROJETO DE LEI N°
, DE 1998
(Do Poder Executivo)

Dispõe sobre a concessão de recursOs do
Orçamento da U!Üão para entidade, ~ fins
lucrativos, instituida ou mantida por mais de
um ente federado, para a execução de
atividade de interesse comum.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° O art. 23 da Lei nO 9.473, de 22 de júlho de 1997, passa a
vigorar acrescido do.inciso IV seguinte:
"IV - sejam instituidas ou mantidas pelo Poder Público,
inclusive por dois ou mais Mu!Ücipios ou Estados, que prestem .
serviços de interesse comum."
Art. 2° O art. 25 da Lei n° 9.473, de 22 de julho de 1997, passa a
vigorar acrescido do inciso IV seguinte:
"IV - sejam instituidas ou mantidas pelo Poder Público,
inclusive por dois ou mais Mu!Ücipios ou Estados, que prestem
serviços de interesse comum."
Art. 3° Esta lei entre em vigor na data de sua publicação.

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES
PARA A ELABORAÇÃO DA LEI
ORÇAMENTÁRIA DE 1998 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
CAPÍTULO III
Das Diretrizes Gerais para a Elaboração dos Orçamentos da
União e suas Alterações
SEÇÃO I
Das Diretrizes Gerais
Art. 23 - É vedada a inclusão, na lei orçamentária anual e
elp seus' créditos adicionais, de dotações a título de subvenções
sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem
fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que
preencham uina das seguintes condições:
I - sejam de atendimento direto ao público nas áreas de
assistência social, saúde, ou educação e estejam registradas no
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS;
fi - sejam vinculadas a organismos internacionais de
natureza filantrópica, institucional ou assistencial;
uf - atendam ao disposto no art. 204 da Constituição
Federal, no art. 61 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, bem como na Lei n° 8.742, de 07 de dezembro de
1993.
§ 10 - Para habilitar-se ao recebimento ç1e subvenções
sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar
declaração, de funcionamento regular nos últimos cinco anos,
emitida no exercício de 1998, por três autoridades locais e
.
comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria.
;
§ 2° - É vedada, ainda, a inclusão de dotação global a título
de subvenções sociais.
'
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§ 3° - As entidades privadas beneficiadas com recursos
públicos, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do
Poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento
de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.
Art. 25 - É vedada a inclusão de dotações a título de
auxílios para entidades privadas, ressalvadas as sem fins
lucrativos e desde que sejam:
I - de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas
para o ensino especial ou representativas da comunidade escolar
das escolas públicas estaduais e municipais do ensino
fundamental ou, ainda, unidades mantidas pela Campanha
Nacional de Escolas da Comunidade - CNEC;
II -.cadastradas junto ao Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal para recebimento de
recursos oriundos de programas ambientais doados por
organismos internacionais ou agências governamentais
estrangeiras; e
m- voltadas para as ações de saúde prestadas pelas Santas
Casas de Misericórdia, quando financiadas com recursos de
organismos internacionais.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

emitida no" exercício de 1998, por três autoridades locais e
comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria.
§ 2° - É vedada, ainda, a inclusão de dotação global a título
de subvenções sociais.

§ 3° - As entidades privadas beneficiadas com recursos
públicos, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do
Poder concedente com a fmalidade de verificar o cumprimento
de metas e objetivos para os quais receberam os recursos. _
Art. 25 - É vedada a inclusão de dotações a título de
auxílios para entidades privadas, ressalvadas as sem fins
lucrativos e desde que sejam:
I - de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas
para o ensino especial ou representativas da comunidade "escolar
"das escolas públicas estaduais e municipais do ensino
fundamental ou, ainda, unidades mantidas pela Campanha
Nacional de Escolas da Comunidade - CNEC;
II - cadastradas junto ao Ministério do Meio Ambiente, dos
. Recursos Hídricos e da Amazônia Legal para recebimento de
recursos oriundos de programas ambientais doados por
organismos internacionais ou agências governamentais
estrangeiras; e
m- voltadas para as ações de saúde prestadas pelas Santas
Casas de Misericórdia, quando financiadas com recursos de
organismos internacionais.

LEI N° 9.473, DE 22 DE JULHO DE 1997
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES
PARA A ELABORAÇÃO DA LEI
ORÇAMENTÁRIA DE 1998 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPíTULOm
Das Diretrizes Gerais para a Elaboração dos Orçamentos da
União e suas Alterações
SEÇÃO I
Das Diretrizes Gerais

REGIMENTO INTERNO
DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989
APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• •••••••••••••••••••••• n

Art. 23 - É vedada a inclusão, na lei orçamentária anual e
em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções
sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem
fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que
preencham uma das seguintes condições:
• I - sejam de atendimento direto ao público nas áreas de
assistência social, saúde, ou educação e estejam registradas no
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS;
II - sejam vinculadas a organismos internacionais de
natureza filantrópica, institucional ou assistencial;
m - atendam ao disposto no art. 204 da Constituição
Federal, no ::u1:. 61 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, bem como na Lei n° 8.742, de 07 de dezembro de
1993.
§ 1° - Para habilitar-se ao recebimento de subvenções
sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar
• declaração de funcionamento regular nos últimos cinco anos,

.

TíTVLOIV
DAS PROPOSIÇÕES

Capítulom
DAS INDICAÇÕES
Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de "providência, a realizaçao
de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a
matéria de sua iniciativa exclusiva;
fi - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca
de determinado assunto, visando a elaboração de projeto SC'bre
matéria de iniciativa da Câmara.
§ 1° Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de
requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no
Diário do Congresso Nacional.
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Senhor Presidente:

INDICAÇl\.O N2 1.105, DE 1998
(DA SRA. DALILA FIGUEIREDO)

Nos termos do art. 113, inciso I e § {O, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exa. seja encaminhada ao Sr. Presidente da

Sugere ao Poder Executivo a transferênc~a da Secretaria Nacional
dos Direitos Humanos para a Presidência da República.

Repúhlica a Indicação em anexo, sugerindo a transferência da Secretaria Nacional dos
Direitos Humanos, que atualmente integra o Ministério da Justiç:;. para a Presidência da
Republica.

SaladasSessões,em!~de r.·v,,) de 199í,'

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

.~.

Excelentissimo Senhor Presidente da Republíca:

Mesmo reconhecendo

O

grande esforço do governo de V. Exa. na

promoção e defesa dos dÍ~eitos humanos no Brasíl, é forçoso admitir que ainda há muito o
que fazer nesse setor.
Violação de direitos básicos de crianças, mulheres c minorias.
atrocidades praticadas pelos órgãos de segurança, que deveriam estar a serviço da
populaçio, protegendo-a, e violencia perpetrada contra trabalhadores rurais são alguns
exemplos do que vem ocorrendo no Brasil.
Recente relatório da OEA mostra o Brasil como um país que
privilegia os ricos, tem uma polícia violenta e sofre a ação de esquadrões da mone que
elíminam líderes rurais e, nas cidades, jovens pobres suspeitos da ptãtica de crimes
(conforme O ESlada de São Paulo, de 9 de dezembro de I ~7). Enfim, um pais onde os
díreitos humanos são constantemente desrespeitados, muito embora o relatório também
reconheça o empenho 40 atual governo para modificar essa situaçio.

f

J

V~,----

DeputadO. DALít.kfKíUEIREDO

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - Cem

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

Desnecessàrio dizer que a presença do Poder Público nesse setor e

.

imprescindível. A esse respeito, além de outras providêncías que visem a fortalecer os
órgãos puhlicos. detendo que a condução dos assuntos penmentes a direilos humanos, por

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

sua relevância. esteja o maIS próximo possivel do Chefe do Poder Executivo federal.
Alualmente. está a cargo da Secretaria Nacional dos Direitos
Humanos. que integra o Ministerio da Justiça. a coordenação e execução do Programa
Nacional de Direitos Humanos. harmonizando as diversas politicas setoriais em matéria
de direítos humanos e cidadania, em artículação com a sociedade civil.
A impomncia das ações de competência da Secretaria e o que me
leva a subscrever esta Indicação. Como anteriormente dito, entendo que as decisões
relativas às políticas sobre direitos humanos devem estar sob a orientação direia do
Presidente da Republica. Com esse entendimento e tendo em vista as disposições do ano
61. § 1°, da Constituição Federal. venho sugerir a inclusão da Secretaria na estrutura da
Presidencia da Republica.

Ê como encaminho a: V.Ex,,: a presente Indicação.

Sala das Sessões, em

~? de ::ft>,.A..1 de 199~

REQUERIMENTO
(Da Deputada DALILA FIGUEIREDO)

Requer o envio de Indicaçio ao Poder
Executivo, sugerindo a transferência da Secretaria
Nacional dos Direitos Humanos pera • Presidenci.
da Repuhlica.

SUBSEÇÃO III
Das Leis
Art. 61 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na fonna e nos casos
previstos nesta Constituição.
§ 10 - São de iniciativa privativa do Presidente da República as
leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Annadas;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e
orçamentária, serviços públicos e pessoa! da administração dos
Territórios;
.
~) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, refonna e
transferência de militares para a inatividade;
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da
União, bem como normas gerais para a organização do Ministério
Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;
.
e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da
administração pública.
§ 20 - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à
Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um
por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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CONGllESSO NACIONAL decreta:

Art.. 12.. o art.. 129 do Código Penal. aprovado
pelo Decreto-Lei nQ 2.848. de 7 de dezembro-de 1940. passa a vieorar acrezcido do eeeuinte § 9g.:
"Art.

~29

•••••••••••••••.••••••••••••••••••••.

8 92. Se o crime é pratig~do contra mulher ou
menor. a pena é aumentada
um terco em qualquer das hipóteees previ.e.tas neste artillo .. ·'

em

REGIMENTO INTERNO
DA,

Art .. 2Q..

Esta lei entra em· vigor na data de

sua publicaç.l.o.

cÂMARA DOS DEPUTADOS'

Art. 39.

Revog~-se

as disposições em

con~rà-

rio ..

JUSTIPICACAo

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

Di.epl5e o art. 129. do Código Penal.
lelJi5er; corporair; dolo8&S e culpolSas.o

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

t50bre de

Todavia. eeee dispositivo de n0880 estatuto
penal ir omisso quanto aos caBOS em que as vitimas 8&0 mulheres ou
menorefl.

TÍTULO IV
DAS PROPOSIÇÕES

Ora. tradicionalmente. no contexto do ordenamen~o juridico-le~al brasileiro e. particularmente. sob a éMide
lia C0n8tituiç8o de 1988. tanto li mulher quanto o menor merecem
~ratamento especial.

Capítulo III

El!~ trátamento.o especialmente na área do Direito Penal. deve eet.ar 'eivado de pro'toçao qut;' tan'to a mulher
como a criança devem merec~r. devido à fraciiidade de sua condi-

DAS INDICAÇÕES
Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização
de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a
matéria de sua iniciativa exclusiva;
.
II - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões licerea
de determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre
matéria de iniciativa da Câmara.
§ 1° Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de
requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no

çllo.

Exat.amente por esse motivo. no ca80 de violênperpetrada cant.ra a mulher ea criança ou adole8cente~ a pena
ser impos1;o ao criminoso deve 15er aeravada~

ci~
&

Talo objetivo deet.a
merecerá .acolhimento.

prapo~icao

aue. esperamos.

Plenãrio Ulysses GuimarD.es .. em 21 de Fevereiro de 1$95.

Diário do Congresso Nacional.
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RITA CAMATA
Deputada Federal

"lEGISlACAO CITADA ANEXADA PELA
w,JORDEHACAo DE ESTUDOS LEGISlAnvos.c.ol"

PROJETO DE LEI N° 59-A, DE 1995
(Da Sra. Rita Camata)

DECRETQ-LEI N~ 1.848. DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 (*)

Acrescenta parágrafo 9" ao artigo 129 do DecrettH.ei n" 2.848, de 7 de dezembn:> de
1940 - Código Penal; lendo parecer da Comissio de Constituição e Justiça e de

~ = constiIucionalidade, injuridicidade, falta de técnica legislativa e, no m6rilo,

PARTE EsPECIAL (*)

TtniLo I
DOS cRIMEs CONTRA A PESSOA

(PROJETO DE LEI N" 59, DE 1995, A QUE SE REFERE O PARECER)

... :

_

~

"

_~

_

CAPiTULO 11

SUMÁRIO

DAS LESÕES CORPORAIS

I - Projeto inicial

iApo cor,onJ
An•.129. Ofen(jer _ iOlqridacJe corporal Ou a saúde de ourrem:
Pena - de,ençio. de 3 (Irb) meses a 1 (um) ario.•

11- Na ComiS8Io de Constituição e Justiça e de Redação:
- Parecer do Relator

- Parecer da Comissão

Lesio c:orponI de ..I...... era...
§ I ~ Se resulta:
I - inc:apacidade para as ocupações habiluais. por mais de 30 (rri"a) dias:
• V'MSc MI.

'li.

§

2.-. do C6d~ rH Pmcmo 1JwttII.

.

11 - penlO de vida;

.Pena - reclusio, de I (um} a S (cinco) anos.
f 2~ Se resulta:
I - incapacidade permanente para o trabalho;
" - enfermidade incurável;
111 - perda ou inutiJizaçio de membro, ..nlido ou funçlo;
IV - deformidade permanenle;
V - aborlo:
•
Pena - reclusio. de 2 (dois) a 8 (oilo) anos.

O Projeto retomou à Câmara, por força da
alteração que lhe foi introduzida no Senado, já agora com a a11nea "h"
assim redigida:
"Art. 61 -

~.-

f 4! Se o IIInle con.ele o crime impelido por motivo de relevante valor sociaJ ou
moral ou sob o dominio de violenta emoçlo. 1010 em sepida a injusta provocaçlo da
vitima, O juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terÇO.
Stlllllltaiçio da _

O juiz, nlo sendo Ir&ves as lesões, pode aÍIIda substituir a pena de de!ençlo

pela de multa:

J - se ocorre qualquer das hipóteses do pariarafo anterior:
" - se as lesões do reciprocas.
1-............

I

6~

se.1aIo e cul_:

A___

Pena - deIençio, de 2 (dois) maes • I (um) .....

17~

'.!.

.'

Aumenta.,.. pma de um t~, '" oconer qUllquor cIa< ~ do ano 121,

.11!twM,.."....""""..._Lft,,~I.I'~ Aplica.,. à laIo culpou

•• JJ.}tIIM.I-

° dispoIlo 80 I 5~ tI!!~. 121.

crime:
h • contra- crilll1Ç8, idoso,
enfenno, mulher grávida e pessoa
portadora de deficiência qllC dificulte
ou impossibilite a defesa."
Na Comissão de Constituiçllo e Justiça e
de Redação da Câmara sustentou o mesmo Relator a desnecessidade e até
mesmo o prejuizo do acréscimo das expressões constantes da emenda do
Senador Roberto Freire. É que a palavra "enfetiilo", empregada np
Código, correspondia segundo mansa jurisprudência a todo tipo de
incapacidade ou deficiência flsica para defender-se. Por outro lado, a
parte fmal, "que dificulte ou impossibilite a defesa" é claramente
limitativa. Transfonnada em lei, já nio bastará a condição de enfenno ou
deficiente para qllC se imponha a agravante. Será necessário demonstrar
que a enfermidade ou a deficiência é de tal natureza e extençlo que
impossibilite o exercicio da defesa
.

Em seu segundo parecer pcnmte a
Subcomissão de Direito Penal o Relator advogou, baseado nestes meanos
argumentos, a manutençllo do texto anterionnente aprovado pela
Comissão.

• f'!ftHIf,.,..,~~Lft.!""./J . . . tltlflO.

........................................................................................... ,
.................................................................................
COMISSÃO DE CONSTITUÚ;:ÃO E .rosnçA

..

11 - ter o agente cometido o

Laio COI'JIOI'aI ..... lcIa d.......
f 3! Se multa morte e as cireunslãncias evidenciam que O IIIme Dio quis O resul.
\&do. nem assumiu o risco de produzi-lo;
.'
.
Pena - redusio: de 4 (qUaIrO} a 12 (ÍIozel anos. .

S~

1S 008SS ..

as expressões "e pessoa portadora de deficiênCia' que dificulte ou
impossibilite a defesa".

111 - debilidade permanente de membro. sentido ou funçio;
IV - aceleraçio.de parlo:

f
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É no contexto dessa discusslo que sUQlC o
.Projeto de Lei nO 59, de 1995, da deputado Rita Camata, p~·.o qual se
prevê o acréscimo de um parágrafo ao art. 129 do Código Penal, assim
redigido:

PARECER OA SUBCOMISSÃO ESPECIAL CRIADA PELO ATO 111"
01 DE 1995 (MATÉRIA PENAL)

"Art,

O artigo 61 do Código. Penal ~idera
circWlStância agravante, quando não constitue ou qualifica ~ cnme, ter o
agente cometido o delito "contra criança, velho ou enfenno (Art. 61, lI,
inciso "h", do Código Penal).
Em 1989 o deputado Giovani Borges apresentou
o Projeto de Lei nO 2.797-0, que detenninava a inclllSã? ~ mesmo
inciso "h" da citada norma penal a expressão "mulher grávida: .
A Comissão de Constituição e Jqsti~ e de
RedaçIo aprovou o parecer do Relator, que ~a pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legis!&úva do Projeto, com
recomendaçlio de acolhida também quanto ao mérito.

O projeto elaborado pela Comissio passou a
.
resultante do aetéscimo daquela
tramJtar,
portanto, com a _d.~""
.~
expressilo:
"Art. 61-

.

••••••••• ; •••••••••••••••••••• u

.

11 - ter o agente cometido o crime:
h .. ~t;;~~~ ..~Ü;;;:·;;;;f~
ou mulher grávida."

No Senado, por iniciativa do Senador - _
, Roberto Freire, a a1lnea "h" sofreu nova a1teraçl1o, a elll se incorporando

129 -

,.,..:

..

Parágrafo 9" - Se o crime é
praticado contra mulher ou menor, a
pena é aumentada de um terço em
qualquer das hipóteses previstas neste
artigo"
Como já nllo se trata de circunstincia
agravante mas de causa de awnento de pena, caso aprovado o projeto
teríamos
a menoridade da vitima, em qualquer crime, como
circunst4ncia agravante C, somente nos casos do art. 129, como causa de
aumento de pena. A repetiçllo seria inútil dada a impossibilidade do bis la
Idem, ou seja, da acumulaçlo da circunst4ncia agravante com a norma
qualificadora.
O projeto faz ainda da condição feminina
o objeto da qualificadora do art. 129. Se a razão do projeto está na a1egada
fragilidade da mulher, a nonna qualificadora deveria estender-se ao tipo
mais grave de crimes contra a pessoa, o homicidio. ou aos de pcriclitaçlo
da vida e da saúde, como maus tratos, ou finalmente aos crimes contra a .
liberdade individual, como "Constrangimento ilegal", "Sequestro e circerc
privado" e "Redução a condiçio análoga à de escravo" (a tiJlll'8 cIcIituola
de "sequestro e cárcere privado" contém a qualificadora quando a vitima
é ascendente, descendente ou cônjuge do agente", art. 148, parígrlfo 1·, I
do Código Penal).
Pelas razões expostas o parecer é no
~tido. ~ q~ o Projeto nio padece de qualquer vicio de
mconstituciooahdade, recomendando-sc contudo a sua rejeição pc1Is .
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P__ clet<:nçlD. deOI (um) .03 (três) anosemullll.

apontadas questões de juridicidade e técnica legislativa. Essas mesmas
razões nos conduzem à rejeição, qUllllto ao mérito.

§ l- - A pena. é aumatWla de um terço ate met:wle. se
bouver vilima monor de 18 ..... mulher gnMds, indíJ!Cllll. portador de
deliciênci& ou aIiensçlio lllCIll8l.

Sala das Sessões,"26 de fevereiro de 1997.

§ r - Incorre nas mesmas penas llQuele que ha<pedar
trabalhadores reemtados nafonnado ca~t.
Art. ~ ~ Transportat ou promover o ~ de
trabolhAdores Edaciooado à prestação de ~ em estabeI~

\~L ~lp-;-~~

IBRAHIM ABI-ACKEL

atividade de qliaJquer natureza, em desacordo com as normas legai); e
administrativas, CJIllOIldo a perigo a vida e a saúde dos trabalhadores: Pena - detenção, de OI (um) a. 03 (três) anos, e multa.

Relator

§ ÚDico - A pena. é aumentada de m~e, se do fato
resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta morte.

l1I - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade,
iljjuridicidade, falta de técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do Projeto
de Lei nO 59195, nos tennos do parecer da Subcomissão de Matéria Penal.

Art. 4° - Deixar o tomador de serviços ou seus prepostos de
'as normas sanitárias, de segurança ou de duração do trabalho,
estabelecidas pela lei ou pelllS autoridades competentes, expondo a perigo a

e:tUnJirir

vida ou l/. saúde dos trabaIhadores:
Pena - detenção, de OI (um) a. 03 (três) anos, e multa.
§ Único - A pena é aumentada de m~e, se da omissão
resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada. se resulta morte.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Henrique Eduardo Alves - Presidente, Moisés Bennesby e
Marcelo Déda - Vice-Presidentes, Benedito de Lira, Mussa Demes, Ney Lopes,
Osmir Lima, Paes Landim, Raul Belém, ViImar Rocha, Aloysio Nunes Ferreira,

Djalrna de Ahneida César, José Luiz Clerot, Sílvio- Pessoa, AJzim Ewerton,
Edson Silva, Luiz Máximo, Marconi Perillo, Coriolano Sales, José Genoino,
Matheus Schmidt, Nilmário Miranda, Sérgio Miranda, Adhemar de Barros Filho,
Darci Coelho, Gerson Peres, Jarbas Lima, José Rezende, Prisco Viana,
Rodrigues Palma, Vicente Cascione, Nilson Gibson, Pedro Canedo, Jairo Azi,
Paulo Gouveia, Vanessa Felippe, Ivandro Cunha Lima, Marquinho Chedid, zaire

Art. 5" - Contratar ou penmnr o tomador de serviços ou
seus prepostos que menores de 14 anos prestem serviços, salvo na condição
de aprendiz, ou que menores. de 18 anos realizem trabalbo noturno, perigoso,
insalubre ou que contribua negativamente para a sua formação moraI., téaúca
ou profissional:
Pena - reclusão, de 02 (dois) 3>06 (seis) enos. e multa.
Art. 6° - Induzir trabalbadõres, mediante artificio, ardil ou
qualquer meio fraudulento; ou obrigá-los, mediante constrangimento fisico
ou psicológico, a trabalhar ou permanecer trabalbando em estabelecimento
oU atividade de qualquer natureza:
Peua - reclusão, dC OI'{tun) l/. 04 (quatro) anos, e muIta.
além da pena correspondente à violência, se o fato não constitui crime mais
grave.

Rezende, Celso Russomano, Hélio Bicudo, Marta Suplicy, Pedro Wílson, Luis

§ 1° - A pena aumenta-se de wn terço até metade:

Barbosa e Jair Bolsonaro.

I - Se a violência oU ameaça é exercida com

Sala da Comissão, em 18 de novembro de 1997

_.,

De~~o

~
li
esidente

~S

arma;

n - Se há vitima menOr de 18 anos, mulher grávida,
indígena, portador de deficiênéia ou alienação mental.
§ 2° - Considera-se artificio, exemp1ificarivamente, a
retenção de documentos, a falta de contrllIo escrito ou anotação na Carteira
de Trabalho e assinatura de papéis em bmnco.
§ 3° - Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de OI (um) a 03 (três) anos, e multa.

PROJETO DE LEI N° 929-A, DE 1995
(Do Sr. Paulo Rocha e outros)
Define cilmo crimes as condutas que favorecem ou configuram trabalho forçaoo e
ascravo; tendo parecer da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, pela aprovação. Pendente de parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação
(PROJETO DE LEI N" 929, DE 1995, TENDO APENSADOS OS DE N°s 1.4861'96,
2.088/96,3.708/97 e 3.649197)

§' 4° - Se n!ia houver violência, o juiz poderá aplicar
alternativamente a pena de perda. do imóvel ou estabelecimento, se
pertencente ao agente ou à pessoajuridica de que detenha o controle.

Art. 7" - Inrluzir trabalhadores, mediante artificio, ardi1 ou
qualquer meio fraudulento, ou obrigá-Ios, mediante constrangimenro físico
ou psicológico, a adquirir alimentos, produtos de primeira necessidade,
. 'strumentos de trabalbo, ou a h~pedar-se em estabdecimClltos indicados ou
mantidos, direta ou indiretamente, pelo tomador de serviços ou seus

prepostos:

o Coogt<ao NIcioaII_
Art. 1- - AI condutu prma. ncrta Lei CODStituem erimts
contra. otpIIizaçio
p>I do _ . que _ _ iut=sso&_

:..,~tr1baIIla<lom, """ pnjuizo doi provistos DO CócliBo Penal e

~

"

.

.

Peaa - reclusão de OI (um) a 04 (quatro) anos, e multa,
além de pena cormspondcnte à violência, se o fato não constitui crime mais

grave.
§ 1· - A pena aumenta de um terço até metade:

i - Se a violência: ou ameaça é

-

exercida com emprego de
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D : Se há vítima meoor de 18 lIDOS, muIhcr grávida,
indígcll8,. portador de dcficiêocia ou a1iemçio mc:tItal.
..§ r

- Se o crime é culposo:

,

Pala - dcteoçio, de 01 (um) a 03 (três) anos, e mlUllL

f 3" - Se não houver violência, o juiz ~licar
I11Iemativameme a paIll de perda do imóvel ou estabelecimento
10 aaeme ou à peaoajlll'Ídica de que tenba o COIItrOle.
Art.1f' - Manter.~res em estado de escravidão'ou
~ .~ção an8Ioga à de esc:ravo.. bem como vender, comprar ou
intermediar trazIJação cujo objcro seja a força de lrlIbalho de pessoaS em
eIlIdo de escravidlo ou em condiçio lIIlIIoga à de escravo:

Peaa - ~ deP3 (três) a Oli (oito) ~ e mul1l1.

f 1· - Se a ação Ou omissio do tomador de serviços ou seus
~ for culposa, a pcnaé de detençio, de 02 (dois) a 04 (qwuro) anos,
tetço:

f r - A pena, no tipo doloso e culposo, é aumentada de um
I - Se há privação dah'berdlfde de locomoção;

n - Se há emprego de arma:

Paswios mais de cem anos da aboliçio da escmvaturll, não
foi·ainda. este regime de 1mbaIbo suprimido da prálica social. Pelo contrário,
segundo . relatório da Comissão Pastoral da Terra e Ii& Organizaçio
~ do Trabalho, é cada. vez maior o número de pes!108S sujeitas a
esta degradante reIs.ção de 1mbaIbo. O próprio governo brasilem-o xecoDhecc,
no. relatório que apresentou em.l994. 80 Comitê de DireitoS HUIlIllDOS da
. ONU; relativo 80 cumprimento do P~ lnt=IacionaI dos Direitos Civis e
Potiticos.. que "Foi verificada. a existêncla.
• de trabalho não-Iivre nos~
Alagoas, Bahia, Espírito Santo. .~ Gerais, Mato Grosso
PanuIá, ~de Jaoeiro, Rio Grande do Sul e Si'o Paulo".
.

Ao contrário do que possa parecer, a utilização da
.
express!o "trabalho escravo" iIão constitui qualquer excesso' de linguagem.
Que outro nome usar para designar um sistema em que famílias inteiras são
deslocadas para pontos afastados do território nacional, têm seus documentos
retidos,· São c:oustrmlgidas a assumir dívidas para a própria sobreviv&1cia e
são óbriBadas a traba!bar em condições degradantes, sob a mira das annas de
pistOleiros?
Estas coodutDs estão a se propagar, apesar dos esforços do
Winistério do Trabalho. Frente à sua gravidade, a repressão' Da esfera
tmbsIhista se mostr& illsuficiente.
.Os tipos atualmente definidos -pelo código penal são múitp .
restritivos, deixando de prever alguns dos principais meios de que 'se valem·
Os promotores, den1re os quais se destaca r. fraude.
A exigência do dolo por parte do agente impede a plDÚçio
dos proprietários e gerentes que, por meio de contratos de empreitada c subempreitada, eximem-se da ~usabilidade
Já a redação do atuai delito de redução a coodiçio análoga
á de escravo (Brt. 149 do Código Penal), embora genérica, tem" lIido
iDterpretada. restritivamente pelos tribunais, o que vem excluindo as situações
nafonna como elas se apresentam narcalidade.

PenaI- '

.

m . Se há vítima menor de 18 anos, mulher grávida,
indilJ'Cll8, portador de deficiência ou a1iCllllÇ8o mClltál.

§ 3" - A pena, no tipo doloso e culposo, é aumentada de
metade se resulta a alguma vítima. em razão de maus-tratos ou da natureza
da deteoÇio, lesões cotponJis de natureza grave e triplicada, se resulta morte.

f 4· - O juiz podcrá,.
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em qualquer caso, aplicar

~~ a pena de perda do imóvel ou do estabeIccimcnto em que o
cnme for pratú:ado, se pa1aJceIltc ao agente ou a pessoa jurídica em que
taIba o poder ele dccisio.

I 5" - Coasidcra-sc trab8Iho escravo ou análogo aquele
p-rado em coadições ficica, psíquica ou CCOIIOmicamentc degradllntes, que
do posSibilitam 80 trabdJador desligar-se dele a qualquertcmpo.
.
AJt. ,. • Coosidcr&-le tornadm' de serviços o proprictáiio'(:
o ~ e seus prepostos, o administrador, gm:nte,
~
empreiteiro. e respoasáveI pelo esrabclccimenro ou.nvidade. .:::\~

empf'!.'IiJ.

O presente projeto de lei visa sanar estas imperfeições. Foi
elaborado pelo Fónnn Contra a Violência, que reúne representantes dos
trailaIhadores rurais, entidades de defesa dos direitos humanos e dos poderes
pUbliCO$. O grupo de tmbsIho designado pelo Fónnn para redigi·lo foi
composto por representantes das seguintes instituições: CONTA0, CPT,
Secretaria de FiscaIizaçio do Ministério do Trabalho, Ministério Público
Federal, Ministério Público do Trailalho, Comissões de Direitos Humanos e
de A!lJicuItura, e Subcomissio de Trabalho Escravo da CâmIn dos
Oepulados.
Os tipos penais ora definidos não visam substituir os já
constantes do cõdigo penal. Seu principal e1emeDto de dif=nàaçlo consiste
no fato de que atingem os interesses dos trabalhadores do pomo de viita
coletivo ou difuso. Bmcou-sereprimir o 1mbaIbo forçado e _
eaquanto
um regime de trabalho. Por esta razio, o projeto utiliza a expressio
"Trabalhadores" sempre no plural. As condutas que violam os interesses de
apenas um individuo continuam a ser regidas pelo código penal.
Por proteger interesses coletivos, os tipos peaais ora
definidos C8IlICteriz:am crimes COIIlm a organizaçio do ~ 1lO
~ rill competência da Iustiça Federal, o que 1lO justifica frcrJ.1f ~
até o momento verificada. na esfera estadual, o que tem causado graves
repen:tJ&SÕCS para a imagem do pais no exterior.
Tendo o pais ratificado a Convenção Relativa li J3sc:m1icI!o.
de 1953, a Convenção Suplementar sobre a Abolição da Escravatma. do
Tráfico de Escravos e' das Instituições e Práticas Anál98U à Escravatura; de .
1956, e as Convenções ri' 29, de 1930 e ne 105, de 1957, ambas da
(Decretos Legislativos ri' 66165, 24156 e 20165), à. União deve competir a·
repressão ao trabeIho escravo.
"
Tanto o trabalho forçado como o esaavo ~
pelo constrangimento 80 trabeIho. O último reYeste-se de lIIIior gravidade,
pois pressupõe a degradaçio das condições de 1mbaIbo. O descumprímallo .
de normas básicas de segunmça e saúde, capaz de expor a risco·de vida doa
trabalbadores, e o trabáIboinfaírtilsão ·também penalizados, aiIIda qUI?:
ausente o COlISIrlIIIgime,frente à gravidade dos ~ que qridem. "
Além das condutas de ttabaIbo forçado e escravo
propriamente ditas, o projeto também criminaIiza os diversos momentos em
que se organiza o regime ~e 1rabaIho escravo ou forçado: recrutameato,
tnlnsporte, hospedagem e endividamento. Com isto, permite-se uma atulIÇio
preventiva, mediante a rc:presSão dos aspectos mais vulneráveis deste rqimc .
de trabalho.
As penas estipuIadal guardam c:oeti!Icia com o liItema cb
eódigo penal. Preferiu.Ie a pena moderada, mas de aplicaçio mais provável.
à pena exage:ada, que IlIJ:lIlJItIltO seria.aplicada. A pena básica é lCIlIIh
<

. Art. 18" '. Nos am:odmncntos, é dever do arrenda.dor
fiscalizar se o am:ndatário pndÍCa ou pennitc trabalho forçado ou escmw
leU estabelecimento ou imóvel e IepfeSClltar às autoridades federais
compermtes para a aplUllÇão.
.

em

.
~ 11 - Aplicam.se 80S crimes pm1sros nesfa Lei as
regras genus do Código Penal, sempre que ela disponha. de modo dívmo.

deverá __I:

.~c:ar

AJt. 12 • Em todos
os tipos .."""Ai. previstos nesta.Lei o JUIZ
..
.

_.r--:...

".w...u~v~

80

aaarte como pessoa fisica ou para a

peaoa JlD'ldica nas ~U8IS detalha o poder de decisio, a peca de proibição de
o~ de Iinanciameato público ou ÍJlçentivo liscal pelo prazo de 05
(CIIICO) a 10 (dez) anos.

Art. 13'- Esta Lei ezma em vigor IIB. daIa de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Orr
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~ quando houver entre aS vítimas pessoas vuJnemr~ (~
mulher grávida, indfgena, porwIor de deficià1cia ou aIieDado meDlI1).
resultar lesão corporal ou morte, ou for empnlllllda viol&lcia.
EstabeIeceu-se 1ambém como pena aceaória • vecIaçIo ele
obtenção de finauciaznento..público ou iIIcemivo fiscal pelo ape ou ~
jurídica. por ele cIirigida.
Inlroduziu.se a peaa de perdimenIo do bem. previIlallO m
. S', XLVI, b, da CoustituiçIo para OI crimes de trabaIbo forçado. e ~
smdo sua aplicação al1anativa 110 primeiro caso (quaDCIo DIo liouYer o
elemento violêocia) e cumulativa 110 segundo. cpIIIIdo' houYer
respoosabiIidad do proprielário do imóvel.
Tendo presente que este regiMe de traboIho se desenvolve
.mediaute a participoção de uma cadda de intermediários, o projeto procura
caracterizar a responsabjljdade tllIIlD dos 8gente& imedia10s de cada COGdullI,
como dos que OI c:ontratlpD. Para islD, ~ a ~ "tpJt1JfjIt:f ele
'SerViÇÓi ou seus ~,já IDIpJamemc UlilizadaIlO dinlito cIo~
Frente à inexistêucia de respoasabiIidade objdiva 110 din:ilo
penal, o projeto estabelece a obrigaç/io de vigilância do propIiel8rio do
imóvel sobre a conduta de póssívcis lII'R:IIdalários., com o que passará a se
c:aracterizar sua culpa em caso de omissiIo.
Cremos, portanto, que a aprovoção do preseatc projeto de
lei representaIi um grande passo no sentido da vig&cia dos direitos h _

em~nosso.pais.
. dasSessões,em~de 5>e7 de 19?S.
OR

d.iJrn: /vlM~
Deputado NILMAlUO MIRANDA·
PT-PA

Deputado ALCIDES M~DESTO
PT-BA

cJo.sc lIOS lmIsiIeiIos c lIOS cstrIJIgeiro& rcâdcIltcI DO PaIs a inviolabilidade do diJcjlo
à vida, à h1lenladc, à igualdade, à sepraDÇa c à propoiedadc,.1IOII tcnnos quinta:

_

'"

--

.

c).~.trabIIlIoc iJrçac!Os;

e)~

DECRETo-1:.EI·,N~ .2,~; DE 7 DE DEzEMBRO DE 1~
. f:6d;60 PtMl••
O Presidente da Repúbli<:a, usando da atribuiçlo que lhe confere o an ISO da
COnslituiçlo, dcc:rela a scguintc Lei:
•

. .PAm: ESPEcW. (*j"
l1TULoI
OOS,ÇRIMES CONTRA A PESSOA
CAPtrut.o VI
DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL

.%10. 1

PMDBIPA

~~ ..Q!~
r~~í"""
DIlplDI!oJ'EllNANDO GA. . . .
. .. PVnu
DepaDIdo.mw.DJNOJmaoll
PSBIBA

Dos Crimes c:onua a Liberdade PeuoaI

..................................................................................
Reduçio a coadiçio aúJoP i de _ " .
An. 149. Reduzir al&uém a c:ondiçIo análop à de àcravo:
Pena - recluslo. de 2 (dois; ~ (oito) anos.

a

.................................... :.

~

CONSTITUIÇÃO
-REPúBLICA FEDERATIVA DO B~
1988

~

..

~~: ~.~

~::

_ DECRE'l'U 1J'XiUlLATIVO Kt . . DE 1H5
Aut<lnm o GOf1InIo lIrlllilem. 11 lId.m 4 ~ Illbr. 11 &Icnl1lllblN.
CIUlnad4 " ' GeMbJII .,. 25 de #talIbro • 1I2S • llIIIlllfGà . JIIJO
protOCOlo liberto li lU.r.nlltara CII li 1lCàuiç40 _ 'l de deu1ftbrÓ' 1DA,
e li con~ Stlplnaatll' Illbr. 11 Ab0Ug40 cIlI Blcra1>llt1lrfl. cio 2'nI-

d;

/fCO ele EIl:TIjflOl e dIU l'IUtlhúg611 • Pr4tlcCs A~ li EICnIIICIbItlJ,

jiT7r.ll/J4 "11 GelUllra 11 'l Ifc Ktmllro •

·UG!su.çlo cnJJ>A.IJI:UDJ. PELA
COORDENJ.çlo DE ES1\JDOS LEG'Sl.AllVOS-eeDl"

.

""

tf) de'beDimcalo;

DepuIada ELCIONE lWlBALIIO

•

..

XLVI - a lei JqlIIJará a iDdividúaIizaçI da pena c lIdoCad, entre outIas, as
scgaiDtcs:
a) pri\IlIçIo ou ~ da Iibcrdade;
b) )lCllIa de bens;
c)mu!ta;
tf) prcstaçIo lOCial aItcmativa;
e) suspensio ou iDtadiçio de diIàtbs;
XLVII- DIo haverá JlCIIII:
a) de morte, aIYo._ CU9 de pena deCImda, _ tenIlD&do art. 84, XIX;
b) de c:aráU:rpeqíéluo;
,

~~
Deputado TUGA. ANGDAMI

DepaIada lUTA CAMA'tA .
PMDBIPR

Janeiro de 1998

liM.

Art. J' ,.. o Oovtmo ilrUIlmo autorizado a aderir i coDftD9Io a&bre a Escrafttura, assinada em 0tIItIln. em 25 de ulemllco de 182S, •
emenaadJo pel' protocole aberto " assID&tura ou " ace1taçio em ., de dezembro OP JlI5lI e & conYeIlÇào SUpIelDentar .obre & Abo1Içio da EIara..atura, do TrAfico de &craY05. e dU lJIIt1~ e Pritlcas ApilQsu •
Escravatura, fl1'mGd& eUl G'enebn.. a 'l de letembro de 1Hll.
Art.:ZO J:sk C1ecreto 1e1PIIatlt'o entrari em 1'IIor Il& date de sua )lUbUcaçio, 1'e1'000&Jas u dlaparlc;6a em contrUlo.
Senadl. Federal, em lC de juIh6 de JlNlll
Avm MOmA A1IIlUD&
Presldente do Senado l"ederal

DECRETO LEGISLATIVO Kt lM, DE 1965
Determill4 O Tegi8tro cio COlttrllto celebrlldo. . . 6 de Maio Ifc
196.3. entre li FlUer.d/l NIICknuzl 11 Ant6nio GIl~.de P.lIIll4 Lei,.

CAPtrowI

Dos D!RErros E DEvERES INDIVIDUAIS E CoLEnvos

A~;:'~~'~'i~~~~~~'~~~~&:;;~'~'~

e

OIltl'Ol •

.Art. 1· O Tribunal de contas da t1Jlfio rlilStrari o contrato celebrado, em 6 de malo de 1963. entre a Fazenda NacIoDaJ e Ant6mo GuDh~.
de Paula. Leite, para Iocaçio cio -pr~ D9 1.275, da rua Recente PeIj6, eÍli
Campinas, Estado de Sio P&1I1o ODde funcloDa & Coletoria l"ederal daquela
~ade.

.

-
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Art. 29 :8:ste decreto legislativo entrará eJ:ll
,caçlo. revogadas as dlsposI9óes em contrário.

vIJor

na data de sua.

publi-

dolescente", estabelecendo sanções à exploração do trabalho ilegal de crianças· e adolescentes.

Senado Federal, em 30 de aoril de 1965.
C.um.w N0li1lElU

D&

G.uu

Vice-Presidente do Senado Federal,
no exerclclo da PreSid!ncl&

(As COMISSOES DE TRABALHO, DE· 'ADMINISTRAcAo E SERVIÇO PQ

J;l,LICO; DE; SOOURIDADE SOCIAL E ~AMtLIA; E DE

CONSTITUI-

ÇAo E JUSTIÇA E DE REDACKo - ART. 24, II)
DECRETO LEGISLATIVVO. N9 20, DE 1965
APTOIb'IIII Con~. Iie

na. 21, 22, Pl, 93, »4, P7, 103, 1M 105
PIl, IJdoUld<U pela Conjerénci4.GerÚl dá
, Orl1cnf.l:~, lnimtacim:41 ao 2'rcbalho.
106 " 107

fi

rejeite

o Congresso Nacional decreta:

4 Ile ''0

~. lo Si!> aprovadas as convenÇÕes de ns. !!!, 22, 91, gs, llt, 97. 103
~~é~
.Jri~~tadas PfIB Confpy!r.cla-Geral da Organização Inter':

::

• f lo A ~1'mlÇio de nO "'3 nio Hri. apllcaela li; categorias de trabalho en\lD1er&das no /leU a.c.. vn, allneas "b" e "e".
I 29 Á ConvençAo de no 106 apllcar-ae-á li; categorias relacionadas. no
&eU m. 39, ex~sdas as COIIStantes lia allnea *b".'
ATt, 29 l: n:JeItada li Conve~ no DO, ãdo~da pela, 1110 SWi.o da
ConferEncla.-GeraI da ~ o Intemacional cio 'I'rabalbo, reuillda em,
lP4a, em São ~.

'Art. 1° O artigo 60 da Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990, passa
a vigorar acrescido de parágrafo único:
"Art. 60

.

_«,

Parágrafo único. A administração pública niÓ poded
finnar contr-ato; conceder beneficio ou incentivo fiscal ou
~reditício •. direta ou indiretamente por intermédio de peuoa
juridica, para quem explore trabalho de ~riança ou adolescente."

Art. 1I9 1I:ste decreto lClllslatl\"o mtrll.-á. em ~ na data de sua publl·
eaçio. r1l1'ogad&s :lS dIsposiÇÓes em contrário.
Art. 2° A~rescente-se, após o artigo 244 da Lei n·8.069, de:13 de
Senado Federal. em 30 de 1Ibr11 de 1955.
julho de 1990, os seguintes artigos, renumerando-se os demais:
CAXILI.O NoallEllA DA GAXA

VIce-Presidente do Senado Federal,
no exerclc10 da Prealdmcl&
DECRETO N•• U.'I21 - DI: 25
.,nmo DI: 1P57 ,
Promu!g4

DI:

Pena - reclusão de 4 (quatro) a 8 (oito) anos e multa.

c.

Crmvtl\ÇÓU ]fttenaac/Onaif <:0 Trabalho de 11,0 U. 12, U.
19 M, :!!l, 81, Sll. &9. g3. 99, 100 e
lGí. firmadas pelo Brut..l e 0!&tJ1?t
paíau em $euõef d4 C01Ifll1'lm<:'.4
O ...al "" orp"n'.zn;cio l~
dO T1I<oal1lO.

O

.......

Pres!de"te

"Art. 245. Explorar trabalho escravo ou semi-escravo de
criança ou adolescente:

§ 1° Se o trabalhá- for penoso, insahlbre ou perigoso ou
,realizado em loCal que atente contra os bons costumes, a pena será
aumentada em até dois terços.
§ 2° Em caso de reincidência, a pena será 'apliCada

da Rep1lbUco.,

em

dobro.
Art. 246. Empregar menor de catllrze anos, Alvo na
condição de aprendiz:

_

'

.

Deliro. Apense-u o, Pro;etot de Lei n° 1.486I~
o de nO 3.649197 00 ProjclO de I4 !lO 9291
Olicie-.e 1IO Requmntc e.lIp\\s, publique!"'1
Em (f}l(r

,,'I r97.

~:i~J.

REQUERIMENTO

, ScliclIa a VOlIflI ExcaIinc:ia, llOf Iermof li..- - . 1.42 8
14a do'ReQimento Interno, a apenoar;io dos E'rojetcs da l.8i nO 1.486I9!l 8 Oda nO
U4V/ll7 ao PrcjIIo da LIi nO ll28/95. por .. ua-.. da malárias COIMl8lU-

AIencioHmente.

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.
§ 1° Se o trabalho for penoso, insalubre oU' perigolO Ou"
realizado e~ local que'atente contra os bons costumes, a ~ será
aumentada em até dois terços.
.: §, 2· 'Em

caso de reincidência" a p!='la seR aplicada em

dobro."

Art. 3° Acrescente-se, após o artigo 258 da Lei nO 8.069. de 13 de'
julho de 1990, os seguintes artigos, renumerando-se os demais:
•Art. 259. Explorar trabalho escravo ou semi-escravo de

criançá ou adolescente:
Pena • fechamento definitivo do estabe1ecimento; perda dos
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio pelo trabalho escravo
ou semi-escravo e proibição de exercer comércio, administraçlo de
pessoa jurídica com fins lucrativos, funçio pública ou prestar.
direta ou indiretamente, serviço para a administraçio pública pelo
prazo de 10 (dez) anos.
Art. 260. Empregar menor.de catorze anos, Alvo na
condição de aprendiz:

PROJETO DE LEI N° 1.486, DE 1996
CDo Sr. AUl!.USto Nardes)
APENSADO AO PROJETO DE LEI N° 929, DE 1995
MOdifica o artigo 60 da Lei n9 8.069, de 13 de julho de
1990, ~e "dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
A-

Pena - fechamento do estabelecimento, por \0 (dez) a: 60
(sessenta) dias; perda ,dos valores acrescidos ilicitamente',.ao
patrimônio pela realização do trabalho do menor de catorze anos e
proibição de. exercer comércio, administração de pessoas juridica
com fins lucrativos, função pública ou ,prestar, 'direta QU
indiretamente, serviço para a ~dministração públicà pelo prazo de 2
(dois) anos."
'
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Art. 40 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5· Revogam-se as disposições em contrário.
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Seção 11
Dos Crimes em Espécie

..

JUSTIFICAÇÃO
A exillEncia de trabalho escravo em nosso pais, ao meamo tempo

em que nos estarrece, nIo nos deixa cruzar os braços perante essa dura realidade.
Aproveitando-se das condições de extrema miséria e fome em que
muitol cidadlos, pesIOU inescrupulosas os Iliciam com promessas de
lrIbIJho em Iupres distantes para escravizi-los e, assim, aumentar seul lucros.

.

Art. 2«. Vender, rornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer rorma, a criança ou adolescente rogos de estampido ou de artificio, exceto aqueles que,
pelo seu reduzido potencial. sejam incapazes de provocar qualquer dano fisico em caso de utilizaçio indevida:
Pena - detençio de seis meses a dois anos, e multa.
CAPITULO 11

DAS.INFRAÇÔES ADMINISTRATniAS

. 10 encontram

ClÍIIlÇIS e Idol~tes também nio aio poupados, até porque aio

mais lkcilmente aliciados.
.Mo os e.scravocratas modernos muitas vezes nem necessitam de
aIic:iadores para iludir suas vitima-.. nem de cap~ para impedi-Ias de fugir. Basta
oferecer um prato de comida para ter mio de obra disponlve! para penosos trabalhos e.sem
dinlito a deIcanso.

Ãi vezes, exiMe até um pagameuto em troca do trabllho, mas tio
irriJório que se pode mesmo dizer que ele só existe pro-forma.

çi trt~24S. Deixa~ o médico, proressor ou responsável por estllbelecimento áe aten.
,o sa de e de ensmo rundamental, pré-escoJa ou creche,'de comunicar à autorida.
de competente OI CUOI de que tenha 'conhecimento, envolvendo IUSpeita ou coollrma.
çio de malJlotratOl cootra criança ou adolescente:
Pena - multa de tras a vinte salários de rerem,aa, .plicando-se o dobro em ca•
so de reincid!nciL
Art. 246. ImPe<fir·ó ~nsável ou runcionário de entidade de atendimento o exerdéio dos direitos coiJstantêllloS incisos li, 111, VII. VIII e XI do art. 124 desta Lei:
P~' - multa de tras a vinte salários ele rerer!ncia, aplicando-se o d~ro em caso de reincid!ncia.
.........................................................................................................: - . :

'!

..

Art. 2Sg. Deixar o responsivel pelo estabelecimento ou o =\>resário de observar
'? que dispõe esta Lei ~bre o acesso de criança ou adolescente aos locais de dWersio,
QU sobre sua participaçio no espetáculo:
Pena - multa de tres a vinte salários de rerer!ncia; em caso de :eincid!ncia, a auloridadejudiciária poderá ileterminar o rechamento do estabelecimentr or até quinzedias.

NIo há inda uma lei para punir o trabl1ho escravo. Existe o artigo
149 do Código Penal, tipificando como crime a conduta de reduzir alguém a condiçio
WIop • de escravo, punindo-a com pena de recluaio, de dois a oito anos.
MIl, como enquadrar nesse crime os patrões que empregam
criaIIças em carvoarias Ou em canaviais, dando-lhes, apenas, Ilguns trocados, sem respeito
a nenhum horário? Deve-se, ainda, levar em conta que os próprios pais preferem ver os
filhos trabI1bando _ _ condições precirias, a vê-los na rua • mercê de traficantes de

................................................................................................................................................................
DlSPOSIç<íI;S PlNAlS E TRANSITÓRIAS
Art~ 2S9. A UniIo, DO prazo de noventa dias C?Iltadol da publlcaçlo deite Estatuto, elaborará projeto de lei dispondo sobre a cri&, \o ou adaplaçio de leUIórPos ia
diretrizes da poUtica de atendimento
rio art. 8lI e ao que estabelece o Título V

rWldas

cIrops.

do Livro U.
Parálrafo Ilnico. Compete aos Estados e MuniclpiOl promo_ a adaptaçlo
de seus órglos e programas ia diretrizes e princípios estabelecldOl nesta Lei.
Art. 260. Os co~tribuinlel poderio deduzir do impollO diMdo, Da decIaraçio do
Imposto sobre a Renda, o total das dOações rdtas 801 Fundos dos Direitos da Crian·
ça e do Adolescente - nacional, estaduais ou municlpais - devidamente compl:OVadas, obedecidos os llinites estabelecidos em Decreto do Presidente 11& Rçdbllca.

Com o intuito de punir qualquer tipo de exploração do trabalho de
criaIIças e adolescentes, propomos o presente Projeto de Lei; para cuja aprovaçio
conIamol com o apoio dOI ilustres Pares.
Sala das Sessões, em ~ d~':â·'''de 199 .

• AnI60 <0lIl mkIçiIo d«_1NIdo poI« Lti w! 1.142, do 11 ....1Ubro .1991.

f

M deduções a que se reCere este artigo nio estio sujdtas a outros llinilel estabelecidos na legislação do imposto de renda, nem excluem ou reduzem outros beneficios ou abatimentos e deduções em vigor, de maneira especial as doações a entidades
de utilidade pllbUca.
f 2~ Os Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e
do Adolescente rwuiio critérios de utilização, através de planos de aplicaçio das doa·
ções subsidiadas e demais receitas, apUcando necessariamente percentual para incentivo ao acolhimento, sob a ronna de guarda, de criança ou adolescenteL órfio ou aban·
donado, na rorma do disposto no art. '127, f 3~, VI, da CoustituiçilrFedetaI.

Deputado AUGUSTO NARDES
"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE EI1\JDOS LEOISLATIVOlloCeDt "

LEI.N~

1.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 (*)

DispiJe SOM O Estatulo do Criança i! do Adol_le, e d4 outnu pt"OyidlttciDI.
.

o PralêIâiIe da Rçáblica:

f 3? O Departamento da Receita Federal, do Ministério da Econonúa, Fazenda
e Planejamento, regulamentará a comprovaçio das doações reitas aos Fundos, nos termos deste artigo.

.

• f J! t1C1'tSaJtJtJdo ~J(l1Ai n! 8.2-(2.

"IÇO'.~ o Cóngresso NacioDaI decreta e eu sanciono a segiJinte Lei:

LIvRo I
PARTE GERAL
lO

:.

_

~

__ .. _

~

~

ThuLO 11·
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
...........................+

.

- _

'

_

I~

'

_

.

..

d~

12 tk outubro .1991.

f 4! O MiniJtério PIlbUco determinará em cada comarca a ronna de rucaJizaçio
da apUCIlÇio, pelo Fundo Municipll dos Direitos da Criança do Adolescente, dos incent1vol rllCais ref'eridos neste artiBO.
• 14.- «teCMllldo péI. Lã «! 8.242. _12 tk OfIlubro tk 1991.

e

.

CAPITuLO V

DO DlRErro'À PROFISSIONALIZAÇÃO
E Á PROTEÇÃO NO TRABALHO
• _
o IlOboIho do _ , vide .m. «12 o .uI do CCHIIOIItúIçlo dos Lds do 1IolNrllto (1J<cn.
104ft «! 5.412, «1!-s.IHJ).

Art. !lO. É proibido qÚl1quer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo Da coodiçio de aprendiz•

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

~

~

~

_

~

~

_

LIVRoU
PARTE ESPECIAL

TITULO VII
DOS CRIMES E DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS
CAPITULO I

DOS CRIMES.

DECRETO.LEI N~ 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 (*)

.

Código

P~nQI.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe conrere o art. ISO da
Constituição, dccrcta"a seguinte Lei:

CÓDIGO PENAL

.......................................................................................................... PARTE EsPECIAL (*)
TITULO I

DOS CRIMES CONTRA A PESSOA

-

..
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CAPtruLO VI
DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL

"LEGISlAGÃo(1 Cli.~.f)..6. ,~,n~;;~i~,[u:, P@l.:"
COORDENACÃO D~ 5:;7'JE.;~·;~ !,r:f:I:!.::,íT,F'.~;;;~,:>.·i;!

SeçiJo I
Dos Crimes contra a Liberdade Pessoal

Reptiblica Federanva do BíasLl

.........................................................................................................................
Reduçio • condlçio .nAloga à de esc..vo

Art. 149. Reduzir alguem a condição análoga à de escravo:
Pena - reelu.i1o, de 2 (doi.) a li (oito) anos.

,

---

.

PROJETO DE LEI N° 2.088, DE 1996
(Do Se. Pimentel Gomes)

DA ORDEM SOCL\!'
CAPiTL'LO VII

n9

DA F.~.MiLIA, nA CRIANÇA, DO Aom.ESC8:rm E D:) 1Do~(j

Art. 227. É dever dafamilia, dasocíeda~eJ:1o Estadoassegllrai'àc:tillilça eM
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, li 3limenlil.ção,
à educação. ao lazer, à profissionalização, à cultura. à dignidade, ao '~ilO, "
h'berdade e à convivênciafamiliar ecomunitária, além de colocá-los a ,alvo de '
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violêru:ia, crueldade ~
,opressão.

(l\PENSE-St AO PROJETO DE LEI N9 1.-486, DE 1996)

O Congresso Nacional decreta:

Ar!. 1° O art. 132 do Decreto-Lei nO 2.848, de 07 de dezembro de
1940, passa. vigorar-acrescido do. seguintes parágrafos:
"Ar!. 132

c~,,

- "'" ,ft~)~
CONSTITUIÇ
TtruLO VIII

-

Acrescenta parágrafos ao artigo 132 do Decreto-Lei
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.

"

<J

.

Pena ......................•..........................................................•
§ I" Explorar trabalho de criança ou adolescente, ressalvadas
as hipóteses da legíslação',trabalhista:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
§ 2" Se resulta a morte da criança ou do adolescente:
Pena - reclusão, de quatro.a doze anos."
JUSTIFICAÇÃO

Em fase de abundantes e irrefiltáveis constatações pertinentes ~
exploiilç5o dq trabalho de crianças e adolescentes, reiteradamente veiculadas pela mídia,\
causando-lhes daRos irreversíveis à saúde, mutilações, pondo-Ihes em risco a própria vida,
apresentamos o presente Projeto de Lei, com o objetivo de coibir tais abuses ao apenar
com rigor os responsáveis por essas atrocidades.
Assinalamos que o Projeto de Lei ora apresentado, buscar colocar
em prática as disposições do art. 227 da Constituição Federal, o qual estai,;,teee,'";r dever,
nIo só da famllia, mas também da sociedade e do Estado, assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridaile, o direito à vida, à saúde, à ajimentação, à educação,
ao lazer, à profissioualização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 'Iiberdade e à
conviv!ncia familiar e comunitária, além de colocá-[os a salvo' de tlida forma de
negligencia, discriminação, exploração, violencia, crueldade e opr~ssão.
'
Crianças e adolescentes colocados no mercado de trabalho não
podem desfrutar desses requisitos essenciais para o seu desenvolvimento harmonioso.
Deve-se, ainda, ter em mente que as condições de trabalho não
são, na grande maioria dos casos, dignas nem de adultos, como é o caso das minas de

carvão e das plantações de cana-de-açúcar.

§ 1Q O Estado promoverá programas de assbiêl1dn integml à ~5.M" ,;1,,criança e do adolescente, admitida a participação de entidades llào·g.JV"mEl
mentais e obedecendo aos seguintes preceitos:
I - aplicação de percentual dos recursos públicos destilll1dús à sfll1ê,e i},1
assistência matemo-infantil;
II - criação de programas de pl'l;;vel1çao e at"JJ(liíü,,"to cS"pi:L"ializ.z.iIJ
para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem COlIm ,2'~
integração social do adolescente portador de deficiência, mediante a trehuo
menta para;o:ttabalho e a ~nvivência, e a fucilitação do acesso aos beill' G
seIViços coletivos, com a eliminaçãa de preconceitos e oo51ácu1iJS arquitetôniCl""
§ 2Q A lei disporá sobre normas de COlliiniÇjjO d03 log..-adouHls e dú c'
edifícios de uso público e de fabricação de veículos de traru;pllrte coletivo,
fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.
s' jQ'O direito à proteção especial abl'allgerá os ~t;gÍJiííte; a5piiC10S;
I - idade mínima'de quatorze anos para admi,;,;}o ao l:rabJiliO, ob,l;;clJil·
do o disposto no 3rt. 7Q, XXXJJI;
II - garantia de direitos previdenciiíios e Íf~inilltisl3J;
m- garantia de acesso do trabalhador adrlk;sc;"litG à í~Lc"Ia;
IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atdbuiçcào de aw
infracional, igualdade na relação processual e defesa t,J,;;mcil ífDr Drofi~siúnal
habilitado, ~gundo dispuser a legislação tutelar ê.speci1ic~;
V - obediência aos principios de brevidade" e;(c<ôpciúlliili<:1J.:1e e 1~5lJGi,
to à condição peculiar de pessoa em desenvolvimellto. q1!llD.do da aplicação de
qualquer medida privativa da liberdade;,
o

VI - estímulo do poder público, através d" ass1,"'!Ilcia ju,idic:;.. i1i~-"uí:b-
vos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao 3GolJJime111o, se'à a fonna de
guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandoillldil;
.VII - programas de preveDç,lo e atendimento ""llêâaJiz3do à <:riarrç,'1II e
ao adolescente dependente de entorpec~ntes e drogiill afinE.
§ 4Q Alei punirá severamente o abuso, a violência ,;; a eJ:j!!loJIéçãiJ smmaI da criança e do adolescente.
§ SV A adoção será assistida pdo IJG:i;r [JlÍblio" ITl íi}i'wJ .:G i"i, que
estabelecerá casos e condições de sua efetivação pryr pJrt,~ IÍJ ~,(aili1geiflj5.
§,6Q OS filhos, havidos ou riãoda 'relaçãcfdo C1Samento, ou por adoção,
te:-I~ os mc:smos di;eitos e qualificaçiles, proibidas '~'lirqlle.' de;iÍgm~õ~s dis.
crumnatónas relativas à filiação.
"
§ ~ No atendimento dos direitos da cri:rtl'J:~ ,) (I,,) 8t1r,RGi"é\úila l0'Jdi"o2§o
á em consideração o disposto no ar!. 204,

Contamos, assim, com o apoio dos ilustres Pares para a sua
aprovação.
Sala das Sessões, em de

o Presidente da República, us't;!J.do d:l att.tJü;:J:) 11110 lli; I\:D:rlX~j\] o
c..:onstituição, decreta a seguinte Lei:

2.11.

180 d_?

Janeiro de 1998

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DBPtrrADOS

00862 .Quinta-feira IS
CÓDIGO PENAL
PARTE GERAL

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

llItlo nr. cultura do milho, do aJaodIo, do fumo ,de fiutas, da
CIIlHe-aq6car. siIal ~~ pedreira, 1101 aarimpos, CIIVOIriu, exploRdal em todo o Bruil
rw dIverua atividades.

PARTE EsPEcw. M

. ~ critnça (lfICI1I Ir para • escola, I.. lIIOIIlIIIIOI clt 1aM'.
ileNnvolvtr lUa pItIOllII/dad, , cultura clt Ibnna IIdIa para podl!f. P!'Q!IIIzir com tlIc:Wncila

TtroLoI
DOS CJÍlMES CONTRA A PESSOA

_

~

...................:.

.

:'::

CAPtnn.oW
DA PERICLITAÇÃO DA VIDA B DA SAllJ)1

.

........ .wa ........ ~
Ar!. lJ2. Expcw. >leia ou • saúde de 01llRlll a perfIo dlrIfo • lmIaclr.
(um) ...... te o fito JlIo 00IIIlIIIII e:rbM

--.,.....

..

~

I'ala - doceDçIo,' do 3 (uà) meses a I

.....................................-

_

-

_

~

.
.

, quaUdadt no ftIturo.

.
. Trabalhando com· 11llll1lmenl0l J*'IF.IOI, oomo lIIcGaf, lbIoN,
~ miqulnu eIicrIcu 0IIllt P,tl'CItm RU' llIIIIlbtoa, I\nndo IIUI 01l1oi COCII o ~
todel &lortI mac:uIam • IOClId&dt brulltlra, raaponMval Por .... ICOIlIIClhIlllIlOl
qua nIo dlYlrilftlll\lllCl exIttIr , quelMm ~ pini doi bruIItlroa • ~ cIcl
nlYl/ abalxo ~ linha da pobraa.
.
.
Delta forma, 1 p~. JlI'OPOIl9Io VIII1 punir OI ~ por
- utlllaçio do lrabtlho do lI\IlIQr d. 14 11101 , para llna tllOIl6mIcoI, vIIIndo llUI'
trradICIÇIo para qUI O. lIItI1OI'II jlOIIIIll l1tomar • ucoJa, ruIO pela qIiaI conta com o
apolo do. nobrta PIt'II, l/ll'OVIIldo o prtHlllI ProjItO de Lel.
.
.

PRO..JETO DE LEI N! 30708, DE 1997
. (Da S~.DaIIaI'ipeiredo)
Saladu~tmdt

Di.p6e .obre a proibiç!o de 8111Pregar criança.

~ D1.LlL'A FIOuEIIIÊDO

(APEIISIt-SE AO PROJE'rO DE LEI Mil 1.486, DE 1996)

o C0llll"WO Nacional decreta:

PR.OJETO DE LEI.N! 30649, DR1997
(Do Poder Euadhp)
. ACIINSAmIMNl99tH1
APeNSADO AO PROJETO DE LElW9211. DE 1195

Art. 1° Utilizar o trabalho de m~r de quatm:ze andS direta ou
iadiret_e. em qualquer atividade ~1!'1en:da o~ não, para fins econômicos.
.
Pena • reclusão de dois a cinco anos.

AJ.ter. o. art•• 132, 203 • 207 ·do Decrtito-Lei· DG '2.848, de '1
dezeabro de 1940 - Código Penal.
. .
.,

. ~rafo .inico. A pena seni aumentada de um a dois terços se o

de

(I. COMISSlO DE. COIISTlTUlç.lO· li: JUS'l'IÇA li: DE REDAç.lO)

trlbalho fOr insalubre. perigoso OU penoso.

O CONGRESSO NACIONAL decreta: _

Art. 2° C~dera·se penoso para OS fins desta lei o trabalho que
nIo sendo insalubre ou perigoso acarreta saaificios ou danos ã saúde fisica ou· psiquica à.

An. I' Os ans. 132, 203 e 207 do Deereto-Lei ~ 2.848, do 7 do daembro de 1940.
Códiso Penal; _ a vígonr C<>lIlU seguintes alterações:
"Ari

c:riança.

132

:

,

_

.

lO'

Parigralii üníi:o. A pena é aumentada do um sexto a um terço
~. p<riJo •
vida eu a saúde do outrem decorre do trImpe<le do peISOU, pua a preotoçIo de ~ em

eotabeJeei_ do qualquer natureza, em desI<onlo com UlIOCDlOS lesáw

Art. JO Incide na mesma pena o pai ou responsável que explorar o
ltlIlJIIho desses menores. prejudicando seus estudos, salvo os-trabalhos do~cos leves.
confonne alUa idade e ~ fisica. em horário oposto ao escolar.
Ar!. 4° Estalei entra em vigor na data de sua publicação.

"Ar!. 203. •

,

..

§ 1i Na mesma pena ÍDcorre quem:
.
I· obriga ou c:oege alguém a uar mercadorias de detenninlldo
impossibilitar o deaIigamt:oto do aerviço em vírlude de divida;

estabeIeclmeato

pora

.U - ~ ~ de desligar.... de aerviçoo de qualquer naiureu, mediante COIÇio ou
. JlOI' JDeIO da retençIó de...,. documentos peaoais ou cootIatuIis.

Art. 5° Revogam-se as disposições em contritill

§ 2' A",=" é aumenuda de um sexto. um!"fÇO se a vitima é ltlOIlOr de ~w
"Ar!. 207. Aliciar trIbaIhodores, com o fim de levi-los de uma pa%& 0UIra localidade do

JlJSTIFlCAÇÃO

A utilização do trabalho infantil para fins econômicos deve ser
combt&ida e a funna mais eficaz pata esse combate é a tipificaçio como crime de tal
c:oaduta tio nói:iva pata a criança e pata a Naçfo.

, territÕ/iO 1IaCÍOlII1.
Peno.· detençio. de um a três anos, e lIlU1a.

§ l' Incom: na mesma pena quem recmw trnbalhadores, fora da localidade de execuçIo
do trabalho. deuIm do território nacioMI, mediante lhwde ou colnnça de qua1qu« quantia do
trabaIbador, ou. ainda, nio assegurar condições do seu retomo ao loca1 de origem.

§ 2' A pena é aumentada de um ~o a um terço se. vitima é menor de dezoito anos."

Como ficará (, firturo de um país onde seus filhos em

Art. 2' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação..

lugar da

educaçIo e formaçIo profissional séria são levados precocemente 80 trabalho, em
dettimellto de lUa lIlide, insttuçlo, lazer. ~ de lDllIlh! à noite, ficando mutilados,
I1IIlIKltridos e liustradoI, renovando o ciclo da pobreza.

BmiJia,

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO

Conlbrme Pesquisa por Amostra de Oomicilio:de 1995 do·1nstituto
BruiIeiro de Geografia e Estatística • IBGE, há no País J. 599.747 (exclusive a populaç!o
lIIl'II de Rond6nia, Acre, Amazo~ Pará e Amapá) pessoas entre dez a quatorze anos de
idade ~ ativu e 5.115.062, na faixa etária entre quinze e dezessete anos.

DA
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
•

h

.
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Pena - detenção, de3 (três)'meiies'a
constitui crime-mais grave.

TÍ11JLOIV
Da Organização dos Poderes
CAPITULO I
Do Poder Legislativo

1 (um) ano, se o fato não
.

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

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

TÍTULO IV
~s Crimes Contra a Organi.zação do Trabalho
...................................... ~
:

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

Frustaç1lo de direito assegurado por lei trabalhista

.

..........................................................................................:-

.

Art. 203 - Frustrar, mediante fraude ou violência, direito
assegurado pela legislação do trabalho:
Pena- detenção, de 1 (um) mês a 1 (um) ano, e multa, além da
pena ~rrespondenteà violência.

SÚBSEÇÃO III
Das Leis

Art. 61 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Câmara d~ Deputados, ~o ~nado
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da Repubhca, ao
Aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território
~Ilnremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao
nacional
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na fonna e nos casos
Art. 207 - Aliciar trabalhadores, com o -fim de levá-los de uma
previstos nesta Constituição.
para outrà localidade do território nacional: .
§ 10. São de iniciativa privativa do Presidente da República as
Pena - detenção, de 2 (dois) meses a I (um) ano, e multa:
leis que:
..........................................................................................·• • •..·· ·..···..··..·· •· ··••..r ·
1- fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Annadas;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na
MENSAGEM N· 9&8, DE 5 DE SETI:MBRO DE 1997, DO PODER EXECUTIVO
administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e
Senhores Membros do Congresso Nacional.
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios;
Nos tennos do artigo 61 da Coru;tituição Federal. !iUbmeto à elevada deliberação de
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regimejuridico, Vossas Excelências o texto do projeto de lei que "Altera os arts. 132. 203 e 201 do Decreto-Lei nO
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, refonna e 2.848, de 1 de dezembro de 1940 - Código Penal".
transferªncia de militares para a i~tividade;
Brasilia. 5
de setembro de 1991,
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da
União, bem como nonnas 'gerais para a organização do Minist~rio
Público e da Defensoria Pública do... Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;
e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da
administração pública.
EXPOSIÇÃO DE MOmOS N· 4071MC, DE 4 DE SETEMBRO 1997
§ 20 _ A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à
.DO l!'R. MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
,
Câmara dos DeputadQS de projeto de lei s~bscrito por, no mínimo, um
por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por.cinco
Excelentissimo Senhor Presidente da República.
";

h

~

..

~(~'k

Estados, com IÍãõ menos de três décimos por cento dos eleitores de
cada um deles.

Submetemo'!;. elevada consideração de Vossa Exce!ilnCÍa.o anexo projeto de lei que
altera dispositivos do Decreto-Iei n° 2.848. de 1 de dezembro de 1940 - Código Penal.

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

:

~

.

CÓDIGO PENAL
DECRETO-LEI 2.848 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal

PARTE ESPECIAL
TÍTULO I
Dos Crimes Contra a Pessoa

2.
Apte a existincia. em algum Estados. de práticas uabalhista5 coercitivas. e tendo
em vista que a mera fiscal!Zaçio do trabalho pelos ôrglos competentes nio tem sido suficiente
para deoestimllJ... a propagaçio dessas condutas contta os trabalhadores, restou evidente ser
imprescindível a adoçio de medidas hábeis à sua repressio.
3,
Tratand<He de 'práticas que femn as nonnas de diRito social, afrontando a
bõenlade de COntmar. a presente proposta introduz § l' ao art. 203 do Código Penal, com o
intuito de melhor tutelar a organização do tnba/ho, A=enta, também, § 2! á .... arti80,
estabelecendo causa de aumento de ~ quando il vitima é menor de dezoito 00.
A proposta inova. ainda, em relação ao crime de p,erigo pari a VI<1a ou saúde de
outrem. inscrito no. ano 132 do Código Penal.
.

4,

S.
Esse delito. imtituido para proteger a incolumidade da pessoa. de modo geral. levou
em conta, principalmente, os acidentes de trabalho rofiidos pelos operirios em razio do descaso
na adoção de medidas de prevenção por pane dos patrões. Entretanto..... ímponante aspecto do
ar!. 132 tem sido esquecido, não sendo aplicado, por exemplo. no transpone de "bôiu-fii..". em
camin!lÕf:S desprovidos de seguranç~ que. em virtude disso. mata e fere milhares deles todos os
anos.

CAPÍTULO IH
Da Periclitação da Vida e da Saúde

6.
Por esse motivo. o projeto inciuí parágrafo único no referido anigo~ nlo só para tomar
expresso o que jã fora a intençio do Jegislador. como tambem para.aumemar a pena se a ecposição
a perigo a ...i da ou a saúde de outrem decorre do transpone de pessoas para a prestâçãô de serviços
em estabelecimentos de qualquer natureza. em desacordo com as normas legais. antes pouco
rigorosa diante da gra\idaq~~d.a ação.

Perigo para a vida ou saúde de outrem
Art. 132 - Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e
iminenté:

nacionaJ. comina-Jhe pena mais severa. estabelecendo. ainda. caso de seu =Iumenro. quando a l'idma

7
Por derradeiro. a proposta.. alem de trazer novos contornos ã conduta descrita no an
:!07 do Código Penal. rela1iva ao aliciamento de 11"3balhadores de um loca.! 'Para outrO' do 1erri1ório

emenor de dezoito anos

00864 Quinta-feira 15
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Essas. Senhor ·Presidente. as normas que compõem o projetO de lei que ora
submetemos ao desconino de Vossa Excelência e que. caso aceitas. se constituirio em
instrumento de grande imponâncía para.. se 010 expurgar lotalmente, pejo menos minom a
incidência de condutas que a legislação penal \'ig~te ~o logrou êxito em coibir.

Respeitosamente,

. COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMlNISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO
1-

AXEXO" E.~rOSlç,\O DE ~IOTI\'OS "O ~IIXJSTtRIODA Jl"STlÇ,\

Enecessáriu coibir as prática... trooolhislaS coercitivas existentes no País.
2. Soluções c providências contidas no ato normativo ou na medida proposta:

19~ -

RELATÓRIO

Com a .apresentação do Projeto supramencionado.
pretendem seus Autores sanar as imperfeições contidas em nosso arcabouço
jurídico. que não traduz a contento as necessidadeS da Sociedade. A. exigência
do dolo por parte do agente impede a pUlÚção dos proprietários e gCrentes que,
por meios de contrntos de empreitada e subempreitada, e/Ómem-se da
responsabilidade penal.
.
\

I. SÍlttese do probl~u ou da.5ituaçio que reclama providénci2s:

Altera os arts. 13:!. 203 e 207 do Decreto-Iei n' 2.848. de 7 de dezembro de

Janeiro de 1998

Códi80

PeJW.

3. Alf.tmativas existentes às medidas ou atos propostos:

ProjetO de Lei n° i07. de 1995. de autoria do Senador Júlio Campos. que altera disT
ivos
de Decreto-lei oro 2.848. de 7 de dezembro de 1940 - Código PenaL e ditenmna. outras pr .l.1Snci·
as:
Projeto de Lei n" 929. de 1995. de autoria do Depuudo Paulo Rocha e outros. que dem:;.;
como crimes condut:lS que favorecem configuram trabalho forçado e escravo:
Projeto de Lei n' 733. de 1995. de autoria do Deputado Padre Roque. que inclui o crúne de
redução a condiç50 nnólogil li de escmvo na rol dos crimes hediondos.

ou

A elaboração do Projeto de Lei deu-se como fruto das
conclusões do Fónun Nacional Contra a Violência no Campo, que reúne
representantcs dos trabalhadores rurais, entidades de defesa dos direitos
humanos e dos Poderes Públicos. tais como CONTA0. CPT, Secretaria de
Fiscalização do Ministério do Trob~o, Comissões de Direitos Human~s e de
Agricultura, e Subcomissão de Trabalho Escravo da CÓlnara dos Depntados.
Estabelece o Projeto que os crimes adiantes definidos
alentam contra interesses difusos e coletivos dos t~balhadores, que se iru;eret)l.
na competência da Justiça Federal.
T.mto o trabalho forçado como o escravo caracterizam-se
pelo constrangimento ao trabalho. Além das condutas de trabalho forçado e
escravo. o Projeto sob apreciação criminaliza os diversos momentos em que se
organiza esse regime, ou tendem· a favorece-lo, a saber: recrutamento,
ImJl~I'Órte. hospedagem e endividamento. Observam os autores que as penas
estipuladas guardam cocrêncIa com o sistema do Código Penal, havendo
optado por penas moderadas. mas de aplicação mais provável.
A pena básica é sempre aumentilda quando houver entre as
vitimas pessoas vulneráveis'( criança, mulher grávida, indige11ll, portadO! de
deficiência fisica ou alíenado,mental ), resultar lesão corporal ou morte, ou for
empregada violência Houveram por bem os Antores de estabelecer como
pena acessória a vedação de obtenção de financiamento público 0\1 incentivo
fiscal pelo agente ou pessoa jurídica por ele dirigida, introduzindo tam1?ém a
pena de perdimento do bem. prevista no art. 50 .,XLVI, b, da Constituição da
República, para os crimes de trabalho forçado e escravo.

4. Custos:

S. Razões que justificoolm " urgência:

6. Impacto sobre () meio ambiente:

IJepreende-sé ~ pela muílise da proposição. que seus Autores
procuram caracterizar a responsabilidade tanto dos agentes inlediatcs como dos
que os contrntan\: utilizando, para lal, a expressão "tomador de serviços ou.
seus prepostos".
7. Síntese do purecer do Órgão Jurídico

2-

VOTO DO RELATOR

Pela constitucionalidade e jurisdicidade.

Aviso n"

1; r~8

. SUPARlC. Civil.
Brasíli....

5

de setembro de 1997. .

Senhor Primeiro Secretário.

Encaminho

8

essn Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da

República relativa a projeto de lei que" Altere os arts. 132. 203 e 207 do D=1o-L/ai p" 2.848, de
7 de dezembro de 1940 - Código Penal".
Atenciosamente~

c::e~

CLOVIS DE BARROS CARVALHÓ

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
dn Presidência da República

A SI!
Depc
Prime.

..:celência o Senhor
UBIRATAN AGi ;,\R
Secrc:l4irio da efu ~ 1 i1 das Depumdos

JO

[O

~:IJA:PL

Para desalento dos que advogam a cauSa dos direitos
hWnlll1os. o Brasil. no limiar do século XXI, ainda revela traços de um modo
de produção típico de século xrx. que se ju1l!l1Va ultmpassádo há mUito.
)nfelizmenle.,ainda é comum cnconttannos.trablllhadores trocandO a sua força
de trabalho por gêneros alimentícíos, ainda assim insuficientes para o seu
sustento e de sua fomíla.
Evidente que a 'éscmvidão contemporânea tem· nova
roupagem. menos ostensiva, conqumito tão degradante quanto a fonnulaç~
original: no lugar de feitores , intennediários ( os famigerados "gatos"); ao
invés de correntes. ~ divida
Todo processo tem Ú),(cio. na esmagadora maioria dos casos
reportados pela imprensa ou em publicações especialiZadas, no aliciamento dos
trubalh:Jdores
-~~i;
"ãlé "subgatos" • com o atrativo de untá
remuneração justa. de ~ vida digna. e do retomo às origenS, aO final da
prestação dos serviços. com uma condição melhor do que na partida Não raro,
os intennediários são awáliados ( q\lll11do não se. confundem na mesma
pessoa) por proprietúrios de pequenas .ho:,'"PedarillS dâ.lOcalidade. o~de ficam
abrigados até ,gtingirem o número suficiente à formação do gropo necessário
para a tarefa.

por

'c

'\. ilusãq não d\l11l até o início da prestação dos serviços,
quando o liablllhador constata qlle' a: realidade àã> condições avençadas é bem
outra. Todas as despesas efetuadas coin alimentação, hospedagem. lmI1sporte,
aquisição de ferramentas ou quaisqiJeí: oÚ!ros itens de consumo - ainda que
necessários à execução dos serviços tontrntados - silo debitados imediatamente
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ao'

ao trabalhador. que. via de regra, não tem acesso sequer aos preços dos itens,·
estabelecidos unilateralmente pelo contrntante. As tm"efus costumam ser mais
complexas que o combinado, e a retribuição inferior à prometida.

dependem, mais que
teor das cláusulas
contrntuais, das modalidades concretaS da
referida prestação."
.

Aumenta a decepção, quando ao final do periodo avençadÓ'
.para o pagamento. o trabalhador é infonnado de que está devendo ao "gato", e
que necessita produzir mais para poder "quitar o seu débito". O processo de
degeneração das relações do trabalho, a partir daí, evolui facilmente para
lJituaçõcs cada vez mais cOIl1Plexas , que levmn de roldão ~ família • e~ada
no processo produtivo no oflf de aumentar a produção • e desngumn na atitude
desesperada da fuga, donde se originam os ~s de indescritível violência, com
verdOOeiros caçadas humanas, humilhações, maltrnlos fisícos' e até mortes.
Tudo isso sob o olhar indiferente· c, por vezes, conivente· de uma sociedade
que encara até como ato de boa vontade a ocupação desses trabalhadores
numa atividade produtiva. fechando os olhos para as condições em que
vcMcada.
.

E. ainda, o jurista brasileiro Arnaldo Sussekind, para quem:

Participam desse processo de espoliação cruel diversos
agentes, consoante já se pode perceber. O Projeto-de·Lei sob exame bUSl:8
responsabilizar a todos, desde o individuo que alicia (e os que concorrem para
esse 1im, fornecendo hospedagem, transporte. etc.) mí: o benefipiário final dos
serviços. Com esse escopo, utiliza aproprindamente a expressão ''tomador dos
serviços ou seus prepostos" (arts.·s" e 1'). definindo o tomador ççmo " o
proprietário e o arrendatário. e' seus prepostos. o administrador. gerente,
empreiteiro. subempreiteiro, e responsável pelo estabelecimento ou atividade"
(an. 9") . Com esse elenco busca-se alcançar toda e qualquer situação de fato
possi~el viabilizando a pwúção de todos os que se beneficiam nessa. cadeia
espoüativu. Frise-se. por oportuno;ser imperiosa a pwúção de todos os que se
bçncficiam do trabalhq forçado ou escravo. inclusive dos proprietários de
!cmlS que. sob o prete.xto de se tratarem de "meros arrendadores", pretendem
escapar à responsabilidade. de,' no' mínimo. terem admitido - quando não
colaborado - fo.'Se praticado o delito ein ''lIa propriedade.. InegáveL porém, é
que. ·tnnto arreildatárió _qu:mto arrendador extJ'nem proveito do traballlO
escravo ou torçado, na medida tm1 que os valores recebidos pelo =endamento
p~ovém da e"1'loração Uíéita imposta ·aos .trabalhadores. Isso sem considerar
que, o mais das vezes, :0 ç:rrendatário costuma ser mero intermediário entre o
dono da terra e os trabaIhadore?,. sendo cpmum a concessão do direito de
expl~ as riquezas vegetais nativas (principalmente. ma4eira) em troca do
recebimento de um pasto formado, no futuro. Evidente o conteúdo econômico
da operação, com proveito para ambas as partes, o que coloca o arrendador na
cdndição de co-responsável pela garnntia dos direitos dos trabalhadores, por
inCidência do princípio da wprim3ZÍa da realidade" , consagrado pela doutrina e
pela legislação tml vigor.
Sobre a importância desse princípio para o Direito do
Trabalho, do qual decorre a disposição legal relativa à liberdade de fonna do
Contmo Individual de Trabalho (CLT, arts. 442 c 443) não diveIge a doutrina,
consoante lição do uruguaio AMÉRICO PLA RODRIGUEZ, um dos autores
mais abalizados da atualidade nessa sellIll,. que assim o enuncia;

"A regra que prevalece no Direito do Trabalho é
a da nulidade absoluta do ato
anormal
praticado com o intuito de evitar a aplicação das
normas jurídicas de proteção ao trabalho.
(...)Ocorrendo simulação atinente à relação de
trabalho, ou a uma de suas CQlJ.diçõcs. as
normas jurídicas correspondentes devcríio ser
aplicadas em face da verdadeira natureza da
relação !!instada ou' da condição realmente
estipuladtt' (in:op.cit.,p. '225 ).
Se, para o Direito do Trabalho, privilegis.se ofato concreto
em detrimento da forma, com mais razão deve-se BS>1m proceder no Direito
Penal onde o ideal de Justiça que se persegue e~iá irreversivclmente associado
ao alcance da verdade real e não meramente forma!.
Impende frisar , ainda, que o Projeto dà especial relevo à
saúde e segurlmça dos trabalhadores, COI\IO se vê dos seus arts. :!' c 4°.;
relacionados, respectivamente, com o descumprimento das normm relativas a
transporte e condições sanitárias. de segurança e duração do trabalho, lempre
com exposição a perigo da sua vida ou saúde.
Evidencia-se, em rc>'1IIl1o, a' necessidade de por termo a
esse ciclo vil e 3llacrõl1Íco. Afinal a direção política do Pais. acena para a
modermdade - conceito que não se pode reb'lllnir aos limit~s maleriais, 1\181I
o~rigmoriamente alcança os valores éticos e humanos. Nesse diapasão, a
assertiva do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, no dia dos
festejos comemorativos da Independência do Brnsil, dá 1I0rte à questão:
.. Agora que nó~ estamos nos aproximando do
século XXI, essa luta· pela liberdade e pela
democracià tem nome específico. chama-se
direitos hWl1anos."
Livrar milhares de trabalhadoIus dessa condição de&mdllll1e, .
que avilta a nossa consciência democrÍltÍca c denigre a imagem do Pais é dever
que nos cabe. quer enquanto legISladores, quer enquanto cidadãos.
.
Livrar milhares deArabalhadores dessa condição degradante.
que avi1la a nossa consciência democrática e denigre a imagem do Pais é dever
que lIO;! cabe, quer enquanto legisladores, quer enquanto cidadãos.
Pela aprovação do Projeto de Lei nO 929/95, é o meu parecer.

1.0

Sala das Comissões,ol de 1/1.....
"0 principio da primazia da realidade significa
que. em caso de discordância entre o que ocorre
.na prlitica e o que emerge de documentos ou
acordos. deve-se dar preferência ao primeiro.
isto é. ao que sucede no terreno dos fatos."

(IN: "Principiós de Direito de Trabalho.",
EditoraLtr, São Paulo, 1978. p. 217)..
Corrobaram a opinião de PLARODRIGUEZ outros doutrinadores renomados.
como o argentino RAFAEL CALDERA, segundo o qual :
"é, pois, o fato real que apareça das relações
vcrdadcirmnentc existentes, o que se deve
procurar sob a Bparencia. muitas vezes
simulllda. de controlos de direito comum. civil
ou comercial."
Devenli, que ~sinnIa:
.. a maioria ~ normas que constituem o Direito
do Trabalho ~e refere mais que ao coIi1mto;
considerado como negócio jurídico, e a sua estipulação, à execução através da prestação do
trabalho: e a aplicabilidade·e 95 efeitos daquelas

Zdev

1995.

I.36fZlú2-

DEPUTADA ZILA iÉZERRA
P.MDB-AC

m, PARECER DA COMISSÃo
A Comissão de Trabalho, de Administraçlio e Serviço
Ptiblico, e., reunião ordinária realizada hoje
opinoll
,unanimement;e, pela APROVAÇÃO do Projeto de ,Lei nll 929/95 no~
. termos do parecer da Relatora.
. ...
. ,
Estiver.... presentes: os senhores Deplltadoa Willbeno
'1'artuce, . Presidente,
Marcos
Medrado e
José P~ntel,
Vice-presJ.dentes; Miguel Rossetto, Maria Laura, Zaire aellende,
Paulo Rocha, Agnelo Queiroz, José Carlos Aleluia, Ild~
Eussler, Sandro Mabel, Inocêncio Oliveira, Paulo Paim Waldir
Dias, Valdomiro Heger, Jair Heneguj;llli, A~on x"rell: Wi~lIon

00866 Quinta-feira 15
Cunha, Ubaldo
Wilson Braga.

Corrêa,
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À época, o legislador pretendeu preservar o trabalhador de "maus"
demitiam seus empregados, com o
objetivo de nio pagar o reajuste devido.

Patrões. que, .às vésperu da revisio salarial anual,

Sala da Comissão,

9111

22 de· novembro de 1995.

Nessa ocuilo, o Irt. I·, do mesmo diploma legal, estipulou que a
revísio salarial seria semestral. Assim, o sa1írio do trabalhador que fosse demitido sem
juata causa, na hipótese do art. 9", estaria reajustado 6112 avos do reajuste anual, porém o
mesmo teria um salário adicional, o que de cena forma compensaria os restantes 6112 avos.
De 1979 para os diu de hoje planos ""onômicos sucederam-se
forçando a atuàtizaçio du leis salariais. Todavia, apesar de quase 16 (dezes!eis) anos
posados, o o,rt. 9" continua vigendo com sua redaçio original

PROJETO DE LEI N! 1.005·A, DE 1995
( Do Sr. Fernando Gabeira)

DA nova redaçllo ao artigo 9" da Lei n· 6.708, de 30 de outubro de 1979, que
"dispõe sobre a correçio autornitica dos salirios, modifica a politlca salarial e
di outras providências"; tendo parecer da Comisslo de Trabalho, de
Administraçlio e serviço Pl1blico pela rejeiçAo, contra o voto em Hpllrado do
Deputado Paulo Rocha.

-

Com o advento do Plano lleal, a Medida Provisória n· 1.106, de 29
de agosto de 1995, que "Dispõe sobre medidu complementares ao Plano Real e di outras
providênciu", reiteradu vezes reeditada, estabeleceu em seu art. 9" que "É assegurado aos
tiabaJhadores, na primeira data-hue da respectiva categoria após a vigência desta Medida
Provisória, o pagamento de reajuste relativo i variação acumulada do lPC·r entre a última
data·bue e junho de 1995, inclusive". Assim, o reajuste dos salários passou a ser anual.
Na pràtica, a perda do reajuste do salário numa época de inIIaÇio
baixa é muita mais sentida que numa época de inflaçlo alta, quando os saIârios erim
reojustados muitu mais vezes no periodo de um ano. Em razIo disto, é fundamental

(PROJETO DE LEI N" 1.005, DE 1995, A QUE SE REFERE O PARECER)

eIIIbeIecer mec:anismos que protejam os trabalhadores, numa silUlçio tio dificil, que é
quando os mesmos perd~ o seus empregos e comprometem o sustento de suas familiu.

SUMÁRIO

Irt.

O Decreto n° 57.155, de 3 de novembro de 1965, que
""Regulamenta a Lei n° 4.090, de 13 de julho de 1962, que "Institui a gratificaçio de
1IIIa1", no seu art. 7", diz que "Ocorrendo a extinçIo do contrato de trabalho, salvo na
hipótese de rescisio com justa causa, o empregado receberà a gratificaçio devida, nos
t«DlOS do Irt. 1°, calculada sobre a remuneraçio do respectivo mês".

- Projeto inicial
11 - Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Pl1blico:
termo de recebimento de emendas
parecer vencedor
parecer da Comissão

Também o Decreto-Lei n· 1.535, de 13 de abri1 de 1977, que
"Altera o Capítulo lV do Título [[ da Consolidaçio du Leis do Trabalho relativo a Fériu,
e di outras providências", estabelece a proporcionalidade du fériu na rescisio contratual,
conforme parágrafo único do Irt. n· 146, in verbis, "Na cessaçio do contrato de trabalho,
após 12 (doze) meses de serviço, o empregado, desde que nio haja sido demitido por justa
ClIIIII, tm direito i remuneraçio relativa 10 período incompleto de fériu, de acordo com o
Irt. 130, na proporçio de 1112 (um doze avos) por me. de serviço ou fraçio superior a 14
(quatoae) diu.

voto em separado do Deputado Paulo Rocha

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. i·. O art.
a viger com a seguinte redaçio:

A presente iniciativa pretende introduzir na Lei n· 6.70Bn9, em seu
go, o conceito de proporcionalidade ji consagrado nu relações trabalhistas.

go da Lei n· 6.708, de 30 de outubro de 1979, posa

A razIo para a existência da proporcionalidade està fundamentada
no efetivo trabalho. Se houve trabalho nada mais justo ,lo que remunerà·lo.

"Art. go. O empregado dispensado, sem justa causa, no periodo de
30 (trinta) diu que antecede a data de sua correçio salarial, terá direito â
indenízaçio adicional equivalente a um saIârio mensal, seja ele, ou nio, optante
pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço • FGTS.
. Parágrafo I1nico. Ocorrendo reteisio do COntIato de trabalho,
após 6 (seis) meses de efetivo lefVÍço, ao empregado démitido sem justa causa
é ~ o reajuste relativo i varilçio acumulada do lPC·r, entre a tí1tima
data-bue e o mes do dealigamento, para efeito do c:ák:ulo da rescisio

~-6J.j/-

Deputado FERNANDO GABEIRA
''LEOlSLAçlO CITADA ANEXAOA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUOOS LEOlILATlVOS-CIDr'

contratual."

LEIN! uoa, DE 30 DE OUTUBRO DE 1178

Art. T. Esta lei entra em vigor na data de !UI pub1icaçi.:l.
Art. 3·. Revogam.se u disposições em contràrio.

Di.~

.obre

I

cornç,o lutom"tica do• ..I"rlo., modifica a politica .alar/II • d" outra.
.
DrOvid'ncl...

..........................................................................................................
.JUSTIFICAÇÃO

Art. 1· O vlIor mOlllUrio dOI IlImOI Ilrá corricido, Mmaltralmellte. ele acordo
c:ora o lnd~ de PNÇOI ao Colllumidor, variando o fator d. apllcaç&o na forma d&atl Lei•

............ ,.

O art. go da Lei n· 6.708n9 estabelece que "O emptegado
dispensado, sem justa causa, no período de 30 (trinta) diu que antecede a data de sua
correção salarial, tm direito i indenízaçio adicional equivalente a um sa1írio mensal, sqa ,
ou nio, optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço".

.

dl
d
jultl UUI., DO pariodo do ao (trllltal dia. q ...
M. t! O amp....do lpana~~~rádireito l 1nd.n1uClo ac1lclonal aqnl.,a1aDle
anteeod••
datl
d·a1~l7':U"Dlo
oPtante
paio Fl1Ddo d. Garantll do Tampo ele s.a UJIl Ialário IIIID1 , - , . .
,
viço.

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

.
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ACOSTO

Displlc sobre medidas compJementala 110 Plano Real e

cU outru provideDéias.
O PRF.S1DEN'm DA ~1Jl-JCA. no

.

Constituiçlo.1dota alepinte Medida Prov'.sór.~

CfY'"

lISO da

llribulçlo que lhe coafere o vt. 62 da

força ele lei:

Art. J- M alipuJ8çb ele pqamenlO ele obrialÇlies ~Wias euqtl{veiJ DO lariJdrio
DICional deveria lei' feiwem REAL. peJo leU valor nominal.
.
Pmpafo 6."Iic:o. SIo vedadas. sob pena ele nulidIde. quaisquer estipulÇles de:

.
a) pqameato expressas em. ou vinculIdas a ouro ou moeda estrIJlIdq.. IeSII1Y1do o
diSpOSto nos lItS. 'Z' e ]- do Dcc:reIO-Jei rf' 8S1. ele 11 ele letembro ele 1969;e 11&JIU1C rlDll do vt. (I' da
Lei n- 8.880. ele 1:1 de maio ele 1994;
b) reajuste ou c:omçIo moaetma exprasu

em. ou YiDcu1ldll • UDidIde moaeUria de

conta de qualquer lIIlurezI;
~.
. c) c:orreçIo monetma ou ele ajuste por índices ele preço FBis.1eIOriais ou que temllrD
• vanlÇlo dos custos ele produçlo ou dos insumos uliUzados, ressalvado o disposto no IrtiIO lepinte.

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

.

'

DECRETO

N9

57.155 -

NOVEMBnO DE

DE

3

DE

1965

Expede no'Va regulamentaçã.o da Lei
n 9 4.0~O, de 13 de julho de 19G2,
que institt:iu a gratificação de Natal para os trabalhadores, eom as
alteraçõer. introduzidas pela Lei n
4. '749, de 12 de agósto de 1965.

Parágrafo único. A gratificação corresponderá a"1/12 (um doze avos, da
remuneração devida 'em dezembro. por
més de .serviço, do ano correspondénte, sendo que a fração igualou superior a 15 (quinze) dias de trabalho
será havidà como mes integral.
Art. 29 Para os empregados que recebem salário vari:ivel. a qualquer titulo, a gratificação será calculada na
base de 1/11 (Um onze avos, da soma
das importâncias variáveis devidas nos
meses trabalhados até novembro de
cada anil. A·esta gratificação se son:ará a que corresponder à parte do
salário contratual fixo.
Parágrafo unico. Até o dia 10 de
janeiro' de cada ano, computada a
parcela do més de dezembro. o cálculo da gratificaçáo será revisto para
1/12 (um doze avos) do total devido
no ano· anterior, processando-~e 3
correção do valor da ,espectiva gratificação com o pa~amento ou compensação das possiveis diferenças.

o Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o
art. ti. item I, da Constituição e
tendo em vista o disposto no art.' 69
da Lei 119 4. '749, de 12 de agôsto de
1965, decreta:
Art. 19 O pagamento da gratificaçào salarial, instituida pela Lei n 9
4;090, de 13 de julho de 1962. com as
alterações constantes da Lei n 9 4.'749.
de 12. de agôsto de 1965, será eferua~o pelo empregador até o dia 2(\ de
dezembro de cada ano, tomando-se pOl'
~ase a. remuneração devida nesse més.
ae acordo com O· tempo de serviço
do empregado no ano em curso.
. . .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . . .. .. . . . . .. . . .. .. .. .. . . .
.. .. . . . . .. .. .. . . . .. .. .. . . . . . ..
..

'

':'

,.

. .. . .. . . . .. . . . . . . .. . .
'

..

.

.
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§ . 2' . A

LEI N9 4.090 - DE 13 DE
JULHO DE 1962

tos do par.ágrafo anterior.

Art. 2°. AE. faltas legais e justificadas ao serviço não' serão deduzidas
para os fins previstos no parágrafo 1~.
do Art. 1', desta lei.
Art. _-S'. Ocorrendo rescisão, sem
-justa causa, do contrato de tnbalho,
{) empregado receberá a gratificação
devida nos têrmos dos parágrafos l' e
~2', do art. l' desta lei, ca!culadE só"bre a remuneração do mês da resci·
são.

O Presidente da República

Faço -saber que o Congresso Nacio-

nal decreta e eu sanciono a séguinte
Lei:

.

AJ"t. 19 • No mês de dezembro de

cada ano, a todo empregado será pa-ga.
pelo empregador, uma gratificação salarial, independentemente da remune.
ração a· que fizer jus.
§ 1.... A gratificação corresponderá· a
1/12 avos da remuneração devida €I.-r.
dezembro, por mês de serviço, do anc
correspondente.
. . . . .. . . .

'

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

.D ECRETO-LEI N.· 1.535 ABR!L DE 19'1'1

DE

~

13

fração igutl ou superior a

15 (quinze) dias de trabalho será ha·
vida como mês integral para. os efei-

Institui a gratificação de Natal par.
os trabalha4ores.

. . . . . . . . . c>

~~
.:

Art. :49 • Esta lei entra-rá em vigor
na data de sua publicação, revogadu
as disposições em contrário.
.

-- -

Art. 1.· O Capítulo IV do Titulo n
Consolidaçáo nas Leis do Trabàlho, aprovaaa pelo Decreto-lei nümetO 5.452, de 1.° de maio de 1943, passa
.a vigorar com a seguinte redação:

aa

IV - 12 (doze) dias corridos. quando houver tido de 24 (vin~ e quatro)
a 32 (trinta e duas) faltas.
t 1· ~ vedado descontar, dó penado de férlas, as faltas do empregado
ao serviço.
I 2.· O penado das fénas s-ri
computado~ para todos os efeitos. como
tempo de serviço.

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

'

Anua"

SEÇÃo I

Do Direito

Art. 130.

o. Férlo.a e da 8U4
Duraçáo'

Após cada perfQdo de 12
meses ae vigência do contrato
de trabalho, o empregado teTa direito
iil, férias, na seguinte proporção:
I - 30 <trinta) dias corridos, quan010 não houver faltado ao 5erviço mais
de 5 lcincO) vezes;
n - 24 (vinte e quatro) dias coriL'idos. quando houyer tido 6 (seis) a
14 (quatorze) faltas;
In - 18 (dezoito) dias corrldos,
quando houver tido de 15 (quinze) a
23 (vinte e três) faltas;
~doze)

.

SEÇÃo v

Dos Eleitos
"CAP1TULO IV
Féria.s

.

"

DE

, Altera o Capitulo IV do Titulo 11 do.
Consolidação das Leis do '-7'rabaZIib,
relativo o. Férias. e dá· outras providências.

Deu

Janeiro de 1998

da Cess~40 do
de Tr4balho

Contrato

Art. 146. Na cessacA.o do contraw de
trabalho qualquer que seja a tlua causa.. será devida ao empregs.<!o. a remuneraçfi.o 61mples ou em dobro. conforme o caso, corresponde!lte ao penado de .férias cujo direlw:t!nha adquirido.

Parágrafo único - Na t,'essaçáo do
contrato de trabalho. após 12 <doze)
meses de serviço, o empregado, desde que nfio haja sido dem1tldo por
Justa caY.sa. terá direito à remuneração relativa ao periado mc,)mpleto
de férias, de acordo com o art. 130,
na proporção de 1/12 (um dlJZE' avos)
por mês de serviÇO ou traçã.o superior'
.
a 14 (quatorze> dias.

.................................................... ",

"

..
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111· PARECER DA COMISSÃO

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.005/95

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, O Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a partir de 19/10/95, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, nâo foram recebidas emendas ao projeto.

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em
reunião ordinária realizada hoje, REJEITOU o Projeto de Lei nO 1.005/95, nos
. termos do parecer vencedor do Deputado Noel de Oliveira, contra o voto em
separado do Deputado Paulo Rocha.
Estiveram presentes os senhores Deputados Osvaldo Bi.olchi,
Presidente; NI1Al;!o Vargas, Jair Meneguelli e Zaire Rezende, Vice-Presidentes;
Paul~Rocha, José Pimentel, Miguel Rosselto, Valdomiro Meger, Jovair Arantes,
Hugo Rodrigues da Cunha, Zila Bezerra, Agnelo Queiroz, Noel de Oliveira, Sandro
MabeJ, Os"!ir Uma, Pinheiro Landim, Luciano Castro, Benedito Guimarães, Wilson
Braga, Eraldo Trindade e Chico vigilante.

Sala da Comissão, em 30 de outubro de 1995.
Sala da Comissão, em 22 de ouiubro de 1997.

IjJ~OC';A.
T{jJ Veda de Almeida

&v~0

Secretária

Deputado OSVALDO BldLcHI
Presidente

PARECER VENCEDOR
I - RELATÓRIO

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO PAULO ROCI-lA

o projeto de lei sob análise adiciona parágrafo único ao ar!. 9" da
Lei n° 6.708, de 30 de outubro de 1979, com o objetivo de assegurar ao empregado
dispensado sem justa causa, na hipótese de rescisão do contmlO de trabalho após seis
meses de efetivo serviço, reajuste relativo à variaç!o acumulada do !PC-r v.erificada entre
a última data-base e o mas do desligamento, pala efeito de cálculo da rescisão contratual.

I-RELATÓRIO

Em sua justificação, o ilustre Deputado Fernando Gabeira
esclarece que sua iniciativa "pretende introduzir na Lei n° 6.708n9, em seu ar!. 9", o
conceito de proporcionalidade já consagrado nas relações trabalhistas".

O projeto de lei sob análise adiciona parágrafo único ao ar!. 9° da
Lei n° 6.708, de 30 de outubro de 1979, com o objetivo de assegurar ao empregacliJ
dispensado sem justa causa, na hipótese de rescisão do contrato de trabalbo após seis
meses de efetivo serviço, reajuste relativo à variação acumulada rlo IPC-r verificada en'se
a última data-base e o mas do desligamento, pala efeito de cálculo da rescisão cbntmtua~".

Esgotado o prazo regimental, não foram apresentadas emendas ao
Projeto de Lei nO 1.005/95.

É o relatório.

n- VOTO DO RELATOR
A intenção do ilustre autor do Projeto de Lei nO 1.005/95, mesmo
que restrita aos casos de dispensa sem justa causa dos empregados com mais de seis meses
de tempo de serviço, reintroduz, no ordenamento jurídico vigente, o princípio da
indexação salarial baseada na inflação passada.
Como sabemos, um dos pilares do Plano Real, responsável pela
manutenção da estabilidade de preços e pela criaçllo de condições pala a recuperação dos
salários reais, foi o processo de desindexaçllo salarial, que subtraiu do funcionamento da
economia importante ",.---~.ú10 de realimentação do processo inflacionário. Nesse
contexto, propostas que retomem a prática do reajuste automático de salários pela inflaç!o
passada silo, além de contrárias ao ordenamento jurídico vigente, enganosas, na medida
em que podem fornecer combustivel pala a elevaç!o de preços e pala a deterioraçllo do
poder de compra dos salários.
Por outro lado, é importante ponderar que, dadas as 'baixissimas
laX4S de inflação mensal com que a economia brasileira convive atualmente, o dispositivo
constante do projeto de lei sob análise teria poucos efeitos práticos.

Em sua justificaçllo, o ilustre Deputado Fernando Gabeira
esclarece que sua inicíativa "pretende introduzir na Lei nO 6.708179, em seu ar!. 9°, o
";()nceito de proporcionalidade já consagrado nas relações trabalhistas".
Esgotado o prazo regimental, não fornm apresentadas ~me!ld1s ao
Projeto de Lei n" \.005/95.
É o relatório.
n-VOTO
Julgamos louvável e meritória a iniciativa do ilustre Deputado
Fernando Gabeira, ao propor que, além da estipulação de indenizaçllo adicional
correspondente a um salário, na hipótese de rescisão do contrato de trabalho no mês
anterior à data-base, tenha direito o trabalhador, desde que decorridos pelo menos seis
meses de contrato, que a base de cálculo das verbas rescisórias con'"spomJa ao valor
atualizado de seu salário, pela variação acumulada da inflação trnl1Bcorrida desde a última
data-base da categoria.
Nilo obstante, a extinçllo do indexador proposto pelo nobre

parlamentar torna necessária a atualização do dispositivo apresentado.
Pelas razões expostas, somos pela aprovaçi!o do Projeto de Lei ,.l"
1.005195, na fonoa do substitutivo anexo.

Pelas razões expostas, somos pela rejeiçllo do Projeto de Lei nO
Sala,daComissão, em:;'da '.. ' de 1997.

1.005/95..

Sala da Comissão, em5 de

A.

L

.e 1997.

( .;/' J

-, I /.,
Deputal!i:.{{(Oliveim
Relator

..
f

í

••,_

De~tjtado Paulo Rocha
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PROJETO DE LEI N! 1.0U-A, DE 1988

stJBSTITVTIVO AO PROJETO DE LEI N" l.oos, DE 1995

(Do Sr. Paulo Paim )
Acrescenta parágrafo único ao an. 9" da Lei
n° 6.708, de 30 de outubro de 1979, que
"dispõe sobre a correção automática de
salários, modifica a polltica salarial e clã
outras providências"..

Dispõe sobre a remuneração de férias do trabalhador e dá outres provídênciSs'
tendo parecer da Comissao de ConsliluiçIlo e Justiça e de Redãção, pellÍ
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste; da Comissao de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação deste, contra o voto
em separado do Deputado Messias Góis, e pela prejudicialidade do de n" 2.531/89,
apensado; e da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, pela rejeição deste e
do de nO 2.531/89, apensado, contra o voto do Deputado Joao Fassarela.

, O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°. O an. 9" da Lei n° 6.708, de 30 de óutubro de 1979, passa

(PROJETO DE LEI NO 1.012, DE 1988, TENDO APENSADO O DE N° 2 531/89 A
QUE SE REFEREM OS PARECERES.)
.
,

a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
"Art. 9"
.
Parágrafo único. Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, após
6 (seis) meses de serviço, ao empregado dispensado sem justa
causa é assegurado o reajuste relativó à variação acumulada do
índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pelo
ffiGE,. verificada desde a última data-base até o mês
imediatamente anterior à data da dispellSl!> para efeito do cálculo
das V"erbas rescisórias."
'
Art. 2". Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

I

- Projeto inicial

11 - Projeto apensado: nO 2.531/89

" - Na Comissao de Consliluição e Justiça e de Redação:
- Parecer do Relator
- Parecer da Comisslio
11I - Na Comiss.!io de Trabalho, de Administração e serviço Público:
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão
- Voto em separado do Deputado Messias Góis
N - Na Comissão de Economia, Indústria e Comércio:
- Parecer do Relator
- Parecer da Comisslio
- Exposição do Deputado João Fassarella

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
l"

.

SaladaComissão,~·'-L. de

\._..

,) (
."

'"

(1;-

de 1997.

o

Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A remuneração das férias anuals do trabalhador corresponderá ao dobro de seu salário normal.

I

COMISsAo DE TRA,BALHO, DE ADMINISTRAçAo ÉSÉRvH;O PÚBLICO
50" LEGISLATURA - 3" SEssAo LEGISLATIVA

PROJETO DE LEI N" 1.005195

Art. 6 g
publicação.

Nos termos do art.

119, caput, li, do Regimento Intemo da Câmara dos
o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Cllllissl5es • de prazo pera apresentação de emendas, a partir de
28108197, por cinco sessões. Esgotado o prazo, nlio foram recebidas emendas ao
Substitutivo oferecido pelo Relator.
Deputados,

Sala da Comissão, em 05 de setembro de 1997.

~. ~~
,.~.

Art. a g ,O empregado ,ao retornar ao trabalho terá
direi to a complementação da remuneração das suas férias, estipuladas em dois terços do salárl0 normal,
vigente na data do rein~cio d~s atividades.
Art. 4 g F1cam mantldos os dlspositivos da Conso11dação das Leis do Trabalho, desde Que não contrariem
o disposto nesta lei.
Art. 5 g Revogam-se as disposições em contrárl0.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

. Taltta Veda
ai a
Sacra 'a

Art
2 g Na época da concessão das férias, o empregadÕr pagará ao empregado a 1mportânc1a de um
salário normal acrescido de um terço.

~d.a.....

Esta

lei

entra

em vigor na data de sua

Justlflcaçllo
O projeto Que ora submetemos à análise de nossos
pares pretende lmplementar uma nova sistemática para a
remuneração das férias do trabalhador.
Relvindicação antiga, que já é atendida por
conslderável de empresas neste pals, as férias
bro representam um fator inconteste de justiça
pols posslbllltam ao trabalhador e sua farnllla
dições efetivas para o gozo das férias.

parcela
em dosocial,
as con-

Dessa forma, consicÜlrando o espÚ'H.:> da Const Huição Federal Que fixou em um salário acrescido de um
terço
a
remuneração
das
fér1as, propomos uma
sistemática nova Que consiste em pagar na época da
concessão das férlas a importância do salário normal
acrescida de um terço e no retorno da atividade os
restantes dois terços.
Asslm, com a aprovação desse projeto estaremos inovando, e proporclonando aos trabalhadores as condições
para Que possa gozar realmente suas férias, sem·ter
Que frustrá-las em função do orçamento reduzido. _ Deputado Paulo PaI. _ PT/R5.
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TÍTULO II

\ PROJETO DE LEI NQ 2.531, DE 1989

Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho

(Do Sr. KoyU I1a)
Dá nova redação ao caput do art. 132 da
consolidação das Leis ~o Trabalho.
Lei n ll
de
pr-ojeto
(Anexe-se
1.012/88. )

CAPÍTULO IV
Das Férias Anuais

O Congresso Nacional decrata:
SECÃo I

Art. 111 O caput do art. 132, da Consolidacão das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-L~i n ll . 5.452.
de 111 de maio de 1943, passa a viger com a seguinte
redação:
"Art. 132. O empregado perceberá, durante as férias, a rerruneração Que lhe for
devida na data de sua concessão, com acrescimo de pelo menos ~~is um-terço.

Do Dirj,lto

Art.

311

Esta

lei

entra

Férias e da sua Duração

Art. 130. Após cada periado de 12 (doze) meses de
Vigênéia do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na ~egUinte proporção:

........................................
Art. :'11
publicação.

11

I _ 30 (trinta) dias corridos, quando não houver
faltado ao serviço mais de 5 (cinco) vezes;

en vigor na data de sua

11 _ 24 (vinte e quatro) dias corridos,
houvér tido de 6 (seis) a 14 (qUâtorze) faltas;

Revogam-se as disposicões em contrário.

qUa~do

111 _ 18 (dezoito) dias corridos, quando houver
tido de 15 (quinze) a 23 (vinte e três) faltas;

Justificação
De conformidade como preceitlado no inciso XVII do
art. 711, da Const1tuicào Federal de 1988, ao trabalhador é assegurado o direito ao gozo de férias anuais
remuneradas com, pelo menos, um ierço a mais que o
salário normal.
Trata-se de importante conquista social da classe
t"abalhadora, que terá melhores COl:,diC?ôes de lazer.:
durante as férias anuais, com o é,CreSCllno constitucio
nalmente assegurado.

IV _ 12 (doze) dias corridos, quando houver- tido
de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta.e duas) faltas.
§ 12 É vedado descontar, no per-jodo de férias, as
faltas do empregado ao serviço.
§ 22 O periodo das férias será computado, par-a todos os efeitos, como tempo de serviço.

Nesse contexto, o objetivo desta propos~ção é
transplantar a norma constitucional para a leglslação
ordinária pertinente, no caso, cio art, 132, da Consolidação das Leis do Trabalho.
~. Sala
_ Deputado Koyu Iha
. , das Sessões,

Ar-t. 132. o tempo de trabalno anterior- à apresentação do empr-egadO par-a ser-vico militar Obrigatór-io
serà computado no per-iodo aquisitivo, desqe Que ele
compareça ao estabalecimento dentro de 90 (noventa)
dias da data em Que se verificar- a respectiva baixa .

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

LEGISLACÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENACÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

........................................................................
I

TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

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

:'

'

~

.

CAPÍTULO II
Dos Direitos Sociais

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

.

Art. 70 São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que Visem à melhoria de sua
condição sacia 1:

..........................................................................
XVII _ gozo de férias anuais remuneradas com, pelo
menos, um terço a mais do que o salário normal;

-

RELATÓRIO

Chega a esta Comissão, para ser analisado sob o
enfoque d~terminado pelo § 49 do art. 28 do Regimento Interno da
Câma~à dos Deputados -- quanto à sua constitucionalidade e qualidade da técnica legislativa --, o Projeto de Lei em epígrafe, da
lavra do ilustre Deputado PAULO PAIM, que intenta implementar uma
nova política para o pagamento das férias do trabalhador, pagan _
do-as em dobro em relação ao salário normal .
Por tratarem de matéria análoga, são anexados
à
Proposição os Projetos de Lei n9 1.845, de 1989, do Deputado Ht _
LIO ROSAS, e n9 2.531, de 1989, de autoria do Deputado KOYU ILHA,
ambos propondo um disciplinamento do inciso XVII do art. 79
da
, Constituição Federal, que manda remunerar as férias do trabalha ~
dor com pelo menos um terço a mais que o salário Itorm~l.

o assunto foi também distribuído à Comissão
Trabalho e à de Economia, Indústria e Comércio.

do

11 - VOTO DO RELATOR

DECRETO-LEI NQ 5.452, DE 12 DE MAIO DE
AProva
balho.

19~3

a Consolidação das Leis do Tra-

~ pacífica a competência
Jre direito do trabalho (art. 22, inciso
ral) e a do Congresso Nacidnal de dispor
caput>. Não fere, ademais, a iniciativa,

da União de legislar 50I, da Constituição Fed~~
sobre o assunto (art .. 48,
qualquer comBetência pri

,

-
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vAtiva de outro Poder e nem se choca a matéria com qualquer dispositivo constitucional ou princípio dele decorrente. Segue - se
que são constitucionais os projetos.
Quanto à técnica leqislativa das proposições,
nhum reparo temos a fazer.

De outra parte, é procedente o PL e tem relação com o esp1rfto da Constituição Federal,já que a regulamentação
deste capitulo está diretamente, vinculada ao efetivó gozo das férias e do restabelecimento das condições fisicas·doe
trabalhado-

n~

Diante do exposto, somos pela constitucionalidade e boa técnica legislativa dos Projetos de Lei n9s. 1.012, de
1988, e 1.845 e 2.531, de 1989.

com relaC;ão
tOl\-ia do Dep.Koyu Iha,que trata
&1bito da Concolidaoão das Leis
se encontra prejudicado ~ jC que,
diacipllna de maneira correta a
res.

ao Projeto de Lei 0.2.531, de ausobre o ateemo assunto,s6 que no
do Trabalho~entendellOs que o mesmo
o PL n.1012 é mais abranaente e
queat!o das fériae dos trabalhado-

.
5oOIas, pois; pel.. 1IPI1INAI:NJ 40
tanto prejudicada a PL"n.2.531.
sala das COmissoee

~

PL 1.012 ,res-

04 de setembro de 199L,

~'
Dep.

CHkCO VIGILANTE

m· PARECER DA COMISSÃO

m - PARECER. DA coMISSÃo

A Comissio de Trabalho. de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
pela prejudicialidade do Projeto de Lein9 2531/89 (apenso) e, CO!!
tra o voto em separado do Deputado Messias Gois, pela aproy!.
ção do de n9 1.012/88, nos termos do parecer do Relator.

A Comissão de Constituição e Justiça e de RedaçÃo, eM reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de LEi nQ 1.012/88, nos termos do parecer
do relator.

Estiveram presentes os seguintes senhores
Deputados: Carlos Alberto Campista - Presidente, Itnaury Ml11er
e Délio Braz _ Vice-Presidentes, Aldo Rebelo, Chico Vigilante, Edmundo Galdino. Mauro Sampaio, Paulo Paim, Hugo Biehl ,
João de Deus Antunes, Maria Laura, Jair Bolsonaro,
Augusto
Carvalho, Paulo Ramos, Maria Valadio, Pedro Pavão,
Joaquim
Sucena. José Ulisses de 01i,:~ira e Haroldo Sabóia.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
João Natal - Vice-presidente no exercício da Presidência, Jorge Medauar - Vice-presidente, Harlan Gadelha, Hélio Manhães, José Dutra, Leopoldo s~uza, Michel Temer, Aloysio
Chaves, Costa. Ferreira, Eliézer Moreira, Evaldo Gonçalves,
Juarez Marques Batista, Gerson Peres, Doutel de Andrade, José
Genoíno, Marcos Formiga, Nilson Gibson, Plínio ~artins, Renato
Vianna, Rosário Congro Neto. Sérgio Spada, Theodoro Mendes,
Tito Costa, Messias
Góis,
Sigmaringa
Seixas,
Ibrahim
Abi-Ackel, Silvio Abreu, Roberto Torres, Alcides Lima, Benito
Gania, Enoc Vieira, Adylson Motta, Roberto Jeffex:son, Fernando
Santana, Lélio Souza, Raimundo Bezerra e Vicente Bogo.

sal*~:a c t : : : m \ l 1 de~ de 1992.
Dep ado-éARLOS
Pres 'dente
Depu'tado
Relator

ALBE~AMPISTA

~TE

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO MESSIAS GÓIS

I- RELATóRIo

o
valor

e

a

anuai$ do

I-QLA1'ÓIIO

o Projeto

de Lei de autoria do

Deputad~

das

de

presentR Projeto de Lei dispõe sobre o
pa~anlEmto da relluneraç:ão das fér i as

trab~lhl\dor.

Justif'icando a medida, o Nobre Autor
esclarece que a nova sistemática proposta ·consiste eM pagar
na época da concessão das férias a iMPort{\ncia do salário
nor~al acrescida de um ter~o ~ no retorno da atividade, os
r€stantes dois terços·, de forma a corresponder, o total da
remuneração relat iva às férias. ao dobro do salário norMal

COMISSAQ DE: TRABAUlO, DE: ADMINISTRAQAO E: SERVIQO PtJBLlCO

iam viII" i\l\plell\entar nova sistemé.tica par.. a remuneraQão

-forMa

Paulo
fé-

ri.... doll trabalhadoreli.
'
Entendemos que a propOsiQão legislativa , bsm
o Projeto de lei anexo, que trata sobre a mesma matéria, ao
dillporem llobre all'férias, propõem um disciplinamento do artigo 7
,inciso XVII da CF,dando um tratamento condigno e equ!lnillle.
E o relatório.
00110

Q - yaro DO IELATOI

do

trabalhador.

que

a

lRed i da

representa

um

f'ator

\\'Ç::=-

Por tratar-se de Matéria análoga .. foi
anexado o PL no 2.531/89, de autor ia do Ilustre Deputado
KOYU IHA .. que propõe seja alterada a reda~ão d~ dispositivo
da Consolidação das Leis' do Trabalho - CLT, visando a
inserir

Conforme estabelece a Constituição Federal é da
competência da União legislar sobre direito do Trabalho e a da
ConaresBo Nacional dispor sobre o assunto (artigo 48,caput> ,portanto, perfeitamente legitima a manifestação legislativa ora em
llxallle.

Ressal ta

de
justiça
social.
pois
po~sibilita
ao
trabalhador e sua -família as condi~ões efetivas para ~\a
gnOZ7nO
das férias.
inconteste

na

norma

i nc i so XVII..

consolidada

o

direito

i.'\ssegurado no

art.

C.F. - ftf.r i as anua i 5 reMuneradas COM ..
pelo Menos, U~ ter~o « Mais do ~ue o salário norMal.
70,

da

É o relatório.

n·voTO

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA É COMÉRCIO
Prel i 1'4 i narllente,

que

o

Projeto de Lei

alcan~ar r~sultado
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no

1.012/88,

diverso (mais

cumpre-nos

caso

a~plc)

reg I strar

aprovado,

1- RELATÓRIO

lograra

do obJetivo collmado

pela proposição.

Com efeito, na i'oraa coa0 redigido, o
trabalhador fará jus à reMun€ração das férias anuais
correspondente ao dobro de seu salário normal, acrescido do
ter~o

previsto na C.F •• EMbora seja proposto o pagaMento de

forma parcelada, nada induz

ao

intérprete chegar a conclusão

de que o acreste i MO do terço a ser efetuado por ocas i ãa da

priMeira parcela corresponda ao abono assegurado~ela
Const i tu i ç:ão Federal <ar.t. 70, i nc i 50 XVII) I' a i nda~ •
.
frações sejaM coincidentes.
\"

Por outro lado, entendemos que deve ser
evitada :a proliferação de
l&'Slislação esparsa,
o que
dificulta a observância da própria norma, quando já vigora
para os tl"abalhado,:C'Sf um diploll'li\ legal consolidado. Assim,
novas disposiçõRs relativas a direito já previsto na
Cansal idaç:{la das Leis da Trabalha - CLT deve s"r proposta
por meio de alteração na I"edaçio dos artigos que ti~
pertinência com a mat~ria objeto da iniciativa.
Tais
considerações
poderiam
ser
superadas pela apr2sC'Dtaç:âo de UIl subst itut Ivo, nSo fosse
nosso entendimento desfavorável ao Mérito do presente
proJeto, confol"me.razões a seguir expostas.
É inegável o alcance social do dirltito
astsegurado no i nc i so XVII do art. 70 da C.F., visando a
proporcionar 'ao trabalhador melhores condições para o
efet ivo gozo de SUas -férias. Entretanto, a ampliação deste
dir.:trito, onRr_ando ainda Mais os 1:':,lstos decorrente dR UM
contrato de trabalho, poderá surt ir efeitos contrários, eM
preJulzo de quem 5R pretende tutelar. 'é notória. a crise
recessiva por que atravessa o País, daí a Inconveniência no
estabelecimento de norMas excessivamente tutelares, morMente
se considerarMOS os ·pequenos· eMpregadores
ou as Micro-

Outros~iM, co", a ênfase que' a própria
Const i tu i t;ão de 1988 procurou imprimir às negociações
coletivas, a matéria ora proposta teM Maior pertinência COM
esta forma autônoma (nor~a estabelecida pelas\~\ó~~a5
partes a que se vão submeter) de fonte de direito. \~ ~

FinalMente r ~uantD ao Projeto de Lei no
2.531/89. SOMOS pela sua reJeiç:íia. E isto parque o incisa
XVII da art. 70 da LEI MAIDR R auto-aplicável. senda. pais.
despic,enda a rtl'petição da matéria, seM qualquer inovação,
eM legl51ação de nível hierárquico inferior.

Ante o exposto, SOMOS pe-la rejeição de
aMbos os ProJatost de Lei.

o ilustre Deputado Paulo Paim apresentou o PL 1.012188, que dispõe sobre a
remuneração das férias do trabalhador e dá outras providências,.ll4> qual foi apensado o PL
2.531189, de autoria do nobre Deputado Kovu Iha, Que dá nova redaçio ao "caput" do artigo 132
da Consolidação das Leis do Trabalho. Distribuídos inicialmente à Comissão de Constituição,
Justiça e de Redação, teve parecer favorável da Comissão pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, em sessão realizada em 26 de outubro de 1.989. Sendo entio arquivado, e
desarquivada em seguida, a pedido do autor, em 28/2191, e entregue à Comissão de Trabalho, de
Administração e Setviça Público, que encaminhou o PL 1.012188 e seu apenso para que fosse
proferido parecer pelo nobre Deputado Chico Vigilante, que repgiu parecer favorável ao PL
1.012188 e pela prejudicialidade o PL 2.531189 apensado. Foi solicitada Vista do Projeto, em
13/5/92, pela ilustre Deputado Messias Góis, que o devolveu, em 2217/92, com parecer pela
rejeiçio do principal e do apenso. Na sessio do dia I I de novembro de 1.992, a Comissão de
Trabalho, de Administração e Setviça Público, opinou pela prejudicialidade do PL 2.531189
apensado, e contra o voto em separado do deputado Messias Góís, aprovando o PL 1.012188, nos
tenuos do Relator. Em 27/1 1/92, o Projeto e seu apenso, foram enviados à Comissão de
. Economia, Indústria e Comércio, após cumprir prOcedimentos e prazos regimentais para o ~
recebimento de emendas, sem que emendas tenham sido apresentadas, o projeto foi encaminhado
ao nobre Deputado Ciro Garcia em 20/4/93, que o devolveu em 27/10/93, sem apresentar
parecer. No dia 18/11193, a Projeto e seu apenso, foram redistribuídos ao ilustre Deputado Paulo
Ramas, que o devolveu em 12112194, sem parecer.
Em 1613/95 foi redistribuído o PL 1.012188, e em 20/4/95 o seu apenso o PL
2.531/89, cabendo-nos agora apreciá-lo, como relator, nos tennos do art. 32, inciso VI do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
O ilustre Deputado Paulo Paim, ao apresentar um projeto de lei, que tem por
objetivo conceder ao trabalhador, o pagamento de mais um salário no período de suas férias,
senda um terça de seu valor no ato da concessão e o restante, ou sejam os outros dois terças, na
data do início de suas atividades, traz aparentemente um beneficio ao empregado, aumentando a
seu rendimento anual, acrescido no que seria um 14' salário.
A meritória proposta em pauta, do Dignlssimo Deputado Paulo Paim e também a do
nobre Deputado Koyu Iha, seria uma fonna de melliorar a remuneração da trabalhador, no
período de suas férias. Entretanto, após muita reflexão e estudo sobre o assunta, cumpr<Hlos a
dolorosa missão de registrar que tal proposta é anacrônica.
A tendência cada vez mais farte da desregulamentação dos contratos de trabalho,
que ano após ano, no Brasil e na mundo, vem se constituindo à margem das preceitos da
Legislação do Trabalho, traria indubitavelmente mais um elemento que oneraria os custos
decorrentes de um contrato de trabalho, que certamente surtiria efeito contrário, em prejulzo do
trabalhador, que infelizmente em muitos casos, está de "férias" pennanentes, isto é
desempregado, em virtude do cada vez mais restritivo mercado de trabalho.
Em nosso entendimento, a melhor fonna de melhorar a qualidade de vida do
trabalhador brasileiro, é o aumento real de sua remuneração mensal e a garantia do seu emprego.
O estabelecimento de nonnas excessivamente tutelares nas relações traba1hista5, é no
momento'prejudicial aos trabalhadores e aos empregador.... principalmente, os pequenos
empregadores e as micro-empresas, para onde tem corrido Da busca de empregos, verdadeiras
ardas de desempregados.

Pelo acima exposto: cabe a esta Comissio manifestar-se quanta ao mérito do projeto
em pauta.
Éo relatório

n - VOTO DO RELATOR
PeIu razões anteriormente expoms, nosso voto é pela rejeiçlo do Projeto de Lei n..
1.012, de 1.988 ede seu aperoo o PL2.S31, de 1.989.

&kg~-:-;L'
Relator

Sala da

111. PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Economia, Indústria e ComérCIO, em reunião
ordinária realizada hoje, opinou pela REJEiÇÃO do Projeto de Lei n" 1.012188 e
do Projeto de Lei n° 2.531i89: apensado, contra o voto do Deputadc Jollo
Fassarella, nos termos do parecer do Relator, Deputado Ricardo HeráclIo.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Rubem Medina - Presidente,

Hugo Rodrigues da Cunha,

Neuto de Conto e José Carlos Lacerda - Vice-Presidentes, Antonio Salhmann,
Candinho Mattos, Edison Andrino, Enivaldo Ribeiro, Francisco Horta, Israel

Congresso e dá outras providências; tendo parecer da Comissão 4e Finanças e
Tributação pela não implicação da matéria com aumento ou l!iminuição da
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à a4equação
fmanceira e orçamentária deste e do 4e nO 2.138(96, apensa40 e, no mérito, pela
rejeição deste e 40 de n° 2.1 38/96, apensa40.

Pinheiro, João Fassarella, Lima Netto, Odacir Klein, Paulo Sauer, Paulo Ritzel,
Renato Johnsson, Ricardo Heráclio, Arolde de Oliveira,

Fernando ZUppo e

Gorizaga Mota.

(pROJETO DE LEI N" 1.555, DE 1996, TENDO APENSADO O DE N" 2.138,
DE 1996, A QUE SE REFERE O PARECER)

Sala da Comia

----

,......"'.----

.'

SUMÁR.IO

Deputado RUa
Presidente

I - Projeto inicial

II - Projeto apensado: n° 2.138/96
EXPOSIÇÃO DO DEPUTADO JOÃO FASSARELLA

Em tempos de globalízação da economia, tão festejada pelo
governo federal e por, empresas que se mantêm em altos níveis de
lucratividade a nível internacional, os discursos de empresários e politicos
nacionais voltam-a<: à preocupação de colocar o Brasil em um
posicionamento favorável no aspecto de competitividade. Para tanto, vem
sendo corrente o esforço para reduzir o chamado "custo Brasil"; neste
contexto, tem sido comum o equívoco por parte de setores empresariais, no
sentido de reivindicar a redução do custo do trabalho.
Ora, é sabido que o Brasil tem um dos menores custos do trabalho
no mundo. Um necessário censo mínimo de justiça, ausente em muitas das
análises dos defensores do atual modelo econômico governista, coloca-nos
a seguinte questão: para conseguirmos competitividade no mercado
internacional, devemos manter o sacrificio contínuo e crescente daqueles
que vf1lllm diretamente do trabalho, ao tempo em que mantémos altos custos
em outras áreas, como distribuição, transportes, e altas cargas tributárias? A

nosso 'Ver, não.
Cabe-nos, enquanto parlamentares, e nos limites no poder
legislativo, forçar melhoras no projeto global elaborado e executado pelo
governo federal; estas melhoras devem se situar, em' nossa visão e 4entre
outras medidas, na recuperação do valor pago pelo trabalho, como
valorização 40 trabalhador e do pr6prio trabalho, seguindo principio
constitucional previsto no art.17fi da Carta:
"A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos
existência digna, conforme os ditames da justiça social (... l".
Tendo em vista que o salário é contra-prestação do trabalho, a
valorização deste passa pelo reconhecimento, e melhoria, daquele.
Lembremos, ademais, que a rede de serviços públicos oferecidos à
população que vive do salário não preza por qualidade, o que torna o salário
ainda mais caro para quem o recebe.
Por estbs razões, sãe benvindos os projetos de lei que pretendem
valorizar o trabalho através do aumento do salário. Assim o é o Projeto de
Lei nO \.012(88, de autoria dOeDeputado Paulo Paim, que propõe que se
dobre a remuneração das férias. Registre-se ainda que não se trata de
proposta "anacrônica", como afirma o Sr. Relator que, aliás, contradiz sua
. negativa ao PL ao declarar que a "melhor forma de melhorar a qualidade de
vida do trabalhador brasileiro, é o aumento real de sua remuneração mensal
(...)". Ora, férias é salário, seja no sentido econômico seja no aspecto
jurídico, e sequer confunde-se ccn encargos sociais. Ademais, algumas
categorias profissionais já percebe~, há alguns anos, a remuneração em
dobro à época das férias.
. Face ao exposto, e tendo em vista que esta Comissão deve
cumpnr seu papel.de resguardar a ordem econômica e, por conseguinte, o
trabalho, pronunciamo-nos favorável à aprovação do Projeto de Lei nO
1.012, de 1988, e quanto ao Projeto de Lei nO 2.531 de 1989 opinamos por
sua prejudicialidade.
"
Sala das Sessõ
Deputado Jo!

12 de agosto de 1997.
assarella

1

PROJETO DE LEI N! 1.555·A, DE 1996

m- Na Comissão de Finanças e Tributação:
- tenDO de recebimento de emendas
- parecer 40 Relator
- parecer da Comissão

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° - As ONG - Organização Não-Governamentais - infOIIllllflio
mensalmente, ao Banco Central e à Câmara dos Dejiutados a entrada de dinheir~
ou de: outros recursos recebidos por ooação 4e terceiros, seja 00 Brasil, seja 00
exterior.
§ 1°-No processo de acompanhamento e COlI1role oos rec\UllOS recebidos
P7las .ONG, a. C~ dos Deputados usará sua Assessoria de Orçamento e
FIScalização Fmancerra como repositório das infOIlllllÇÕeS, às quais terá acesso
qualquer um do povo, mediante petição escrita, que apontará as razões do pedido
dirigida ao Presidente da Câmara dos Deputados.
'
. § 2°- O ~oder Executivo, através do Banco Central, por procedimentos de
~ contábe:1S sobre os balanços anuais das ONG, fiscalizará a comçâo dos
respectivos regIStros e sua a4equação e consistência, etrl face dos recursos
recebidos por elas.
Art. 2° - Esta lei entra etrl vigor na presente data.
Ar!. 3° - São revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

~ !acili4ades na criação das ONG - Organizações NlIo-GovenlllIJlelltai _
te~ penmtIdo ~ grande número delas opere no território nacional sendo que, em
mwtos ~asos, as li~ com ~ exterior que as financia nIo têm ficado claro para

as autondades e a oplIllão pública nacional As fontes de recursos devem ser bem
con?~idas, de modo a se poder avaliar as razões por iIetrâs de certos
poSICIOnamentos que algumas delas tomam, onde O Í!1teresse intemaeional,
algumas vezes, prepondera sobre O interesse lI/lCional.

Assim, é conveniente que fique claro JÍma todos de onde v&n, e com que
finalidade chegam às ONG, os recursos que as permitem operar, IlIZlIo primacial
deste projeto 4e lei, para o qual espero poder contar com a aprovaçllo dos meus
ilustres pares.

Sala daS Sessões, em

.2'1de IKuv~

( Do Sr. Francisco Rodrigues)
Deputado *~CIf!Mf.it(~I~1
Dispõe sobre a obrigatoriedade das Organizações Não-Governamentais - ONG terem sua captação 4e recursos exposta à fiscalização do Executivo e' 40

de 1996.
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PROJETO DE LEI N· 2.138, DE 1996
(Do Sr. Salomão Cruz)
Obriga .... organizações

nio,,:,~oyernAMenta1a i

prestaçio

de contas dos racurS08 recebidos.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE EsruDOS LEGISLATlVOSoCeOl ..
"LEGISLAÇÃO CITADA A:'iEXADA PELA
ÇOORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATJ\'OS·CcD'"

República Federativa ào Brasil

(APENSE_SE AO PROJE1'O DE LEI N9 1.555, DE 1996)

o Congroooo Nacion8I deaeta:

obrigild.' •

Ar!. 1· Focam as orgenizaç/iea ~ (ONG',)
~r con1as ."""!mente dos l1lCUIOOS recebidoc
.
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CONSTITUIÇÃO
.:0'

, .• : ••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

.. --Art. .a:.º,,1ll1do OSl1lCU1llOS fonlm
conta, .. fará ao Minlsl6rio P'uliliâl Federal.

privados, • prestaçIo de

:

. TtrúLoIV

Art. Z' Quando OS rectJlllOS forem públicos • P<eSfaçio de
con1as se fará ao Tribunal de Contas d. União, se federal" e nos _
caaos ao
Tribunal de Contas dos EsúIdoI.
.
.. , J'. _._

_ •• _

_

~............ • :J,

_ 0.0

-;0 •• ~ •• _

_.'"

_

:

~ •• ,"

CAPIroLoIV

Ar!. 4· O nIo etaodimonto ao prescrito {leito !oi co • prestaçIo
de contas julgadas _faIóriM pocHri dar ""usa li cauaçio do funcionamentD
da ONG junlo ao órgio ~te, oem prejuízo da, demais sençlSeo clveis e
penai, cablveis.

DAS FiJNÇOOs EssENcws Á 1USTIÇA
~oI

Ar!. 5" Esta !oi entra em vigor na dela de .... publlcaçAo.
Ar!. 6" fl_m-se as disposições em contnlrio.

.. _--

.

_

~

JUSTIFICATIVA
Com • rademoct1ltizaçiO do pors ocooida • partir do linaI dos

anos 70, • quo leYa como consaqildncitI jurIdica meia releYaote a promulgaçio da

Constituíçio de 1_, ganha<em força e aspoço nIo só as Instilulçóes poIltK:as
nacionais, mas tambóm o _
• os gllljlOS da chamada Sociedade eM!, que
com um grau de liberdade como há muito nAo se \18 conquistaram o cen6rio
político e Ins1rumentos juridlcos hóbels. perseguir ..... propósitos.

DoMmmttuo plÓJUCO

_---

-

-

~

.

129. S!o funções institucionais do Ministáio P6b1ico:

IX - exercer outras 1bnçlles que lhe forem c:oaleridM, dade que compaúveis com sua1inalidIIdc, SCDdo-Ihc vedada a ~judidaI ea COIIsultona juridica de entidades públicas.
§ I" A lcgitImaçIo do Ministério P6bIico pua 11 açOes civis ~
neste anigo D!o Impede a de ten:eiroI, nu mesmas bipólcIeI, lqUIIdo o diIposto DCSla Constituiç;1o e miei
. § 2" As 1bnçlles de Ministáio Público só podem _ c=ddu por 11Mgnmtcs dá carreira, que deverIo residir m CODIIIl:lI da rapeçliva 1ocIçIo.
§ 3" O iDgraso Da caneiJa Illr-se-á mcdlalIIe _
p6IJIico ele lJI1l"
VIS e útulos, asscgmada partic;ipaçJo da Ordem dos AdvopdoI do Bnsil em
sua rcalizaçio, e observada, nu ~ a ordem de da$Ã'bçto
§ 4" Aplica-5C ao Minislúio Pflblico, DO que couber, o cIIIpOIlo 80 111.
.?.~'.~.~.Y.I:
.

Assim é que, a par de ações Constitucionais (mandado de
injunção, de segurança coletivo, direto de petição, etc.), diverSas leis vieram
garantir o direito dos cidadões e grupos emergentes na festejada democracia
brasileira em nosso passado recente..Neste sentido, é de se notar a -importância
,!,ias conquistas que foram viabilizadas pelo Código de Defesa do Consumidor e
pela lei de Ação civil pública no campo dos chamados interesses difusos. .
No bojo de tais acontecimentos foi que apareceram também as
hoje onipresentes ONG - As ·Organizações. Não Governamentais', com sua nova
proposta de prestar serviço de utilidade pública sen) entretanto constituírem-se em
órgão público tradicional nem fundação. São sociedades civis sem fins lucrativos
sustentadas por recursos públicos e privados a perseguir os fins mais diversos, e
contando já com alguns expressivos resultados em sua atuação. Até aí tudo bem.
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
Ocorre que é Preciso impor alguns Ii.mites e fazer algumas
•exigéncias no que toca ao funcionamento de tais Organizações, que já somam
mais de 5.000 (cinco mil) no BmsU! Assim é que o presente Projeto de lei obriga
tais ONG's a prestarem contas dos recursos recebidos junto aos Tribunais de
PROjETO DE LEI N° 1.555198
Contas e ao Ministério Público, de fonna a dar-se mais transparência à atividade
de tais grupos.
Não se pode, em razão da índole peculiar das ONG's, deixar
que essas fujam aos principios da legalidade e da moralidade que
Nos termos d,o art. 119, caput, I, do Regimento Intemo da Cêmara dos
neoessariamente norteiam a aplicação do dinheiro público, sob pena de
desvirtuamento dos fins de tais organizaçõeS, sem falar no perigo da corrupção e JUlados, o Sr. Presidente determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
Iocupletamento indevido que pode advir da ausência atual de qualquer controle.
. ; Comiss~s de prazo para apresentação de emendas, a partir de 27103198, por
De outro lado, nenhuma Instituição nos parece mais 'indicada :o sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.
que o bravo Ministério Público pátrio para analisar as contas das ONG's, seja em
razão de sua atribuições institucionais análogas muitas vezes, para o que
invocamos o peonissivo do art. 129. IX, da CF, seja por seu natural faro para o
ilícito decorrente de seu papel nos processos penais em nosso sistema jurídico.
Sala da Comissão, em 4 de abril ele 1996.
Finalmente, cominam-se também sanções na lei às ONG's e
dirigentes das mesmas que tiverem as contas julgadas insatisfatórias ou não as
prestarem simplesmente ao •Parquer.. Não basta: exigir certas condutas na lei, é
preciso reprimir igualmente o não atendimento de tais conduúls, sob pena de
inocuidade.
Assim, em razão do exposto e dada a urgência do assunto,
contamos com a colaboração de nossos pares para aprovar o presente. Projeto de

lei.

/- RELATÓRIO

i

Sala das Sessões, em ' J de.; t ! 1:(.

de 1996.

o nobre Deputado Francisco Rodrigues deseja, com • iniciIIiva CIII
epigrafe obrigar as organizações nio governamentais a ínforma', 1IlCllSI!Dlcnte.
ao Banco Central e à Câmara. dos Deputados qualquer recurso que tcahIm
recebido no Pais ou no exterior por meiO de doação. No âmbito da ClmIra, 11
informações seriam arquivadas pela Assessoria de úrçameDto e estariam
disponíveis para quem as solicitasse fomiahnente ao PresidcnIc da Casa. O
Bam:o CentraI, por sua vez, ficaria encarregado de fiscalizar a "~ dos
respectivos registros e sua adequação ecónSistência".
'.
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Por tr<1tar de matéria similar, foi apensado ao projeto original o PL nO
1.l3ú/9i), da l10bre D~putado Salomão Cruz. Este projeto também obriga as
ONG's ;] pres\'Jf com"" dos recursos recebidos, mas submete a prestação ao
TribunE!! d~ Cmltm da União., quando os recursos recebidos forem públicos, ou
20 h/[Lrrish~rio PúbH-':» F\~deG1J~ q~':lpdú forem privados.

Brant, Veda Crusius, Vanio dos Santos, Ari Magalhlies, Delfim Netto, Fetter Júnior,
Júlio Redecker, Sérgio Naya, Silvio Torres, Eujácio Simões, José Carlos Vieira,

A !ll'lténl! foi mstribl!ída p<ml a Comissão de Finanças e Tnõutação,
qu;; deve d2r p~5ecer q~~i(j il adequaçào financeLra e orçamentária e quanto ao
mérÍlo da propost\L ç 11M3 d Con>Jssão d~ Constimição e Justiça e de Redação.

Sala da Comissão, em 15 de outubro de 1997.

Antonio do Valle, Odacir Klein. Paulo Ritzel e Dilceu Sperafico.

t2-! tiLf::tvJJ

Deputado LUIZ2ÂRLOS HAULi
Presidente

Eimminando
aie\;nn

presentes proposições, verificamos que elas não
T1óceitas públicas nem geram qualquer despesa pública
n3tl tend'J .r!Ssi1fl w,'l!m!l1 retlexo sabre os orçamentos da União.

PROJETO DE LEI N!! 2.942-D, DE 1992

JS

II ~stimahvll ebs

adician~.l.

QUe'!!!O ao m~l1!o. embora possamos concordar que a preocupação dos
Autores com a moraljdad·~ rrdministtativa e com o controle sobre a entrada de
recursos externos no Pais 5'*' válida, não podemos concordar com a imposição
dns obrigaçtjes pre'vlstll~ em fmloo5 QS projetos.

Devemos lembr~ que as organizações não governamentais, apesar de
contar com alglms benefkios í1scais c institucionais em virtude. de sua natureza
filantrópica. constituem entidades privadas e assim devem ser tratadas, O Estado
não pode e nno deve interferir em sua gest5.o ao ponto de lhes obrigar a informar
todos os recursos recebidos por dOEç.io de quem quer que seja. Se admitíssemos
~sse precedente. n5.o h:2v;~rh mo~j'vo para não se exigir o mesmo procedimento
de empresas [.Jriv'l.hs qu,,: re.;ebam recursos por doação do estrangeiro, até
porque a; c.mpre:'?s estão nmií.o mais livres para movimentar recursos externos
d,!) qu';· as OHG's, qR'.:' ::,J:ü pfo~bidn;; de distribuir lucros.

Além dissa. d'~v'~lTIos ponderar que os controles previstos não
resolvem os problenlas dpo!1\rrd'.'s pela justificação do projeto, em que o Autor
destaca a Mcessidade de s'~ avaliarem "as razões por detrás de certos
posicionamentos" que DS ONG's tomam, onde o interesse internacional algumas
vezes prepondera sobre o interesse nacional. Mesmo que concordássemos que o
interesse nacional f<Js';e facilmente identificável em cada caso prático, teríamos
que observar que :l sLlTIples verífic3ção da "adequação e consistência" de
registros contábeis mIo refletiria em nada os objetivos da instituição, sendo
portanto ab.;olt~íl:l~-(!(~nte inúteis.
do elq1ü2.tO, n"o hav~ndo implicações orçamentárias e
fíni'.llceir.'J.S. (ki;:2illoc; de' !lOS manifest3llllos quanto li adequação financerra e
orçlliai;;fHit1::l do::,; rrojl~t!Js de Lei N'~ 1.5.55 e N° 2.138~ de 1996, e, no mérito,
VOi::'T1l1t)5 p:;-h s~,'} r';:jr;!JÇ:.20 d(~ illnbDs.
OÍ2n(,.Õ

:l:~1;.1"11 'C"J-mi,,~.:1o.

em 2 de setembro de 1997
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VI'J410 DO·S SANTOS
Relator

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI NO 2.942-C,
1992, que "dispõe sobre a compensação financeira
sistemas de previdência social, nos casos de contagem

do tempo de contribuiçlio para

efeito

outras providências.

de

DE

entre OB
recíproca

aposentadoria,

e

dI!.

(AS COlIISSOES DE TRABALHO, DE ADIIINISTRAÇllO E SERVIço POBLICO;
DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (ART.
S4); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. S4»
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. lO - A compensaçao financeira entre os sistemas

compuls6rios de previdência social, da União, dos Estados, do
Distrito

Federal

reciproca

dos

e

dos

Municipios,

respectivos

tempos

passagem do segurado de um

sistema~

por

força

de

da

contagem

contribuiçao,

pela

para outro, obedecerá às

disposições desta lei.
Art. 2° - Para os efeitos desta lei, considera-se:
I - sistema de origem: o siste~a pr~videnciário para
o qual o segurado contribuiu sem que te~ha adquirido· direito a
beneficio previdenciário;

, 11

sistema

inàtituidor

de

beneficio

de

aposentadoria e pensão: o sistema responsável pela concessao e

pagamento de beneficios de aposentadoria ou pensão ao segurado
mencionado no inciso anterior ou aos seus dependentes.

Art.

'3°

entidade

A

estatal

responsável

pelo

sistema instituidor de benef~cio de aposentadoria e pensão tem
direito a perceber da. entida~e estatal responsável pelo
sistema ou das entidades "estatais responsáveis pelos sistemas

de

origem

dos

respectivos

beneficiários

compensaçlio

financeira, calculada na for.ma deste artigo.
§

10

-

A entidade estatal responsável pelo sistema

instituidor, constituido até 30 de junho de 1995, que estiver

em día com suas obrigaçJes previdenciárias perante a entidade
estatal responsável pelo sistema de origem, terá direito a
compensação financeira, mediante a apresentaç~o, a esta, da
lei que criou o sistema próprio de previdência, bem como de
relatório que discrimine,

instituidor,

as

!:JOr segurado coberto pelo sistema

contribuições

a

ele

relativas,

conforme

regulamentaçao, nas seguintes condições:

A Comi~s2(J de, FimnçB~

f, Tributaç'3fJ. em reunião ordinária realizada hoje,

I

-

o

montante

a

ser

compensado

estatal responsável pelo sistema de origem,

pela

entidade

relativo a cada

concluiu, unenim0111(3nte, pS'la não implic.aç-áo da matéria com aumento ou diminuição

segurado vinculado ao sistema instituidor, será calculado com

dêl receita ou da d8ó'pe38 p(lblic8S, 1'''30 cabendo pronunciamento quanto á adequação

base

fifl2nCGtra e orçanl':ntária

Ij"

Pr0Í'?lCi de U:Jl nO "1.555f9!3- e do PL nO 2.138/96. apensado,

0, no mérito, pela rejeiq.,:ªn rJe 2ro!:Ú5, nos t"?.ffflOS do parecer do relator, Deputado

nas

cont,ribuições

do

empregado e

parte

igual

a esta,

cor~es~ondente à contribuição patronal, atualizadas mês a mês,
ar~ a data da aceitação

Ir - a

do relatório mencionado neste artigo;

compensação financeira de que trata (... inciso

Estiveram pr<?sentes os Senhores Deputados Luiz Carlos Hauly, Presidente;
/-\nivaldo Vale, /\rJr.?'~t:'i1 S8flj.~:dor I'? P,ugusto Viveiros, Vice-Presidentes; Júlio César,

anterior será paga em 10 (dez) parcelas anuais e consecutivas,

tu~:::: Bré\']. ~.'l;~nQ,:,1 C;J;;tfIJ, Or:·6no hdri:mo, Rogério Silva., Edínho Bez, Gonzaga Mata,

aceitaçao, pelo sistema de origem, do relatório de que trata

j-:'?rms..:: P"':;';íi,~":J,-.;~/l(Y, ;·\rna!;j'J rv'itrJ;ir.~~, l:em8tlu(J Torres, Firmo de Castro, Roberto

este artigo;

atualizadas

anualmente,

vencendo

a

primeira um ano

após

a
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'111.
a atualizaçl.o de que tratlllll os incisos
anteriores far-se-i pelos mesmos indices utilizados para a
correçllo dos créditos da se~l~ridade 'social.

S 2° - A entidade estatal responsável pel:o sistema

Quinta-feim IS

oosn

para efeito de aposentadoria, rciuJando o art. 202,
§ 2°, da Constituiçlo Federal,. ê. di' outraS
providências.

o Coneresso Naéional decreta:

instituidor, constituido até 30 de junho de 1995, que est~ver
em débito, constituido ou nlo, com a entidade responsável 'pelo
llistema ou ll1stemall de origem,

nlo fará jus A Coqlensaçllo,

financeira de que trata esta lei, mas será dispensada de suás

obrigaçOe~'

previdencUrias

para

COlll

esta,

vedado

o

ressarcimento das quantias ,já pagas.
S 3° - A entidade estatal responsável pelo sistema
instituidor,

criado

por

lei,

só

~ari

A compensaçAo

jus

financeira de que trata esta lei mediante a comprovaçlo dali
pagamentos

dos

aposentados

e

pensionistas

provenientes

do

sistema de origem.
S 4° - Caso haja reverslo ao sistema'de origem ou a
um dos sistemas de origem, a entidade responsável pelo sistema

instituidor deverá repassar A entidade responsável por aquele
as contribuiçoos objeto da compenaaçlo financeira anterior,

S 1°, na mesma forma.
S 5° - Havendo reversllo do sistema instituidor quê
seu débito dispensado, na forma do S 2·, além das

acrescida das obrigaçOes previstas no
teve

obrigações previdenciárias estabelecidas no S 1° ,

deverA a

entidade responsável pelo sistema instituidor também realizar
a

compensação

relativa

aos

empregados

que

retornarem

ao

sistema de origem, cujo débito'foi objeto de dispensa.
Art.

4° - O descumprimento do prazo estipulado no

inciso II do S 1° do art. 3° importará em juros de mora de l'
(um por cento) ao mês sobre o montante devido pelo sistema de

origem,

além de

atualização do

valor

nominal

na

forma

do

inciso III do S l° do art. 3°.
Parágrafo (mico - O atraso de que trata este artigo
importará igualmente em multa de 20' (vinte por centol sobre a
parcela a que se refere a inadimplência.
Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei
de 60 (sessenta) dias, contados da data, de sua
publicação.
no

prazo

Art.
publicação.

6°

- Esta lei entra em vigor na data de sua

Art. 7° - Revogam-se as disposições em ~ontrário~
cÂMARA DOS DEPUT

1996.

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Ciulara
nO, 16, de 1996 (PL n· 2.942, de 1992, na C_ de
origem), que "dispõe sobre • compcnsaçlo financeira
entre os sistemas de prcvid&K:ia tocia\, nos CISOS de
contagem reciproca do tempo de contribuiçlo para
efeito de aposentadoria, e di outru provi~ncias".
Substitu..sc o Projeto pelo seguinte:

Ar!. ,. A compensaçlo financeira entre o Instituto Nacional do Seguro Social.
INSS e os. sistemas próprios compulsórios de previdência dos servidores da Unilo, dos
Estados,.do Distrito Fedml e dos MuniclpiOl, na hipótese de contagem reciproca de tempos
de contribuiçlo ou serviço, obcdcced às dIsposiçllcs desta Lei.
• Art. 2' Para os efeitos desta Lei, COlISidera-le:
I - sis!ellla de origem: o sis!ellla previdenciário ao qui! o segurado ou servidor
público esteve vinculado sem que dele receba aposentadoria ou tenha gerado pcnsIo para
seus dcpcndcntes;
fi - sistema instituidor. o sistema prcvidenciirio responsivcl pela conecsslo e
1MB&l'Iento de beneficio de aposentadoria ou pcnsIo a segurado ou servidor público ou a
seus dependentes com cômJlU\O de tempo de contribuiçlo ou de serviço no. imbito de
sistema de origem.
§ 1* Os sistemas próprios compulsórios de previd&cia de servidores da Unilo,
dos Estados, do Distrito FcdcroI e dos Municipios só scrIo considerados siJtemas de origem
quando o INSS for o SÍI!ellIa instituidor.
§ 2· Na hipótese do sistema próprio compulsório de previd&cia de set'Vidor
público Dlo possuir pcnonalidadc jurldica pró'pria, atribuem-se ao res~vo ente federado
u obrigaç6cs • direitos previstos nesta Lei.
Art. 3° O INSS, como sistema, instituidor, tem direito de receber de cada sistema
de origem compcn.l8Çlo financeira, observado o disposto neste lItigo.
'
§ 1° O INSS deve apresentar a cada siste~ de origem os seguintes dados
referentes a cada beneficio concedido com cômputo de tempo de contribuíçlo ou de serviço
no imbito daquele sis!ellla de origem:
I - identificaçlo do segurado C, se for o caso, de seu dependente;
n- a renda mensal inicial e a data de inicio do beneficio;
lU - o pcrcentul1 do tempo de se!7Íço total do, segurado col1Cspondcnte ao tempo
de contribuiçio ou de serviço no imbilo daquele sistema de origem.
§ 2° Cada sistema de origem deve Pl8.ar ao INSS, para cada mês de competência
do beneficio, o valor resultante da multiplicação.da renda mensal do beneficio pelo
percentual obtido na fonua do inciso m do § 1° d~~te artigo.
§ 3' A compcnsaçlo fmanceinl referente â cada beneficio Dio poderá exceder ao
resultado da multiplicação do percentual obtido lIA forma do inciso m do § I' deste artigo
pela renda mensal do maior beneficio da mesma espécie pago diretamente pelo sistema de
origem.
§ 4° Para fins do disposto no § 3° deste artigo, o sistema de urlgem deve infonnar
ao INSS, na forma do regulamento, a m8Íor renda mensal de cada espécie de beneficio por
ele pago diretamente.
§ 5' O valor de que trata o § 2' deste lItigo será reajustado nas meSlI18S datas e
pelos mesmos índices de reajustamento do beneficio pela Previdência Social, devendo o
INSS comunicar a cada sistema de origem o total por ele devido em cada mês como
compensação fmanceira.
Art. 4° Cada sistema próprio compulsório de previdência de servidor públicv,
tem direito, como sistema instituidor, a receber do INSS, enquanto sistema de origem.
: compensação financeira, observado o disposto neste artigo.
§ 1* O sistenla instituidor deve apresentar ao INSS, além das nonnas que 0 regem, os seguintes dados referentes a cada beneficío concedido com cômputo de tempo de
contribuiçlo ou de serviço no imbito do INSS:
I • identificação do servidor público C, se for o caso, de seu dependente;
n• o valor dos proventos da aposentadoria ou pensão e a data de inicio do
beneficio; '.
m- a remuneração do servidor nos trinta e seis últimos meses imediatamente
anteriores à sua aposcntadorla ou falecimento, excluídas as parecIas que nIo se incorporam
a proventos da inatividade;
IV - o tempo de serviço total do servidor e o correspondente lU) tempo de
contribuiçio ou de serviço ao INSS.
§ 2" Com base nas infonnaçõcs referidas no § I' deste artigo, o INSS calculari
qual seria a renda mensal inicial daquele beneficio se concedido segundo as nonnas do
Regime Geral de Previdência Social.

§ 3° A compensaçio financeira devida pelo INSS, relativa ao primeiro mês de
competência do beneficio, será calculada com base no valor do beneficio pago pelo sistema
instituidor ou na renda mensal do beneficio calculada na forma do § 2' deste lItigo, o que
for menor.
'
§ 4' O valor da compensaçio financeinl mencionada no' § 3° deste artigo
corresponde à multiplicação do montante ali especificado pelo percentual correspondente ao
tempo de serviço ou de contribuição ao INSS no tempo de serviço total do servidor público.
§ 5· O valor da compensaçio financeinl devida pelo INSS será reajustado nas
mesmas datas e pelos mesmos indices de reajustamento dos beneficios da Previdência
s,oc;al, ~s~ que tenha prevalecido, no primeiro mês, o valor ,do beneficio pago pelo
SIstema 1US1ltuidor.

Art. 5* Os sistemas instituidores apresentarão aos sistemas de origem. no prazo
miximo de dezoito meses a contar da data da entrada em vigor desta Lei, os dados relativos
Dispõe sobre a compensaçio financeira entre o aos beneficios em manutençio nessa data, concedidos a partir da' promulgaçio da
Instituto Nacional do Seguro Social • INSS e os Constituiçlo Fedcral.
Parágrafo único. A compensação financeira em atraso relativa aos beneficios de'
sistenlu de prevj<lência dos servidores da UlÚio. dos,
quctrata este lItigo sení calculada multiplicando-se a renda mensal obtida para o último
,.Estados, do ,Distrito Fedem '.dos Mwúéípios~ nos
mês, de acordo com o procedimento detenninado nos arts. 3° c 4°, pelo núnicro de meses em
ébos ~ contagem reciproca de tempo de contribuiçio que o beneficio foi pago até entio.
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,
Ar!. 6· o ,INSS ~terá cadastro atualizado de todos os beneficios objeto de
compensaçio financelfa, totalizando o qwmto deve para cada sistema próprio compulsório
de previdência dos servi"';res da União, dos Estados, do Distrito Federal e do. Municípios,
bem como o mon!""te deVIdo por cada um deles para o INSS, como compensação financeira
e pelo não recolhimento de contribuições previdenciárias no prazo legal,
, "
§ I· Os desembolsos pelos sistemas de origem sÓ serlio feitos para os sistemas
mstttUldores que se ~ostrem credores no romput? jIa compensação fiuanceira devida de
lado a lado e dos déb,tos pelo não recolhimento d. contribuições previdenciárias no prazo
legal,

§ 2· O INSS comunicará o total a ser desembolsado por cada sistema de origem
até o dia 30 de cada mês, devendo os desembolsos serem feitos até o quinto dia útil do mês
subteqllente.

'

•

§ 3· Os valores Dia desembolsados em virtude do disposto no § 'I· <leste. artigo
seria contabilizados como plgamentos efetivos, devendo o INSS registrllr mensalmente
enu operações e informir a cada sistema próprio compulsório de previdência de servidor
público os valores a ele referentes.
'
§ 4· Sendo inviável financeiramente para um sistema de origCln desembolsar de
imediato os valores r.elativos à compensação financeira, em função dos valores em atraso a
. que se refOte o parágrafo único do ar!. 5~, podem os sistemas de origem e instituidor firmar
termo de parcelamento dos desembolsos em até cento e vinte meses, atualizando-se os
valores devidos nas mesmas datas e pelos mesmos índices de reajustamento dos beneficios
de Pf"stação contiouada da Previdência Social.
Ar!. ,. Os sistemas instituidores devem comunicar de imediato aos sistemas de
origem, qualquer revisão no valor de beneficio objeto de compeusaçio financeira ou a sua
extinçio total ou parcial, cabendo ao INSS registrllr as a1tel1lÇÕCS no cadastro a que se refere
o ar!. 6·.
.
Parágrafo único. Constatado o Dia cumprimento do disposto neste arttgo, as
parcelas pagas indevidamente pelo sistema de origem seria registradas em dobro, no mês
seguinte ao da constatação, como débito daquele sistema.
.
Ar!. Ir Na hipótese de descumprimento do prazo de desembolso e.sttp1j\ado
no § 2· do ar!. 6·, aplicar-s.-ilo as mesmas normas em vigor para atualiza<;i!o iIOs valores dos
recolhimentos em atraso de contribuições previdênciárias arrecadadas pelo INSS.
Parágrafo único. Na hipótese do sistema p~~nciário ~prio dos. servid~)I~s .da
União dos Estados do Distrito Federal e dos MWUClplOS posswr personalidade Jundica
pr6pri~ os respecti';"s entes federados respondem solidariamente peÍas obrigações previstas
nesta Lei.
,
Ali 9" O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de sessenta dias
contado da data de sua publicação.
Ar!. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ar!. 11. Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal, em

lI(

de oumbro de 1997

Crà~

Senador tania
Pre 'aente do Se:Z"=", )

Janeiro de 1998

de modo a preservar seus valores reais e obedecidas as seguintes
condições:
I - aos sessenta e cinco anos de idade, para o homem, e aos
sessenta, para a mulher, reduzido em cinco anos o limite de idade para
os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas
lltividades em regime de economia familiar, neste incluídos o produtor
rural, o garimpeiro e o pescador artesanal;
II - após trinta e cinco anos de trabalho, ao homem, e, após trinta,
à mulher, ou em tempo inferior, se sujeitos a trabalho sob condições
especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade fisica, definidas
em lei;
após trinúr" anos, ao professor, e, após vinte e cinco, à
professora, por efetivo exercício de função de magistério.

m-

§ 10 - É facultada aposentadoria proporcional, após trinta aIios de
trabalho, ao homem, e, após vinte e cinco, à mulher.
0
§ 2 - Para efeito de aposentadoria, é assegurada a rontagem
recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na
atividade privada, rural e urbana, hipótese em que Os diversos
sistemas de previdência social se compensarão financeiramente,
segundo critérios estabelecidos em lei,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n
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DESPACHO A stJBSECRETARlA E COMISSÕES.
DSF 1705 PAG 8277.

Janeiro de 1998

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

24 05 1996 (SI') PLENARlO (pLEN)
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO. TENDO SIDO
APRESENTADA 01 (UMA) EMENDA DO SEN JOSE EDUARDO DUTRA.
24051996 (SI') MESA DIRETORA
DESPACHO A CAS, PARA EXAME DA EMENDA
DSF 25 05 PAG 8756.
2805 1996 (SI') SUBSEC. coaRD. LEGISLATIVA (SI') (SSCLS)
ANEXEI. AS FLS. 31 A 34, MINUTA DE PARECER SOBRE A EMENDA
DE PLENARlO ELABORADA PELA CONSULTORIA LEGISLATIVA.
28051996 (SI') SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SI') (SSCLS)
AO GABINETE DO SEN BENI VERAS, RELATOR DA MATERIA.

19 06 1997 (SI') PLENARlO (PLEN;
LE~ RQ. 432. DO SEN WALDECK ORNELAS, SOLICITANDO A
INCLUSAO DA MATERIA EM ORDEM DO DIA, EM VIRTUDE DE
ENCONTRAR-SE ESGOTADO O PRAZO REGIMENTAL PARA A CAE
PROFERIR SEU PARECER
DSF 20 06 PAG 11955.
1906 1997 (SI') SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SI') (SSCLS)
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (RQ. 432, DE TRAMITAÇÃO
CONJUNTA).
2006 1997 (SI') SECRETARlA GERAL DA MESA (SGM)
ANEXADO 01'. SI' 677 (FLS. 60), DO PRESIDENTE DA CASA,
SOLICITANDO AO PRESIDENTE DA CAE, A INCLUSÃO DO
RELATORIO (FLS. 46 58) NA PAutA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.
20061997 (SI') SECRETARlA GERAL DA MESA (SGM)
ENCAMINHADO AO SACP, COM DESTINO A CAS.
2006 1997 (SI') SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A CAE, COM OF/CIO DO PRESIDENTE DO SENADO
SOL/CITANDO A ~RECIAÇÀO DA MATERIA PELA COMISSÃO.
•
2006 1997 (SI') COMISSAO DE ASSUNTOS ECONOMlCOS (CAS)
RECEBIDO NESTE ORGÃO NO DIA 20 DE JUNHO DE 1997. AS
1430 HORAS.

28 05 1996 (SI') PLENARlO (PLEN)
1830 LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 536, DOS LIDERES. DE
URGENCIA - ART. 336, 'B', DO REGIMENTO INTERNO, DEVENDO
A MATERIA SER INCLUlDA EM ORDEM DO DIA NA SEGUNDA SESSÃO
ORDINARIA SUBSEQUENTE.
DSF 2905 PAG 8976.
3005 1996 (SI') PLENARIO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TURNO UNICO, DEPENDENDO
DE PARECER SOBRE A EMENDA DE PLENARIO (EM REGIME DE
URGENCIA - ART. 336, 'B'; DO REGIMENTO INTERNO).
3005 1996 (SI') PLENARlO (P{.,EN)
LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 542. DO SEN RONALDO CUNHA LIMA
E OUTROS LIDERES, SOLICITANDO A EXTINÇÃO DA URGENCIA, COM
VOTO CONTRARIO DO SEN WALDECK ORNELAS.
3005 1996 (SI') MESA DIRETORA
DESPACHO A SUBSECRETARIA DE COMISSÕES.
DSF3105PAG9196.

I

3005 1996 \:;1') SERVIço COMISSÕES pERMANENTES (Sf) (SCP)
ENCAMINHADO A CAS PARA EXAME DA EMENDA DO SEN JOSE
EDUARDO DUTRA.
. 04 06 1996 (Sf) SERVIço COMISSÕES PERMANENTES (SI') (SCP)
ENCAMINHADO AO GABINETE DO RELATOR SEN BENI VERAS,
PARA EMITIR PARECER SOBRE A EMENDA DE PLENARlO.
2706 1996 (Sf) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
DEVOLVIDO PELO SEN BENI VERAS, COM MINUTA DE PARECER PELA
APROVAÇÃO DA EMENDA DE PLENAlUO.
11 07 1996 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
PARECER, SEN BENI VERAS, FAVORAVEL A EMENDA.
12 07 1996 (Sf) PLENARlO (PLEN)
LEITURA PARECER 413 - CAS.
DSF 13 07 PAG 12023 A 12026.
1207 1996 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SI') (SSCLS)
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA.
1207 1996 (Sf) SÍlBSEC. COORD. LEGISLATIVA (Sf) (SSCLS)
ANEXEI, AS FLS. 46, COPIA DA MSG 00288 1996 (00596 1996,
NA ORIGEM>, DO PRESIDENTE DA REPUBLICA, DA PAUTA DE
CONVOCAÇÃO EXTRAORDINARIA DO CONGRESSO NACIONAL PARA O
PERlODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 1996, DA QUAL CONSTA A
PRESENTE PROPOSiÇÃO.
1207 1996 (SI') SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SI') (SSCLS)
AGENDADO PARA O DIA 18 DE JUUJO DE 1996.
18071996 (SF)PLENARlO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TURNO UNICO.
1807 1996 (SI') PLENARlO (PLEN)
LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 711, DO SEN TEOTONIO VILE}-A
FILHO E OUTROS, SOLICITANDO O ADIAMENTO DA DlSCUSSAO DA
MATERlA, A FIM DE QUE SEJA OUVIDA A CAS.
1807 1996 (SI')}lESA DIRETORA (
.
DESPAÇHO A SUBSECRETARIA DE COMISsõES.
DSF 1907 PAG 12670.
1907 1996 (SI') SERVIço COMISSÕES PERMANENTES (SI') (SCP)
A CAS NOS TERMOS DO RQ. 711, DE 1996.
0708 1996
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMlCOS (CAE)
RELATOR SEN JEFFERSON PERB'S:'
12 12 1996 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMlCOS (CAS)
DEVOLVIDO PELO SEN JEFFERSON PERES COM MINUTA DE
RELATORIO FAVORAVEL, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO QUE
OFERECE.
2404 1997 (SI') COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMlCOS (CAE)
_
ENCAMINHADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DA COMlSSAO.
06 05 1997 (SI') COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE)
DEVOLVIDA PELO RELATOR, ESTANDO A MATERlA EM CONDiçõES
DE SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.
1806 1997 (Sf) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMlCOS (CAS)

(sF,

ENCAMINHADO AO SACP, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SSCLS.
1806 1997 (SI') SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS, ATENDENDO A DISPENSA DE AUDIENCIA
DACAS.
1806 1997 (SI') SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SI') (SSCLS)
RECEBIDO NESTE ORGÃO EM 18 DE JUNHO DE 1997, AS
1540 HORAS.
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2708 1997 (SI') COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
DEVOLVIDO PELO SEN LEOMAR QUlNTANILHA COM MINUTA DE
PARECER PELA APROVAÇÃO NA FORMA DO SUBSTITUTIVO QUE
APRESENTA.
01 10 1997 (SI') COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMlCOS (CAE)
ENCAMINHADO AO SACP. EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO
DASSCLS.
•
01 10 1997 (SI') SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS.
01 10 1997 (SI') PLENARlO (pLEN)
LEITURA E POSTERIORMENTE APROVADO O RQ. 821; DO SEN
EDISON LOBÃO E OUTROS LIDERES, DE URGENCIA - ART. 336•.
'B', DO REGIMENTO INTERNO, DEVENDO A MATERIA SER
INCLUlDA EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DO SEGUNDO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.
DSF 02 10 PAG 20603 E 20662.
07 10 1997 (SI') PLENARlO (pLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TURNO UNlCO (EM REGIME DE
URGENCIA - ART. 336. 'B', DO REGIMENTO INTERNO).
07 10 1997 (SI') PLENARIO (PLEN)
A PRESIDENCIA CONCEDE O PRAZO DE 2.4 (VINTE E QUATRO)
HORAS AO RELATOR, SEN JEFFERSON PERES. PARA PROFmUR
PARECER SOBRE A MATERIA.
.
DSF08 10 PAG 2l/l5 E 2U16.
08 10 1997 (SI') PLENARlO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TURNO UNlCO (EM REGIME DE
URGENCIA - ART. 336, 'B', DO REGIMENTO INTERNO).
08101997 (Sf) PLENARlO (PLEN)
APRECIAÇÃO SOBRESTADA EM VIRTUDE DO TERMINO DO PRAZO
REGIMENTAL DA SESSÃO.
09 10 1997 (SF) PLENARlO (pLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TURNC UNICO (EM REGIME DE
URGENClA - ART. 336, 'B', DO REGIMENTO INTERNO).
09 10 1997 (SI') PLENARlO (pLEN)
PARECER ORAL DA CAS SOBRE O PROJETO E A EMENDA 1 - PLEN,
CONCLUINDO FAVORAVELMENTE, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO
QUE OFERECE (EMENDA 2 - PLEN). RELATOR SEN JEFFERSON
PERES, EM SUBSTITUIÇÃO.
09 10 1997 (SI') PLENARlO (PLEN)
DISCUSSÃO ENCERRADA, APOS USAR DA PALAVRA O SEN RENAN
CALHEIROS.'
.
09 10 1997 (SF) PLENARlO (pLEN)
LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 843, DO SEN BENI VERAS,
SOLICITANDO PREFERENCIA PARA VOTAÇÃO DO SUBSTITÚrIVO.
09 10 1997 (SI') PLENARIO (PLEN)·
• VOTAÇÃO APROVADO O SUBSTlfUTlVO, FICANDO PREJUDICADOS O
PROJETO, 'A EMENDA 1 - PLEN, E O RQ. 432, DE INCLUSÃO EM
ORDEM DO DIA.
09 10 1997 (SF)MESA DIRETORA
DESPACHO A CDIR, PARA A REDAÇÃO DO VENCIDO PARA O TURNO
SUPLEMENTAR
09 10 1997 (SI') PLENARIO (PLEN)
LEITURA PARECER 602 - CDIR OFERECENDO A REDAÇÃO DO
VENCIDO PARA O TURNO.sUPLEMENTAR RELATOR SEN FLAVIANO
MELO.
09 10 1997 (SI') PLENARIO (PLEN)
VOTAÇÃO APROVÀDA A REDAÇÃO DO VENCIDO. SEM DEijATES.
0910 1997 À cÂMARA DOS DEPUTADOS COM O OFÍCIO SFIN" .. /(2(R.3...I..''IJ:..
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Art, 3·, O serviço de T~ Público Alternativo
Interestadual será prestado de forma contlooa e pemIIIleIlte, poI' delegaçIo do
Poder Executivo, sob o regime de autorizaçAo 011 pcnnisIIo,

Oficio n' IQ~~ (SF)

Senhor Primeiro-Secretário,

Comunico a Vossa Excelência que o SetIJldo Federal aprovou,
em revisilo, nos lenaos do substitutivo em anexo, o Projeto <ie Lei da Câmara n' 16, de 1996
(PL n' 2.942, de 1992, na Casa de origem}, que "dispõe sobre a compensaçilo financeira
entre OS sistemas de previdência social, nos =os de contsgem reciproca do tempo de
contribuiçilo para efeito de aposentadoria, e dá oulIas providências", que ora encaminho,
para apreciaçlo dessa Casa.
Em anexo, restituo um dos autógrafos do projeto originário.

Art. 4", Somente as peJSOBS fi5icas podedo obter a outorga da
autorizaçio ou permissIo,
§ I", Pennitir-se-á sua organização em cooperalivas de gestio
dos serviços comuns.
§ 2", A autorizaçlo ou permissIo ÇOI1femplará apenas lIID
veiculo para cada pessoa filica,
§ 3", A cada pessoa fisica dar-se-á uma única autorizaçio QU
pennissJo, no território naeional.
'
Art, SO, A prestaçIo do serviço citado ~ .. diaposições
da presente Lei, do Código Nacional de Trinsito, com mpectivo reguIam<mto e
das normas complementares expedidas por "ÓfI!IOS competeIIteI, aplicáveis à
espécie.

Art, 6·, Os autorizados 011 penniui<mários deYa'Io ateDdcr as
seguintes exigBncias:
Senado Federal, em

fI

de outubro d~997

A Sua Excelettcia o Senhor
Del!!ltadoUbirstanAguiar
Prlmeiro-Secretírio da Câmara dos Deputados
\'PU.

PROJETO DE LEI N!! 3.157-A, DE 1997
. (Do St. IÇ'óiu Ihit '> .
InatIIuI o Tranaporte Público Alternativo; tendo paracàr da Comissio da VlllÇllo , TranopMea
peII rejelçAo deate .. dos de n's 3..193197, 3.315197 li 3.7151\)7, apensadoil, conItil os vOIos'
doa Dspu1adoG Flllllclroo Silva, Dolores Nunes .., em~, do De~ Paulo. Gôuv6a. O
Deputado MáriO Negromonle apreslll1loU voto em separado.
(PROJETO DE'~EI N" 3.157, DE " wt, TENDO APENSAD0S OS DE Nos 3.193197, 3.315197
.3.715197, A QUE SE REFERE O PARECER}
.

I - ser residente no Brasil há, DO DúDimo, 2 (dois) lIIOI;
fi - ser proprietário do veículo;
m- serprofiuionallllitônomo;
IV - ser portador de c.-teira nacional de h.IliIitaçIo. _
categorias "C" ou "D"; de acordo com o número de passageiros permitidos no
veículo útilizado;
,
V - ter experiência de WD ano como motorista profissional, e
apresentar comprovante do curso de direção defensiva;
VI - não ser detentor de qualquer outra aut~, permissio
ou concessão para fins comerciais, no Estàdo onde for candidato;
VIl - estar em dia com as obrigações tributárias, frente à UniIo
e ao Estado, onde for candidato;
VIlI - apresentar certi!lãQ negativa de feitos criminais;
IX - atender às detenninações das legislações complementares
do local do exercício do transporte;
Art. 7·, QUanto ao veículo, a autorização ou pemússio fica
condicíonada às seguintes condições:
I .' ser licenciado no Departamento Estadual de Trinsito do
Estado onde se pleiteia a autorização ou pennissão, como de aluguel;
fi - ter 3 portas;
m- ter a capacidade de lotaçAo entre 9 e 16 assentos, incIuldos
o do motorista e o'do cobrador:
IV - ser equipado com taeógrafo e cintos de seguran~
.
V'- ,~ segurado com cobertura de responsabilidade civil para
danos peSSOBlS e materuus, contemplando os ocupantes de veiculo e ten:eiros;
VI - ter, no máximo, 5 .<cinco) anos de uso, a contar da data de
fabricação.

SUMÁRIO
Art. S· É vedado, no Transporte Público AlternativO'
Interestadual, a condução de pessoas em pé e de carga,

-pr0j8lo inicial
11

- projetos apensados: n"s 3.193197, 3.315197 e 3.715197 '

111

.- Nfi ComJ$8AO de VllIÇI\O-lI Transporl8s:

'.

t8l1llO de recebimento de emendas
perecgr vencedor
parecet:..da Co,misBãg ..
,'" . ,
,'.;':•
volói em separado dos OepU!adoa Paulo Gouvêa e MárJ!'~e,.,

o Congresso Naeional ~

Art. 9" O valor da tarifa do Transporte Público Alternativo
Interestadual não podení ser inferior, ao' cóbraí:lo no Transporte Público
Convencional,
§ Úuico - Nos locais onde não exista transporte convencion8I,
a tarifa será calculada de acordo com as condições do pCreurso.

. Art, IW, O PodCr EXecutivo regulamentará a presente lei, no
prazo de 90 (noventa) di,as. a contar da data de Sua IiublicaçAo, ,
.,
Art. lI·. Esta lei entra eIIi vi~ na daf!i de sua publicação,

Art. 12". Revogam-se as disposições em ~,
Art. 1°,' Fica ~ o Transporte Públioo Alternativo
Interestadual, em carát« complementar ao TtBÍ1sporte Convencional;

§ Único
Fica os Estados, MunicIpios e Regilles
Metropolitanu, autorizados a institui!' o Transporte ~ ~',~ ~
complementar 'ao trIOSpilrIé convencionaI, nas suas respectiVIS Jurisdições,
obedecendo lOS princípios mfnimos desta Lei,
'
Ar!. 2",: Cabe ao Poder Púb!i<» delegar, ~,'nonnàtizaz' e
fiIcaIizIr o TraDIpOI'Ie ~bIico lJtemativo Intefestailual.
.
-

.~'

,

~'"

\

'

'.

,

...i'l

KOYÚ'IHA
Deputado ',FederaI .

JUSTIFICAÇÃO
Às vésperas de completar ~ anos de impIaritaçJo de
medidas de controle da economia, conhecidas como Plano Real, encorrtramo-nos.
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ainda, na etapa de estabilização monetária e restrição dos meios de pagamento e do
crédito, o que detemllnou a elevação do desemprego e o crescimento da ocupação
no setor informal, fatos· que induziram a população a criar mecanismos alternativos
de sobrevivência.

Relevantes nas áreas urbanas que, atualmente, abrigam

cerca de 78% da população brasileira, os procédimentos como a invasão de áreas
para assentamentos habitacionais, comércio ambulante, circulação em transportes
alternativos, entre outros, são usuais e essenciais na garantia do sustento dessa
parcela da população.
Verifica-se, nos últimos anos, o aumento do transporte
alternativo, nas áreas onde o transporte regular é ineficiente, caro, desconfortável,
inseguro ou irregular.
Circu1ando em praticamente, em todas as cidades
brasileiras, municípios conturbados, nos grandes aglomerados urbanos, nas áreas
metropolitanas, mas, também, na condução de pessoas entre Estados vizinhos, essa
vertente do transporte público vem firmando-se paulatinamente, na medida da
demanda existente. Nos grandes centros urbanos, o transporte alternativo vem
auxiliando e trazendo conforto aos usuários.
A não regulamentação da matéria tem provocado
cooflitos permanentes entre autoridades fiscalizadoras e os prestadores do serviço
de transporte alternativo, em prejuízo aos usuários, inobstante o transporte público
alternativo seja "convocado" pelas próprias autoridades nos momentos em que
s§o verificadas gn:ves no sistema de transporte coletivo convencional.
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PROJETO DE LEI N!! 3.193, de 1997
Institui

o

( Do Sr. Gonzaga PatrloCa)
transporte público
alternativo

no

Territórj

Nacional.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NQ 3.157, DE 1997)

o Congresso Nacional decrela:
Art. I·'
Fica Instituido o TranspoRe Pilblico Alternativo no
Temtono :\aclo03I. complementar aos s.rviços de tmnsponc público coletivo c
indIviduaI.
Art. 2·
O serviÇO de TranspoRe Pilblico Alternativo no
Território Nacional sera explorado em ca<ater continuo e permanente sob O regime de
penRlssão.
É vedada • exploração do serviço por pessoa
jurídica.
.
Art. 4·
Compete ao Poder Público delegar, plll1Cjar
fiscahzar o TranspoRe Pilblico Alternativo no Tcrritório Nacional.

§ 1· O TranspoRe Pilblico Alternativo no Território NacÍDna
reger-se-à pelos dispositivos da presente Lei. do Código Nacional de Trânsito ,
respectivo regulamento e demais regulamentos e normas vigentes no pIlis e que vIerem,
ser baixados.
(')
§ 2" O planejamento dos serviços'lia TranspoRe Pilblic
Alternativo na Terrilório Nacional será executado em cooperação com os representante
dos permissionOrios.
Art. 5"

M permissões serio delegadas pelo Poder Públicc

que farã realizar licitação pública.
Ao aplicar a operação rodízio, na grande São Paulo, o
próprio Secretário do Meio Ambiente afirmou que orientará os fiscais daquela
operação'para que não multem os perneiros (transporte alternativo) que estejam
transportando passageiros, independentemente de eles estarem ou não em situação
regular.

Como exemplo podemos citar a interligação entre
cidades próximas como Petrolina·PE e Juazeiro·BA, entre capitais, a exemplo de
João PeS$Oll-PB e Recife-PE, entre cidades ou aglomerndos urbanos próximos às
capitais, casos de Terezina·PI' e Timón-MA e Valparaízo.GO a Brasília-DF,
municlpios do sul de Minas Gerais e do norte do Estado de São Paulo.
São !rl\ietos usuais no cotidiano de um contingente
expressivo de habitantes, que utilizam o transporte alternativo, devido à facílidade
de acesso, fluldez no trânsito e horário e trajetos flexíveis, entre outros aspectos.
Mostrando o aspecto salutar da competição, em algumas
cidndes, o transporte público coletivo convencional, pressionado pela CODCOITência
do transporte alternativo, vem procurando atrair usuários, melhorando o padrão de
operação, desde a forma de cobrança, a inovações na prestação do serviço.
Por sua vez, o Poder Público não pode desconhecer a
situação da população, com suas necessidades e demandas. Enfrentar a realidade
do transporte alternativo, apenas com as medidas punitivas previstas nas normas
legais vigentes, é alienação.
Assim é que optamos pelo reconhecimento da questão,
tendo em vista as possibilidades de melhoria, controle e. fiscalização do transporte
alternativo entre as unidades da federação, com o objetivo de elevar a qualidade
dos serviços prestados aos usuários.
A regulamentação evitará a cumplicidade nefasta entre as
autoridades fiscaliZadoras e os proprietários de automóveis prestadores do
transporte alternativo.

Portanto, considerando a abrangência, oportunidade e
valor social da proposta apresentada, solicito a cooperação dos ilustres colegas
para sua aprovação, reconhecendo a nossa competência em regulamentar o
transporte alte~~ interesta'dual, por esta razão O parágrafo único do artigo I" é
meramente autonzatlvo.
Sol. das Ses.9ões, em 22 de maio de 1997

---(\... ;.,
Deputado

-.','

()

§ I"

.
§ 2" Os pennissionàrios do TranspoRe Público Allemativ
deveria salistàzer as seguintes condições:
J) Ser proprierár!0 do veiculo:

n) Ser profissional autônomo;
fi) Ser residente no Território Nacional. há.

KOYU IHA

-

no ,,:,inimo, 02 (doi!

anos:
IV) Apresentar auto de vistona do veiculo pelo DETRAN.

Art. 6·
O terceira, candidato a transferência' das
permissões. deverá pn:enclier todas as exigências '!D anigo anterior.
A~ .,.
O Poder Público. a pedido do pennissionàrio e
atendendo a conveniência do serviço, poderá autorizar a interrupção. por tempo
determinado, da permissio a ele autorizada.

Parágrafo Único· A interrupçio a que se refere o "Caput~ deste
anigo não poderâ ultrapassar wn máximo de 30 (trinta' dias, nem prejudicar o
atendimento dos usuários da area, sob pena de revogação da permissio.

. Art. 8"
É vedado o transporte de cargas nos velculos do
Transpone Público Alternativo no Território Nacional.
Art. 9"
A pennissio, no Transporte Público Alternativo,
terá por objeto a operaçio de veículos em todos os Municipios do Território Nacional. :
§ 1·

Caberá ao Poder Público definir os critêrlos de emiluque e

desem~ue de passageiros, inclusive os locais de parada dos veiculos, para que sejam
pm'Cl\ldos transtornos

no tráfego, em especial nas vi.. expressas.

Art. 10
A frota de veiculos do Transporte Público
Alternativo nio poderá superar 50% (einquenta) por cento da ftota de Transporte
Público Regular.
Art.ll

Constituem direitos dos pennissionãrios: '

I) Registrar OI (wn) motorista substituto por veiculo em serviço,
WJendo ao próprio pennissiooário operar por periodo mínimo de SOO~ (cinquenta) por
cento do tempo diãrio tola\ da operaçIo.
.

m

Rqpstrar. até 02 (dois) cobradores por veiculo em serviço,
observado o que prescreve o art. 7", inciso xxxm da Constituição Federal.

Im

'.

A cada permissionàrio será permitido registro de apenas O

(um) veículo.

Participar ativamente. mediante seus representantes, do
planeja,nento dos serviços.
Art. 12
. Não será concedida a permissio para 05 Serviços
do Transpone Pilblico Alternativo no Território Nacion~l. a veiculos com idade superior
a 10 (dezl anos, contados da data de seu licenciamento.
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Art. 13
E obrigatória a execução <k, plano de manutcnçio
prc\'el1ti\'a recomendada pelo fabricante e pelo corpo técnico do DENATRAN Oepanamcnto Nacional de Trinsito.

"LEGISLAÇÃO CIT"Do\ "NEXA.D" PELA
COORDENAÇÃO DE ES'fIIDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO

§ 1· Só scd pcnnitida a substituição de veiculo, por outro de
ipl cap&id8de e idade igual ou inferior ao veiculo substituído.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Será obrigatória a visloria dos veículos a cada OI lum) ano,

§ 2·
pelo órgIo de msito.
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Só poderão operar veículos segumdos.

§ J.

TÍTULO 11 ,
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

Art. 14
Todo veiculo em operação deverá mostrar, em local
facllmeme visivel. o trajeto que em autori~ a percorrer, bem como o devido
credenciamento.

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

Art. 15
A exploroçio de serviços de Transporte Público
Altemativo no Temtório Nacional será remunerada pelas tarifas aprovadas por ato dos
Senhores Governadores dos rcspcctivos Estados.

Dos Direitos Sociais

Art.16
A fixaçio do valor da tarifa scd baseada na
eficácia dos serviços e levada em consideração o aspecto social dos mesmos, o seu custo
, opctaCioMI e as exigCncias de melhoramento.
.\..'1.17
Os pcnnissiOlllÍrios, mediante seus repre=tlIIltes.
terio ~~ w.: Conselho de Transporte P6bllco dos respectivos Estados.

Art.18

As pessoas fislC;as de que trata esta Leí, poderio

organízar em cooperativas.

se

CAPÍTULO 11

Art. 7" • São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além
de outros que visem à melhoria de sua condição social:
I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou
sem justa causa, nos teonos de lei complementar, que preverá
indenização compensatória, dentre outros direitos;
11 • seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
XXXIII· proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre
aos menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de quatorze
anos, salvo na condição de aprendiz;

Art. 19
Para se habilitar âsJ'Cfl1liss,õcs precisam comprovar
que eslla em dia com suas obrigações mbutárias perante os Estados e a Uniio.

A,rt. 20
O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo
de 60 (sessenta) dias, a Çomat da sua publicação.

PROJETO DE LEI N!!. 3.315, DE 1997
(Do Sr. Emerson Olavo Pires )

Art. 21

'Esta Lei entra em vigor na data de sua publícaçio.

Art.U

Revogam-sc ns disposições em contrário.

Institui o serviço pdblico de t4xi-lotaçAo.
(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 3.157" DE 1997)

Brasilia-DF.04 de junho de 1997.
Deputado GONZAGA PATRIOTA - PSB-PE

o Congresso Nacional decreta:
Art. lO: Fiea instituído o transporte público coletivo de passageiJ

JUSTIFICATIVA
O transporte públíco convencional. hoje, no Bmil. é um
dos piores do mundo. principalmente quando se trata de transporte coletivo interurbano.
onde meia dúzia de empresas do ramo, monopolizam o transporte. Cobram os olhos des
carns dos passageiros. não lhes oferecem qualquer éõiiíorto e colQC81l\ o mínimo de
ãnibus. superlotaodo-os.

em veiculos de aluguel (1áxi.I01aÇIo), IlOS-1l1uniclpiQS, estados e Distrito Federal.
Panlgrafo únicó. A3 viagens em táxi·lotaçio podem ser realizad
tam~ entre municlpios de estados diferentes e entre municípios e o Dislrito Federal
Ar!.

2". Cabe ao Poder Público delegar, sob o tegimc de

autorizaçio ou pcnníssio, planejar, nonnati2llr e fiscalizar O transporte público coletivo de

.'
O Transporte Público Alternativo sempre existiu no país
inteiro ~' c?mo tal. clandestinamente, tem a mesma insegurança dos transportes
convencIonaIs.

passIIlCiros em veículos de aluguel.

•
Conbeccdor desses problemas. quando ocupam a
Secretaria NsciolJal de Trinsito, estribado em Leis Estaduais de vârios Estados da
Fedcraç!o. inclusive. do D:strito Federal. dUmtle nossa curta permanência naquela
Secretaria. pouco maís de um ano, organizamos. em muítos Estados. os Kombeiros e
Camioneteiros e:' conseguimos em muito. diminuir os acidentes de trãnsito, antes
causados por super·lotações desses veiculos.

Ar!. 4·. A prcstaçio do serviço citàdo obcdcccrá as disposições da
presente Lei, do Código Nacional de Trânsito, com respectivo regulamento e <Ias normas
complemcnllre5 expedidas por órgãos comperentcs.
Ar!. 5·. Será estabelecida pelo Ófl!iO público competente em
conj1lIllo com o sindicato da calCgOriJ, o valor da tarifa a ~ cobrada no t3xí-lotaçIo, sem
prejul2:os pera o sistema de transporte público de passagcirÓs existente (ônibus e táxis).
Ar!. 6·. Nas delegações concedidas pelo poder competente,
dcverio CO/ISlar itinerários e horários prafixados.
PatágIafo único. O número de autorizações por linbu rlIo poderá
exceder 30% do to1aI de veiculo. em opcraç!o no sistema de transporte póblico coIdiYo

Até a PoliCIa Rodoviâria Federal. subordinada a SETRAN
e outros órgãos de trânsito. estio prestando assistência aos transportadores alternativos,

J

:Ncstas circunstincias, esperamos a aprovação deste
Projeto de Lei e. todos nós,
esentantcs do povo brasileiro, nesta Casa. para facilitar a
vida dos que necessitam de
transporte mais âgil e que proporcione â população

melhor comodidade.

r

\ .
Sal das Sessões, 04

"J'unhoj~

I 997,

~I~~D
.V
<- ,~. WA;f~-ps
,.,

,

\

.

PE

Ar!. 3·, O serviço de t3xí·loIaçio scd prestado de forma continua,

permanente e em caráter complementar ao transporte público convencional.

COIIVCIICiOllll.
Ar!. 7". O poder concedente deverá manter wn número de veIcuIos
capaz de wepr o trInsporte público individual de passageiros.
Ar!. 8". O Poder Executivo ~ a presctIle Lei, 110 prazo
de 90 (noventa) dias, a comar de sua publicação.
Ar!. 9". Esta lei entra em vigor na data de sua poblicaçlo.
Ar!. 10". Rcvogam-se as disposi~ em contrírio.
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JUSTIFICAÇÃO'

o projeto de lei trata de pleito antigo de categoria dos
proprietários de veiculos de aluguel. como possibilidade de ampliação das ~
de trabalho.

Sob o ponto de vista do usuário. awnenta o leque da oferta de
transporte à sociédade.

COll5idet3da na ResoluçAo N" 514. de ,1977. do Consellw Naciooa1
de Trânsito - CONTRAN. a questão mostta-se atualizada pela realidade presetrte.
po~ica mas. collCICla, do crescimento da ofena e utili2ação do transporte a1tematiw.

po,r contingente significativo da populaç!Q.. ,
Seja pela qualidade, do serviço na oferta do, trans)lQl;le público
coletivo convenciona1, cujos conforto; segunmça. número e tieqilêDcia de 'viagens nio
atendem a contento as necessidades do público. seja pelas condiçõeS' pleCárias de
infra.eslrutula seja pela situaÇio,dificif do trUsito. a exemplo da péssima fluidez, seja
pelo aumento da oferta de transporte altemativo, no periodo correspondente à elevação do
deaemplego,lIlI, em do Plane? Rca1, o fato é que se constaIa, nos dias atuaiS; o crescimento
da lIliliZIçIo de meios de transporte nIo convenciooais.
Testeuillllbamos tentativas junto as diversas instiDcias de poder
público de legaIizaçIo deste tipo de transporte, em que se enquadra o lixi-Iotaçio.
Do ponto de vista do lISIIário. a aprovação do propósito deste
projeto de Id assegurar-Dia conduç!o em padrões de seguzança, conforto.
f1~xibi1idadc e rapidez a1mf;j8dos, com motoristas profissionais qualificados.

Quanto ao proprietário e10u condutor do velc!Jlo, abrir-se-lhes-iam
novas chances de lrabaIho. empI'eStalIdo solidez à ocupaçlo. me=edores que do da
cmcreti7açIo da maIériI, pela antiguidade da mvindicaçIo.
Pelas bimeises da medida, de cunho social inquestionàvel
contamos com acooperaçio dos i1ustres colegas peta sua aprovaçlo,
Sala das SeMlleI, em 24 de juabo de 1997
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Art. 3° - Os veículos deverão portar no compartimento interno
dianteiro à direita do condutor, facilmentctyisível e iluminado à noite,
a indi~ LOTAÇÃO, DESTINO E TÃRIFA por passageiro, conforme modelos constantes do Anexo I.
Art. 4° - A autoridade competente manterá um número de veiculos capaz de-assegurar o transporte individual de passageiros - táxi
-, em qualquer horário.
'Parágrqfo único. Satisfeitas as exigências estabelecidas pelo
poder concedente, todo proprietário de táxi que se interessar terá acesso serviço de lotação.

ao

Art. 5° - A autoridade competente fixará a tarifa por passageiro,
segundo o percursos estabe,lecidos, de forma a evi,!:ar concorrência danosa com os serviços de transporte individual de passageiros - táxi - e
transporte coletivo - ônibv,s.
.. Art. 6° - Esta Resolução entraiá em vigor na data de sua publicação, revogada a Resolução número 415/67.'

..........................................................................:

.

.............................................................................................................:......
PROJETO DE LEI' NO 3.715, DE 1997
(DO SR. LUIZ EDUARDO,GREENHALGH)
Institui o Serviço AltQrna~ivo de
Urbano de Passageiros pelo Sistema

providencias.

Transporte Intermunicipal
de Lotação e dá outras

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 3.157, DE 1997)

o Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I - Disposições Ge'Di~:

"LEGISlAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ES'I1JDOS LEGISl.,A.11VOS - C.D1"

RESOLUÇÁO CONTRAN N° 514 DE 30 DE MARÇO DE 1977

SERVIÇO DE LOTAÇÃO EM VEíCULOS DE .
TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS, UCENCIADOS NA "CATEGORIA DE
ALUGUEL".

Art. 1°. O serviço público de transporte coletivo urbano
intermunicipal de passageiros em sistema de lotação poderá ser executado
uas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas de todos os Estados
da Federação, desde que obedecido o disposto nesta lei e nos demais atos
normativos que venham a disciplinar a matéria.
,
Artl 2". O serviço de que tDta esta lei somente poderá
ser prestado com prévia e expressa autorização das Secretarias Estaduais
de Transportes. mediante Alvará vinculado ao Termo de Licença do
Veiculo.
§ lO. O serviço somente poderá ser autorizado para ser
prestado por pessoa física, motorista profissional autônomo e proprietário
do veículo.
§ 2". Será outorgado um Alvará para cada pessoa, que
na prestação do serviço poderá utilizar-se de apenas um veiculo.
§ 3 O Alvará será sempre outorgado a título precário,
podendo ser revogado ou modificado pelas Secretarias Estaduais de
Transportes a qualquer tempo.
D

•

Art. }o - Os veiculos de aluguel, automóvel ou misto, destinados ao transporte individual de passageiros - táxi - poderllo efetuar '
transporte coletivo -lotação -, previsto nos artigos 43 do CódigoNacional de Trânsito e 87 do seu Regulamento, mediante autorização do

poder competente.

§ 1° - Ao veículo misto, licencia40 como táxi, ou lotação, fica
vedado o transporte de carga.
§ 2° - O Certificado de Registro, de que trata a Resolução número 498n5, do veículo misto conterá, no local destinado à' espécie, a..

iDdicação "MISTOIPASSAGEIRO ou MISrO/CARGA", conforme o
fim a que se destina.

Art. 2" - Os veículos referidos no artigo anterior, quando em
serviço de lotação, observarão itinerários e horários prefixados pela

autoridade concedente.

CAPÍTl:LO 11- Da Organização do Serviço
SEÇÃO I - Das Áreas c das Linhas de Operação
Art. J O• As Secretarias Estaduais de TDnsportes
estaheleeerão as áreas de operação. o número de veículos, a freqüência e
os itinerários do serviço disciplinado na presente lei.
Parágrafo único. As linhas de operação de transporte
por sistema de lotação não poderão ter mais de 40% de seu itiuerário
coincidente com os itinerários das linhas de ônibus que efetuam os
serviços de transporte público urbano de passageiros.
Art. 40 • Para cada linha de transporte por lotaçlo, as
Secretarias Estaduais de Transportes expedirão o especifico Termo de "
Autorização de Linha-TAL.
.. ..,.
§ lO. Cada TAL conterá as seguintes espe<:IIÍcações:
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I - Descrição dos itinerários e localização dos terminais
(ponto inicial e final);
II - Características operacionais da linha e horários de
(uncionamento.
§ ZO. Os motoristas credenciados deverão portar sempre
consigo o T.A.L. referente à linha em que trabalham.

obrigatório e do comprovamento - do pagamento do Imposto sôbre
Propriedade de Veículos Automotores-IPVA;
IV - certificado de vistoria da Circunscrição Regional
de Trinsito-CmETRAN, comprovando que o veículo está em condições
adequadas de funcionamento, higiene,. conse~a.çã~, e encontra-se de
acordo com as normais federais, estaduaiS e muniCipaIS de segurança;

Art. 5°. As Secretarias Estaduais de Transportes
poderão. atendendo a interesse público, extinguir, transferir, ampliar OU"
diminuir a área de atuação de cada linba.'
§ 1°, Em caso de extinção ou dimiuuição do número de
veículos, as Secretarias Estadullis de Transportes poderão transferir a
autorização do motorista credenciado para outra área.
§ 2°. É vedada a permuta de área de atuação ou de
linhas entre os motoristàs credenciados.

V - apúliée de seguro de responsabilidade civil, em
beneficio de passageiros ou terceiros, prevendo cobertura equivalente a,
no mínimo, 3.200 Ufesp por veículo;
VI - certidão de multas de trânsito, comprovando que o
interessado nio foi prenalizado pelo cometimento de infração de trânsito
no Grupo I.
§ 1". Portarias das Secretarias Estaduais de Transportes
fixarão e atualizarão, sempre que necessário, o valor mlnimo para o
prêmio do seguro mencionado no inciso V deste artigo.
". § 2°. O requerimento poderã ser efetuado através de
procurador, desde que "este comprove sua condição.
'

SEÇÃO U - Das Tarifas
Art. 6°. As tarifas serio determinadas pelas Secretarias
Estaduais de Transportes, tendo em vista os custos de operação do
serviço.
§ 1°. Para determinação das tarifas, serão elaboradas
planilhas de custo específicas, que deverão ser publicadas, a cada
alteração, nos Diários Oficiais dos Estados.
§ ZO. Será permitido o pagamento de tarifa por meio de
vale-transporte, passe comum ou qualquer outro passe utilizado no
pagamento de tarifa do serviçco de transporte público urbano coletivo de
passageiros por ônibus.
§ 3°. Os serviços disciplinados nesta lei serão gratuitos
para li! pessoas maiores de sessenta e cinco anos e para os portadores de
deficiência fisica e mental.
§ 4°. Os estudantes de estabelecimentos de ensino orlCial
ou reconhecido terão desconto de cinquenta por cento no pagamento da
tarifa.
CAPiTULO IH - Do Processo de Credenciamento
SEÇÃO I - Disposições Gerais
Art. 7·. A seleção dos interessados em obter a
Autorização de qne trata esta lei será feita através de sorteio público
entre os inscritos na forma estabelecida pelo art. 9° desta lei.

Art. 10. Os Secretários Estaduais de Transportes
nomeario Comissão integrada por funcionários das Secretarias, que
serio responsiveis pelo processo de credenciamento e declarario inscritos
os candidatos que tenham apresentado no pr.azo a documentação exigida
no'artigo anterior.
Parágrafo único. A relação dos inscritos será publicada
nos Diários Oficiais dos Estados.
SEÇÃO m - Da Escolha das Vagas
Art. Il. A escolha das vagas será realizada por sorteio"
público e ohedecer:í"às seguintes co~dições:
I - o inscrito sorteado escolherá entre as vagas existentes
e ~ssim sucessivamente até o preenchimento de todas as vagas;
11 - as vagas oferecidas serio as existentes quando da
abertura do processo de credenciamento e as que ocorrerem no
transcorrer desta.
Art. 12. Eseolhida a vaga, a autoridade fornecerá o
competente Alvará.
Art. 13. Será publicada no Diário Oficial do
relação dos credençiado.s e das respectivas vagas.

Art. 8·. Os interessados em participar do processo d~
credenciamento serio convocados através de Avisos publicados nos
Diários Oficiais dos Estados. qne conterão:
I - a menção de que se refere à outorga de Alvará de
Autorização para execução de transporte público urbano co~tivo de
passageiros pelo sistema de lotação e que o processo de credenCiamento
será regido por esta lei:
li - as vagas a serem preenchidas; indicando a área de
atuação e as linhas li que pertencem:
UI - o prazo para recebimento dos· requerimentos:
"
IV - a documentação necessária pll ra participar do
processo de credenciamento:
V - data, local e horário em que será realizado o sorteio
para preenchimento de vagas:
VI - local e horário pnde serão" fornecidos
esclarecimentos e informações refativos ao processo de eredenciamento.

§ 1°, Resumo dos Avisos deverão ser publicados na
imprensa oficial local.
§ 2". O prazo mlDlmo para recebimento dos
requerimentos dos interessados será de dez dias úteis, a contar do
primeiro dia útil após a publicação dos Avisos.
SEÇÃO II - Da Inscrição
Art. 9°. :"lo prazo determinado no Aviso, os interessados
deverão apresentar requerimento de inscrição que deverão ser instruidos
com:
I - carteira nacional de habilitação de categoria "D",
registrada pell> DETRA:':;
• _
/l - certificado de aprovação em curso de dlreçao
defensiva:
/lI - certificado de propriedade do veiculo tipo
"Kombi", "Van" ou similares, em nome do candidato, com idade de
,fabricação até cinco anos, acompanhado do IiceneUimento, seguro

Es~ado

SEÇÃO IV - Do tempo de validade do credenciamento
Art. 14. O prazo de validadll do processo de
credenciamento é de doze meses, a contar da data da publicação da
decisão referida no artigo anterior.

Parágrafo único. Havendo ocorrência de vaga durante o
período de validade, serão convocados por notificação os inscritos nio
contemplados no s!'rteio referido no artigo Il.
SEÇÃO V - Dos recursos
Art. IS. Todas as decisões da Comissão referida no
artigo ll)'deverio ser motivadas e publicadas no Diário Oficial do Estado,
cabendo recurso no prazo de cinco dias a contar da data da publicação.
Art. 16. No caso de interposição de recurso, a Comisslo
decidirá pela reforma ou manutenção de sua deci$lo.
§ 1". Caso a Comisslio decida manter a decisão, deverá
recorrer "ex-omcio" ao Secretário Estadual de TransPortes.

§ r.' 011 recursos, uma vez interpostos e até final
decisão, suspendem o curso do processo seleth:o.
CAPiTULO IV - Da renovação do Alvará
Art. 17. O Alvará deverá ser renovado anualment'!.
Art. 18. Na renovação do Alv~rá deverio S,oi' c..mprldos
os re'luisitos mencionados nos incisos U, IV, Ve VI do artigo 9" desta JeL
Parágrafo único. Não se renovará o Alvará para 111
motoristas credenciados que, na conformidade de tertldio juntada,
tiverem cometido infração classificada" no"· Grupo r "da legislllç!o de
tránsito.
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Art. 19. É vedada a outorga de novo Alvará ao
motorista credenciado que, por seis meses, deixar de exercer o serviço de
que trata esta lei.
ParágraCo único. Excepciona-se do previsto no "caput"
deste artigo o credenciado que deixou de prestar o serviço por motivo de
doença compronda.
CAPÍTULO V - Dos veiculos
SEÇÃO 1- Das vistorias periódicas
Art. 20. Os veiculos vinculados ao serviço de que trata
esta 'lei, além da vistoria prevista no art. 17, deverão ser submetidos a
vistorias periódicas, obedecendo os seguintes critérios:
I • veículos com até tris anos de Cabricação serão
submetidos a vistorias anuais;
II - veiculos com mais de três anos de Cabricação serlo'
,
submetidos a vistorias semestrais, até completarem a vida útil para o
sen'lço de transporte previsto nesta lei.
Art. 21. Ao motorista credenciado poderá ser permitida
até duas" trocas anuais de veiculos.

§ I". A cada troca de veiculos, antes deste entrar em
operação, é obrigatória uma vistoria especifica por parte da Secretaria
Estadual dOI Trausportes.
§ 2", Sem prejuízo do disposto no parágraCo anterior,
deve o pedido de troca de veiculo ser acompanhado do documento
mencionado no inciso VI do artigo 9" desta lei.
SEÇÃO lI· Da identificação dos veiculos
Art. 22, Portaria da Secretaria Estadual dOI
Transportes disciplinará a fOl1Jla como serAo identificados e diferenciados
OI veículos vinculados ao serviço previsto nesta lei.
Art. 23. Ficam as Secretarias Estaduais dos Transportes
autorizadas a permitir a locação de espaços para publicidade nos veiculos
vinculados aI! serviço de que trata esta lei, com Isenção do pagamento de
qualquer taxa de publicidade.
ParágraCo único. Fica vedada a propaganda polftlea, de
cigarros e de bebidu alcoólicas.
CAPITULO VI· Das infraçiies e penalidades
SEÇÃO 1- Das penas
Art. 24. Os infratores desta lei estio sujeitos às
seguintes penalidades, mediante,.a instauração de competentes processos
administrativos e altSegurado o contraditório:
1- multa;
II - apreensio sumária do veiculo;
III • caltSaçio do Alvará.
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§ 2". O veiculo apreendido ficará depositado em próprio
do Estado ou em estabelecimento comercial previamente inscrito para
esse fim e somente será devolvido mediante o pagamento de taxa de
estadia ao depositário, a ser fixada por Portaria, das multas devidas ao
Estado e dos serviços de guincho.
§ 3°: A taxa de estadia será sempre devida, seja
depositário o próprio poder público ou, nos termos do parágrafo anterior,
estabelecimento conJercial previamente inscrito.
.
CAPiTULO VIIl - Do Conselho de Transporte
Alternativo
Art. 28. Fica criado o Conselho de Transporte
Alternativo Intermunicipal Urbano, renovado a eada três anos, que terá a
seguinte composição:
r - quatro representantes indicados pelo Poder Pliblico,
sendo três pelo Poder Executivo e um pelo Poder Legislativo;
I[ - quatro representantes indicados pelas Associações
dos Transportadores em Auto Locação;

m - quatro usuários dos serviços diSciplinados nesta lei,
indicados por entidades e movimentos representantivos da sociedade civil.
§ I". A cada titular do Conselbo corresponder' um
suplente.
§ 2~. O Secretário Estadual uo. Trllnsportes fará parte
do referido Conselbo e presidirá seus trabalbos.
Art. 29. O Conselho de Transporte Alternativo_
Intermunicipal L rbano possui caráter .~eliberativo e orientador para os
serviços de transporte intermunicipai urbano de passageiros, pelo sistema
de iotação.
Parágrafo único. Seus membros serão designados por
ato do Secretário Estadual dos Transportes e suas deeisões deveráo ser
publicadas no Oiá'rio Oficial do Estado.
Art. 30. Compete ao Conselho de Transporte
Alternativo Intermunicipal Urbano:
I - elaborar o Regimento Interno de Cuncionamento do
Conselho;
11 - aprovar as diretrizes, normas e procedimentos
indispensáveis à efetiva execução dos serviços de que trata esta lei;
lI[ - acompanbar os processos de credenciamento e
seleção dos motoristas credenciados;
IV - acompanhar as ações de supervisio e fiscalização
das atividades desenvolvidas pelos motoristas credeneiados;
V - aprovar os planos apresentados pelas Secretarias
Estaduais de Transportes, referentes ao serviço de transporte
intermunicipal urbano de pusageiros, por lotação;
VI - aprovar propostas de criaçio, alteração, extinção e
ampliação das linhas.
CAPÍTULO VIIl - Das disposições finais e transitórias
Art. 31. A preSente iei será regulamentada no prazo de
sessenta dias.

Art, 25. As bipóteses de aplicaçio da pena de multa e
seU5 valores serio rIXados por Portaria da Secretaria· Estadual de
Transportes.

Art. 32. Esta lei entrará em vigor nadata de sua
publieação. revogadas as disposições em contrário.
JUSTIFICAÇÃO

SEÇÃO fi • Do procedimento para cusaçio do A/yará
Art. 26. No euo de reiDcidfl1CÍ8 da multa preYÍllta DO
art. 2S desta lei, 011, se o motorista credenciado cometer.. infração
classificada no Grupo I da legislação de trAnsito, será instaurado processo
administrativo para caltSaçio do Alvará.

§ 1°. O motorista credenciado será notificado para
exercer o .eu direito' defesa e ao contraditório.
§ 2°. Sendo julgada, procedente a acusação, a caltSação
do Alvará será efetuada pela mesma autoridade que a concedeu.
SEÇÃO lU - Da apreensio do veiculo
Art. 27. É; proibido o transporte ~e pusageiros sem o
Alvari e fora dOI itinerários determinados.
§ 1°. Os infratores do dilposto no "caput" deste artigo ,
estario sujeitos ao pag~mento da multa referida no artigo 2S,'
cumulativamente com a apreensio do veiculo.

, É inegável o crescenre desenvolvimento c a forte
vinculação social e econômica existente entre os Municípios que compõem
as Regiões Metropolitanas consolidadas, tais como a região de São Paulo e
a da Baixada Santista, a região do Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense
etc. A conurbação entrc os Municipios destas regiões tem gerado elevado
nlimero de viagens, em modo de transporte coletivo, que nio estio sendo
suficientemente atendidas pelos atuais sistemas. O metrô e a ferrovia,
existentes em apenas algumu locaiidades e os sistemas de ônibus mais
comumente utilizados, não suprem as necessidades de deslocamento, em
diversa. localidades dessas regiões.
Ignorar a necessidade de se buscar soluções;, adequadas
que visem atender às demandas geradas por esse desenvolvimento é, no
minimo, comprometer a qualidade de vida de quem sempre paga pela
precariedade dos serviços públicos: a população.
Um exemplo dessa situação é a Calta de atel1çio com que
tem sido tratado o transporte pliblico, com frotu velhas, ônibus lotados-!.~
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atrasos constantes. Esta realidade, somada ao desemprego que aflige
milhôes de trabalhadores, fIZeram com que esses trabalhadores
desempregados buscassem alternativas de sobrevivência. Uma delas foi a
de atender às necessidades dos milhões de usuários do transporte coletivo
que. cotidianamente, padecem das deficiências desse serviço. A propósito,
consoante levantamento' promovido pela Associação Nacional dos
Transportes Urbanos-i\'TU - entidade que congrega os empresários do
setor -, verificou-se que nas capitais brasileiras, até maio de 1997, __
modalidade de transporte alternativo envolvia cerca de 10.504 veículos.
Nada obstante, a prestação desse serviço por parte dos
trabalhadores conhecidos cllmo "perueiros" vem sendo palco de
lamentáveis episódios. Fiscalizações noturna.s, multas, prisões e
apreensões fazem parte de suas rotinas. No caso da região consolidada de
São Paulo, por exemplo, dos 800 mil usuários que deixaram de utilizar os
serviços do transporte público, 300 mil conseguiram adquirir automóveis
próprios, 200 mil desempregados passaram a andar a pé e 300 mil
optaràin pelos perueiros. De acordo, ainda, com o referido levantamento
da :\'TV, um indicativo decisivo da perda de passageiros pelo setor formal
- e consequentemente diminuição de receita para as transportadoras - e
a redução gradativa que vem sendo registrada no índice de Passageiros
por Quilômetros (lPK): .em outubro de 1994, o índice era 2,76, caiado
para 2,67 no mesmo mês, em 1995 e estacionando em 2,31 em 1996~'Por
isso a atividade tem sido objeto de tanta polêmica. Afinal, isso representa
o rateio do lucro de um mercado consideravelmente promislor. Enio sio
os taxistas ou os motoristas de ônibus que disputam esse reodoso
mercado.' Na verdade, são os empresários do setor de transporte que estio
preocupados com essa fatia.
Por outro lado, não se pode deixar de "analisar essa
realidade da ótica do cidadão. Além do diJ'eito ao trabalho, cujo exereieio
é facilitado por essa alternativa de transporte, está o direito do cidadio de
locomover-se com dignidade e segurança.
_
Assim, li implantação de sistemas alternativos que
possam requerer menos investimentos do erário público, para atender
demandas localizadas, poderá beneficiar a população desatendida e, ao
mesmo. tempo, permitir que os recursos públicos sejam canalizados para a
expansão da raede de transporte de massa, por exemplo, o sistema
metroferroviário.
Atualmente a prestação de serviços de tJ;IDsporte
alternativo vem sendo efetuada; em vários municípios e principalmeÍlt'e no
imbito intermunicipal, de forma c1andestfna. A atividade, em grande
parte realizada com veiculos tipo "Kombl" ou "Van", nio possui
regulamentação e, consequentemente, nio está submetida ao
planejamento, para a determinação das Iinbas a serem operadas, ou à
fiscalização. E essa faUa de regulamentação tem provocado a
sobreposição nos demais modos de transporte e a descontinuidade dos
serviços, que resultam em prejuízos para. o Poder P6blico, operadores e
usuários. Por seu turno, a decorrente falta· de fISCalização tem provO!:ado
uma situação de insegurança para os passageiros.
Assim sendo, e considerando, em relaçio aos
trabalbadores desempregados envolvidos nessas atividades, que consoante
a Constituição Federal em vigor o valor social do trabalhG constitui um
dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art. I", ine:. lV), um
direito social (aft. 6", caput) e que é livre o exercicio de qualquer
trabalbo. oficio ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que
a lei estabelecer (art. 5", inc. XIII), e, de outra parte, que a União detém a
competência exclusiva para legislár sobre transportes (art. 22, ine:. XI),
oferecemos o presente Projeto de Lei à apreciação dos ilustres Pares,
esperando contar com o seu inestimável apoio para sua aprovação.
5.1. du S...oe., em

çg de outubro d~ 1997.

, _YI.u-~Ull.J,t

Depur.do LUIZ'EDlYARDO ~JF;ÉWHALGH

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
·0
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS _ C~

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLIc"A FEDERATIVA DO BRASIL
TÍTULO I
Dos Princípios Fundamentais
Art. 1° - A República Federativa do Brasil, formada pela'

união indissolúvei dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal, constitui- se em Estado Democrático de Direito e
tem como fundamentos:
I - a soberania;
11 - a cidadania;
III - a dignidade d!l pessoa humana;
IV - os .valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
Par~grafo, úni(;Q. Todo o poder emana do povo, que o
exerce por meio de representàntes eleitos ou diretamente
nos termos destá Constituição.
'

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

-

;

TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art~ 50 " Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualqu.er natu., 7a, garantindo-se aos brasileiros e ars
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do di"~ ito à
vida. à liberdade, à igualdade, à segurança e à pr0priedade,
nos termos seguintes:

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais que. a lei
estabelecer;
.

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

~

.

TíTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

..........................................................................................
CAPíTULO II
Dos Direitos Sociais
'. Art. 60 - São direitos sociais a educação, a saúde, o
trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição.

TíTULO III
Da Organização do Estado

................................................................................................
CAPíTULO II
Da União
Art. 22 - Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral,
agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

...........................................................................:
x - regime dos portos, navegação lacustre,

.

fluvial,

marítima, aérea e 'aeroespacial;
XI - trânsito .e transporte;
XII - jazidas, .minas, outros recursos· minerais e
metalurgia;
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A verdadG oculta sob o manto da implantaçAo do transporte alternativo, esta
, distante da melhoria da oferta do serviço público à coletividade, bllm como da
legalidade que se é esperada e do l'9$p8ito as leglslaçOes especlficU de cada en!e .
da Federaçio.
"

COMlssAo DE VlAçAo E TRANSPORTES
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
P~OJETO DE LEI NO 3.157197 (apensos os PL n"s 3.193197 e 3.315197)

Nos termos do art. 119,

caput.

Quinta-feira 15 00887

I, do Regimento Interno da

Clmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura • e
divulgaçlo na Ordem do Dia das Comlssoes

•

da

prazo para

apresentaçlo de emendas, 'I partir de 26106197, por cinco sess6es.
Esgotado o prazo, nlo foram recebidas emendas ao Projeto.

A realidade' que o crescimento do transporte clandestino em todo o pari;'
Mta ligado a uma lIérie de molivoI, como erascimento dIleorr:IenIIdo dolI
munlc1p1os, deIemprego, progratn8I de demisslo incenllvada clu 8II'JPI1INI
ettatais, e princlpalmente na abertura do mercado externo de velculos automotcrel.
íais motivos Iam levado algumas auforidadflS pcíblicas a perder o conIloIa
lOb a siIuaçio, o que acablI retUItando em decisOes da cerálar polltlco
emergencial, que na sua maioria estio alheillll as caractarrlticas dos liatemu de
transporta coletivo de passageiros, onde o interlIsse pcíblico, de oferter um serviço
de transporta de qualidade ao usuário é colocado a margem e em s&gU'ldo plano,
pois objetivo principal é conceder a prolllÇlo da lei BOI operadores clandestillOl,
fundamentado no apalo social que envolve a questlo.

Sala da CominA0, em 6 de agosto de 1997
~ carta que nobres Pares cl8ferIIor8S da criaçio do jranspofte alternativo,
nIo atentaram para os eleitos negativos que a Jmplanlaçio do transporta
alternativo acarretaria llObre o trAnlito e o meio ambiente das ci~, poli a
medida que percalal maiores da passageiros do lranIporte formal forem
transtaridas de vefculos convencionall, do mlnlmo da 75 lugares, para velculoll,
menores, com capecldade de 08 a 14 lugares, 88 agravaria a ~ do lr6fiIOQ.
llIII vias urbanas, resultando em congeeIionament, despardfdío.' de energia: e

Comisslo de Viaçlio e Transportes
PARECER VENCEDOR
(. RELATÓRIO

n- VOTO DO RELATOR
A proposta legislativa ora em exame, bem como os seus respectivos
apensos, pretende insliluir o transporte público alternativo em todo território
nlICÍOll8!.
Para tanto eatabeJIIC8 uma série de requisitos para os fulurOI
preilador'es dessa nova modalidade na oferta do serviço à coletividade UlU6ria.

A jUltificatlva das prop<:lSIa8 I6gislativas 0f'II llpINfH1lIIdIlI elllo
fundlImenladII na incIlpacidade do alstema da transporte público convenclOlllll de
, .,... um bom serviço a populaçlo, o que ensejou o surgimento do tranlplll1e
clandestino, o qual tem suprido a deflci6ncia ora citadll,
Porém" urge a
necessidade regul8lT1fllllá.lo para dirimir 08, conflitos existltrltM em algumas
localidades do paIs, Nesta ComissAo, e proposla em eplgrafe recebeu plII'llC8I"
f8v0rável. com subsliMivo, do Relator, insigne Deputado Paulo GouvN.
Embora ~ a legitimidade da preocupaçllo que deu origem a
propoala principal, e es seus apensos, 1lI'ltelldem08 qUll o mérito deva . . melhor
-'isado face aos prirlcIpios ~ na Carta Magna e nu IaglIIaçlles
correlatas que VW8lin sobre o transporte público no pais,
Inicialmente, devemos recordar que o Ar!. 175 da Constituiç60 Fedaral
determinou ao Poder Público a obriglIçAo de elaborar uma Iegislaçlo que trlIIat8e
da prestaçIo dos serviços públicos, através da delegaçllo ao particuler, mediare
COllC88a1o ou permlssAo. Ficou estabelecido ainda, a futur'lI lei a _ crillda,
deveria dispor sobre o regime das empresBlI concessionárias e plII'lItlssion6rillll de
,serviços públicos, o caráter do seu contrato, as condições de caducidade,
flIcalizaçlo, rescisAo, bem como os direitos dos usuários, a polllica tarifmle e a
obrigaçio da manter serviços adequado.

DeuII forma foi aprovada nesta casa e sancionada paio Excelenllssimo
Senhor Presidente da República a Lei rf' 8.987195. que Vlll'Sll sobre a ~
doa serviços públicos a sociedade em geml através dos insJrumentos de concessIo
e plII'lItisslo. Legislaçio esta aplicável 80 transporte público, seja de compet6ncia
da UniIo, do Estado, do Mooiclpio ou do Disbilo Federal.
Sob a 6llca exposta, po<lf!Inos obseivar que os serviços públicos de
trlInIporla de passageiros alo regidos por esta e palas demais Iegislaç6es
lIII18lllIdes dentro da competllncia constitucional de cada membro da FederaçIo,
UniIo, Estados, Distrito Federal e Municipios, que 80 delegar ao particular o
Olllldicionem a preslaçio de um serviço adeqlltldo à popuIaçIo uSUária, conIonne "
exigido no inciso rJ do Art. 175 da carta Magna, e no M.a" da Lei rf' 8.987195, que
delarmlna que o serviço dave satisfazer ai condiç6es de reguIarldade,
~nuldade, lI8lJUI1lllÇa, atualidade, generalidade, cortesia llII sua prestaçIo de
modlcidade llIII tarifas.

Diante deas'a pequena InIroduçlio legal, ~ concluir prelimlllIIrIIMllle
que a &Jdattncia de d81ici6ncial 118 pr8I!açAO do serviço p(bIico de !nInIpoftQ •
coletivídade, conIonne al8glldo llIII jutIiIicetivas aprM4IlltadaI, nIo , motivo rnIIler
para e1l1borl1ç1o de uma legislaçlo vla.'ldo • criaçIo de um serviço de lrIIntporte., pclbIico paralelo, denominado trantP,orte alternativo. Para tanto, entendemos que o.
Poder Póblico I'fIIIlOllÚval peta. prestaçio do serviço à popuIaçIo, ponu!
condições para _
laia probtllÍnlll, alravés dos mecanismos lIJ<IlI'8MOS na,
I 1egls/lIçIo, IlOl contratos de CCl!IC8Hão • IlOl termolI de permisslo ~ vigor.
;

"principalmente no aumento da poluiçAO atmosférica.
Outro ponto, o qual consideramos preoCupante 6 a passlvel uillizaçlo de
veiculas que nlo atendem as espaclflcaçISes técnicas a legais para este fim, como ,
v_, kombil e camionetas. Sob este ponto, enlllllClemo5 que,'18jlIt impostlveJ a
UIilizaçlo de tais velcules para o transporte público, face o tear do Art. 107 de Lei
ri' 9.503197, Código de TrAnsito Brasileiro, que determina que o veIculo destinado
ao lransporte coIelivo deveria atender as condições técnicas e aos requisitos de
I8gUl'lInçB higiene e conIorla.
,.,. condiç6es técnicas exigidas no citado dispositivo, refere-se BOI
procedimentos de fabricaçAo e segurança para COllStruçAo de veiculas dellinildos
ao transporta coIatlvo de pamrgel~, ealabelecldos paio COI1H1ho NaclonaI d,e
Trllnsito ., CONTRAN e paio Consalho Naclonal de Metrologia NormaIlzIi;Io •
Qualidade Industrial- CONMETRO.
.
COllIIderando o expciito IlOl citados diplomes legais, observamoI qUe OI
veIculas citados .. anteriormente nIo atendam a várias exigências t6cnlcal
estabelecidas nu citadas retOl~, como a fanil de corredor de clrcufllÇio, . .
para passageiros de pé, balautres, corrim6es, campainha de botA0 ou cordIo••
principalmenta jmwlas de salda de flIllIIrg6ncia.
Com relaçlo as janelas de aaida de emergência no veIculo de tranIporte
coletivo de palsageiros,'a RetoIuçIo do CONMETRO é bem clara, ~
que as mesmas deveria ser opostas as portas de 'serviço, no mrnimo de 03 (trh), •
portando mecan/SITlOI ejetáveis, visando proporcionar uma maior flIIlIdez no
dasemberque de passageiros em caso da acidentes.

Além da falta da segurança necessária para um vefculo de lrIiniporte
coletivo, as vans, kombis e camionetas que circulem. cllll'ldeeOOllmen nu vias
urbanas ellBl rodovias alo conduzidas por pessoas oriundas de outras atIvldadeI
econOmicas que nIo ponuem habllilaçlo necessária para o tranIportlI coletivo de
passageIros, o que certamente estio mais propensas a se envolverem em
acldente3 de trênsilo. Para tento baita observiumos os inúmeros acldentes de
irllnsito envolvendo transportadores clandestinos,' principalmente aquele ocorrido
meses alrá8 na cidade do Rio da Janeiro, envolvendo uma " V81l", onde momtrem

12 pessoas.
Com relaçio a inabililaçAo profissional quanto a determinada atividade, vele
lembrar a Carta Magna estabelece no seu Artigo 5° inciso XIII, que é livre o
exercIcio de qualquer trabalho, oficlo, ou profIssAo, desde que atendidas as
qualificaçõel profissionais que a lei estabelecer, já a Lei de ContravençIles p.wa,
mas espaclflcamenle no seu Ar!. 47, considGra como delito o exercfcio de profllSlo
ou atividade IICOllOmica sem preencher as condições a que por lei estA subordinado
o seu exerclclo.

Dessa forma, mesmo que o transporte altemallvo deva MI' ocinduzldo por
motoristas habilitadoá para o transporte coletivo, c:onforme prevllto no lUbItllullvo
do i1U11re Relator, a realidade -* outra, pois a precariedade llII. ftalzaçlo
realizada pelai auiorídadas públicas estlmulará a ~ de traude, ptátlca 8ItI
comum, principalmente, ser consideramos ai inúmeras falácias pratlcIdu por
9Ilas transportadores clandestinos no trMslto das cidades, como trafeger em
_10 de velocidade e lranIporlar passageiros em 00rner0 superior a capec:ldade
do v~fculo, colocando em risco • vide de usuários transportados • pedestres.
Com relaçio a falia da segurança, n40 é passlval Ignorar os fetal
desabonadores ocorridos em São Paulo, onde grupos da transportadores
alternativos sitiaram a Câmara Municipal de SIo Paulo, ameaçando fisicamente os
ilustres parla)nentares daquela casa legislativa, caso não fosse atendidos 8UlI8

t
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reivindicaçl5es, e ainda; os bloqueios realizados nas principais vias de acesso da
cidade, com fins de criar um caos no trânsito e prejudicar os acesso de
trabalhadores aos seus postos de empregos.
Manifestações como as ocorridas em São Paulo não são tlplcas de uma
sociedade que vive sob um regime de democrata como o nosso, mais de um grupo
càm ideais totalitaristas, que tenta impor através da força a sociedade e aos seus
representantes os seus interesses corporativistas.
Diante deste fato inconteste, surge urna indaiJaçao preocupante : Caso o
projeto seja transformedo em lei, não estaremos condenando algUf\S municlpios a
desordem, ao caos, ou então a se assemelharem como uma Caracas, Li~, Cidade
do Cabo e outras, onde o transporte público é conduzido ao sabor dos internsses
dos transportadores ailemalivos.deixando a população a própria sorte ?
Além das mazelas ora constatadas, os ilustres autores das propostas sob
análise, não atentaram pare o fato, que a legalização do transporte ailemativo
certamente contribuirá para a desestruturação ,dos atuais concessionários e
permissionários de transporte público, que empregam atualmente mais de 600 mil
trabalhadores. 'Com a transferência. de passageiros' 'do transPorte legal para o
alternativo haverá queda na receita apurada, o que resultará a redução do custo
operacional, ensejando até na demissão de empregados do setor.
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Reis; Dullio Pisaneschi,. Philemon Rodrigues, José Egydio, De Velasco, João
Magalhães, Roberto Paulino e Francisco Silva.

...doCoOOr 71do'~
Dept:;:AO HENRIQUE
Presidente

~+Deputado MÁRIO ,.ARTlNS

Relator do vencedor

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO PAULO GOUVÉA
Havendo crise no setor de transporte público, certamente as empresas que
conseguirem sobreviver não irão adquirir nollos veiculas, resultando efeitos
negativos para outros setores produtivos em seqOêncil!, como da indústria
autornooilistica, responsável pela fabricação de chassis para ônibus, de
encarroçadores, de autopeças e pneus gerando um caos econômico sem
precedentes.
Recentemente, com a implantação do pacote de ajuste fiscal,
testemunhamos os seus efeitos imediatos na indústria automobilística nacional,
com a queda de 32 % nas vendas, este setor ameaça a demitir milhares de
trabalhadores, caso não haja uma negociação para redução de jornada e salários.
Em sua viagem oficial a Inglaterra, o Exce\&nUssimo Senhor Presidente da'
República declarou oficialmente a sua preocupaçãO com o aumento do desenlprego
no pais, e conclamou todos os brasileiros e lutarem contra ó mesmo.
Dessa forma, caso a proposta seja convertida em lei, pl esenciaremos um
fato 'inusitado, como o aumento significativo na importação ele veiculos tipo " van "
do Japão e da Coréia, para utilização nq. transporte alternativo, contribuindo
diretameilte pera aumento na oferta de empregos naqueles parsas e pare o déficit
da balança comerciai brasileira. Em contrapartida no Brasil, o setor de transporte e
a ind<1stria nacional estarão demitindo trabalhadores em deeorrêncla a legalização
do transporte alternativo.
Sob este ponto, indago aos membros dessa comissão : O que é prioritário
para o Brasil, manter os empregos dos trabalhadores brasileiros ou criar novos
empregos nos pafses da Ásia?
Pelo todo o exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei nO 3.157 do
Deputado Koyu lha e seus apensos Projetos de Lei no 3.157,3.193,3.315 e 3.715,
todos de 1997.
Sala da Comissão, em 10 da dezembro de 1.997

MÁRIO MARTINS
Deputado Fedenll
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A Comissilo da Viação e Transportes, em reunião ordinária
realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei no 3.157197 e os de n"s 3.193l97, 3.315197 e
3.715/97, apensados, contra os votos dos Deputados Francisco Silva, Dotares Nunes
a, em separado, do Deputado Paulo Gouvêa, primiUvo relator, nos tennos do parecer
Deputado Mário Martins, designado relator do vencedor. O Deputado Mário
Negromonte apresentou voto em separado.
Estiveram pre..mes 01 seguintes Deputados:
João HE!"riqu8 - Presidente, Leônidas 'Cristina Vice-Presidente, Barbosa Neto, Lael Varella, Oscar Andrade, Oscar Goldoni, Paulo
Gouvêa, Sérgio Barcellos, Mário Martins, Mauro Lopes, Ronaldo Parim, Marcus
Vicente, Mário Negromonte, Pedro Henry, Roberto Rocha, Chico da Princesa, João
CÓ8er, Lindberg Farias, Teima de Souza, DoIores Nunes, Felipe Mendes, Osvaldo

I - RELATÓRIO
Sob exame deste Colegiado eitcontram-se os Projetos de Lei nO
3.157,3.193,3.315 e 3.715, todos de 1997. Preteodem, as mencionadas inicialives,
instituir o transporte p(lhlico atternativo.
A primeira delas, de autoria do Deputado Koyu lha, ordena a criaçio
do transporte público alternativo interestadual, delegando a estados, municipios e
regiões metropolitanas autorização para instíltúrem o referido serviço em suas
respectivas jurisdições. De acordo com a pooposta, cabe ao poder público organizar o
novo modo de transporte, o qual deverá ser prestado de fonna continua e pennanente,
sob regime de autorização ou pennissão. Éstabelece-se, ainda, que somente pessoss
fisicas poderio obter a outorga do serviço, que deverá ser única em todo o território
nacional e condicionada ao exercício de apenas um veículo. Continuando, o projeto
relaciona diversas exigências que deverão ser atendidas pela pessoa que pleiteia
operar o transporte alternativo, assim co)llo condições a que terão que se adequar os

velculos postos a funcionar no novo serviço. Finalmente, estatui que é proibida a
condução de pessoas em pé e de carga na modalidade em questão e que o valor de sua
, tarifa nio poderá ser inferior ao cobrado no transporte público convencional.
A segunda proposição, apresentada pelo Deputado Gonzaga Patriota,
destina-se a instituir o transporte público alternativo em todo território nacional
independentemente da natureza '!os entes federálivos. Para isso, fixa que o servi~
deverá s:r explorado, por pessôa fisica, de fonna continua e pennanente, sob o regime
de pemussão. Determina, também, que comJléle ao poder público a organização do
novo. ~odo . de transporte, sendo poasivel a psrticipação de representantes dos
~~SSIOnárioS no planejamento do serviço. Estipula, ainda, que cada operador
habl~l~ pode~. registrar apenas um veículo, devendo antes satisfazer alguns
reqUiSitos pessoaiS. Prevê, mais à frente, que o Poder Público possa autorizar l:.
interrupção da pennissão por prazo não superior a trinta dias e que defina os critérios
de embarque e desembarque de passageiros, inclusive os locais de parada dos
veículos. Outrossim, ordena que a frota de veículos do transporte alternativo, os quais
deverão ter menos de dez anos de uso, não u1tmpasse S()oÁ> da frota de veiculos do
n:ans~rte público regular. Mom isso, elenca direitos dos penníssionários; obriga a
Vlstana anual dos veiculos empregados no serviço, bem como a contmtação de seguro
pam os mesmos; manda que os velculos em opemção mostrem, em local facilmente
visivel, o trajeto que estão autorizados a percorrer, assim como o devido
credenciamento; dispõe que o valor da tarifa será baseado na eficácia dos serviços;
prescreve, finalmente, que as pessoas fisícas que desejarem se habilitar à prestação do
serviço deverão estar em dill com suas obrigações tributárias.

A terceim proposta, encaminhada pelo Deputado Er..erson Olavo
Pires, visa a instituir o serviço de táxi.lotação, que deverá estar dísponivel para a
realização de viagens entre municipios de estados diferentes e entre municípios e o
Dimito Federal. Segundo a propositura, caberia ao poder público organizar e delegar,
sob regime de pennissão ou autorização, a nova modalidade de transporte, que deverá
ser prestada de maneira continua e pennanente. A tarifa, ainda de acordo com o
projeto, terá seu valor lixado pelo órgão público competente, em conjunto com o
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sindicato da. categorilll' de forma a evitar prejuízos para o sistema de transporte público
convencional. Por fim, é eslabelecido que os itinerários e honírins do serviço deveJio
ser prefixados pelo poder concedente, o qual não roderá expedir delegações que, em
conjunto, superem o percentual de 30".4 do número de velculos em operação no
transporte público coletivo convericioDlil.
Poc seu turno, o quarta projeto de lei, de autoria do Deputado Luiz
Eduerdo Greenhalgh, admite a prestaçlo de serviço de transporte coletivo urbano
imamunicipal de p8SSlI8Ciros em sistema de \oIaçIo nu regUles mctropoIi1allls e .
qIomeraçlies urbenu, desde que autorizado peJas Secretarias Estaduais de
TrIIISpOller. A proposiçio define pazâmetllIs para a 0QlIlli2açI0 do serviço,
disciplinando questlles relativas .is ~ e linhas de opéraçlo, bem como à
d*nninaçlo das tarifas. Estabelece, outrossim, critérios para o proc:esso de
credenciamento dos interessados em obter a autorizaçlo para prestaçlo do serviço, as
condiçôes para a fenovaçIo dos alvarás e lIS exià6nciu relacionadas aos velculos
UliliZldos. O texto estipula, ainda, penalidades para os ill1i'atoo:s das disposiçlJes
constantes do projeto, assim como as condiçlles para aplicaç!o de cada uma delas.
Filll!mente, o projeto cria um Conselho de Transporte Alternativo, sob ~ presidência

do respectivo Secretário Estadual de Transportes, composto de quatro representantes
do Poder Público, quatro das usociações dos.transP,ortadore e quálro usuários dos.
JmIiços, indicadQf por entidades e movimentos representativos da sociedade civil.
Na justificaçio das iniciati1lllS, eufocHe a creICClIte' inc:apllCidade
do sistema de transporte público convencional de prestar bom atendimento ao usuário,
circunstlncia que tem permitido o slU'gimento de segmentos os mais diYClllOS de
transpOrte alternativo. Afirmam, os autores, que os novos serviços emoperaçlo vem
sendo capues de prestar um atendimento personalizado, no qual se destacam o
conforto e a versatilidade do transporte. Asseguram, ainda, que a regulllll1ClltaÇlo da
llOYa modalidade propiciari o encerramento dos contlJtos existentes em virtude do
car6ter hoje clandestino da atividade, contribuirldo para o awnento da oferta de
empegos e para maioc segurança dos usuários. Por denadeiro, asseveram que a
instiunÇao do transporte alternativo se dará de sorte a nio prejudicar os serviços
convencionais, funcionando, na realidade, como um estimulo ao aperfeiçoamento do
sislema em voga.

EsJ!Olado o prazo ~l: não foram apresen1lIdas emendas aos
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NIo menos importante é o apoio que grande 'parcela do universo
polltico vem emprestando à manutençio dás novas modalidades nos entes municipais,
graças à boa acolhida da popu)aç!o, entusiasmada com opções de transpocte mais
rápido e de maior freqüência.

Em que pese a inequlvoca existência de &tores bIstInte ti.\'lriveis •
expanslo do transporte informal, percebe·se que seu crescimento descontrolado, sem
balizas, poderá inviabilizar a atuaç!o de empresas regulares, submetidas a uma
acirrada disputa por p8SSlI8Ciros nos horàrios e itinerários mais rentiveis, que .cabun
por compensar o funcionamento permanente do serviço convencional em outras
situações menos atrativas.
Como medida pedriG, administraçlles públicas contrírias à operaçIo
do transporte clandestino tllio procurado implementar pollticas de controle policial, as·
quais, no entanto, v&n se mostrando infrutlferas e, mais grave, calalisadoras de graves
conflitoS sOciais.

Entendemos que a soluç!o adequada para o problema passa pela
instituiç!o de normu gerais para o serviço de transporte informal, ou alternativo,
trazendo.o, na medida do possivel, para a esfera da dontinio e fiscalizaçIo do ~r
público. NIo I)OS ~, entretanto, colI\o legisladores federais, imiscuir ~m questlles
sabidamente de competência das esferas de poder delegantes, toIhenOO-as o direito de
organi= e fiscalimrem o serviço, ou impondo' às mesmas determinaçlles de
car6ter especIfico.
De fato; a Constituiç!o Federal, em seu ar!. 30, inciJos J e V,
estabelece como competência dos Municlpios a legislaçao sobre lIlISuntos de interesse
local, bem como a organizaç!o e a prestação dos serviços públicos de interesse local,
entre eles o de transporte coletivo, que tem caráter essencial.

É essa diretriz que nos guiou na apreciaç!o da matéria

Em vista do exposto, voto pela aprovaçlo do Projeto de LeI ."
3.1!!7, de 1997, do Projeto de Lei.o 3.193, de 1997, do Projetp :Ie LeI." 3.315, de
1997 e do Projeto de Ld ." 3.715, de 1997, Da (prma do SlIbstitutivO em a_.

projetos.
É o relatório.

Sala da Comissão,

11- VOTO
O transporte alternativo surge no JlISIro da expansIo do f'eo6mcno
conhecido como economia informal, conjunto de atividades produtivu sobre u quais
nio tem conseguido, a administmç!o pública, exercer seus poderes .tcgUlatório e de
policia.
SIo butante complexas as explicações para o surgimento da
informalidade nos diversos segmentos em que se manifesta. No setor de prestaçlo de
serviço de transporte de pusageiros, especialmente no 1mbito wbano, podemos
atribuir grande reSPOnsabilidade às deficiências apresentadu pela maioria dos
sislemas regulares de transporte público coletivo.

em.J.I~l'I\ l.o

de 1997.

-:.,(~:t

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 3.157, de 1997
(APENSOS: PL 3.193/97, PL 3.3\5/97. PL 3.715/97)

Dispõe sobre a instituiçiIo e a delegaçilo
de serviço de transporte alternativo.

Nio se pode desprezar, todavia, outras circunst4ncias impoctantes
que vem contribuindo para o aumento da oferta do transporte informal.
Uma delas é o agravamento do desemprego, e a conseqllente
transferência de tIabalhadores empregados nas atividades regulares de transporte para
serviços de natureza aUlÕllOma, 0IIde ainda é atllltiva a rentabilidade em face da
grande demanda potencial e da ineximncia de controle que imponha regras
limitativas para sua prestaçlo.
Outra, a procura por serviçoS.mais personalizados por parte de um
expressivo segmento social, que acaba encontrando no transporte infonnal um
atendimento quase individualizado, à altura de sua expectáliva de um "serviço de
status mais elevado", com maior nível de conforto e de segurança.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Ar!. 1° A prestação do serviço de transporte público de passageiros,
por meio rodoviário, pode se dar, exclusivamente, nu f0l1l\a!l COIIvencional e
alternativa.
Ar!. 2° A instituiç!o, por parte do Poder Público, de serviço de
transporte alternativo, assim como a outorga de instru~ento delegatório para sua'
expforaçlo ficam condicionados ao cumprimento do disposto nesta lei.
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§ 1° Considera-se' alternativo o serviço de transporte público coletivo
de passageiros prestado de forma complementar ao convencional.

Ar!. lO. É vedado o transporte de passageiros em pé e de carga DOS
velculos de transporte alternativo.

§ 2° A complementaridade implica, preferencialmente, na
exploração de itinelários e holários não servidos por veiculos prestadores de serviço
convencional de transporte coletivo ou, quando desejável, o compartilhamento de
itinelários ou holários com o transporte convencional, na fixação de tarifa, no minimo,
100"1.. '(cem por cento) mais elevada do que a que esse praticar nas mesmas
circunstâncias.

Ar!. 11. É licita a oQ!ll1Í2llÇlo, em coopcmivu de llCstio doi
serviços comuns, dos delegados de serviço de transporte a1~rnativo.

§ 3° Considera-se convencional o transporte público coletivo de
passageiros realizado no âmbito mUlli~ipal, intermunicipal ou interestadual, prestado
por pessoa jurldica delegada, mediante o emprego de veiculo automotor com

Ar!. 12. O J;Cgime tarifilrio, as especificações operacionais e as
normas disciplinares da prestaçIo do serviço serão definidas em regulamento baixado
pelo poder público delegante.

Ar!. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

Ar!. 14. Revogam-se as disposições em contrário.

capacidade minima de 18 (dezoito) ocupantes sentados, bem como o transporte
público individual de passageiros efetuado por veículos de aluguel - táxi-Io~.

~

Sala da Comissão, em J.l

.

Art. 3° A regulamentação, o planejamento e a fiscalização de
serviço de transporte' altel1U!tivo, esta exercida em conjunto com' a autoridade de
transito com jurisdição sobre a via, são atribuições do Poder Público delegante.

Ar!. 4° O instrumento delegatório para prestação do servi~ de
transporte altémativo, outorgado a pessoas f1sicas ou jurldicas, somente poderá ser
transferido com a anuência do poder público delegante.
Art. 5° Para efeito de credenciamento, serão exigidas as seguintes
caracteristicas dos veículos postos a operar no serviço de transporte alternativo:
I - ter, no máximo, cinco anos de uso, contados da data de seu
primeiro licenciamento;
fi - estar equipado com tacógmfo e cIntos de segurança em número
equivalente a sua lotação.
Ar!. 6° A delegação para prestação do serviço de transporte

alternativo somente será concedida à pessoa f1sica ou juridica:
• brasileira, com residência e domicilio ou sede no pais,
respectivamente;

IJV:.Y\I\

r

~

1997•.

Jr~~F

Deputado PAULO GOiJvÊA .

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI NO 3.157197 (apensos os PLs n"a 3.193197, 3.315197
e 3.715197)

Nos termos dos art. 119, caput, 11, do Regimento Interno
da CAmara dos Deputados, o Sr, Presidente determinou a àbertura

e divulgaçllo na Ordem do Dia das

Comisstses -

de

pruo para

a
sessões. Esgotado o prazo, nlo foram

apresentação de emendas ao substitutivo oferecido pelo n\lator,
partir de 13/11197, por cinco
apresentadas emendas.

saIa da Comllldo, em 24 de novembro de 1997

fi - que apresentar comprovante de aprovação do veiculo. em
inspeção veicular e de polúentes e ruidos, realizada na forma da lei;

m - ~ue contratar seguro para cobertura de responsabilidade civil
relativa a danos pessoais e materiais que possam ocorrer na prestação do serviço, na
fo~a de regulamentação baixada pelo poder público delegante
Art 7" Somente poderá ser credenciado como condutor de veiculo
de transporte alternativo aquele que:
I - estiver habilitado, na forma da lei, como condutor de veiculo de
transporte coletivo;

R~Silva
Secretãrio

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO MÁRIO NEGROMONTE
VOTO EM SEPARADO AO PROJETO DE LEI N' 3.157197
(que inotimi o Transporte P6blico Alternativo)

fi - apresentar certidão negativa de feitos criminais.
Ar!. go Todo veiculo posto a operar no serviço de transporte

alternativo deverá mostrar, em local facilmente vislvel, o trajeto que está autorí2ado a
percorrer, o valor da tarifa de serviço e o devido credenciamento.

Ar!. 9" O veículo posto a operar no serviço de transporte
alternativo não poderá ultrapassar sete anos de u,ro, contados da data de seu primeiro
licenciamento, devendo ser submetido semestralmente à vistoria realizada pelo poder
público delegante, na forma do regulamento.
Parágrafo único. A substituição do veiculo deverá ser feita por outro
da mesma categoria.

T
•.
O Projeto de Lei n' 3.157197, de autoria do Deputado Koyu Iha, Institui o
rans~nc Pubhco Alternativo Interestadual, em caráter complementar ao Transporte Convencional
Ao Projeto estãp apensados ao PL 3.193197 do Deputado Gonzaga Patriota, que imtitui o tlanspart~
públi,,? alte~tivo ~ Territóri? Nacional, e oPL n' 3.315197, do Deputado Eme""" Olavo Pires que
Inslltul o seMÇO público de taxl-lotaç1o.
•
• •
•
o
~~ de llatar .sobre o transporte interestadnal de possageiros, 110 po.ígrafo
unlCO do lllIIgo I ~ o refendo PL autonIa. Estados, Municlpios e Regiões Metropolitanas a instituir o
transporte a1te~lIvo, em caráter complementar ao transporte convencional.

.. ..
O ~ransporte l!'~r~l de Passageiros. de competência da Unilo (CF, art21,
XII, letra e '. XII). é gcndo pelo Mlnlsténo dos Transportes e explorado em regime de concessio por
operadores pnvados.
.
Uma das atribuições do Ministério dos Tllll1SJlOrtcs, enquanto poder concedente
dos selVJços, é garantir a oferta para o atendimento da demanda 4e fonoa adequada às necessidades de
desl?canlCnto da populaçio, pr~ov.ndo a exponsio e adcquaçio allavés de licitações de linhas e
seMÇQS, segundo padrões de qnall(ladc e segurança definidos em regulamento especifico.
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o fato de ser a exploração dos serviços de transportes inle,restadllais e
internacionais de passageiros competência da Uniio implica ao poder concedente, no caso de qualqt'·"
natureza, convencionais ou complementares.
Quanto 805 outros serviços impU"'it8mente contidos D~ proposta,
esta cita Estados, MunidpiOl e Regiões MetroP!Jlítana., tem-5e a considerar que:

PROJETO DE LEI N° 3.772-B, DE 1997
(Do Sr. Adylson Mottá)·

"o

·A constituiçio Federal explícita a compet!ncia d05 municípios para organizar e
prestar diretamente ou através de concessão ou pennisslo os serviçOs de transportes coletivos urbano.
caberido a União o estabelecimento das suas Diretrizes Gerais, onde seguramente MO se enquadra a
criacào de serviÇQS alternativos;
o() transporte Metropolitano e os transportes Intcnnwúcipois são de
resoensabilidade dos Es!ll!los:

-A grande maioria oos municípios brasileiros (' . ;ncipelmente. as "Regiões
Metropolitanas tem sistemas de tnu1Sporte púbJico estruturado,e e organizados com competências
perfeitAmente definidas:
-Nos último~
<.IS, diversos fatores como escassez de oferta de serviços,
fiscalização deficiente e elevação das tarifas, dentre outros, fizeram surgir em muitas cidades, Regiões
Metropolitanas e entre municípios, os transportadores informais (alternativos ou clandestinos), com a
utilização de veiculos de pequeoe e grande porte, com discutivel adc<!uabilidade ao transoorte de
~ e concorrendo diretamente c0n.' os serviços regulamentados;
Cabe lembrar que QS sistemas de 1!anSPOr!es públicos urbanos s!o organizados
de fonua a garantir a reguWidade, cnnfiabiJidade e segurança necessária ao deslocamento de pessoIS,
mesmo em horários e em órees de baixa demanda, cJ3S5ifieado que é como setVÍ~ de caráter .

Proíbe o porte de arma de fogo e a condução de preso com escolta armada em võo
comercial regular; tendo pareceres dos relatores designados peJa Mesa em substituição
às Comissões: de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, pela aprovação, com
substitutivo; de VIaÇão e TransPortes, pela aprovação, com adoção do substitutivo da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional; e de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
.
{PROJETO DE LEI N° 3.772-A, DE 1997, A QUE SE REFEREM OS PARECERES>'

SUMÁRIO
- Projeto inicial
- Na Comissão de ReJaçiles Exteriores e de Defesa Nacional:
- emenda apresentada na Comissão
- termo de recebimento de emendas

11I - Pareceres dos relatores designados pela Mesa em substituição às Comissões de
Relações Exteriores e de Defesa ·Nacional; de Viação e Transportes; e de
Constituição e Justiça e de Redação. -

essencfal~

o Congresso Nacional decreta:

Nas áreas urbana5 • proliferac;io do transporte informal tem se mostrado danosa
por !llt1WUJJT 05 congestionamentos. COlil Q conseqGcntc aumento do$ Custa5 de ooeraçiq do transito
em geral; e por reduzir o número de Q!lwSSiM dos si!temu convencionais. implicando aumento na
tarif. fiMI« ser DI8lI Pc& usu!Jjgs.

•.t....r.: ]0 - FIcam proib1dos. sem qualquer e:...c:;:ào. en: \'ão

comerciai reguiar

.I - o porte de arma de fogo.

11 - a condução de preso acompanhado âe escolta armada.

De outra parte, para :ser ccooomicamentc viivc:l, o transporte informal opera
apenas em loctis e horários de alta cooeentraçIo de demonda, l!ejxan!lo !e!!I atendimento as ár~as <to

dt!meg rarefeiti e 05 horirias fora

de pico o que n!o acorre com o transportes conveOCIOnatS,

fortemente regulljmentado.
~ NQ ~to relativo à segurança, coloca em risco o IlllUIgeiro:

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentara o disposto nestã
lei no prazo àe sessenta dia~. de sua publicação.
.

Ar!. 3° - Esta lei entra em \'igor na dam de sua publicação.
_ Pela

r.Ita

de capocitaçIo (e muitas vezes falta de babilitaçlo) dos

An. 4" - Revogam-se as disposições em contrario.

_ Pelo tipo de egui!lfllWlllp ulilindo (exemplo recente de llCidente 00
Rio de Janeiro onde morremn 12 pessoIS, demonstra que os velculoo predominantes na frota dos
~vos, apmoentam sérios pmblemas de segurança • llCU! usumos quando em situaçlo de
acidentes);

Pela inodeqUlÇlo dos velculos para o traboIhn em regime furçado; pela
JIlIIlU!qIcIo c!eficienl1: dos eauitlllne!!lo5·

A lIIISSificaçio do transporle infunnal, por fim, pode levar as cidades
_ileiras, a um estágio de delerioraçlo da qualidade de vida semelhante &O que se verifica em
a1gumas metrópoles 1atilll>-llJlericanas (. exemplo de Lima e Çmcu, entre outtas), onde o U!O
generalizado de VIDS DOI transportes coletivos, em concam!ncia ou em sub>tituiçlo &O sistema formal,
COIldicionou • si!ulÇ&s de bIixJ..ima qualidade DOI serviços e situações de pcnnanente
c:ongestiOOlDlento e de clevodo Indice de poluiçJo ._f<rica =Htante do elevodo número de
veIcu10s em cin:uJaçio.
NIo contribuem para. melhoria do transporte pilblico.
NIo existe • opçIo do posse C!lUdauti~

COllI

o desconto de 50% no valor

Em Brasllia, por exemplo, o Minmério do Tnba1ho está apurando as denúncias
de explotaçlo de meocres como cobradores nas lotaÇões.
Para que não ressuscitemos projetos que foram debatidos, votados, rejeitados e
posteriormente arquivados, sugiro, • exemplo do que ocorre COllI • Comisslo de Constituição, Jnstiça
e Redaçio desta Casa, amparada pelo Regimento 1nIemo, art.62, porígrafo IÍJÚco,lX, que adolemos ..
chamada Súmulas como pcradiflllll na seleçio dos projetos que podelIo toonilJr.

Diante do exposto, somos de opiniiio que devam ser rejeitados o Prnjeto de Lei
n' 3.1S7197,junlAmente com os demais. ele apensados.

Brasllia, \0 de dezembro de \997

JUSTIFICAÇÃO
Nada de armas a bordo! A segurança do võo e a
incolumida,de dos passageiros e da mpulação assim o exigem.
Do mesmo modo. é proibido a condução de preso de alta
periculosidade. assim considemdo aquele que tenha de \'iajar com escolto 3ITDada. A sua
condução deverá. ser feita em -aeronave oficial (do Ministerio da Aeronáutica. do
Departamenro de Policia Fedeml ou de Governo Estodual) ou especialmente fretado.
Não é possivel que continuem a ocorrer episódios
lamenlliveis. noticiados pela midia e cOlldenados por tndos; ora e um pobcial federal que. .
indignado por não ter porte de arma. resolve atirar nos pneus do avião: ora um CoroneJ que
faz disparo em uma poltrona: ora um comandante que e preso por se recusar a transponar
policiais a bordo.
Nado de anuas a bordo!
Os riscos de uma tragédia são demasiadamente grandes para
que o assWl!O admita tolerância ou descaso. Se ninguem estiver annado, estario afastadas as
possibilidades de um' disparo, ainda que acidental. cujas conseqüências são imprC\isiveis e
quase sempre fatais.
Este projeto é claro e objetivo: nada de armas a bordo! E sua
aprovação. no mais breve espaço de tempo. é medida do maior justiça e da maior
opommidade.

"''''i~<;'0''79 )

Dep~.LSO~

fi

•

.. -
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EMENDA APRESENTADA NA COMISSÃO

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

PROJETO DE LEI N" 3772, DE 1997
(Do Sr. ADYLSON MOTTA)
Proibe o porte de anDa de fogo e a conduçio de

Igualmente, o t1Msporte de -vaIores - em espécie,
• "in-natura" (exemplo: ouro, prata, etc.) e jóias - também
vôo de
passageiros. Esses vaIores atraem a ação de malfeitores. No corrente ano
(02), dois cuos do conbecidos: em SIo José dos Campos - São Paulo, aviiio
da TAM foi usaItIdo. quando ali fuia escala normal de sua rota; hã pouco,
também em SIo Paulo, IJSllltantes invadiram o aeroporto de Congonhas, e de
um .viio de transporte nIo regular (táxi-aéreo) retiraram os malotes de
dinbeiro. No Il1O de 1996, no aeroporto de Altamira, interior do Pari, após o
pouso , .. passageiros • assaltantes " obrigaram os pilotos a estacionar a
IeI'OIJaVC (~Empresa TABA - TI3II5poItes Aéreõs da Bacia A"l8ZÔnica)
110 final da cabeceira da pista oposta à estação de passageiros, transferindo a
carp de valores (0IIt0 e/oo diamantes) para caminhonete, que ali já esperava

em

• aeronave.

preso com escolta annada em vôo comcn:ia1
regular.

EMENDA
à

o caput do artigo 1° e seus incisos I e 11 pas5lIm
seguinte redação é é Incluído o inciso m:

"Art. 1° - Fica proibido, sem qualquer exceçio,
em vôo comercial regular ou não-regu)ar de passageiros:"
I - o porte de arma de fogo, de arma blllDca

ou de qualquer outra natureza;
II - a condução de preso, detido, pessoa
extraditada, deportada ou condenada acompanhada de escolta armada ou não.

" Art. 2° - As pessoas nas situações mencionadas
no inciso II , do art. 10 , serão transportadas em aeronaves militares ou do
Departamento de Policia Federal ou em aeronaves-comerciais de transporte
regular ou não regular ( taxi - aéreo ) , nesse caso fretada ,exclusivamente
,para esse fim,
§ I° As pessoas objeto dessa condição especial
de transporte, sob responsabilidade do Estado, poderão fazer-se acompanhar
de um familiar e , se comprovadamente necessàrio, de advogado e10u médico
,garantido o retorno desse Is acompanhantels na mesma aeronave :fretada ou
em vôo comercial regular.

.

Quanto ao porte de arma - independente da
condiçio soeia\-"OIr grau de cultura • nenhum ser humano está imune de
oometer ato impensado, até mesmo em virtude de pequenos incidentes ou
lDI1 CllteDdidós, que podem 0C0Il'er também a bordo de wna aeronave, seja
com a arma de fogo ou de qualquer outra natureza.

A adoçio de tais precauções eliminará o risco de
acidentes de grandes JlI'OIlOI'ÇÕeS 011 ,ainda que não 0C'lrram, evitará o risco
de vida, ou, pelo \llCIlOS , constIlIngimentos e preocupações indesejadas nas
viagens aéreas.
Registramos, aó final, o apoio pleno da
Confcderaçio Nacional dos TrabaIbadores em Transportes Marítimos,
Aéreos e Fluviais - CON'ITMAF à iniciativa do Deputado Adylson Motta e
às nossas sugestões ao projeto.

m. o transporte de valoreS., em espécie, innatura ou não, equivalentes ou superiores a RS 50.000,00 ( cinqüenta mil
reais).
Paníl!f3fo Único - Quando for o caso, a arma
deverá ser encaminhada , antes do ~mbarque, e através dos comissários, à
guarda do comandante da aeronave.
Os artigos 2° ,30 e 4° são reDumerados, pusalldo,
respectivamente, a números 3°, 4° e 5° , tendo o novo artigo 2' a seguinte
redaçio:

Janeiro de 1998

Sala das Comissões, em 04 de dezembro de 1997.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL .
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N" 3.772/97
NOI termos do arl. 119. Cllput. I. do ROJlimcnlo Inlerno da Câmara
dOi Depubld... o Sr. Presidente determinou a abertura· • dÍ\"U1!lção na Ordem do Dia
das Comiuões .. de prazo para apresentaçlo de emendas. a partir de 27/11/97. por cinco
Ese>bldo o prazO. roi recebida I (uma) emenda .. Projelo.
_ _o

Sela da Comi_. em 5 de dezembro de 1997.

I.. .,....~~~,J.~"y

§ 2°
O comandante da aeronave teIÍI
conhecimento prévio de todo o planejamento da operação de
transporte,cabendo-Ihe adotar procedimentos ou requerer medidas extras de
segurança.

WalbiaLóra
Seereliria

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA,
JUSTIFICATIVA
As emendas visam aperfeiçoar a excelente iniciativa
do nobre deputado Adylson Motta.
Assim, também no transporte aéreo não-reg1l!ar de
passageiros (táxi-aéreo), será vedada a condução de pessoas nas situações
descritas no caput. do art. 1°.
Esclareç;:l-se que a escolm armada é, tão somente ,
agravante de tais situações. A questão maior é a presença dos próprios
detidos, presos, extraditados, deportados ou condenados, passíveís de
atentad,?s, por motivos obvias·. Não é concebiveJ que tais pessoas, alvos em
potencial de atentados, sejam transportadas junto com passageiros.
.

EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DE
RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL,
AO PROJETO DE LEI N° 3.772, DE 1997.

o

SR. LEUR LOMANTO (PFL-BA. Para emitir parecer. Sem revisão tio

orador.) • Sr. Presidente. Sras. e Srs. Depulados. é sabido que o Projeto de Lei nO

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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3.772, de 1997, proibe o porte de arma de fogo e a condução do preso com escolta

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA,

armada em vôo comercial regular.
Este projeto é por demais oportuno, da maior importância, simples e muito

EM SUBSTITUiÇÃO À

direto: proíbe o porte de arma de fogo a bordo de aeronave a qualquer pessoa, bem

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

como a conduçao de preso aco,mpanhado de escolta armada.

AO PROJETO DE LEI N° 3.772, DE 1997.

Recebeu este projeto emenda da parte do nobre Deputado Noel de Oliveira,
parcialmente acatada por nôs, nos termos do substitutivo que ora apresento.
Portanto,

nosso parecer e

O SR. RONALDO PERIM (BlocolPMDB-MG.

nosso voto são favoráveis, nos termos do

Para

em~ir

parecer. Sem

novisiio do orador.) - Sr. Presidente, de autoria do nobre Deputado Adylson Motta, o

substitutivo ao Projeto de Lei nO 3.772, de 1997.

Projeto de Lei n· 3.772, de 1997, proíbe o porte de arma de fogo • bordo de
COMISSÃO DE RELAÇÕES 8I.'TERlORES E DE DEFESA NACIONAL

aeronaves, sem qualquer exceçao, bem como a

conduçJo de

pntso acompanhmo

de escolta armada.

SUBSTITUTIVO AO

A Comlsslo de RelaçOea Exteriores e de Defesa Nacional manifestou-se

PROJETO DE LEI N° 3.772, DE 1997

°

Proíbe porte de arma de fogo e a condução de
preso, de alta periculosidade, bem como o porte ou
transporte de material explosivo, a bordo de
aeronave civil.

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:
Ar!. 10. O ar!. 21 da Lei nO 7.565, de 19 de dezembro de 1986 _
Código Brasileiro de Aeronáutica, passa a vigorar com nova redação para o WlllII1 e
0
acrescido de §§ 2 , 3', 40 e 50, transformado o atual parágrafo único em § 10:
Art. 21. Salvo com autorização especial de órgão
competente e ressalvadas as hipóteses dos §§ 20 a 50, nenhuma
aeronave poderá transPOrtar explosivos, munições, arma de fogo,
matçrial bélico, equipamento destinado a levantamento

aerofotogramétrico ou de prospecção, ou ainda quaisquer outros
objetos ou substâncias consideradas perigosas para a segurança
pública, da própria aeronave ou de seus ocupantes.
§ 10

.

0

§ 2 • Ficam proibidos, sem qualquer exceçlo, a 'bordo
de aeronave civil, quando transportando passageiros em vôo
comercial regular ou sob regime de fretamento para turismo:
I - o porte de arma de fogo;
II - a condução de preso, considmdo de alta
periculosidade e,

pela aprovação da matéria,

nos termos do substitutivo oferecido pelo Relator, nobre

Deputado Leur Lomanto.
Nesta proposiçilo prolbe-se o porte de arma de fogo à condiçiio de preso
considerado de alta periculosidade e o porte ou transporte de material explosivo de
qualquer natureza.
O preso, para viajar a bordo, deverá ter autorizaçAo de autoridade Judicial ou
policial, ?onforme o caso. As armas de uso pessoal e respectiva munição serlo
acondicionadas em local seguro inacessível a qualquer pessoa durante o vôo.
É o relatório.

Voto do Relator.
A matéria é das mais atuais e deve merecer tratamento legislativo adequado,

visando sobretudo li segurança dos que se utilizam do transporte aéreo. As normas

constantes do subslilUlivo da Comissio de RelaçOea Exteriores e Defe5a Nacional
oferece parâmetros seguros e objetivos. merecendo ser acolhidos.
Diante do exposto, lIoto pela aprovaçAo do Projeto de Lei n· 3.772, de 1997,
na forma do substitutivo oferecido pela Comissio de Relações Exteriores e de
Defeu Nacional.

m- o porte ou transporte de material explosivo de
qualquer natureza.
PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA,
§ 3D• Preso de alta periculosidade, pua os efeitos
desta lei, é aquele que apresenl3r cuacteristicas de
comportamento que possam colocar em risco a inte1fÍdade e a
segurança dos tripulantes ou dos demais passageiros.
§ 40 • Cabe à autoridade judicial, ou PQliciaI quando
aplicável, atestar, por escrito, a inexistência de alta periculosidade
e autorizar O embarque.
§ 50. As armas de uso pessoal, e respectiva munição,
que devam ser transportadas em vôo comercial regulu-, ou sob
regime de fretamento ou turismo, serão acondicionadas em local
seguro. inacessível a qualquer pessoa, durante o vÕ<!"

EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO,
AO PROJETO DE LEI N° 3.772, DE 1997.

O SR. JARBAS LIMA (PPB-RS. Para

Motta,

Art.3° Revogam-se as disposições em contrário.

que elabora a matéria.

C)

/5=:r~Á

/.vvV\. Ivo \A.-~

parecer.,. Sem revisAo do

orador) - Sr. Presidente, o Projeto de Lei n· 3.772. de 1997, do DepUl8do Adylson

Art. 20 • Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala ~.~~sões, em ~

em~ir

merece todos os nossos elogios pelo Senso de oportunidade e presteza com

No que diz respeito li competência da Comissio de Constituiç40 e Justiça e
de RedaçAo. Parti<:ularmente quanto â constitucionalidade, à juridlcldade e à
técnica legislativa, é irrepreensivel a proposta. Dai o nosso parecer ser favorâvel li
aprovaçllo do substitutivo.
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PROJETO DE LEI N° 30920-A, DE 1997

o CONGRESSO NACIONALdeam:

45. Serviço Auxiliar de Radiodifu.siío e Correlatos - Comunicação de Ordens
a) Potência de
145.1 - Radiodifusão Son0'"
até l.OOOW
b) Polência de
1.000 W até
10.000W
c)Polência &cima
de 10.OOOW
45.2. Te1eviJ1o
a)clweB
b)clweA
c) classe E
~S.3 • TeI<Nisão por A!sinatur&
46. Serviço Attxiliar de RadioditUsio e Correlatos· TélecomandQ
46.1 • Radiodifuslo SOnolll
a) Potênci.ll alé
l.OOOW
b) Polêncta de
1.000 W até
10.OOOW

An. 1° - A TabelA de VafuI<S elo T= de Ft=li.z><;àn elo lmt2hçfll por
Estaçio, objeto do ANEXO IIl, elo Lei nO 9.472, de 16 dejulho de 1997. ea1'ern<!aODS itens e
_ . seguir rtlaciomdos:

146.2 - Televisão

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática)
Altera a Tabela ele Valores da Taxa ele FISCaIi2ação da Instalação por Estação, objeto
do ANEXO 111, da Lei n" 9.472, ele 16 de julho de 1997, que dispõe sobre a organização
dos selViços ele telecomunicações, a criação e o funcionamento ele um órgão regulador
e outros aspectos ins1ituclonais, nos temtOS da Emenda Constitucional n° 8, de 1995;
tendo pareceres dos relatores designadO/i>pela Mesa em substituição às Comissões: de
Finanças e Tribulaçio, pela adequação financeira e orçamentãria e, no mérito, pela
aprovação; e de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidaele e técnica legislativa.
(PROJETO DE LEI N° 3.920, DE 1997, A QUE SE REFEREM OS PARECERES)

SUMÁRIO
I - Projeto inicial
11 - Pareceres dos relatores designados pela Mesa em substituição às Comiss5es de
Finanças e Tributação; e de Constituição e·Jvstiça e de Redação.

122. Serviço Especial de TV por Assirwura
26. Serviço Especial de R<petiçio de Televisão
7. Serviço Especial de RepeJiçio de Sinais de TV V..
s.telite
28. Serviço Especial de~ de TV
3.) . potência
8. Serviço de R3diodifusã<> 5000" etIl OIldaMedi>
I.OOOW
b) potência
].000 W
10.OOOW
c) potência
10.000 W

300,00
200,00
400,00
600,00
200,00

70,00
150,00

del0.0a0W
a) classeB
b) classe A
c) classe E

600,00

300,00
200,00
400,00
600,00
200,00

46.3 - Televisão por Assínawra

150,00

~7. Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos - Telemedição

150,00

f47.1-Radiodifusão Sonolll

200,00

a) Potência até
l.OOOW
b) Potência de
1.000 W até
10.000W
c)Polência acima
de 1O.OOOW
a) cl2sseB
b) classe A
c) cl2sseE

de
até
400.00
de

are

50.000W
d)poténda acima
de SO.OOOW

150,00

c)potência &cima

150,00

atê

70,00

1.000,00

7.2 - Televisão

2.000.00

70,00
150,00
300,00
200,00
400,00
600,00
200,00
150,00

47.3 - Televisão por Assinatura

i41l. Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos
39. Serviço de Radiodifusão Sonora em Ondas Curtas
Serviço de Radiodifusão Sonora em Ondas
Tropicais
41. Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência a) potência até

200,00

:W.

Modulada

142. Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens

1.000W

b) potência de
1.000 W até
10.000W
c) potência de
10.000 W até
SO.OOOW
d) potência acima
de 50.000 W
a) classeB
b) c1asse A
c) c1asseE

200,00
Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
200,00
JUSTIFICAÇÃO
400,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00

5.000,00
10.000,00

43. Serviço Auxiliar de.Radiodifusão e Correlatos Ligação - TIllIISInÍssão Programas
a) Potência até
143.1 - Radiqdifusão Sonora
70,00
1.0OOW
b) Potência de
1.000 W até
150,00
10.OOOW
c)Potência acima
300,00
de lO.oooW
200,00
a) cl2sseB
~3.2 - Televisão
400,00
b) classe A
600,00
c) c1asseE
200,00
113.3 - Televisão por Assinatura
44. Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos - Reportagem Externa
a) Potência até
1.000W
b) Potência de
1.000 W até
10.000W
c)Potência acima
de 10.000W
a) classeB
44.2 - Televisão
b) classe A
c) classe E

fw.l - Radiodifusão Sonora .

44.3 - Televisão por Assinatura

70,00
150,00
300,00
200,00
400,00

600,00
200,00

Os valores atribuídos a "Taxa de FíscaIização da Ínstalação por Estação" pelJl
Lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997, tiveram elevação tão significativa, chegando a atingir
mais de 12.000 % (doze mil por cento) em relação aos niveis atualmente praticados, que
futalmenre não poderá ser supolüda pelas emissoms de Radiodifusão Sonora, em particular,
do interior do País e por inúmeras ~missoras de televisão. Também os Serviços Especiais de
Repetição e de Retransmissão de Televisão, que repre<entam a interiorização dos serviços de
televisão, tiveram majoração exeessi~ em função do seu' caràter social.
As eDÚSSoras de radiodifusão sonora "de âmbito local e regional, na sua
totalidade situadas em pequenas cidade< do interior do País e que de<empen1lam importante
papel social junto as comurudades que atendem, foram as mais penalizadas pela el~o da
Taxa de FlSCalização aprovada pela Lei n° 9.472197, pois.a taxa atual que é de RS 97,66 fui
majorada para RS 12.067,20 no caso de emissoras FM e para RS 9.161,25 no caso de
emissoras AM.
Citadas emissoras, tem fitturamento mensal, que em. muitJl,s d.,Iag sequer atinge
.
a metade do novo valor fixado para a T= de FlSCalização.
Além do maís, os valores a:tuaís da T= de Fiscalização são fixados em
"UFIR" e, portanto. atualizados automaticamente, não se justificando .. excessiva correção
que foi introduzida pela Lei n° 9.472/91; que aliás e a propósito, demon<tra absoluta 1lllta de
critério na fixação dos valores da referida Taxa.
Enquanto fixa em RS 12.067,20 a Taxa de lnstaJação para uma
d.
EM, que geralmente encontra-se Í1l5ta1ada em uma cidade de 10.000 a SO.OOO habitantes no
interior do País, estabelece para uma TV a Cabo em área de até 300.000 habitantes a taxa de
RS 10.056,00.
A exorbitância dos valore< fixados para a T= de Ftseali.zação das
TeleeomurucaÇÕe< (Taxa da lnstaJação), no tocante aos Serviços de Radiodifusão Sonora e de
Sons e 1n'agens e para Repetição e RetraiJsmissão de Televisão exigem um imediato reparo,
principalmente pelo =ero das correções efetuadas em relação aos valore< atuais, pois numa
economia estável, com inflação anual estimada em menos de 6 0/0. não é admiSSÍVel reajustar as
valores da Taxa de FIScalização em níveis superiores a 12.000 %.

Emis""'"

Sala das Sessões, em ~q de

11

!1~.
~

Deputado MfJ.J{Y

presjlt

, O

de 1997.

J~iro
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I
LE(;ISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESIUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 9.472, DE 16 DE JULBü"DE 1997
DISPÕE SOBRE A ORGAN'IZAÇÃO
OOS
SERVIÇOS
DE
lBLECOMUNICAÇÕES, A CRlAÇ~O
E FUNCIONAMENTO DE UM ÓRGAO
REGULADOR-E oumos ASPECTOS
INSTITUCIONAIS, NOS TERMOS DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 8, DE
199-5, .
lJVROI
Dos Princípios Fundamentais

5. Serviço Limitado Privado
a) base:

b) repetidora:
c) fixa:
d)móvel:
6. Serviço Limitado Móvel Especializado
a) base em área de até 300.000 habitantes:

b) base em área acima de 300.000
até 700.000 habitantes:
c) base ilcima de 700.000 habitantes:
d)móvel:
7. ServiçÕ Limitado de Fibras óticas:

Art. 10 - Compete à União, por intermédio do órgão

regulador e nos' termos das políticas estabelecidas pelos Poderes
Executivo e Legislativo, organizar a exploração dos serviços de
telecomunicações.
Parágrafo único. A organização inclui, entre outros
aspectos, o disciplinamento e a fiscalização da execução,
comercialização e uso dos serviços e da implantação e
funcionamento de redes de telecomunicações, bem como da
utilização dos recursos de órbita e espectro de radiofreqüências.
Art. 2'! - O Poder Público tem o dever de:
I - garantir, a toda a população, o acesso às
telecomunicações, a tarifas e preços razoáveis, em condições
adeqmdas;
II - estimular a expansão do uso de redes e serviços de
telecomunicações pelos serviços de interesse público em
beneficio da população brasileira;
m - adotar medidas que promovam a competição e a
diversidade dos seniçog, incrementem sua oferta e propiciem
padrões de qualidade compatíveis com a exigência dos usuários;
IV - fortalecer o papel regulador do Estado;
V - criar oportunidades de investimento e estimular o
desenvolvimento tecnológico' e industrial em ambiente
competitivo;

ANExom
ANEXO I DA LEI N. 5.070, DE 7 DE JULHO DE 1966

402,24
201,12
26,83
26,83
670,40
938,20
1.206,00
26,83
134,08

k

8. Serviço Limitado Móvel Privativo: '.
a) base:
b)móvel:
9. Serviço Limitado Privado de Radiochamada
a) base:

b)móvel:

670,40
26,83
670,40
26,83

10. Serviço Limitado de Radioestrada
a) base:
b)móvel:

134,08
26,83

11. Serviço Limitado Móvel Aeronáutico:

134,08

12. Serviço Limitado Móvel Marífuno
a) costeira:
b) portuária:

c) móvel:

670,40
670,40
67,04

13. Serviço Especial para Fins Científicos ou Experimentais
a) base:
137,32
b) móvel:
53,66
14. Serviço Especial de Radiorrecado
a) base:,
b)móvel:

670,40
26,83

~ABELA DE VALO~S DA TAXA DE.FISCALlZAçÃO

DA INSTALAÇAO POR ESTAÇAO (EM RS)

1. Serviço Móvel Celular
a) base:
b) repetidora:
c) móvel:

1.340,80
1.340,80
26,83

2. Serviço Telefõnico Público Móvel Rodoviárioffelestrada
a) base:
134,08
b) móvel:
26,83
3. Serviço RadiotelefOnico Público
a) até 60 canais: .
b) acima de 60 até 300 canais:
c) acima de 300 até 900 canais:
d) acima de 900 cllIiais:

. 5. Serviço Especial Rádiochamada
a) base em área de até 300.000 habitantes: 670,40 b) base em área acima de 300.000
938,20
até 700.000 habitantes:
1.206,00
c) base acima de 700.000 habitantes:
26,83
d)móvel:
16. Serviço Especial de Freqüência Padrão:

isento

.17. Serviço Especial de Sinais Horários:

isento

18. Serviço Especial de Rádiodeterminação
134,08
268,16
402,24
536,32

4. Serviço de Radiocomunicação Aeronáutica Público - Restrito
a) base:
6.704,00
536,60
b) móvel:

a) fixa:

b)base:
c) móvel:
19. Serviço Especial de Sup~rvisão e Controle
a) fixa:

b) base:
c) móvel:

670,40
670,40
26,83
670,40
670,40
26,83
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20. Serviço Especial de Radio~ocine:

268,16

21. Serviço Especial de Boletins Meteorológicos:

isento

22. Serviço Especial de TV por Assinatura:

2.413,20

23. Serviço Especial de Canal Secundário de Radiodifusão de
335~20
Sons e Imagens:
24. Serviço Especial de Música Funcional:

670,40

25. Serviço Especial de Canal Secundário de Emissora e FM:
335,20
26. Serviço Especial de Repetição de Televisão:

670,40

--_._--- ------------27. Serviço Especial de Repetição de Sinais de TV Via Satélite:
670,40
28. SerWço Especial de Retransmissão de TV:

1.340,80

29. Serviço de Transportes de Sinais de Telecomunicações
a) estação terrena com capacidade de Via Satélite
transmissão:
13.408,00
b) estação terrena móvel com capacidade de
transmissão:
3.352,00
c) estação espacial (satélite):
26.816,00
30. Serviço de Distribuição Sinais Multipcuto Multicanal
a) base em área de até 300.000 habitantes: 10.056,00
b) base em área acima de 300.000
até 700.000 habitantes:
13.408,00
c) base acima de 700.000 habitantes:
16.760,00
31. Serviço Rádio Acesso:
32.ServiçodeRadioübd
a) base:
b)móvel:
33. Serviço de Radioamador
a) fixa:
b) repetidora:
c) móvel:
34. Serviço Rádio do Cidadão
a) fixa:
b) base:
c) móvel:
/35. Serviço de TV a Cabo
a) base em área de até 300.000 habitantes:
b) base em área acima de' 300.000
até 700.000 habitantes:
c) base acima de 700.000 habitantes:

335,20

335,20
26,83

33,52
33,52
26,83

33,52
33,52
26,83

10.056,00
13.408,00
16.760,00

36. Serviço de Distribuição de Sinais de TV por Meios Físicos:
5.028,00
37. Serviço de Televisão em Circuito F:chado:

1.340,80

38. Serviço de Radiodifusão Sonora em Onda Média
a) local e regional:
9.050,40
b) nacional:
12.067,20
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39. Serviço de Radiodifusão Sonol1l em Ondas Curtas:
2.011,20
40. Serviço de Radiodifusão Sonora em Ondas Tropicais:
2.011,20
41. Serviço de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada:
12.067,20
a) classe C e B (Ble B2):
b) classe A (AI, A2, A3 e A4):
18.100,80
c) classe E (E1, E2 e E3):
24.134,40
42. Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens
a) classe A:
b) classeB:
c) classe E:

24.134,40
36.201,60
48.268,80

43. Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos Ligação Transmissão Programas.
43.1- Radiodifusão Sonora
a) Potência até 1.000W:
b) Potência de 1.000 até 10.000W:
c) Potência acima de 10.000W:·

670,40
1.340,80
2.011,20

432 - Televisão
a) classe A:
b)classeB:
c) classe E:

2.011,20
3.016,80
4.022,40

43.3 - Televisão por Assinatura:

2.011,20

44. SeiViço AUXIliar de RãdiOdífuSao e Correlatos - Reportagem:
Externa
44.1- Radiodifusão Son-::ra
a) Potência até 1.000W:
b) Potência de 1.000 até 10.000W:
c) Potência acima de 1O.000W:

670,40
1.340,80
2.011,20

442 - Televisão
a) classe A:
b) classe B:
c) classe E:

2.011,20
3.016,80
4.022,40

44.3 - Televisão poiAssinatura:

2.011,20

45. Serviço Auxiliar de Radiodifusão
Comunicação de Ordens
45.1 - Radiodifusão Sonora
a) Potência até 1.000W:
b) Potência de 1.000 até ~ O.OOOW:
c) Potência acima de 10.000W:

e Correlatos

670,40
1.340,80
2.011,20

45.2 - Televisão
a) classe A:
b) classe B:
c) classe E:

2.011,20
3.016,80
4.022,40

45.3 - Televisão por Assinatura:

2.011,20

----------------------_._-46. Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos
Telecomando
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46.1 - Radiodifusão Sonora

SR. PAULO LUSTOSA (Bloco/PMDB-CE.

revisão do orador.)- Se. Presidente. Srs. Deputados, o Projeto de Lei n° 3.920, deI
autoria da Comissão de Ciêncías e Tecnologia, Comunicação e Informática,
destina-se

46.2 - Televisão
a) classe A:
b) classeB:
c) classe E:

2.011,20
3.016,80
4.022,40

46.3 - Televisão por Assinatura:

2.011,20

Para emitir parecer. Sem

(

670,40
1.340,80
2.011,20

a) Potência até 1.000W:
b) Potência de 1.000 até 10.000W:
c) Potência acima de 10.000W:

a reparar um erro cometido peía Lei nO 9.472, que dispõe sobre a

organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um
órgão regulador e outros aspectos institucionais.
Na verdade, esta Lei, engendrada sem uma avaliação correta, sem uma
sensibilidade objetiva, sem dados precisos da realidade do mercado e dos órgãos

47. Serviço Auxiliar
Telemediação

de Radiodifusão

e

de comunicação no Brasí. acabou. nessa fúria fiscalista, nessa ânsia de gerar

Correlatos

recursos para o Erário, produzindo uma tabela de taxa de fiscalização, de
instalação de licitações de comunicações e telecomunicações de caráter
extremamente draconiano e injusto.

47.1 - Radiodifusão Sonora
a) Potência até 1.000W:
b) Potência de 1.000 até 1O.000W:
c) Potência acima de 10.000W:

670,40
1.340,80
2.011,20

47.2 - Televisão
a) classe A'
b) cla.. ,"'.d:
c) classe E:

2.011,20
3.016,80
4.022,40

E que, na verdade, não permitiria que,

principalmente, a maioria das empresas de radiodifusão das pequenas cidades
brasileiras pudessem sobreviver.
Diante do disparate que foi a Lei nO 9.472, a Comissão de Ciência e
Tecnologia resoiveu apresentar o Projeto de Lei nO 3.920, que estabelece valores
condizentes com a realidade objetiva das frágeis estruturas econõmicas das
empresas de radiodifusão sonora, das empresas retransmissoras de 'TV, das
empresas de rádio amador, de tal maneira que pudesse viabilizar o esforço de

47.3 - Televisão por Assinatura:
48. Serviço Auxiliar Radiodifusão e Correlatos:

geração dos recursos necessários ao programa de fiscalização da instalação e de

2.011,20

operação desses veIculos.

1.340,80

49 - Serviço Telefõnico Comutado Fixo (STP)
a) até 4.000 terminais:
b) de 4.000 a 20.000 terminais:
c) l1-cima de 20.000 terminais:..

14.748,80
22.123,20
29.497,60

50 - Serviço de Comunicação de Dados Comutado:

9.497,60

Na verdade, seria p")ciso que essas tabelas tivessem sido feitas segundo a
arrecadação básica c

.. ~S

de CAda comunidade. para que se pudesse fixar faixas

de cobrança de valores dessas entldades.

o Projeto de Lei da Comissão de Ciência e Tecnologia atende aos interesses
da sociedade, repara o engano, mostra a conveniência, a conseqüência e a

consistência dos valores estabelecidos e, portanto, o nosso parecer é favorável á

51 - Serviço de Comunicação de Texto:

14.748,80
sua aprovação, nos termc., em que foi apresentado, no que diz respeito ao mérito

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA EM SUBSTITUiÇÃO À'
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
O SR.PRESIDENTE (Michel Temer)- Item 1 daPauta.

de Ciência e Tecnolc.Jia.

Projeto de Lei nO 3.920, de 1997, da Comissão de

Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei n° 3.920,
de 1997, que altera a Tabela de Valores da Taxa de
Fiscalização da Instalação por Estação, objeto do Anexo JJI da
Lei nO 9. 472, de 16 de julho de 1997, que dispõe sobre

Sr. Presidente, esta é

~

proposta. Mas queria adiantar que, embora seja

favorável o voto do Relator, é do seu conhecimento a existência de um processo de

Ciencia e Tecnologia, Comunicação e Informática.

organização de seNÍços de telecomunicações,

da proposição e á sua adequação financeira e orçamentária. O voto do Relator,
portanto, é favorável á aprovação do Projeto de Lei nO 3.920, oriundo da Comissão

a

a criação e o

entendimento entre as Lideranças, principalmente entre as da base governista, no
sentido de buscar uma solução conciliatória.
Há, portanto, uma emenda substitutiva que provavelmente venha superar
qualquer tipo de divergência que porventura exista em relação ao parecer que ora
profiro favorável ao.projeto oriundo da Comissão de Ciência e Tecnologia.

o

SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O parecer é pela adequação

funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos
financeira e orçamentária.

institucionais, nos termos da Emenda Constitucional nO 8, .d;
1995. Pendente de pareceres das Comissões: de Finanças e
Tributação; de Constituição e Justiça e de Redação.
Para oferecer parecer em substituição à Comissão de Finanças e Tributação,
concedo a palavra ao nobre Deputado Paulo Lustosa.

o SR. LUIS EDUARDO· Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a palavra o Lider Luis Eduardo.
o SR. LUIS EDUARDO (PFL-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
pediria a compreensão de V.Exa., uma vez que penso que os demais Lideres
também estão de acordo, para que esse projeto fosse votado após os outros

Janeiro de 1998

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

00898 Quinta-feira 15

constantes da pauta. em função de entendimentos que estão sendo mantidos.
naturalmente, visando a facilitar o processo de votação.

(PROJETO DE LEI NO 4.045-A, DE 1997, TENDO APENSADO O DE NO 3:771, de
1997)

Creio que todos os Lideres estão de acordo e. se V.Exa. concordar, será de
grande uliiidade para chegarmos a um entendimento final.

SUMÁRIO

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer)- Pois não. se não há objeção dos Srs.
Lideres. vou apenas colher do nobre Deputado Nilson Gibson o parecer da

f • Projeto inicial
11· Projeto apensado:

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação quanto ao projeto. e o
deixaremos para o final da pauta de hoje.

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA EM SUBSTITUiÇÃO ~

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra, para oferecer
parecer ao projeto. em substituição à Comissão de Constituição e Justiça e de

Ar\. 1-. Ficam acrescentados o ineÍSD XXII llll nrt. 10; o inciso XI"" ar!. 14; o § 6°
"" art. 104; o ÍIlCiJD In "" nrt. 111; o § SOa0 nrt. 148; um parágrafo único llD art. 155; os §§ 10- e
11°"" nrt. 159; o ÍIlCiSD XI ao art. 269; • os §§ 4° e SO ao art. 282, ambos da Lei nO 9.503, de~. de
se1mlbro de 1991, com .. seguintes redações:
.•
"Ar\. 10

Redação. ao Sr. Nilson Gibson.
O SR. NILSON GIBSON (PSB·PE. Para emitir parecer. Sem revisão do

li

"

..

XXII· um n:p=tante do Mhiistério da Sat\de."

orador.) - Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, preliminarmente. parabenizo a
decisão de V.Exa. de fazer a votação

nO 3.771, de 1997

111 • Na ComissAo de VlBção e Transporias:
• emendas apresentadas na Comissão (8)
• termo de recebimento de emendas

"Ar\. 14

..

posteriori. antes colhendo os pareceres

=

XI - designar. em
de recursos deferidos e na hipótese M õO&valiação dos
exames. junta médica especinl para examinar '!" candidatos il habilitaçllD para conduzir velculos

das diversas Comissões.
Projeto de Lei n' 3.920. de 1997, de autoria da Comis,são de Ciência e

anlomDton:s."

Tecnologia. Comunicação e Informática.

"Art. t04

..

Altera a Tabela de Valores da Taxa de Fiscalização da Instalação por
Estação. objeto do ANEXO 111 da Lei n' 9.472, de 16 de julho de 1997, que dispõe

§ fi' Caberá ao Conselho'Nacional do Meio Ambiente - CONAMA estabelecer as
MDllIS lIerais sobre emissão de poluentes. iul<!Ds."·

sobre a organização dos se'" ,s de telecomunicações, a criação e o
funcionamento de
da Emenda Cons

U'"

"Art.III :

,

:

.

,ao rer"'3dor e outros aspectos institucionais, nos termos

lU - aposição de,. inscrições, ~lIcull\S relI.etivas ou não. painéis decorativas ou
pintuIas. quando comprometer a segurança do .veículo, na fornui de ,ceguiament8ÇiD do
CONTRAN."
.

.."".1 n' 8. de 1995.

Sr. Presidente, cabe á Comissão de Constituição e Justiça e de Redação

"Ar\. 148
examinar a admissibilidade da matéria,

em tramitação

..

na Casa, em flilação ã sua

constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nosso parecer é favorável, dentro daqueles entendimentos que estão sendo

§ SO. O Conselho l~jlCional de TrAnsiID - CONTRAN ~rá dispensar os pilotos
militares e êivi. que apresentareul o caIt!D de sàúde expedid" pel.. 'Forças Ahn8du ou pelo
DeportamenlO de Aeronáutica Civil, n:speclivl\lllente. da pre'~ do exame de aptidiD lIsica e
mental."

mantidos. Vamos examinar. pos!erioremente. a emenda de Plenário. e poderemos

"Ar\. ISS
também nos manifestar no mesmo sentido, pela conslltucionalidade, juridicidade

;

..

e

técnica ie9islativa, salvo melhor juizo.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) • O parecer é pela constitucionalidade,

Pará&rafo I\nico. Ao aprendiz será expedida autori1:açãD para aprendizagem. de
ICOOID com a teguiameDIIçiD do CONTRAN. apó. aprovaçlID nos 0lllUlles de aptidiD flsica,
.-tal, de primeiros socorros e sobre legislação de trlnsito."
"Ar\. IS9

juridicidade e boa técnica legislativa.

..

O Relator dará depois parecer sobre a emenda que será oferecida.
Retiro da pauta o exame desta matéria, delxando-o para o final.

PROJETO DE LEI N" 4.045-B, DE 1997
(DO PODER EXECUTIVO)

MENSAGEM N" 1.515197

§ 10-. A validade da Carteira Nacional de HabililJlçãD eslá condicionada ao prazo de
vipia do exame ~ ap!fdiD flSica e mental.
§ 11" A Carteira Nacional. cJe, Ha~i1i~. expedida '1" vigência do Código anterior.
lIri subslitulc\a pot DClSiIo do vencimento do prazD para revnlidoção do exume de aptidio flsica e
~ reosaIVIldos os l'ISOS especillis previstos nesta Lei."

•..._.•....... ,.

"M 269

~.:

····················~·~········t

..

..·····················

.

,XI - ~ de 0lllUlles de aptidiD boica. mental. de legisJação, de prática de
primeimllllConOIe dediroç!D veicular."
Dispõe lObre Iegiataçllo de trAnslto e dá outras provid6nciâ. Pendenta de ~
dP Comil!ões de Viaçio e Transportes; de Finanças e Trlbutaçllo; e de Conàtitu~e.
JUItiça e de RedaçAo.

"Art. 282
••••••••••••••••••••••••••••••••••••:

;
~.;.;

:
~.;.

;..;••••••••••••••••••••••_

.
;..õ•••

§4" Da MtiticaçãD deverá CbiISIát a <la~'dO lérmiDD do prazo peia apreaentaçID de
recurso pelo respoIlSável pela infração. que n!O 'será inferior ~..triDta dias contados da data da
JIOIificaçiD da penalidade.
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§ 5' Nq caso de penalidade de mulljl, a da!ll estabelecida no parágrafo anterior senI a
data para o recolhimento de selt valor."
Ar!. 2' Acreocentar '!O ll(t, .~47· da Lei o' 9.503/97 os §§ 2' e 3', com a seguinte
redação, reoumerando o parágrafo único para I':
"Ar!. 147

,

.

§ 2', O exame de aptid!o fisica .~ mental será preliminar e renovável a cada ~i!tco
ou a três anos para condutores com mais de sessenta e cinco anos de idade. no local de
residancin ou domicílio do examinado.

~,

§ 38 Quando houver indícios de deficiência fisic~ mental. ou de progressividade de
que possa diminuir a capacidade para conduzir o veículo, o prazo previ>to no parágrafo
anterior poderá ser diminuído por proposta do perito examinador."
~

Art 3 '. O inciso 11 do art. 281 da Lei n' 9.503197 passa a.vigorar com a seguinte

redação:
"Ar!. 281

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.0

...............................................................................................................................................................
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SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •'. . . .

SUBSEÇÃO III
Das Leis
Art. 61 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao
Presidente da' República, ao Supremo Tribunal Federal, aos
Tribunais Superiores, ao. Procurador-Geral da República e aos
cidadãos, na fonua e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 10 - São de iniciativa privativa do Presidente da República
as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Anuadas;
fi - disponham sobre:

11- se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificaçio da autuação."
Ar!. 4'. Fica criado, no imbito do Ministério da 1ustiça, o Fundo NaciOl1ll de
Segurança e &IUcaçio de Trimito - FUNSET, de natureza contábil, com à fuWidadC'cIe cusr-- as
despesas do Departamento Nacional de TrinsilQ ~DENATRAN relativas. operaciOl1llizaçlo da
segurança e educação de tronsito, de ncof'lo com o panlgrafo único do OI!. 320 da Lei o· 9.503197.
Ar!. 5'. A llC!l!o do FUNSET caberá ao Departamento Nacional de Trimilo' •
DENATRAN, conforme inciso XII. do art. 19 da Lei n' 9.S03197.
Ar!. 6'. Constituem recursos do FUNSET:

I - o percentual de cinco por cento do valor das multas de IrInsiIO uiecadIdu, • quo
se refere o parágrafo ónico do 8ft. 320 da Lei o'9.S03197;
.
.11

M

as dotações específicas consignadas na Lei de Otçartl.ento ou em créditos

adicionais;
UI - as doações ou plltroclmos de organism05
ou entidade> nacionais,
internacionais ou estrangciras~ de pessoas físicas ou jurídicas nacionais ou estrangeiras;
IV - o produto da arrecadação de juros de mOla e atualização monetária incidentes
sobre o valor das multns no percentual previsto nó inciso I deste artigo;
V - o resuitado das aplicações financeiras dos recursos:
VI • a reversão de saldos não aplicad~s:
VII - outras receitas que lhe forem atribuidas

por lei.

a) criação de cargos, funções ou empI:ego§.: públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária
e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime
jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de
civis, refonua e transferência.de militares para a inatividade;
d) 'organização do Ministério Público e da Defensoria
Pública da União, bem como nonuas gerais para a organização
do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios;
e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e
órgãos da administração pública.
§ 20 _ A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei
subscrito por, no mínimo. um por cento do eleitorado nacional,
distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de
três déçimos por cento dos eleitores de cada um deles.

Art. 7". Fica revogado o inciso IX do art. 124 da Lei n'.9.503197.
Ar!. g'. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 66 - A Casa na qual tenha sido concluída a votação
enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que,
aquiescendo, o sancionará.
§ 10 ~ Se o Presidente da República considerar o projeto, no
todo ou em _parte, incontítucional ou contrário ao interesse
público, vetá-lo-á total eu parcialmente, no prazo de quinze dias
úteis, contados da data do recebimento, é 'comunicará, dentro de
quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os
motivos do veto.
§ 20 • O veto parcial somente abrangerá teXto 'integral de
-artig~, de parágrafo, de inciso ou de alfnea.

Brasilia,

LEGISLAÇÃO errADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO. DE ESTUOOS·LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO

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

DA
.REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988'

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

..........................................................................................................
TíTULO IV
Da Org;roização dos Poderes

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

CAPiTULO r
Do Poder Legislativo
~

~

"'

.

LEI N° 1.092, DE 19 DE ABRIL DE 1983
CRIA O REGISTRO NACIONAL DE
TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS
DE BENS, FIXA CONDIÇÕES PARA O
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE, E DÁ
OUTRAS PROVID:ÊNCIAS.
.
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* Simplificação do Registro Nacional de Transportadores
Rodoviários de Bens: Decreton. 99.471, de 24/0B/1990.
Art. 10 - Fica criado, no âmbito do Ministério dos
TransPortes, o Registro Nacional de Transportadores
Rodoviários, destinado à inscrição e cadastramento de quantos
exercitem a atividade de transporte de bens, próprios, ou de
terceiros, com,fins econômicos ou comerciais, por via pública ou
rodovia.

.......................................................................................................
...............,
.

CAPlTuLOIX
005 VElCULOS

.

.

~

Seç40fl
Da Se&\ll3lJÇa dos VeieultlS

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

se_

Ano 104. Os ,..icuJos em cin:ulaçio ler.lo 'lUIS condiçiles do sqIIraIlÇa, do_1e
de emissio de a..... poluentes c de roido avaliadas median,e i~ que será obriplclcia. na
fi>rma e periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN p:1lll os
de
e pelo CONAMA
.... emissio de gases poluen,es e ruído.

j,..,.

f 1'(VETAoo)
§ 2' (VETADO)

LEI NO 9.503, DE 23 Df; llE'I'EMIlRO DE 1997

P'(VETADO)
lostilUi o CódiKO de TrânsilO Brasileiro.
§4'(VETADO)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••p ••••••••••••••••••

ilISpeçIo de _

S 5' Ser.I apIkoda a medida adminlsu:lli\'. de retençlio :lOS veic:uJos rcpnrvados na
e na de emíssJo de gases poluen,es e roído.

CAPiTULO fi
DO SISTEMA NACIONAL DE TRÀNSITO
Ano 111. É vcdodo. nos mas env;draçadas do ''CicuIo:

ScçIo I
Di,posiçiles o.rais

I·(VETADO)

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

n.. o uso de cortinas.. petlianu feduufas ou simifnres nos veículos em movi~
salvo nos qUe possuom espelhos retrovisores em ambos os lodos.

Ano 10. O Conselho Nacional do Tomilo • CONTRAN. cem ..... no Dlurilo
FodetaIc presidido pelo dirilCllle do ófllO miximo eJCCC\IlÍvo do tnlnsilO da UniIo. _ alftUÜllC

ParJwafo único. i;' proibido o USO de in>c:riçoo de c:o:iter publicitário uU qualquer
. . - qUe possa desvIar.:uellÇl1o dos condutores em lod<>o eXlellSl10 do pãra-brisa e da traseita doo
vclc:uJos. salvo se mlo coIOCl1r em risco. SCi1JllIIIÇO do UllnsiIO•

eomposlçlo:

........ _:

,.
CAPlTuLOlG
DO REGISTRO DE VElCULOS

I-(VETAoo)

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

fi· (VETADO)

.

~

111· llI1I r<presem:Inle do Ministério da Cit'llCi. c 'T.:enoloaio:

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

.

~

.

Art. 124. Para a expediçiio do novo C..:nilicOOo de RegistrO de Veiculo serAo

exiaidos os seguintes documentos:
[ .. Cenific:u:lo de RegiStrO de Veículo lUl1erior:

xx - llI1I rcpmcnwlle do ministério ou ófillo coonlenodor miximo cio Sistema .

Nocional de TrânsilO:

IX • Reaisuo NllCional de TralISflOlI'Idot Rodoviários. no

XXI- tVETAoo)

cotO

do veIc:uJoI do

f ('(VETADO)
f 2' (VETADO)

CAPtruLo XIV
DA HABILlTAÇ,\<>

§ 3' (VETADO)

.............................................................................................................
Ano 14. COOIpete:105 Conselhos Estaduais de Tr.insi'o - CETRAN e 00 Conselho do
Trinsi,o do DisttilO Federo! - CONTRANDIFE:

1 .. cumprir c fazer cumprir 11 legistnção
respectivu auibuiçacs:

l:

..........................................................................................................
Ano 147. O eoadidalo à hobililoç&l <!<.""C'" llU_se • exomc:s IClIllzados pelo
6qIo.....wvo do lr.llISiro. na KK\IÍ1IIC llIdcm:

I· do &l"id5o fisicae mcnW:
lI-CVETAool

as nonn:lS de 1r.insito. no &mbito 00s

u.. .:I:lbo1õU' nomms no limbito das respectiv:l5 competenc1:15:

111· dlCriro. sobre IcvWoçIo de UllnsiIO:
IV ~ do noçiles do primeiros soc:onos. cOlliorme ~ cio CONTRAN:

X .. intormar o CONTRAN sobre o cumprimenlo <bs e."Cigencios definidas nos §§ Iel"dollrl.333.
Pari8fÚo único. Dos
f'CCUrSO na arem administrativa.

'.l$OS

v. de diteç:Io vcic:uJor.1ClIli2ado na vi. ptiblico. "'" veículo da carqoria para a qual
estiver hahiliW>do-se.

previstos no inciso V. julgados pelo órgio. nio có1be.

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

ParáJ!lllio único. Os resulwlos dos c""",os e • identific0ç40 dos respecúvos
examinado:cs senlo rcgiJuados no RENACH•
Ano 1011. Os ..3mOS de habilltlçfo. ,"'..., os de dirc<;oo veicu~., poduIo ser

An. 19. Compete :1:0 órgão máximo executivo de tr.insíto da Uniio:

"I'IicacIoo por enúdages públicas ou privadas crcdenc:illdu pelo ÓIJIo cxc:cuúvo do trinsíro dos
Esla<IoIc cio OistrilO Federal. de aconIo com U

I • cumprir c Im: cumprir a legislnção de Ir.insiro e

direrri~ esl4belecidas peJo CONTR.AN~ no imbito de suas atributçaes~

:l

execução das nonnas c

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

DOmlU estIbclecidu pelo CO!'/1RAN.

S I' A (onnaçio de çondutorcs dcvetã incluir. obriptOriamente, cuno de tIlrcçIo
dofclISiva e de coueeitos báicos de proteÇio ao melo ambicmc rcIacioaadoI COlIl o trinsito.

f 2' Ao caodidato IJXOvado será ccalirida Pctmissfo para Dirilir. com va1IdJde do
Xli .. adminiSU'lU' fundo1ie :imbito nacional destint1do ti segumnça e à educ:aç4o de

lJ'insÍlo:

l1liIl1O.

f 3' A Carteira Nocional de HabiIitaç40 ser.! c:onf"crida no condutor no Iámi:lo de
n40 lenhA cometido nenhuma infrDçOO do 1IOIlIlC::l1'"" ou &ra'dssima

... Il1O. desde que o mesmo

011 reja toiDeidcntc em iuIial:4o média.

DIAIDO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
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, 1 4" A nio obtonçIo da CartoiIa NICionoI de HabiühlÇio. teacio ... me. •
.incopocIdadc de -.dímatID do dlspoato no ~1lUOrior. obrip o CIDlIidlIIo .nluiciartodo
o pIOC<SOO de hahililaçio.

CAPÍTIlLO XVIII
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

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

--\ri. 155...\ IllnnOçofu de condutor de ''O;culo aulOlIlOIOr c elétrico scr.\!QIÜ7ada por
i......tor .urorindo pelo "filio o:xec:Ulivo do trinsi.. dos E!tlldos ou do Distrito FedmI.
penencen.. OU nio â enúdllde crédcnc:illda.

........................................................................................................
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SaçIon
Do lutpmall""" A1lllIlIÇ4eI e l'a*ldadea

Ali.

esr...

211. A aUtoridade de ln1asillJ. na
da QJIlIPIl6IcIa .-boICicIa _
eil,ullseri~. julprt a CllIlIIsIIncla do _
de ~ • lI(lIIod

C6díIo • daltra de s"

a

~cslIln/.

An. 159. A ClIrIOir:I NICionoI de /ül>jJillÇ& ~ em modelo

<lãlco

e de

lC<lIdo COlII as especilicações do CONTRAN. llaIdIdos OI ~... alIiIdccidos _
C6d1... fOlOpfia. idauilitAÇdo •. CPF do conduror. lmI fi! ptlbIica e equiw/aá •
·doeumento do identioado em lOdo o território nacionaJ.

.

~

eepn juIpde

I ... eoos1derado IncollSisunle oulnopder:

f I· É obriplÓrio o pone da PamiuJo plIIll Dlrllir ou da CIIleúa NacicoaI do

HoIJiütaçab quando o condulor estiver li db"I'Jo do veiculo.

1lnlc:o. O llIlO de laftIÇió HI1I a:qulndo e _

~
11 • se.

110 ~

dias. 010 . . expcdIda •.1IlllII\CavIo clt

máximo do _

&UIUIÇIo.

1 2" (VETADO)

f 3· A emiJsJo de /lO" via da Cmdra NaciOllll do HabililaÇllo Imi ~
po\oCONTRAN.
14"(VETADO)

1 5" A Caneira NIlCÍOlUII do IúbllilOÇJo e • PamiuJo pora Diriair _
validade pad. conduçio de veiculo qllllldo ~ .... cxiIúJal.

.....

f 6· A idemir~ da Cvteira Nac:icJngj de /{ab/lilaÇllo expedidA e • da &UlOridlldc

expaIídon lCIio AIislradu no RENAClL

.§ .,. A cada condUtor corresponderá Um unico l'Cgi5U'O no RENACH. ngn:gando~se

...... todas as Infortnaçõ...

§ I· A rcnovaç40 d. ,..lidade da C""eim Nacionlll de Hobilil2/;'lo ou • emissio do
uma nova vi. somente seri. realizada apóS quitação de débitos constantes do prontuário dQ

condutor.

An. 212: ApI~. penalidade.1mi apcdiiIa nociIicaçJo ao l'ftlIlrieI*io do'"
ou aolollator. por..- posàl ou por ~ Olollo·meIo ~ balII, . . . . . . . . .

. cilacia da imÍ><>&/çIo da pmoIidade.

f I' A IlOlIIlcaçIo cInolYida pod
"'' 'llOIIlIdoraIIa..uIda
todoIOI eAllaI.

"!!.~ do lIldIIIço do ~.do

tt

pore

f 2" A aodllcaçlo. pe-.I de mlIIlIIa dlPóm'dcos. de repII'IIç&s'-..m clt
comirae ile ~ de ........ 1-..IonIiI. de _ ......... Imi.-ldaao
MIalsoáIodao ~ e-ioraporeu~ aIlIvelsecallrlllÇadoo nIora, ao_cie

......

i_.

...
13" ~...... pcnoIldade de IIllIItáfor
CClIIdulor. Aexc<çIo claqucIa de
.... _ o f I~ do an.~. allOlillclçJolmi CIICIIIliIIbadaao pcopdcdrio do vácuIo, tapoIlláwl.

poIo-....-.

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

§ 9" (VETADO)

CAi'truLo XX

DISPOSIçÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
CApíroLO XVII
DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

.........

.

~

An. :69. .-\ 'lUOrid&de de fàmico ou .seus agentes.. na esfem de compctênci3$
CSlIbelc1:idas nem Código e dentro de ·so& circumoriçio. deverá adotar as seguinte! medidas
adminislmivas:
.

I .. rctcnçdo do veiculo:

11· remoção do veiculo:
IJI· recolhimento d. Corteira Nacional do HobililaÇio;

ParqlafD 1lnIco. O pcrcesIlUII de cinco por eenlO do valor das mullU de tdnsllo
lIIftClIlIlodas Imi deposit&!lo- l1lIlISIbDalIe. III ~ de fIIndo dO 4mbjlO IlICÍOlllI desllJl&l!o ,

IV • recolhimen.. da Pennisslo pera Dirigir;

SIplIIIÇa. ceIucaçJo de ttiasiIo.

V • n:colhimco.. do Cenificado do Rqistro:

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

VI· n:colhimento do Ccnilicado do Liccoc:iamco.. Anual:
MENSAGEM N" 1.515, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1997. DO PODER EXECUTIVO
VII.\VETAOO)

SeDbom Membros do Cong= NaciDnaI.

VIU 'lraIIJbocdo do ~:sso de carp;
IX • realàaçI<> •• ..... de dosapm do alcoolemia ou pcrieia de sullocaacla
.

~ ou que derennine clcpendEncia n.ica ou P.riquica:

_10

X· .-llülllCl1lD de anlmaiJ que .. .........." sol....... viu ena /i1u do dom!IIlo
. .YlaI de c1rtulaçIo. n:sdtuindo-os aos !CUS proprielirios.lpÓI o
de multai e ........
lIoridoL

f 1° A Oldem. o """'~~_. a 1itcaIizaç40. as medi"" admiaiIirati... e
-.Ilhas adoladu pelas autoridades de trinsilO e seus ABCJIlCS ledo por objetivo prioriWio •
JIIl'l'ÇIo' Ylda e i Incolumidade lisica da pessoa.

_.

f 2" As medidas adotinisuati... pmislu ncsre orliiO /tia c/idem •

apIicIçio ""
........ iaIpoolII por ioliações esubc/ecidu neste CódiiO, poosuiodo =ilcr c:ompIcmosuar •

f 3· SIo documentos

l'aDliIIio pora DIriair.

.

de ha1rilillÇllo • Canoira Nacional de flabilillÇlo e •

14• Aplica-se .os animais re<bllúdos na ronna do inciso X o dáposuJ _ _ 271

e 321,110 que couber.

Nos tcnnos'do artigo 61 da Constituição Ferieral. submeto à elevada deliberação de
VOISU Excelências o texto do ~jelo do lei que "Dispõe $Obm legislação de tn\nsito e dá outras

~~~.

,

Bmsília,

11

de dezembro de 1997.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS INTERMIN/STERIAL ~ 644- A /MJfC.CML, DE 11
DE DEZEMBRO DE 1997, DO SRS. MINISTROS DE elTADO DA JUSTIÇA E
CHEFE DA CASA CIVIL DA PRESlD~NCIA DA RtPO!:lUCA

ExcefenUssimo Senhor Presidente da República,
Como é do conhecimento de Vossa Excelência, quando da sanção dI!
Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, qu!, institui o Código de Trânsito
Brasileiro, foi necessário o veto parcial a alguns dispositivos d9-projeto de lei
aprovado pelo Congresso Nacional. Muitas das objeções ou imperfeiçõe"
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identificadas se referiam a parte do texto de artõgo, parãgrafo, inciso ou
aunea. que, entretanto. por disposiÇão constitucional. (CF, art.66. §2')
requereram o veto integral.

2.
Objetivando a recomposição. co", a devida correção de alguns dos
dispositivos vetados. como é o caso da competência dos Conselhos
Estaduais de Trânsito para designar junta médica especial para examinar
candidatos à habilitação para conduzir veiculos. em caso de recursos
deferidos; a proibição de aposição. na área envidraçada do veiculo. de
inscrições ou pellculas reflexivas. desde que cOmprometa a segurança; e
outras procedimentos relativos a exames de aptidão fisica e mental de
condutores de veiculos. estamos propondo a iniciativa do projeto de Lei que
ora submetemos a Vossa Excelência.

Aviso n' 1.720 "SUPARlC. Civil.

5.
O setor público brasileiro de assistência médica vem apresentando,
cada vez mais. indices alarmantes
de atendimento á acidentalidade de
'tránsito, com custos alcançando patamares de progressão geométrica
absolutamente assustadores e, consequentemente. de disponibilização cada
vez menor de leitos hospitalares para _atendimento a pacientes crônicos e
cirurgias eletivas.
-

Senhor Primeiro Seemárlo.

Encaminho a _ S;"retaria Mensagem do ExcclcnUssimo Senhor Prcsídentc da
República relariva a projeto de lei que "Dispõe sobR: lcgislaçlo de tdnsíto e dá outras
providancias".
AtcneiOSlll1ClllC.

C?c---~

... ~

CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presid!ncia da República

A Sua Exccl!ncia o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
PriIM' Sccielárlo da Cimara dos Deputados
BWtLIA.DF.
EMENDAS APRESENTADAS NA coMISSÃo DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

PROJETO DE LEI N° 4.045, DE 1997(i{""~
(Do Poder Executivo)

6.

A Organização Mundial de Saúde - GMS na Terceira Conferência Anual
em Transportes. Segurança de Trànsilo e Saúde. realizada em Washington. no
presente más. e cUJo tema central foi a prevenção de aCidentes. conclui que
este tipo de sinistraJidade será a terceira maior causa de mortes ou ferimentos
no mundo no ano 2000.

7.
Dê nossa parte. de posse de dados tão atuais. lama-se necessarlo
mudar o enfoque tradicional desta questão que se orienta mais para contar o
número -de mortos e feridos do que buscar de fato. uma análise profunda de
suas causas e a alteração' de todos os fatores que vincuJam o acidente de
transito a uma doença social
8.

Neste sentido é absolutamente primordial a criação do FundO Nacional
de Se9urança e Educação de TranSito. - FUNSE'r - instrumento que será o
alicerce do conjunto de mudanças pelo novo Código de Transito Brasileiro

...

\'to

]1

c~..i1

'DisplJe sobre legislaçl10 de trtJ.n.síto e

dá outras providéncias"

EMENDA ADITIVA N° 01
• Acrescente-se à nova .redação dada pelo ao art
°
147 da Lei n° 9.503/97 ~s ~
, o parágrafo qUarto, com a seguinte redação:

~~oJeto. que acrescentou ao art.

2,:I:

·Art.147

9.

Aproveitamos para ampliar a composição do CONTRAN. incluindo um
representante do Ministério da Saúde. cuja colaboração é fundamental para as
campanhas de prevenção de acidentes e educação para o transito. que serão
implementadas e ampliadas.

de dezembro de 1997.

Brasllia, 11

3.
Da mesma forma. por considerar a questão da multa ao infrator como
parte de um processo educativo do mesmo. toma-se necessário que o
cidadão tenha a oportunidade de se redimir da infração cometida, passando
por um curso preventivo e de reabilitação.

4.
Outra medida relevante para a efetiva vigência do· novo Código de
Trânsito, que, sabe Vossa Excelência. entra em pleno vigor no próximo dia
23 de janeiro de 1998. é a instituição e regulamentação do Fundo Nacional
de Transito. no 'ãmbito do MinistériO da Justiça. com a finalidade de custear
as despesas relativas á operacionalização da segurança e educação do
transito, de acordo com o parágrafo único do art. 320 da Lei 9.503/97,

Janeiro de 1998

.

2". O exame de aptidão fisica e mental será
Pre~'mar
e renovável a cada cinco anos

anos para condutores com mais de sesse~~u a .tr~s

8.

Por fim, corrigindo um lapso por ocasião da sanção da Lei 9.503197,
propomos a revogação do inciso IX do art. 124 da referida Lei - exigência qo
Registro Nacional de Transportadores Rodoviários. no caso de veiculos de
carga, para e expedição do novo Certificado de Registro de Veiculo. O referido
Registro inexiste. Provavelmente o legislador quis referir-se ao Reqistro
Nacional de Transporte Rodoviários de' Bens. criado pela lei nO 7.092. de 3 de
abril de 1983. Segundo parecer da Consultoria Jurídica do Ministér' jos
Transportes. a Lei 7092183 não foi acoihida pela Constituição Federal de
,8.

9.

Essas as razões pelas quais propomos a Vossa excelênCia a iniciativa de
submeter ao Congresso Nacional o anexo Projeto de Lei.

=:á~e.

no local de residencia ou

!l3" Quando houver indicios de deficienc' fi'
mental ou de
• 'd
Ia slca,
~
pr~gresSIVI ade de -doença qui: pO'iSS.
wr
prazr::
a. capaCIdade para conduzir o veiculo o
• • -preVIsto no. parágrafo anterior poderá 'ser
~muido por proposta do perito examinador."
dim'

I 4° Além dos exames previsto neste
artigo. o candidato à habilitado deverá
8ubme.ter-se, obrigatoriamente, ao exame
psiuologico.

Respeitosamente,

~

~

Sala da ComisSão,·

...

. ~. ~~.~ ~;;;~?...

I~

em

'

. -'7

MACHA"~

.REZENDE
MiniSíro de Estado da Jusiiça

CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

domi~:~~

Deputado••

sd:-:::>...i?:=~ ..-::::.~c-:-i
IiP

~'1·J#I... f;·;

,)1.1

\"'1:
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JUSTIFICAÇAO

Com argumentos poucos convincentes, o Governo
vetou a exigência de realização do exame psicológico para a
obtenção da Carteira de Habilitação. O exame psicológico tem
sido realizado no Brasil há mais de 30 (trinta) anos, com
comprovada eficácia e beneficios para o· cidadão. Ademais,
existem milhares de profissionais que sobrevivem desse
trabalho. Assim, nada mais justo que reintroduzir no novo
Código a obrigatoriedade do exame, inadvertidamente retirado
pelo Governo.

IEID...... D.02-CVT

PROJElODELEIH'

11stn'lWSlVA

( 15UBS1TTl1IlVA

40.4Sm

l]AOL1II1NAnvA

Ilt.rlDIFICA'IlVA
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Acrescente-se ao Cupul do In. 1° do projeto, entre as e'pressões"o inciso In ao aft
111;" e"o § SO aoart. 148;" aexpressio"um porágrafo único ao art. 121;".
"Art. 121
.
PaIágrafo único. Quando se IIlItar de ônibU5 ou microônibus. devotá ser também
assinalada no Cenificado de Registro de Veiculo, paI& fins de idontificaçio da vida útil do
auromotor, a data da emisslo da nota fiscal pela encarroçadora.'
.

Lei n' 9.503, de 23 de setembro de 1m

r

lmIiluio C6dír;odo T _ S - '

I

JUSTIFICAÇÃO
I'
A fabricaçio o a comor<:iaIizaçio inicial de um ônibus ou microônibU5 difore dos
demais veleulos: o comprador adquire o chassis do velculo plra posterionnente adquirir a
carroçaria. Por muitu vezes, o lapso temporal oxistente entre a data de aquisiçio do clwsis e a de
seu encarroçamcnto cria diversas dúvidas na hora de licenciar o ônibU5 ou microônibus. Estaria a,
prevalccor, quando da oxpedição do Certificado de Registro de Veiculo, a data da aquisiçio do
cbusis ou da carroçaria?
Por 0UlrD lado, nio podemos esquecer que os citados veiculos são legalmenre i
utilizados nos sctviços de transpone público de todo p pois, serviços estes que possuem nonnas a i
serem obedecidas. principalmento quanto à vida útil dos veiculos poro prostaçlio dos serviços à i
coletividade.'
I
Sob o mesmo prisma.. a vida útil de um veiculo de transpone coletivo é considerada i
no cálculo da tarifa do tnlOSponO público a ser plga pela populaçiio. o que. certamenre. é motivo ;
I
suficiente pora que nio se !lO'" dúvidas inrerprctarivos no momento do licenciamento do veiculo.

EMENDA MODIFICATIVA
AlIellIa ~ do Anil<> 10. que: pua a ter a quioIo mtoçio:

Art. 10 - O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, com sede no Distrito
Fcdcm1 e presidido pelo dirigente do órgão nulximo executivo de trAnsito da UniJo,
tem a seguinte composição:
I - um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia;
II - um representante do Ministério da Educação e do Desporto;
III • um representante do Ministério do Exército;
VI - um representante do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia
Legal;
v - um representante do Ministério dos Transportes;
VI- um representante da Confederação Nooiooal do Transporte;
VII - um representante da Confederação Nacional da Indúslria;
VIII - um representante da Confederação Naciooal do Comérl:io; e,
VIII - um representante da Confi:deração Nacional dos TralJalhadon:s em
Transportes Terrestres.

Dessa fonna. entendemos que a configuraçlo Jegal como veiculo apto a circular 1

I

pelas viu públicas, seja ônibU5 ou microônibus. só ocorre após o devido encarroçamemo do chassis. j
Assim. urge a necessidade de sanannos a omissio legislativa existente, através da
presenre emenda, principolmente se nos lembrannos que o transporte público é considerado
....nci.1 pela ConstilUiçio Federal.
... ------J

II

.'

I

~

DATA

JUSTIFICAÇÃO

/l~
•
.
!

A Confederaçio Naciona1 do Tl'I11IpOIte é uma entidade sindical de ll'IU superior
repreJelll&tiva dos empresirloI do setor de lr&DIpOrte, C<JIlIII'C8IlId mais de 40 mil <mpmu e 300
mil trIIIspoIUdores au:aIlODIOI, cuja atividade é raponsáveI pela 1ocomoçIo da riqueza JIIOionaI e
das peIIOU ali busca da satisf'açJo de SUB neceuidadea sociais de tnbaIbo, educaçIo, Iucr, lIÚde,
ek:.

A principol caracleríJtica deata atividade é >«vir como lÍJIana de iIusraçIo dos
vírioI outros sqpnelllos da economia b1uiJeid e, em dtconincia, de indutor do ~ da
ClCOtlOmia nacional.

O cotidiano desta atividade é dimamenle relacionado l.OCD o lrinIilo DOI rodoYiu e
110I centros urbonos do Pais, inIIuenciando o sondo inIIueDciado pelo _ . EIIl tlmçio dessa
proximidade e relaçio com o trinJito, os omprosírios do lIIDIpOIte Jio profundos coMecedora de
_ especificidades e, prluc:ipalmome, COOSIÍIUClI1 os oJomeotos-cllave para a detocçio de prollIomu
e proposiçio de SUB soluções. Até JJIOIlIIO porque, há que se peIlI&I" nu rIZllos econOmica
enwIvidu, Dl! seja, da eIicibIcia do Ktor de u-porte, que é fbrtemeute ioftuonciada pela fOIlIU de
trífilgo, rosuIta a olici!ocia econõmica gIoaaJ bruiIoira, que nio pode ...., em c:imJndDcia alguma.
deIprezada
llIDD
lWIIdo
de
creoceatc
compoIiçIo
..,..
ai
1ICOIIOIIlias.
A inter-relaçio o a ínterdopélld!llcía econilmíc& do trIIIIpOrtO com a indústria, o
comércio e u outru atividades do IOtOr de lOIVÍ9Of, induzem à nocossidade de poniápIçIo desses
outros segmentos nu deciJOes relativu ... sútemu de tnmsporte da produçio, incIuiDdo, portanto,
OI UOUI1lOl rolacionadOl com trinJito bruiJoiro.

J&ualmcnte ao en>presariado; os tt.aJ>alhadores do uanspone sio direlamouIe a&tados
e WOOém 0>«<l:0ID forte infIuâlcía na queatio do trítlogo, COIIIÍJlÍIldO" 0111 tllnes ~
COIlhecedotes do lSIUDlO e, ponanto, importantes Iãt=s de dociJio nessas quMlles.
Por osw razões. toma-se lesltima a participaçio deotu enlidades siDdicais,
priDcipaImente, comidonndo· que u dec:iIões a serem tomadu 110 imbito do CONTRAN terIo
iIllIuincia direta na eficiência dos segmentos econõmicos braoiIeiros que
compotitividade do PaIs.

Sala d. COIli.são, 09...-00 Janeiro do 1998

~

pela

PSlOJETODr:l.F.1S"

04.00/97

IISUBSTtlUTtVA.

Il.\OLUTlNATtV,\

rl~AnvA

l1ADn1VA

§"i...... oo VlAÇAO E TRANSPORTES

I

DEPUrADO

,\1JIOR

cmco DA PRINCESA
lEXTO/JUSTI

A

..
Acreocente·se no capUl do art. I' do projeto, entre as e,pressões "o § 6' ao art. 104" e
"OlDelsomaoan.ll1;· aexpressio "um parágrafo únicoaoan. 108:".
. .A1t. IaS

I

!

,

.

~o único. A ~ citada 110 caput nio podetá exceder a 12 (doo:el
meses. pw:o a ~r do qual a a~dade pública r:sponsáveI devorli. implantar o serviço rosuJar de
~~ colettvo ~ pusagolros. em confonnldade com a l"l!Íslaçio peninome e com os
dísposmvos deste CódIgo.".

JUSTlFlCAÇÃO
O Poder E.=utivo, ao apmsentar a JlIDIlOSIa legislativa om eplsrafe. justificou que o
novo CódillO de Trinsito Brasiloiro possula algwnu falbu que deveriam ser sanadas paI& nio
truer projuizos à popuJaçio em gorai.
.•
. ~tro dessa linha eXjlOUCla, entendemos que o dispostD 110 art. 101, facultando •
~I!zaçio de V01culos de carga ou mistos pora transporte de pusageiros, deva ter UII\ prazo
limItado, om face da fàlta da segurança nocessiria paI& os t.anspot1lIdos, implfcita IIO$IOS veículos,
voz que os mesmos nio foram fabricados paI& tal finalidade.
'.
~im. propomos um ~ de 12 meses. Iú_.':.' da presente emenda. prazo este que i
I COflIldenlmos VlaveJ pora que as autoridades reoponsãveis possam orpnizar e implantar um serviço I
~ ~ c~~vo de acordo com a legislaçio viiOftle e. principalmente. com os demais i
I di.~mv,,:" do Código, paI& atender as necessidades bàsicu dA populaçio usuãria do citado serviço j
I. publico, tais comó segurança, higteno e confono.

!

!

:t,1-t...\
lloputado FELIPE l'lEIIlES

m/PI
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Emenda n' 07-CVT

EMENDANn

J

EMENDA N°

Dê-se ao Artigo 7° a redação seguinte:

Acrescente-se ao Projeto de Lei nO ... um artigo com a redação seguinte:

Art. 7° - Fica.m revogados o inciso IX do artigo 124, o inciso
o § 3° do artigo 260 e o § 2° do artigo 288.

11 do artigo 187,

Artigo - O parágrafo 1° do artigo 261, da Lei nO 9.503/97 passa a vigorar

com a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA

·Art.261 ..............•.................................................................................

inciso 11 do artigo 187, estabelece multa diferenciada e agrava para os
caminhões e ônibus, quando do cometimento de determinada infração, o
que caracteriza verdadeira discriminação e ofende o princípio da isonomia
inserido na Carta Magna.

de dirigir será aplicada sempre que, dentro do mesmo exercício

o

Ao permitir a cobrança da multa no ato da autuação, o § 3° do art. 260
inibe e dificulta o livre exercício do direito à ampla defesa assegurado na
Constituição Federal.

É incompatível com o artigo 286 do próprio Código de Trânsito que
assegura o direito à defesa no prazo legal, sem o recolhimento do valor da
multa.

É íncompativel também com a alteração proposta no artigo 1° do Projeto
de Lei em exame (acréscimo do § 4° ao artigo 282) pela qual deverá
constar, da notificação, a data do término do prazo para apresentação de
recurso pelo responsável pela infração, que não será inferior a trinta dias
contados da data da notificação da penalidade.
Submete os condutores de veículos ao livre arbitrio do agente da
autl:iridade de trânsitt;l.

§ 1° • Além dos casos previstos em outros artigos deste Código e
excetuados aqueles especificados no art. 263, a suspensão do direito
infrator atingir a contagem de vinte pontos, prevista no art. 259.

O'

'

JUSTIFICATIVA
f'a:z:-se necessário estabelecer uma periodicidade para a cumulação de
pontos e consequente aplicação da penalidade de suspensão do direito de
dirigir.

J\ redação atual da lei permitirá a aplicação da penalidade acumulando os
Imntos por prazo indefinido, o que signífica dizer que após dez anos ou
mais alguém poderá ser surpreendido com a aplicação da pena e soma de
pontos antigos.
A periodicidade anual é da tradição no Direito de Trânsito Brasileiro, já
adotada na lei anterior, sendo conveniente a forma preconizada na
emenda da coincidência com o ano fiscal e financeiro.
Sala da Comissão, 09 de Janeiro de 1998.
~

.,tLc,.,

Por último, a exigência constante do § 2° do artigo 288, do recolhimento do
valor da multa para a interposição de recurso administrativo, ainda que em
segunda instância, fere o direito à ampla defesa garantido na Constituição

Dep. FELIPE MENDES
PPB/PI

Federal, sendo amplamente rechaçado, por inconstitucionais, outros
dispositivos semelhantes submetidos ao crivo do Poder Judiciário.

r~enda n' 08-CVT

Sala da Comissão, 09 de Janeiro de 1998.

.ft-" ;

EMENDA N°

Dep. FELIPE MENDES
PPB/PI

I

Emenda n' 06-CVT

I

EMENDA N°

I

. "escente-se ao Projeto de L.I nO..... um artigo com a redação seguinte:
Artigo - Acrescentar ao artigo 320 da Lei nO 9503197 o § Z', com a seguinte
redação, renumerando-se o parágrafo único 1":
"Artigo 320-

.

§ 2° - Até a fixação pelo CONTRAN, os limites máximos de peso
Acrescente-se ao Projeto de Lei nO.... um artigo com a redação seguinte:
Artigo - O artigo 150 da Lei nO 9.503/97 passa a vigorar com redação
seguinte:
.
'Artigo 150 - Ao renovar os exames previstos no artigo 147 § 2", o
condutor que não tenha curso de direção defensiva e primeiros socorros
deverá a eles ser submetidos, conforme normatização do CONTRAN'.

bruto total e peso transmitido por eixo de veículos às superfícies da
via, bem como as dimensões autorizadas para veículos, com carga
ou sem ela, continuarão sendo as estabelecidas no artigos 81, 82, 83
e 84 do Regulamento do Código Nacional de Trânsito - Decreto nO
62.127, de 16 de janeiro de 1968, que continuam em vigor.

JUSTIFICATIVA

A emenda objetiva corrigir a remissão constante do artigo 150, adaptandose às alterações do presente projeto de lei.

Em razão do veto presidencial aos artigos 321, 322 e 324 do Código de
Trânsito Brasileiro, que estabeleciam limites provisórios de peso e de
dimensão para os veículos e carga, assim que entrar em vigor a lei nova,
estarão revogadas as normas que hoje disciplinam o assunto, decorrendo
disso um vazio legislativo.
'

Sala da Comissão, 09 de Janeiro de 1998.

É bem verdade que no primeiro dia da vigência do Código, o novo
CONTRAN, poderá baixar resolução regulamentando a matéria, eis que a
ele foi atribuída essa competência.

JUSTIFICATIVA

./

of'L•. '.
Dep. FELIPE MENDES
PPB/PI

Todavia, como o novo CONTRAN somente passará a existir com a
vigência da nova lei e para evitar o denominado vazio legal, poderão ser
adotadas decisões de afogadilho que, sabidamente,' Rodem não ser as
melhores. e mais convenientes para a sociedade, o que seria de todo
inaceitável. em especial considerando-se a relevância do tema.
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Para se evitar possíveis transtornos e equívocos na adoção de decisões
apressadas, a presente emenda objetiva estender a vigência das atuais
normas sobre õ assunto, com as quais podemos conviver mais algum
tempo, após tão longa vigência, até que o·CONTRAN promova os estudos
necessários e mais aprofundados possfveis e baixe normatização
definitiva sobre o tema.
~

no

prazo

Art. 32 O Poder Executivo regulamentará esta lei
de sessenta. dias a contar da data de sua

publicação.
Art. 42 Esta lei entra. em vigor sessenta dias após
a data de sua publicaçll.o.

"

Sala da Comissão, 09 de Janeiro de 1998.

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrário.

\!-l....,
.t

JUSTIFICAÇJ\O

Dep. FELIPE MENDES
PPB/PI

u.
restabelecer

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

dos

o

obj etivos

deste

proj eto

exame psicológico para os

de
lei
candidatos

é
A

obtençlio da CartRira Nacional de Habilitaçll.o.

TERMO DE RECEBIMENTO DE ~MENDAS

Ess.

exame

psico16gico

foi

decidido

~omo

_~rtante

e nece8sArio t~to pela C!mara,dos De~utados Como
a'elo Stmado Federal, ao longo de todo o processo de
elaboraçlo do novo Código de Trbsito Brasileiro.

PROJETO DE LEI N° 4.045197
Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Intemo da
CAmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e
divulgação na Ordem do Dia das Comissões

de

prazo para

apresentação de emendas, a partir de 07.01.98, por cinco sessões.

Após a terceira sessão foi interrompido o prazo, tendo em vista
Illquerlmento de urgência aprovado pelo Plenário. Foram recebidas
até 12.01.98 oito emendas ao projeto.
Sala da Comissão, em 12 de janeiro de 1998

Diante das
condições
caóticas
do
trânsito
brasileiro, deixar de validar um exame reconhecidamente
necessário com a alegativa de "criaçAo de reserva de
mercado", significa nlo priorizar a segurança do trAnsito c
a reduçlo do números de acidentes de trânsito e suas
vitimas. Estes sAo dois pontos fundamentais pelos quais se
pautou o novo C6digo Brasileiro de TrãIísi to. Por iS80
estamos indo contra o veto a esse dispositivo.

PROJETO DE LEI N° 3.771, DE 1997
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)
(ApensaOO ao Projeto de Lei r& 4.045-B, DE 1997)

Dispõe sobre

os exames necessários ã obtenção
Nacional de Habilitação, e dá outras providencias.
(AS COMISSOES DE VIAÇAO
JUSTIÇA E DE REDAÇllO)

E

TRANSPORTES;

E

DE

da

AO sancionar o Código a Presidência da República
vetou o diapoaitivo que exigia o exame psicológico para a
obtençlio
da
.Carteira
Nacional
de
Habilitaçll.o. . Por
conseqdlncia, outros dispOsitivos que se referiam a exame
paicolÓllico ( e nlio slio poucos ••• ) também cairam. A aleqaçlio
do veto, soube-••, é que o ezama psicológico iria criar uma
reserva d. mercado! Entendemos que poderia haver reserva de
mercado se tal exame só fosse permitido ser aplicado. por
psicólogos for.madoa, por exemplo, pela USPl O que nlo v~ a
ser.o caBO.

Carteira

CONSTITUIÇl\O

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 12 Todo candidato à habilitaçi!o para conduzir
veículos automotores deverá submeter-se a exames realizados
pelo órgao executivo de trãnsito, na seguinte orde:m:
I - de aptidão física e mental;
11 - psicológico;
111 - escrito, sobre legislaç:!o de trânsito;
IV - de noções de primeiros socorros, conforme
regulamentação do CONTRAN;
IV - de direção veicular, realizado na via pública.,
era veículo da categoria para a qual estiver habilitando-se.

Art. 22 Fica permitido aos menores a par~ir de 16
(dezesseis) anos, com autorizaçao dos pais ou responsável,
prestar exames de habilitação para conduzir veiculos
automotores.
aprovado será conferida
S
12
Ao
candidato
permissão provisória para dirigir somente acompanhado de um

dom pais ou responsável.

E

A outra questao tratada em nosso projeto é a da
Carteira de habilitaçao para menores a partir de dezesseis
anos. Apesar de irmos contra a dispositivo do novo Código, a
nossa postura aqui é uma questão de coerência com uma de
nossas próprias leis, a que reconhece o dicernimento do
jovem de dezesseis anos para votar. Porque ele nao o teria
para conduzir um veiculo de forma correta? Isso é apenas
questão de educação. Qua.lquer um de nós está suj eito a
cOJIleter uma infraçlo ou crime de trânsito. Para isso foram
previstas as penas, no Código. No caso do menor, ele tem.
apenas que estar sujeito a reqràs mais estritas.

Os Estados Unidos, país rigorisissiDllO com o 'seu
ordenamento jurídico, possui estados onde a lei pe~iee' que
-eQores a partir de dezesseis anos conduzam veículos
automotores. Dentro de condições estritas, bem entendido.
Este fator é imprescindívél 'para que o- resultado' 'seja
aprovado. lO tempo mostra que a regra tem'· funcionado
satisfatoriamante.

Isso

22

o

que

pretendemos

aqui, aQ. limitar

as

j<;>v!'l' possa es.tar ao .yolante •. E

também comprometendo diretamente os pais pelas inf.r.aç()eA._.Ou
'crimes de transito, eventualmente cometidos P.l\lrQ. ,menor
ç::ondutor.
Ao dar' esse-- vÕ'to.-~e confiança' aos jovens estamos

!!ducando-os,
Qualquer infração ou crime de trânsito
cometido pelo menor condutor será de responsabilidade
conjunta dos Beus pais ou responsável.
S

é

circunaUncias UI <JW!. o

formando

a

sua·· .personalidade

de, cidadaos

'responsáveis pelo bom conv'ívio social. Dam~amá forma' que
lhes outorgamos o d1reitd'ao voto,' o qual'êles j6Doatraram

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
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coa muita responsabilidade, cabe a nós.

sermo., agcira,

coerentes e lhes garantirmos o.direito de,prestar exaaes de
hahilitaçAo para conduzir veiculos aut~tores. NAo devemos
prejulg4-1oB como se a grande maioria deles foss.e' ~ Uleaça
à segurança pllblica.

PROJETO DE LEI N! 4.049, DE 1998
( Do Sr. Aldir Cabral )
Dispõe sobre condições para aquisição de alimentos pelo

Federal

Ameaça ~, verdadeiramente, ~a parte de JIl111;tos
adultos emocionalmente inst6veis que, sem qualquer avaliaçAo
psicol6gica por parte das autoridades de tr~ito, .continuam
sendo per.aitidos conduzir veiculos .esmo após ~ cometimento
de reiteradas infraçõea.

contar. CDII o ....lhor discernl.aento dos Srs.
DePutados sobre as questOe& acirlaa expostas, confiamos na
aprovaçll.o do presente proj ..to de lei.
Ao

Sala das Se..ôeB, ...

",'r)

de 1997

~~.;10(1i

REGISTRO,TAQUIGRAFICO

O SR. ARNALDO FARIA DE sÁ .. Sr. Presidente, peço a'palavra para fazer
uma reclamação à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer.).- Tem V:~9. a pa.I;lYflI,·

O SR. ARNALDO FARIA DE sÁ (PPS·SP. Sem revisão ·d,o orador.) - Sr.
Presidente, sou autor do Projeto de Lei nO 3.771, que trata da mesma matéria e é
anterior a 8sse. Em razão de ter ocorrido a aprovação da urgência, tal projeto teria
de ser apensado.
Eu já tinha comentado com o Prof. Mozart que, se o projeto fosse votado,
não faria a reclamação para não atrapalhar. Mas, já que o projeto está sendo
retirado de pauta, solicito de V.Exa. que seja cumprido o Regimento e que o
Projeto de Lei nO 3.771, pela anterioridade, seja apensado a essa urgência.
Que prevaleça também a matéria objeto do projeto, porque é o mesmo objeto:

Janeiro de 1998

nos

mercados

interno

e

externo

e

toma

Governo

outras

providencias.
(AS COMISSõES DO TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO POBLICO;
DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS; E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, lI)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É vedada aos órgãos da Administração Públics Federal a
aquisição de alimentos no mercado interno e em países do Mercosúi após transcorrido
mais de 30% (trint! por cento) do respectivo período de validade. sempre 9ue este for
inferior a 180 (cento e oitenta) dias.

§ I ° Caso o produto seja importado de outros países, o prazo pora
a aquisição será reduzido a I O"A. (dez por cento) do periodo de validade.
§ 2° O Poder Executivo tomará providências no sentido de
assegurar que os prazos de validade indicados no rótulo dos produtos retratem nonnas
técnicas.
Art. 2° Sem prejuízo do que determina a Lei nO 8.078, de li de
setembro de 1990 c legislação corrclata, o rótulo das embalagens de produtos alimenticios
deverá conter as seguintes infonnações:
I . as datas e locais de produção, de processamento otI'empacotamento e de industrialW1ção do produto, quando for o caso, e
II • o prazo de validade.

Art 3° Sem pR:juizo de outnls penalidades, ficará proibida de
. panicipar de licitação pública pora fornecimento de produtos alimentares a órgãos da
AdministrllÇão Pública Fedem!, por período não inferior a 10 (dez) anos, a emp:esa
nacional ou estrangeira que adulterar infol1tlllÇÕe!l que devcm ser contidas nos rótulos das
embalagens.
Art 4° No caso de produtos de origem estr.mgeira, a aquisição
por órgão público federal somente poderá ser realizada se tanto a empresa impor11ldom
\ quanto a exportadora fOlem previamente credenciadas junto a órgão competente do Poder
Executivo.
Art 5° O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo
de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua publicação.
Art 6° Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art ,. Revogam-se as disposições em contrário.

legislação de trânsito.
Eu abriria mão para não prejudicar a pauta, mas já que V.Exa. está
aceitando adiamento, requeiro regimentalmente que seja cumprida a determinação
legal e que o Projeto 3.771197, de minha autoria sobre a mesma matéria, seja
apenslldo e p<1rlanto prevaleça.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa vai examinar o .pleito de
V.Exa. e, se for o caso, será apensado ao projeto ora em 1ramitação.

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE

Defiro a 8pensa9lO do ProJato de lei nO 3.77), de 1997. do
Senhor Deputado Arnaldo Faria de Sá, que "dispOe sobre os exames
necessários à obtenção da Carteira Nacional de HabHItaçao, e. dá outras.
p{Qvidências" ao Projeto de. lei nO 4.045, de 1997, do Poder Executivo, que
\ "dispOe sobre legislaçAQ de trânsito il dá outras providências".
'
Publique-se.
Em I
198.
. MICHEL TEMER
Presidente

JUSTIFICAÇÃO

o Código de Defesa do Conswnidor (Lei nO 8.078, de li de
setembro de 1990) foi uma considerável conquista da socie<b.de bl3Sileira. Em um de
seus dispositivos, detennina., por exemplo, que o consumidor tem mn;ito de ser infonnado
sobre todas as caracteristicas relevantes do produto que adquire. No caso dos produtos
alimenticios, pela importância que têm pora a saúde humana e por setem peteeíveis, é
especialmente importante que as infollll8ÇÕes contidas no rótulo das embalagens dêem ao
consumidor condições de avaliar a qualidade e o estado de conservação do produto.
Quando o próprio consumidor adquire o. produto, é sua a
responsabilidade de vcrificar O rótulo e fazer a escolha No entanto, quando órgios
públicos adquirem o bem para distrIbuição em escolas, presidios, quartéis., etc., o
consumidor fi'nal não tem a menor conÓição de fll2l:r Valer o seu mais elementar direito,
que é o direiio à infonnação sobre o alimento que irá ingerir. Neste caso, é ao ~ e"
não ao consumidor que cabe a responsabilidade de conferir se o alimento está ou não em
condições de ser consumido. A regulamentação, nestc caso, pode seI necessária.
O presente projeto de lei, levando em conta nossa considerável
dimensão territorial, as deficiências de nossa rede de distribuição de alimentos c a
morosidade dos processos burocráticos, que são ainda maiores no caso de produtos
importados, decidiu estabelecer que o governo somentc poderá adquirir "alimento novo"
para distribuição á população. É cssa a fónnula que se encontrou pora minimizar o risco
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de que produto~ alimentícios com prazns de validade vencidos cheguem às mãos de
\ consumidores que, como crianças e presidiários, não estão em posição de avaliar por si
próprios o estado de conservação dos alimemos colocados à sua frente. Por este simples
mecanismo, procura-se estender também aos beneficiários de progrnmas sociais os seus
direitos de consumidor.
Por estarmos seguros dos beneficios que este Projeto de Lei trará a
ímportantes segmentos da sociedade brasileira.. pedimos: o apoio de nossos ilustres pares a

"Ar!. 20

.

II- A propaganda conterá, nos meios de comunicação e em função de
suas característícas, advertência escrita e/ou falada sobre os malefícios dos
agrotóxicos, através das seguintes frases, usadas sequencialmente, de forma
simultânea ou rotatíva, todas precedidas, da afirmação O Ministério da Saúde

sua aprovação

Adverte: •
Sala das Sessões, em

de J

'-

-=r

a) Agrotóxicos podem causar câncer e intoxicações graves;
b) Manipular agrotóxico durante a gravidez pode prejudicar o bebê;

!

c) Os agrotóxicos podem causar distúrbios bormonais;
/Deputado Aldir Cabral

. d) Não munipule agrotóxicos sem equipamentos de proteção;
e) Evite manusear "!5"0tóxicos na presença de crianças e adolescentes;

LEGISLAÇÃO CITADA ANEJm-DA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTlJDOS LEGISLATIVOS - CeDI

f) Os agrotóxicos provocam diversos danos à saude e ao meio
ambiente.
§ 1" - As embalagens, os posters, painéis ou cartazes, jornais e revistas

CÓDIGO DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR

que façam difusão ou propaganda dos produtos referidos neste artigo conterão a
aavertência mencionada no parágrafo anterior.

LEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DO
CONSUMIDOR' E DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

§ 2' - Nas embalagens, as cláusulas. de advertencia a que se refere o §
2° do art. 7' serão sequenciahnente usadas, de forma simultânea ou rotativa,
inseridas de forma legível e ostensivamente destacada, em um dos lados de todos
os tipos de embalagens habitualmente comercializadas

diretamente ao

consumidor.

TÍTULO I
Dos Direitos do Consumidor
CAPÍTULO r
Disposições Gerais

§ 3' - Nos posters, painéis, cartazes, jornais e revistas, as cláusulas de
advertencia a que se refere o § 2' do art. 7° serão sequencialmente usadas, de
forma simultal1ea ou rotativa, devendo ser escrita de forma legível c ostensiva.

........ ,

,

.

.,

,.,',

I\rt. }", Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art, J'. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. Ia - O presente Código estabelece normas de proteção e
defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos
termos dos artigos 50, inciso XXXII, 170, inciso V, da
Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.
Art. 2° - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade
de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nÇlS
relações de consumo.

Sala das Sessões, em

6

de janeiro de 1998,

.JUSTIFICATIVA

O uso descuidado no Brasil de agrotóxicos perigosos - que pIovocam
câncer e defonnaçães genéticas- vem causando mortes e intoxicações nos
PROJETO DE LEI No 4.055, DE 1998
(DO SR. PAULO PAIM)

'trabalhadores nrrais.
Famílias inteiras são vitimadas. Dos seus efeitos não escapam idosos,
crianças e nem gestantes.
Os agricultores não têm noção dos riscos que correm.

Altera dispositivos da Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996 e dá
outras providências.

Eles manipulana defensivos sem nenhuma orientação, os utilizam em
horários impróprios, e poucos têm acesso a equipamentos de proteção. O

(DEIXO DE DAR SEGUIMENTO A PROPOSIÇAO EM APREÇO, EM VIRTUDE DO
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETIRADA DA MESMA, FORMULADO NOS TERMOS
DO ART. 104 DO RICO. PUBLIQUE-SE)

o Congresso Nacional decreta:
Art. l°. O inciso II do art. 20 da Lei n"''f.294, de 15 de julho de 1996.
passa a vigorar com a seguinte redação, renumerando-se os demais incisos.

trabalhador vive intoxicado. Muitos morrem devido ao envenenamento desses
produtos, outros ficam inválidos pela manipulação inadequada de defensívos
agricL.~s.

O uso indiscriminado de agrotóxicos' representa não só risco para o
I

produtor rural. mas é também uma ameaça constante de envenenamento aos
.

consumidores de hortigranjeiros.

I
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Estadsticas oficiais registram 3.500 casos de intoxicaçl5cs agudas poÍ'
agrotóxicos, por ano, no Pais. O Brasil 6 o terceiro maior conswnidor de
agrotóxicos do mundo, perdendo apenas .os Estados Unidos e o

IapIo.

Pesquisadores da área afirmam que os casos de envenenamento sIo muito
inferiores aos reais.
No mundo, segundo a Organizaçio Mundial de Sallide (OMS)
ocOlTCm 3 milhões de intoxicações ao ano. No Terceiro Mundo acootcecm 90%
dos casos.
Os agrotóxicos contaminam o solo, a água, o ar, as plantas, os animais
.e, sobretudo, o homem que manuseia os produtos.
Estudiosos afirmam que os defensivos agricolas utilizados no Brasil,
em sua maioria extremamente tóxicos, condenados e proibidos em outros palsel,
slio cancerlgcnos e podem causar mutações genéticas.
SIo produtos qulmicos desenvolvidos com o objetivo de matar gente,
nlio para serem usados na agricultura. Toda a história da agroqulmica está
relacionada com os esforços de guerra. Os adubos químicos, por exemp~o. foram
desenvolvidos

à partir de materiais usados para fabricar explosivos durante

a

Ppmeira Guerra Mundial (\914-1918).
Segundo uma recente matéria publicada pelo jornal Correio
Brasiliensc,
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durante a Segunda Guerra, várias ind6strias qulmicas

desenvolveram o gás tóxico. mas o produto nIo chegou a ser usado. Quando a

~TERAPIAS

E
DEFENSIVOS
0
AGRÍCOLAS, NOS TERMOS DO § 4
DO ART. 220 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.

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

Art. 30 - À propaganda comercial dos produtos referidos no
artigo anterior somente será permitida nas emissoras de rádio .e
televisão no horário compreendido entre as vinte e uma e as seIS
horas.

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

§ 2" _ A propaganda conterá. nos meios de comunicação e
em função de suas caracterfsticas, advertência escrita e/ou
falada sobre os malefícios do fumo, através das seguintes frases,
usadas seqüencialmente, de forma simultânea ou rotativa, nesta
última hipótese devendo variar no máximo a cada cinco meses,
todas precedidas da afirmação "O Ministério da Saúde Adverte":
I _ fumar pode causar doenças do coração e derrame
cerebral;
. n - fumar pode causar câncer do pulmão, bronquite crônica
e enfisema pulmonar;
1lI - fumar durante a gravidez pode prejudicar o bebê;
IV - quem fuma adoece mais de úlcera do estômago;
V - evite fumar na presença de crianças;
VI - fumar provoca diversos males à sua saúde.

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

guerra terminou, sobr.lrar.1 grandes estoques. Os qulmicos se deram conta de que
realmente o que mata'gente também poderia matar insetos.
Os desfolhantcs usados pelos norte-americanos para destruir as

florestas onde se escondiam os vietn8nÚtas são usados até hoje como herbicidas.
Uma.das marcas mais famosas do veneno-o Tardou ISS, conhecido como Agente
Laranja - foi usada na Amazônia durante a construçlio da hidrelétrica de Tucurni.
DenlÍllCias feitas pela mídia apontam que mulheres grávidas que
trabalham em plantações de tomate tiveram filhos nati·mortos ou com anomalias
congênitas.
Devemos ressaltar no entanto, que a humanidade deve mnito, sem
dúvida, aos pesticidas, sobretudo aos inseticidas. essas substAncias permitiram
obter o controle de perigosos parasitas das culturas e dinünuir os seus estragos

Art. 7" - A propaganda de medicamentos e terapias de
qualquer tipo ou espécie poderá ser feita em publicações
especializadas dirigidas direta e especificamente a profissionais
e instituições de saúde.

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

§ 2° - A propaganda dos medicamentos referidos neste
artigo não poderá conter afirmações que não sejam passfveis de
comprovação cientifica, nem poderá utilizar depoimentos de
profissionais que não sejam legalmente qualificados para
fazê-lo.

.......................................................................................................
.......................................................................................................
Deiiro (RICD, art. 104). Publique-se.

em proporções consideráveis em todo o mundo, e isto. é muito significatrivo,
considerando - se a penúria alimentar que nos aflige atualmente. Estes produtos
permitiram também eliminar ou limitar consideravelmente certas doenças,
especialmente a malária e a·dengue.
Porém, o abuso do uso dos agrotóxicos provocou desastres no plano
biológico e mesmo nos planos econômico e ~anitário. Mais uma vez mais o

Fmt),OIOl 19iJ
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REQUERIMENTO
.(Do Sr. Paulo Paim)
'. Senhor Presidente:

homem agiu com leviandade manipulando instrumentos de .destruiçlo poderosos,
colocando em risco a sobrevivência dos seus semelhantes.

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art.l04,

caput, do Regimento Interno, a retirada de tramitação dos Projetos de Lei
LEGISlAÇÃO •CITADA ANEXADA "ELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996
DISPÕE SOBRE AS RESTRIÇÕES AO
USO E À PROPAGANDA DE
PRODUTOS FUMÍGEROS, BEBIDAS
ALCOÓLICAS,
MEDICAMENTOS,

n9 4.055 e 4.056 de 1998, de minha autoria, que alteram dispositivos da
Lei 9.294 de 15 de julho de 1996.

Sala das Sessões, em 13 de janeiro de 1998.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE?'IACÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

PROJETO DE LEI N~ 4.061, DE 1998
( Sr. Dércio Knop )
Altera a Lei n2 7:408, de 25 de novembro de 1985.

LEI N° 7.408, DE 25' DE NOVEMBRO DE 1985

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 3.970, DE 1997)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 12 A Lei n2 7.408 de 25 de novembro de 1985
passa a vigorar com o seguinte art. 12:
"Art. 12 Fica permitida, na pesagem de carga em
véiculos de transporte, a toler~cia máXima de:
I
.
I - 5% (cinco por cento) sabre os limites de pesa
bruta total;
II - 10% (dez .por cento) sobre os limites de peso
bruto transmitido por eixo de veículos à superfície das vias
públicas. 11
Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.

notificações

têm

oéorrido

PERM1TE A TOLERÂNCIA DE 5%
(CINCO POR CENTO) NA PESAGEM
DE CARGA EM VEÍCULOS DE
TRANSPORTE.

Art. 1° - Fica permitida a tolerância máxima de 5% (cinco
por cento) sobre os limites de peso bruto total e peso bruto
transmitido por eixo de veículos à superficie das vias públicas.
Art. 2° - Somente poderá haver autuação, por ocasião da
pesagem do veículo nas balanças rodoviárias, quando o veículo
ultrapassar os limites fL'i:ados nesta Lei.
Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI N2 4.064, DE 1998

JUSTIFICAÇAO
Muitas
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contra

( Sr. Marcos Vinícios de Campos)

os

transportadores de cargas, que pesam suas cargas, na origem,
em balanças fixas e, nas estradas, são aferidos em balanças
móveis. Tal situação vem comprometendo muito o desempenho do
setor de transporte de cargas.

Dispõe sobre a obrigatoriedade dê as instituições financeiras
bancárias demonstrarem, nos extratos de movimentaçêo de seus
clientes, todos os encargos, despêsas .e t~as, e dá. outras
providências a
(AS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO; E DE
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, II)

Algumas comparações feitas entre os resultados
apresentados por balanças móveis e fixas demonstraram. que
existe uma diferença substancial de até 5% entre os dois
tipos de balança. Na balança móvel a carga torna-se sempre

mais pesadaa - .

o que mais chama a atenção é o excesso de
diferença no "eixo triplo 11 dos veículos semi-reboque, e é
exatamente sobre eles que a maioria do peso da carga incide
e

Deve-se ressal ta~ que nas balanças móveis ainda
há dificuldades em aferir-se, através de pesagens parciais,
o peso total do veículo Sempre ocorrem superposições no
conjunto dessas pesagens. Diversa é a forma de aferição das
balanças fixas. Estas sempre apresentarão a medida global
exata
a

a

A sarda para resolver essa situação é tentar
estabelecer uma margem que permita compensar as diferenças
entre as aferições nas balanjas móveis e as aferições nas
balanças fixas
e

Para isso será preciso aumentar o percentual de
tolerãncia prescrito no art. 12 da Lei n2 7.408/85. Esse
aumento, tendo em vista os testes comparativos entre os dois
tipos de balança deve subir dos atuais 5% para 10%, para o
caso do peso bruto transmitido por eixo de veículos à
superfície das vias públicas.

CONSTITUIÇAO

E

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:
Art. 1°. As instituições financeiras bancárias ficam obrigadas a
demonstrar, nos extratos de movimentação das contas de seus
clientes, de forma individualizada e específica, todas as despesas,
taxas e encargos, além de seu respectivo custo, debitados na conta
do correntista, em face de sua administração.
Art. 2°. Considera-se administração bancária toda despesa
debitada na conta do correntista, exceto débito em conta corrente,
através de saque em dinheiro ou de pagamento de cheques
nominais ou administrativos emitidos.
Art. 3°. As instituições financeiras que não cumprirem o
disposto nesta lei, ou prestarem informações incorretas, que
resultem ou não em danos materiais e morais, ficam sujeitas às
sanções penais e administrativ8s. sem o prejuízo de repará-los à
parte interessada.
Art. 4°. Os correntistas fic.arão isentos de qualquer cobrança
por parte da instituição fill8flO6'im bancária para implantação e
execuç§o desL, lei.
Art. 5°. O Pod'3r E"acutivo r0gularnentará esta lei no prazo
máximo de noventa di",s, cDn[;3dos da data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 13 de j:meiro de 1998
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as despesas, encargos e taxas, além do seu respectivo custo,
debitados em conta corrente em face de sua administração.

CÓDIGO DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR

Prescreve o inciso V do artigo 170, Capítulo I, do Título VII
"Da Ordem Econômica e Financeira" da Constituição Federal,
que: "a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem. por fim assegurar a todos
existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observados os princípios da defesa do consumidor."

LEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe ainda o cojab do artigo 4° da Lei n° 8.078, de 11 de
dezembro de 1990, cuja redação foi determinada pela Lei nO 9.008,
de 21 de março de 1995, que: "a Política Nacional das Relações
. de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessiClades
dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúêle e
segurança, a proteção de seus. interesses econômicos, a
melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transparência e
harmonia das relações de consumo, atendidos determinados
princípios"•
Assim, o consumidor moderno não pode ser privado das
informações transparentes relativas aos débitos lançados em sua
conta corrente, mesmo porque a legislação vigente ratificou este
Direito das pessoas.
Dessa forma, é obrigação das instituições financeiras
bancárias atentar para este princípio fundamental das relações de
consumo. Entretanto, salvo raras exceções, a grande maioria não
cumpre de maneira satisfatória esse mandamento. Cabe,assim,
uma efetiva atuação do Poder Público, objetivando piõteger o
cidadãe da sua vulnerabilidade no mercado de consumo, conforme
determina o inciso I do artigo 4° do Código de Proteção e Defesa do
Consumidor.
Sala das Sessões, em 13 de janeiro de 1998

~

M."",Deputa~~eral
Vi';
GamJ>O'
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO

DA .
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DO
CONSUMIDOR
E DÁ. OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
TÍTULO I
Dos Direitos do Consumidor

CAPÍTULorr
Da Política Nacional de Relações de Consumo
Art. 4° - A Política Nacional das Relações de Consumo tem
por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores,
o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus
interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem
como a transparência e harmonia das relações de consumo,
atendidos os seguintes princípios:

* Artigo, t'caput", com redação dada pela l...ei número 900B, de II 031995.

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no
mercado de consumo;
fi - ação governamental no sentido de proteger efetivamente
o consumidor:
a) por iniciativa direta;
b) por incentivos à criação e desenvolvimento de
associações representativas;
c) pela presença do Estado no mercado de consumo;
d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões
adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho;

PROJETO DE LEI N~ 4.065, DE 1998
( Do Sr. Marcos Vinícius de Campos)
"Proíbe a venda de cigarros e derivados às pessoas
. dezoito anos c'!e idade e dá outras providências" ..

menores

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI Nº 842, DE 1995)

TÍTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira
CAPÍTULO I
Dos Principios Gerais da Atividade Econômica
Art. 170 • A ordem econômica, fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a
todos existência digna, conforme os ditames da justiça socía1,
observados os seguintes principios:
I - soberania nacional;
fi - propriedade privada;
In - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u •••• •••••••••••••••••••••••••

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

O CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art. 1°. Fica proibida a venda de cigarros, charutos, tabaco
para cachimbos, e de seus derivados e similares às pessoas
menores de dezoito anos de idade.
Parágrafo único. O fornecedor deverá eXigir. docurr.:::nto
comprobatório da idade do comprador quando entender
conveniente.
Art. 2°. O fornecedor que náo cumprir o disposto nesta Lei
estará sujeito às seguintes penalidades:
1- multa;
11 • interdição da atividade comercial;
111 - cassação do alvará de funcionamento;
IV - responsabilização cível.

de.
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Parágrafo único. A reincidência é fator agravante para a
aplicação da pena.
Art. 3°. Os estabelecimentos que comercializarem os produtos
de que trata'-esta Lei, -tleverão afixar no local em que estes
estiverem à venda para o público, cartaz com os seguintes dizeres:
"Proibida a venda de cigarros e similares a pessoas menores
de 18 (dezoito) anos de idade. Lei nO
.

TÍTULorn
Da Prevenção

..................................................................................................................
CAPÍTULon
Da Prevenção Especial

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

. Art. 6°. Revogam-se as dispo~ições em contrário.

;

":

Art. 81 - É proibida a venda à criança ou ao adolescente de:
I - annas, munições e explosivos;
li - bebidas alcoólicas;
produtos cujos componentes possam causar
?epe~dência fisica ou psíquica ainda que por utilização
mdeVIda;
.
-

m -

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

JUSTIFICAÇÃO

O presente projeto tem por objetivo proibir a venda de
cigarros, charutos, tabaco para cachimbos, além de· outros
derivados deste tipo de vegetal, a menores de dezoito anos de
idade.
O inciso 11\ dó Artigo 81 da Lei nO 8.069, de 13 de julho de
1990, proíbe a venda à criança e ao adolescente, de produtos cujos
componentes possam .causar dependência física ou psicológica,
ainda que por utilização indevida. Infinitos métodos científicos' e
médicos já comprovaram que o tabaco é 'seus derivados causam
algum tipo de dependência.
Assim, tal Léi procura evitar que os jovens menores de
dezoito anos de idade usem esse tipo de substância, prejudicial à
saúde, além de coibir de maneira rigorosa aqueles que
descumprirem tal norma, vendendo referido produto àqueles com
idade inferior a dezoito anos.
Sala das Sessões, em 13 de jamiiro ele 1998

Ma='

v;";~,

Gampo,

Deputado Federal

:...

:-.~

SEçÃon
Dos Produtos e Serviços

Art. 4°. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de
noventa dias, contados da data de sua publicação.
Ar!. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

-

~

~~

PROJETO DE LEI N~ 4.068, DE 1998
(Do Sr. Marcos Vinícius de Campos)
Veda o financiamento püblico
. ptlblicas.

do

ensino

religioso

em

escolas

(AS COMISSõES DE EDUCAÇlIO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUIÇlIO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:
Art. 1°. É vedada a utilização de recursos públicos, sob
qualquer forma, para custeio de ensino religioso em escolas
públicas.
Art. 2°. Caberá a cada culto religioso credenciar seus
professores ou orientadores religio~os para .ministrar nas escolas
públicas o ensino religioso, de matrícula facultativa e de acordo com
as preferências manifestadas pelos alunos ou por .seus
responsáveis.
Art. 3°. !:sta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°. Fica revogada a Lei nO 9.475, de 22 de julho de 1997, e
as demais disposições em contrário.'
..'

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ~OLESCENTE

LEI N° 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990
DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA
CRIANÇA E 00 ADOLESCENTE, EDÁ OUlRAS PROVIDÊNCIAS.
LIVRO I
PARTE GERAL

JUSTIFICAÇÃO

O objetivo da presente oropositura é o de reafirmar um dos
princípios fundamentais da República Federativa do Brasil que
representa, em última instância, o motivo da ação parlamentar que
é a consolidação da liberdade enquanto valor supremo das
sociedades democráticas. Liberdade de expressão, liberdade de
consciência, liberdade de organização política e social, liberdade de .
crença reli9iosa, são apenas algumas' das maniféstaçóes do
conceito de liberdade.

e

Dentre os direitos e as Garantias Fundamentais do cidadão,
expressos na Constituição Federal, está a liberdade de consciência
e de crença.
Dispõe o art. 5°, inciso VI, da Constituiçáo Federal: "É
inviolãvel a liberdade de consciência e de crença, sendo
assegurado o livre exercfcio dos cultos religiosos e garantida,
na fonna da Lei, a proteção aos locais de culto e suas
liturgias".
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A Constituição Federal é clara ao afirmar ser "inviolável" a
liberdade de consciência e de crença. A inviolabilidade da liberdade
de consciência e de crença encontra sua origem na própria
fundação da República. Passados cento e cinco anos aoós a
Primeira Constituição Republicana, renasceu, com a edição da Lei
n' 9.394, de 20 de dezembro de 1996;a adoção do ensino religioso
como disciplina das escolas públicas de ensino fundamental (art.
33). Embora devesse ser de matricula facultativa e ofertado "de
acordo com as preferências manifestadas pelos alunos ou por
seus responsáveis". a lei previa que não haveria ônus para os
cofres públicos.

perigoso passo em uma sociedade democrática e pluralista e traz
consigo a semente da divergência que se instalará com acusações
de beneficiamento de determinada igreja em detrimento de outras,
ensejando, além da discórdia, o preconceito e a intolerância em
nosso Pais.
A variedade de cultos presentes no Brasil não permite ao
Estado a necessária isenção em promover o financiamento de
ensino tão diversificado.
Essa tarefa deve ser desempenhada pelas instituições
religiosas, segundo os seus padrões.
.

A relntrodução do ensino religioso em escolas públicas
representou um retrocesso histórico em nosso País no período pré~publicano ·e,. em flagrante desrespeito à Constituição Federal,
Introduziu a semente do antagonismo, divergência e intolerância
nas escolas públicas brasileiras.

Após sete meses, novamente o Sr. Presidente da República
sancionou a Lei nO 9.394, impondo novo critério para "a definição
dos conteúdos do ensino religioso" e, lamentavelmente, excluiu
a expressão ~'sem ônus para os cofres públicos" ãdmitindo-se, a
partir de então, que os professores de ensino religioso serão
habilitados e admitidos pelo poder público.
O que a Constituição Federal fez, ao reconhecer o direito à
liberdade de consciência e de crença, foi assegurar, a cada
brasileiro, a liberdade de escolher a crença e de exercer o culto
religioso que melhor lhe convier. Todo brasileiro, adulto ou criança,
é livre para escolher qualquer crença ou nenhuma, tendo livre
arbitrio pleno. Não deve haver qualquer tipo de indução,
especialmente quando se trata de estabelecimentos públicos e
professores pagos pelo Estado. Com efeito, a multiplicidade de
cultos religiosos existentes Pais exigiria que a definição dos
conteúdos do ensino religioso contemplasse todas as
denominações religiosas, sob pena de discriminação religiosa
flagrantemente inconstitucional, nos termos do inciso IV, art. 3D , da
Constituição Federal.
Se a Constituição Federal declara a liberdade do indivíduo, da
consciência religiosa, da manifestação do pensamento, admite
como conseqüência a liberdade de ensino.
A liberdade de ensino é uma conseqüência da liberdade de
consciência - Em um pais onde não há uma religião oficial, caso do
Brasil, o ensino leigo em escolas públicas não pode deixar de ser
na medida em que todos os cidadãos, religiosos ou não, pagando
impo,stos, dão sua contribuiÇão para a manutenção das escolas.

É necessário destacarmos que a liberdade religiosa significa
liberdade para o ser humano escolher em sua consciência o culto
ou religião que julgar verdadeira. A defesa do princípio da liberdade
religiosa não significa, no entanto, colocar todos os cultos no
mesmo pla.no da verdade, como que pretendendo considerar todas
as religiões verdadeiras. A efetiva liberdade de consciência e de
crença dispensa todo e qualquer juízo sobre a suá veracidade. Não
interessa à sOl;;iedade saber se todos os cultos estejam ao mesmo
tempo sendo "verdadeiros" ou não.
O conceito fundamental que reflete a essência da liberdade
religiosa é·o respeito à liberdade de consciência das demais, quer
representem grande parte ou minoria do agrupamento. O direito de
credo, de professar, de ensinar e viver suas convicções sem
qualquer óbice exterior, não podendo ser mote ou escusa para
discriminar qualquer religião ou seus adeptos, estimulando
preconceitos.
O Estado está absolutamente impedido de imiscuir-se nas
convicções religiosas de seus cidadãos, atuando como fator
limitador, capaz de restringir direitos individuais.
Considerando os princípios gerais definidos em nossa Carta
Magna, estamos propondo, através do presente projeto de lei, a
proibição de o Estado, entendido aqui no sentido Útzú.w'l&b,
custear o ensino religioso em escolas públicas. A reintrodução do
ensino religioso pago com recursos públicos representa um

Sala das Sessões,

e~e janeiro de 1998.

Marcos Vim
Deputa

de Campos
ederal

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTI'DOS LEGISLATIVOS· CeDI

CONSTITmçÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATrVA no BRASfiJ
1988
TÍTULO I
Dos Princípios Fundamentais.

..................................................................":;

.

0

Art. 3 - Constituem objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil:

IV - promover o bem de todos,.sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação.
.
TíTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULQI
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. 50 - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes:

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e
garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas
liturgias;

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBI!0 DE 1996
ESTABELECE AS DIRETRJZES E
BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL.
TÍTIJLOV
Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino
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CAPíTULO II - Da Educação Básica

.......................................................................................................
SEÇÃO III - Do Ensino Fundamental

pessoa falecida deixar um documento assinado e. com firma reconheci~ expressando sua

disposição em doar órgãos, ou quando fizer constar essa decl""",ão na Carteira de
Identidade Civil ou na Carteira Nacional de Habilitação."

........................................................................................................
Art. 33 - O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte
integrante da formação básica do cjdadão e constitui disciplina
dos horários normais das escolas públicas de ensino
fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural
religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo.
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Art. 2°

Acrescente~se

ao art. 4° da Lei nft 9.434, de 4 de fevereiro

de 1997, os parágrafos 6D e 7D com a seguinte redação:

"Art. 4°
§'l'
§ 2"
§ 3'
§ 4'
§ 5'

* Artigo. "caput". COm redação dada pela Lei n" 9.475. da 22/07/1997.
§

1° - Os sistemas 'de ensino regulamentarão os
procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino
religioso e estabelecerão as normas para' a .habilitação e
admissão dos professores.

:

.

..
.
..
.
.

,

*§ I'acrescidopelaLei n"9.475. de 22/07/1997.

§

2° - Os sistemas de ensino ouvirão eldtidade civil,
constituída pelas diferentes denominações religiosas, para a
definição dos conteúdos do ensino religioso.
.

§ 6" Nos casos em que não houver manifestação, autorizando ou
não a doação, cabe à família tomar a decisão que será fo~ por escrito aos médicos
responsáveis.

*§ 2"acrescidopelaLein"9.475, de 22/07/1997.

§ 7" Quando a pessoa dei.xllr documento ou fizer registÍó em
Carteira de Identidade Civil ou Carteira Nacional de Habilitação, expressando sua vontade
de não doar órgãos, fica vedado a qualquer outra pessoa modific";' essa decisão."

.

Art 8'. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9". Revogam-se as disposições em conmo.

LEI N° 9.475, DE 22 DE JULHO DE 1997
JUSTIFICAÇÃO

DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 33 DA
LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO
DE 1996, QUE ESTABELECE AS
DIRETRIZES
E
BASES
DA
EDUCAÇÃO NACIONAL.
Art. l° O art. 33 da Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de
1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 33 - O ensino religioso, de matrícula facultativa, é
parte integrante da formação básica do cidadão e constitui
disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino
fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural
religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitisn;lO.
§ 1° - Os sistemas de ensino regulamentarão os
procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino
religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e
admissão dos professores.
§ 2° - Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil,
constituída pelas diferentes denominações religiosas, para a
definição dos conteúdos do ensino religioso."

A doação presumida de órgãos tem criado verdadeiro pavor na
população, levando um número grande de pessoas a manifestar sua vontade em sentido
contrário, recorrendo aos postos de identificação, para obte~ novo documento de
identificação, com a expressão "não doador de órgãos e tecidos".
Muitos médicos têm dado declarações, questionando a validade de
diagnósticos de morte cerebral, o que leva as pessoas ao medo de terem seus órgãos
retirados ainda vivas.
Além disto, a presunção de doador viola o direito ao próprio coIJ'o
e a livre manifestação de vontade quanto a doar ou não órgãos e tecidos.
Desse modo, atendendo aos anseios de nossa população

apresentamos este Projeto de Lei, acabando com a presença e exigindo a manifestação da
vontade expressa para q~e alguém assuma a qualidade de doador de órgãOs e tecidos.
Ctmclamamos. assim, nossos ilustres Pares no sentido da

~--ovação destaproposlção.

.I

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI N!! 4.069, DE 1998
(Do Sr. José Pinotti)

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
_COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

Altera a Lei n2 9.434, de 4: de fevereiro de 1997, que dispõe
sobre a remoÇa0 de 6rgaos, tecidos e partes do corpo humano para
fins de transplante e tratamento e dá outras providências.

(AS COMISSOES DE SEGURI~ADE SOCIAL E FAMILIA; E DE
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

LEI N° 9.434, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1997

CONSTITUlÇAO

o Congresso Nacional decreta:
Art. I" O art. 4', capu!, da Lei n" 9.434, de 4 de fevereiro de [997, .
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4° Fica autorizada a doaçlio de tecidos, órgãos ou partes do

corpo humano, para finalidade de transplantes ou terapêuticas post mortem, ,quando a

I?IS?Ç>E SOBRE A REMOÇÃO DE
ORüAOS, TECIDOS E PARTES DO
CORPO HUMANO PARA FINS DE
TRANSPLANTE E TRATAMENTO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

........................................................................................................
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CAPÍTULon
Da Disposição "Post Mortem" de Tecidos, Órgãos e Partes do
Corpo Humano para fins de Transplante

Art. 40 - Salvo manifestação de vontade em contrário, nos
termos desta Lei, preswne-se autorizada a doação de tecidos,
órgãos ou partes do corpo humano, para finalidade de
transplantes ou terapêutica "post mortem".
§ }o _ A expressão "não-doador de órgãos e tecidos" deverá
ser gravada, de forma indelével e inviolável, na Carteira de
Identidade Civil e na Carteira Nacional de Hahilitação da pessoa
que optar por essa condição.
§ 20 - A gravação de que trata este artigo será obrigatória
em todo o território nacional a todos os órgãos de identificação
civil e departamentos de trânsito, decorridos trinta dias da
publicação desta Lei.
§ 30 - O portador de Carteira de Identidade Civil ou de
Carteira Nacional de Habilitação emitidas até a data a que se
refere o parágrafo anterior poderá manifestar sua vontade de não
doar tecidos, órgãos ou partes do corpo após a morte,
comparecendo ao órgão oficial de identificação civil ou
departamento de trânsito e procedendo à gravação da expressão
"não-doador de órgãos e tecidos".

OU

protcllllório o _

... O triblalall:Cllll!enlli o

lII&\'IIIIlO a JlICIf ao ........... mul1a alo excedenIe a dez por cealo do YIIor c:orrl&ido da - .
lIcaado a ~ de qaoIquet """""" c;oacIicloaada ao depóIlIo do reopocIiYD YIIor.w

AlI. (1 DHo ao f $I do li!. 196 do Dec..co-Lei r1' 5.452, de 1" de DlIio de 1943 •
C4lOIOIldoçIo das LeiI do TraboIh9. a quinto redaçIo, ~ a o . - OI li ~ • .,. COIIIO

.....,

,~ Seri deuopIo seguimento .. recuno de roviIla, ... emIJorcos ou ao _"" de
inIlrumeolo. nas hipólelos de intempestividade. deserçio, falta de alçoda. iJeaitimidadc de
ou manifesta inadmissibilidade.

~,desI\lndamentaç

,.,. N. hipóIeoes dos §§ S" • (,I, caberá ligia"". no Jl<IlZO de oito diu. Sondo
lIlIIÜfeIlIIIl< infundado OU proIelllório o agravo, sujeitari o ligia_te à aplicoçlo de mul1a alo
execdentlla dez por cento do valor corrigido da causa. a favor do _vado, ficando a ~
de qualquer _
coodicionado ao depósilO do n:specti"" valor."
AlI. SI A_lHO o _illlC § S... art. 897 do IJecn:to..Lei r1' 5.452, de 1943:

"' SI No TnOOna1 Sllperior do Tra1lolho, tonlendo o agravo de inotrumento OI ~
-'rioo ao julprnento do mérito do recuno deoepdo, podert _ .... aproeiodo de imediaIo.w
AII.(,I O art. 22 da Lei r1' 1.038, de 28 de.maio de 1990. possa a vigorar tom a quinto

1OllaçIo:

"AlI. 22. Julpdo proecdenle o pedido, o Presidente do Tn1>unal comuni<rri.
imediatamente, a decido aos clqIoo do poder público inten:ssados e roquiIilalá a inlotVeDçlo ao
I'raidalle da Ropóblica."
lII1JqIIeaIea:

§ 40 - A manifestação de vontade feita na Carteira de
Identidade Civil ou na Carteira Nacional de Habilitação poderá
ser reformulada a qualquer momento, regístrando-se, no
documento, a nova declaração de vontade,
§ 50 - No caso de dois ou maís documentos legalmente
válidos com opções diferentes, quanto à condição de doador ou
não, do morto, prevalecerá aquele cuja emissão for mais recente.

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

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

AlI. .,. Acn:scentanHe à Lei r1' 8.038. do 1990, os lCg1IÚI\eI artiaoo. reII1IlllmIIdo- OI

"AlI. 43. NIo cabem
TribunoI Foderal.

ernbcJoo infiin8en!es contra decido

do ploo'rio do 8 _

AlI. 44. O _
extrao<dinúio, bem como o _
eopec:iaI, quOodo ~ de
declJIo ~ ficari retido o só Iefi proeossado se o mlenr a parto. opclo. decido Iúlal. .
AlI. 45. A doeido de TIIrma, no Superior Tn1>unal de 11J11iça. lCri tomada pelo _
lIIIloria abooIuta de ICllllIIOIIIbros.

da

PInpIó \loico. Em lIa_ eorpu originirio ou lOOuruI, ha\1:odo c:n>pIIé, pavaIoccrá
• decido maiJ fawrivel ao paciente.

AlI. 46. AI deIpeJas do pane de remeosa o ",tomo dos atJlos _
IOCOIbidu ~
DocumeaIo de Arroc!'da9Io de Ilcceita Federal (DARP), de acordo com tabela expedida pelo
S _ Tribunal Federal. pelo Superior Tribunal de 1ustiça.

ParágIúo ÚIÜCo, A S=otaria do Tribunal local zolari pelo recolhimento du dape.
poIlaiI, euja falta, pomn, lOIUOllIe implicari d<OClÇlo se o t=rrenIo, intimado, 010 lIIIprl-la an
c:iDco diu.w

Ar\. &li BIla Lei entra em vigor na data do ltII publicaçlo.
BruIlia,

PROJETO DE LEI N° 4.07.0, DE-l998
(Do Poder Executivo)
Mensagem n° 43198

LEGISLAÇÃO errADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ES11lDOS LEGISLA:nvOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
Di.pIle IIobre o processllIIIeIlto de recursos' no lIIbito dos
Superiores.

(A COMISSAO DE COMSTITUIÇIO E JUSTIÇA E

D~

~ribUD8i.

REDAÇIO)

DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

.

;

o CONGRESSO NACIONAL dec"'la:
~a

TITULON
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

AlI. 1I o art. 481 da Lei n'5.869. de 11 dejaneiro de 1973 -CódígodeProceuo Civil-.
Yi8<nt _ido do lICgointe parágrafo íuúco:

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

"POIigrafo íuúco. Us órglos fracionários dos tribunais nllo subruetaIo ao pIa>6rio da
Corte ou ao órBlo especial a arglliç50 de inconstitucionalidade. qlWldo ji houver proIIUIlCi_
do 8upn:mo Tribunal,Fedem! sob", a questãO."
AlI. 2' O ar\. 511 da Lei n'5.869, de 1973,passa a vigorar com ueguin!ereclaçlo:
"AlI. 511, No ato de inletpo.ição do "",urso. o n:correnIe comprovari, qUllldo exlPdo
pela \esiSl1Çlo pertinente, o respecUvo preparo, inclusive porte de remessa e de - . iob pem
de deiÔrçIo."
AlI. J2 O ar\. 557 da Lei rI' 5.869. de 1973. possa a vigorar amo<ido doo qulDleo
podpIbo, l'CIlllDICI'III o atual parágrafo íuúco para' I":

"' 'J!. No 8upn:mo Tribunal Federal e 00 Superlcr Tribunal de Justiça. estIIldo a deoiIlIo
rocorrida em confrooto com SómuJa ou juri'l""d6ncia dominonte do!CSpCCli"" TribunII, podert o
reIalor do _
dar-lhe provimento mediante despecbo. do qnal caberá osnwo. no Jl<IlZO de
cIllco dias. ao ÓtgIO competente parajulgamento do teeurso.
co.ndiçlJes do parápfo II1Ierlor, podert o ieI,Ior do
de
ÍllIttUmoIlto <far..1be provimento por despacho, para odequor a decido recottIda i jurispNcIeaela
lUID1IIada-'ilu pociflCllda da Corte, cabendo, des.a decis1fo, o agravo previllo no ...-..ro anlerior.

f Jl Nas mesmas

1988

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

.........

SEçÃovm
Do Processo Legislativo
~,,~

.

SUBSEçÃom
Das Leis

Art, 64. A discussão e votação dos projetos de lei de
iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal
Federal e dos Tribunais Superiores terão inicio na CAntara dos
Deputados,
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§ 10 O Presidente da República poderá solicitar urgência
para apreciação de projetos de sua iniciativa.
..........uu

#'

••

••••••••. .••
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§ l° - O agravo de instrumento será instruído com as peças
apresentadas pelas partes, devendo constar, obrigatoriamente,
sob pena de não conhecimento, cópia do acórdão recorrido, da
petição de interposição do recurso denegado, das contra-razões,
da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e das
procurações outorgadas aos advogados do agravante e do
agravado.

.

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

* § r com redaçao dada pela Lei número 8.950, de 1311211994.

LEI N° 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Institui o Código de Processo CiviL
LIVRO I
Do Processo de Conhecimento

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

§ 2° - Distribuído e processado o agravo na forma
regimental, o relator proferirá decisão.

* § 2'cornredaçãodadape!a l.ei número 8.950, de 1311211994.
§ 30 - Na hipótese de provimento dó agravo, se o
instrumento contiver os elementos necessários ao julgamento do
mérito do recurso especial, o relator determinará sua conversão,
observando-se, daí em diante, o procedimento relativo a esse
recurso.

* § 3' com redação dada pela Lei número 8.950, de 1311211994.

TÍTULO IX
Do Processo nos Tribunais

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

.

~

CAPÍTULOll
Da Declaração de Inconstitucionalidade

§ 40 - O disposto no P!!1"ágrafo anterior aplica-se também ao
agravo de instrumento contra denegação de recurso
extraordinário, salvo quando, na mesma causa, houver recurso
especial admitido e que deva serjulgado em primeiro lugar.

*

§ 4' com redoção dada pela Lei número 8.950, de 1311211994.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*W • • • • • • • • • • • •

Art. 481 - Se a alegação for rejeitada, prosseguirá o
julgamento; se for acolhida, será lavrado o acórdão, a fim de ser
submetida a questão ao tribunal pleno.

CAPÍTULO VII
Da ordem dos Processos no Tribunal

TÍTULO X
Dos Recursos

Art. 557 - O relator negará seguhlento a recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou
contrário à súmula do respectivo tribunal ou tribunal superior.

.

................................;

* Artigo, "caput", com redação dada pela Lei número 9.139, de 3011111995.

CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

................................................................................................................
Art. 511 - No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de retomo, sob pena "de
deserção.

Parágrafo único. Da decisão denegatória caberá agravo, no
prazo de 5 (cinco) dias, ao órgão competente para o julgamento
do recurso.
Interposto o agravo a que se refere este parágrafo, o relator
pedirá dia.

* Parágrafo com redação doda pela Lei número 9.139, de 301IJ11995.

* Artigo, "copul", com redoção dada pela Lei número 8.950, de 1311211994.

Parágrafo únir.o. São dispensados de preparo os recursos
int;erpostos pelo Ministério Público, pela União; 'pelos Estados e
Municípios e respectivas autarquias, e pelos que gozam de
isenção legal.

* Parágrafo acrescido pela Lei número 8.950, de 1311211994.

.......................................................................................................
CAPíTULO VI
Dos Recursos para o Supremo Tribunal Federal e o

........................................................................................................
......,

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
DECRETO-LEI N° 5.452, DE 01 DE MAIO DE 1943
Aprova a COIlsolidação das leis do Trabalho.
TíTULO X
Do Processo Judiciário do Trabalho

SEÇÃO II
Do Recurso Extraordinário e do Recurso Especial
~

~

~~

~~

Art. 544 - Não admitido o recurso extraordinário ou o
recurso especial, caberá agravo de instrumento, no prazo de 10
(dez) dias, para o Suprémo Tribunal Federal ou para o Superior
Tribunal de Justiça, conforme o caso.

CAPíTULO VI
Dos Recursos

.

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

~

Art. 896 - Cabe Recurso de Revista das decisões de última
instância para o Tribunal Superior do Trabalho, quando:

* ArL 896 com redação dada pe!a Lei mímcl'lJ 7.701, de 2111211988.

* Artigo, "cap",a,~ com redação dada pela Lei número 8.950, de 1311211994.

.
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§ 5° - Estando a decisão recorrida em consonância com
enunciado da Súmula da Jurisprudência do Tn1>unal Superior do
Trabalho, podem o Ministro Relator, indicando-o, negar
seguimento ao Recurso de Revista, aos Embargos, ou ao Agravo
de Instrumento. Serã denegado seguimento ao Recurso nas
hipóteses de intempestividade, deserção, falta de alçada e
ilegitimidade da representação, cabendo a interposição de
Agravo.

REGIMENTO INTERNO
DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
••••••• u

_ •••• •

,• • • • • • • • • • • • • • • • •

PARTE 11
Do Processo

* § 5" com redação dada pelo Lei nÍJmero 7.701, de 21/1211988.

TITULOm
Das Sessões

Art. 897 - Cabe agravo, no prazo de 8 (oito) dias:
a) de petição, das decisões do Juiz ou Presidente, nas
execuções;

CAPíTULO VI
Das Sessões das Turmas

§ 4° - Na hipótese da alínea "b" deste artigo, o agravo será
julgado pelo Tribunal que seria competente para conhecer o
recurso cuja interposição foi denegada.

* Com redação dada pela Lei nÚlllero 8.432, de 11/06/1992.

LEI N° 8.038, DE 28 DE MAio DE 1990
INSTITUI
NORMAS
PROCEDIMENTAIS
PARA
OS
PROCESSOS
QUE
ESPECIFICA,
PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA E O SUPREMO
TRlBUNAL FEDERAL.

Art. 181 - A decisão da Turma será tomada pelo voto da
maioria absoluta dos seus membros.
§ 1° - O Presidente da Turma participa dos seus julgamentos
com as funções de relator, revisor e vogal.
§ 2° - Não alcançada a maioria de que trata este artigo, serã
adiado o julgamento para o fun de ser tomado o voto do Ministro
ausente.
§ 3° - Persistindo a ausência, ou havendo vaga,
impedimento ou licença, por mais de um mês, convocar-se-á
Ministro de outra Turma (ART.55).
§ 4° - No habeas corpus e no recurso em habeas corpus,
havendo empate, prevalecerá a decisão mais favorãvel ao
paciente.

Supremo Tribunal Federal

TÍTULO I
Processos de Competência Originária

BAIlBA8 CORPl1B 1(. 74.761-2

PROCED.

CAPíTULO III
Intervenção Federal
••••••••••••• !\

.

Art. 21 - Realizada a gestão prevista no inciso I do artigo
anterior, solicitadas informações à autoridade estadual e ouvido
o Procurador Geral, o pedido será distribuído a um relator.
Parágrafo único. Tendo em vista o interesse público, poderá
ser permitida a presença no recinto às partes e seus advogados,
ou somente a estes.
Art. 22 - Julgado procedente o pedido, o Presidente do
Superior Tribunal de Justiça comunicará, imediatamente, a
decisão aos órgãos do poder público interessados e requisitará a
intervenção ao Presidente da República.

TiTULom
Disposições Gerais

Art. 43 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

: DISTRITO FEDERAL

~'r01l

• KIlf. KAtIJlfC:tO

PACTE.
PACTE.
PACTE.
PACTE.
IMPTE.
COATOR

:
:
:
:

coRdA

LUIl! PAClIECO DRllMOND
llAROLOO RODRIGUES NUNES
lfALDEMIR GllRCIA
CARLOS TEIXEIRA MARTINS
JOÃO COSTA RIBEIRO FILHO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTlCA - STJ

».(:;1.•10 : Por unanimidade, a Turma deliberou afetar
a.o Plenário o julgamento do pedido. Ausente, justificadamente, neste
julgamento, o Senhor Ministro Carlos VelloBo. ~a. Turma, 13.5.97.

Deaialo : Miado o julgamento pelo pedido de viata do
Miniatro carloa VellOllo, ap6a o voto do Mini.tro HIlur1c10 Co......
(Relator), deferindo o pedido, no. terMO. do voto qUe proleriu..
Auaenta, jUlltificadaloente. o Miniatro celllO de !fe110. 1'al.oIl pel""
pecientea o Dr. Jo1f.o eceta Ribeiro Pilho. Ple"'rio, 21.S.n.
Deaielo : O Tribunal, por maioria, deferiu o pedido,
DOtI
te:t1llOa do voto do Miniatro Mauricio Conta (Relatõr) ,
declarando, ai~, incidentalmente, a inconatitucionalidade da
expres.lo -absoluta de .eu. IDetAbro.", COQ8tante do .sam&Si. do art. lllo
do Regi...nto Interno do Superior Tribunal de JuIItiça, _i<loll ""
Miniatroa Carloe VelloBo .. Octavio Ga11otti. V...,ou O PX'Midente.
Auaentlt.f' justificadamente, o Miniatro Monira Al"ftaf' ., na.ttt
julgamento, o Miniatro N~ri de Silveira. Plenh'io. n.os.!'7.
DQ'l'A: HABBAS-COII.PrJS. J11LGAIlIlIIT9 DIl lllICl1ItlIO r'·::CUL,
cfVEL OU CRIMINAL, PERA!lTll O SUPERIOR 'l'RIBUlilIL DIl .:rosTlÇA. QllllIIQr

Pl\RA üllLG1lMIlIlTO, l41úOR1ASIMPLIlB IRI-BTJ, ART. 181. 0I.P0'rl.

.1\ rt. 44 - Revogam-se as disposições em contrdrlo,
especialmeilte os artigos 541 a 546 do Código de Pmc~s~o Civll
e a Lei número 3.396, de 2 de junho de 19:5&.
.

SUapenallo de julg..-nto de rtcurllO
ap6. te.r .ido alcançada 11 _roria simples, para
de Mini.tro auunte • s.••• Of' a fim de que a
t.-de pela . .loria abaoluta do. membro. de
Tribwlal de Juetiça (RI-STJ, art. 181, caput).

AepllCial crillinal•
aguardar o retOrDo
daliberaçlo foa..
~ do SUpttrior
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I

1· do art.

615 do e6digo de

Proce.880 Penal,

contido no capitulo V do Titulo 11 do Livro 111, que concede a
declalo lMia favorável ao r~u no caso de empate na votaçlo, aplicase apena0 a08 recur.o. previstos no mesmo capitulo (recurso eM
aentido f!lItrito, apelaçAo e embargos infringente.,. e de nulidade),
excluido8 , portanto,
os recursos extraoX:din'rio e especial.
Pi-ecedentes: He n· SG.481-RJ, in RTJ 91/804; He n·· 58.318-RJ, in RTJ
102/532.

2. A exig@ncia de maioria absoluta dos membros da Turma
para a tomada de decioõe., contida no caput do art. 181 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, E inconstitucional porque
di.põe sobre direito procellsual, que ~ mat'ria da competAncia
legislativa exclusiva là Un110 (CF, art. 22, Il.
3. Habeas-corpus conhecido e provido para decl.arar que a
4eci81.0 definitiva da
Turma do Tribunal Superior de Justiça, ao
julgar o Recurso Especial n- 94.798~RJ, é Aquela tomada por 2 votos
contra 1 na SeIJB.o de 12.11.96, sendo nula _ que resultou do
proe.eguimento do julgamento, de 3 votos contra 2, na Ses810 de

,&

10.12.96.
.4. . Deol_raçl.o da inconstitucionalidade das axpresslSe8
-.z,.oluea doll lleUB m.mbro." contida no caput do art. 181 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

MENSAGEM ti" 43, DE 1998, DO PODER EXECUTIVO
Senho.... Membro. do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 64, panigrafo 1°, da Constituição Federal, submeto à elevada
deliberaçio de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros
de Estado da Jmtiça e Chefe da Casa Civil da Presidência da Republica, o texto do projeto de lei
que "Dispõe sobre o processamento de recursos no âmbito dos Tribunais Superior~".

~.
U\..-(

Brasília, 13

de janeiro de 1998.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS ti" oo3-MJ/CC-PR, DE 12 DE JANEIRO DE 1998,
DOS SRS. MINISTROS DE ESTADO DA JUSTIÇA E CHEFE DA CASA CIVIL DA
PRESID~NCIA DA REPÚBLICA

Excelentlssimo Senhor Presidente da Republica,

1. A realidade vivenciada atualmente pelas Cortes Superiores é de
verdadeira incapacidade material de enfrentar a enxurrada de recursos que lhes são, diariamente,
submetidos a apreciação. O ponto fulcra! do problema não se encontra na ausência de
aperêlhamento material ou humano, mas na intrincada sistemática recursal existente, que
pemlÍte, na prática, que qualquer demanda judicial alcance o Supremo Tribunal Federal e os
tribunais superiores, abarrotando de processos essas Cortes, muito acima da capacidade humana
de dar vazio a tal volume de processos.

O Supremo Tribunal Federal, no ano de 1997, julgou 40.815 processos, o
que representa uma média de 4.000 processos apreciados por cada um de seus ..'"istms. No
entanto, tal esforço, que superou todas as marcas anteriores Gá que em 1996.haviam sido
Julsados 31.662 processos), nlfo conseguiu reduzir significativamente o estoque acumulado de
recursos pendentes de julgamento. uma vez que a Suprema Corte findou o ano com um acervo
de 96.875 processos (em 1996 entraram 24.947 e em 1997,35.077).
A silullção do SUpl:l'ior Tribunal de Jmtiça nãó é diferente. Dos 3.711
processos julgados no ano de 1989, quando de sua instalação, chegou, no ano de 1997 (até o mes
de novembro) à cifra recorde de 94.140 processos julgados (quase alcançando os 100.000 até o
lina1 de dezembro). No entanto. já começa o ano de 1998 com um estoque superior a 40.000
proceaos. O crescimento IlS!UStador dos recurnos, no entanto, diz respeito a matérias
praticamente id!nticas. monnente nas áreas tributária, previdenciária _ administrativa, que
representam maio de 60% dos processos apreciados pelo STJ. Como, nessas matérias, a Corte já
fmnou juritptud!ncia, sumulada ou não, a sobrecarga de processos em relação aos quais não
seria necesúrio que o Col_aiado voltasse a se manifestar é desumana em termos de dis~ndio de
trabII1ho, com a aaravante de que, em cada processo, pode haver a argüição de preliminares
(intempestividade. de.terçlio. irregulnridnde de repre~nt:l~o. prequestionamento, especificidade
da divera~i.. etc) que o tomam. nesse aspecto, distinto dos demais, obrigando o magistrado a
apreciar um a um.
Para desatbgar ao menos as sessões de julgamento, a solução adotada.
tanto pelo ST; quanto pelo STF tem sido a de organizar pautas dirigidas, em que se elencam os
processos que. por sua identidade de matéria, terão o mesmo desfecho decisório, já estando
poclficada a questlfo nessas Cortes.
.
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A melhor solução para a queslão da sobrecarga de trabalho repetitivo nas
Cortes Superiores seria a adoção da súmula vinculante. objeto do PEC ng 96192, que ora tramita
na camara dos Deputados. relatado pelo Deputado JAIRO CARNEmO. No entanto, enqoanto
tal medida não é aprovada. busca-se solução que resolva em parte o problema.
No caso do Tribunal Superior do Trabalho, onde se tentou solucionar o
problema na base de aumentar o nUmero de juízes atuando na Corte, através da convocação
,}(~rdinária, por um ano, de 10 juízes dos TRTs, o que elevou para 37 o número de
~aglStmdoS operando naquela Corte Superior. chegou-se li cifra recorde de 87.323 processos
Julgados no ano de 1997. Recorde notável, tendo em vista que no ano anterior, que já havia
superado todas as marcas. havi3I11 sido julgados apenas 57.863 processos. Ora, o ano de 1997
findou ~nra o TST com o estoque remanescente de 126.225 processos para serem apreciados.
dos q!lals 94.969 ~equer foram distribuídos. ou seja. se o TST não recebesse nenhum processo
novo no ano de 1998, ainda assím. mesmo com novas convocações de juízes, não seria capaz de
dar vazão a tal volwne de recursos.
A prõpria experiência de fracionamento interno da Seção de Dissídios
Individuais do TST (que promove, entre outros misteres, a unifonnização de jurisprudência entre
as 5 .Tunnas do Tribunal) em duas subseções, para diminuir o colegiado, duplicando a
capaetclade de julgamento dos processos (uma se dedicando às ações rescisórias e mandados de
segurança, enquanto a outra apreciava os embargos de divergência), demonstrou que há questões
~ue podem requerer a unifonnização entre as duas subseções, monnente no que diz respeito à
IDterpretação de normas processuais, criando-se, dessarte, mais uma instância interna dentro do
TST, o que vem a complicar ainda mais a sistemática recursal.

Finalmente, devido à tão esgrimida independência do magistrado na
interpretação da lei, está sendo vivenciando pelo Judiciário Trabalhismo. fenômeno da avalanche
inusitada de recursos e ações rescisórias em matéria de planos econômicós (Bcesser, Verão,
Collor e URPs de abril e maio/88), onde as JC1s e TRTs insistem em garantir aos trabalhadores
os resíduos inflacionários suprimidos pelos referidos planos, quando o Supremo Tribunal
Federal decidiu no sentido da inexistência de direito adquirido aos referidos resíduos, tendo o
Tribunal Superior do Trabalho revisto seus verbetes sumulados que os deferiam. O que se tem
verificado na prática, diante dessa realidade. é a realização de sessões diárias de julgamento no
TST, com as pautas abarrotadas de processos versando sobre planos econômicos, representando
mais de 80% dos processos julgados.
Há, portanto, urna crise estrutural do modelo existente, que exige reformas
estruturais, visando 'a diminuição do número de causas submetidas a julgamento nas Cortes
Superiores, de modo a que posssam ser melhor debatidas aquelas que efetivamente dependem de:
um pronunciamento inovador dessas Cortes. A continuarem funcionando com o volume de
processos ora existentes, estão ameaçadas de entrarem num colapso operacional sem
precedentes. pois já se. torna fisicamente impossível para um número limitado de magistrados
apreciar tantas causas.
Diante de tal quadro apresentado atualmente pelos Tribunais Superiores. ê
de suma importância que se dê. com a máxima urgência possivel, uma solução para o problema
do abarrotamento de recursos que chegam a essas Cortes. E a solução. como visto, não passa
pelo awnento do número de juízes ou tribunais. mas por uma reformulação de pontos básicos da
sistemática decisória e recursal em relação ao modelo ora vigente.
2. Nesse sentido. as alterações e acréscimos propostos no presente projeto
de lei em relação ao CPC. CLT e Lei n2 8.038/90 se fazem necessárias para desafogar as pautas

de julgamento dos tribunais superiores - Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça
e Tribunal Superior do Trabalho -, em que a avalanche de recursos sobre matérias já sumuJadas
ou pacificadas tem desafiado a capacidade de julgamento colegiado nas sessões que são precisas
para apreciar o elevado número de recursos sobre matérias idênticas.
A praxe que as Cortes Superiores têm adotado é a do julgamento em
conjunto de tais matérias. declinando·se apenas o número dos processos, para os quais o relator
dá a mesma decisão, com o referendum do colegiado. sem que este tenha ouvido relatório
circunstanciado ou discutido o processo. Assim. na prática. as decisões nesses processos já têm
sido adotadas de foona monocrática, baseadas na confiança que o colegiado atribui ao relator no
enquadramento di matéria como pacificada.

A vantagem da alteração legal seria a de racionalizar o funcionamento dos
Tribunais Superiores. desafogando as sessões de julgamento, uma vez que, muitas vezes, o
processo já teria condições de ser decidido, mas fica aguardnndo pauta para julgamento. Haveria,
~~tt:' sensíveis vant'agens para o jurisdicionado, pela maior presteza na prestação
JunsdiclOnal.
Com relação ao rST, o acréscimo do § 5" ao art 897 da CLT visa a dar ao
agravo de instrumento contra despacho denegatório de recurso de revista tratamento similar ao
ofertado pelos §f ·3' e 4' do art. 544 do CPC aos agravos de instrumento em recurso
extraordinário ou especial. No mesmo diapasão, estando sumulada a matéria, poderia a Causa ser
decidida, de imediato, no. próprios autos do agravo de instrumento no Ambito do TST
p~ti~iando-se, .dessartc, os princípios da economia e celeridade p~s, com o que ~
eVItaria a neceSSIdade de aguardar a subida do recurso principal para, só entlfo, julgar o mérito da
causa.
No que concerne à previsão de agravo da decido monocrática do relator
que der provimento a recurso, a medida condiz com n necessidade de não se subtrair ao
~le~iado a apreciação da matéria. com vista a posslvel recurno extraordinário, quando
lOexlStente orientação jurisprudenciai do Supremo Tribunal Federal ou sendo esta conflitante
com a dos tribunais superiores.

3. No mesmo diapasão. a inciusão do parágrafo único ao art 481 do CPC
daria iguaJ celeridade aos julgamentoS'. na medida em que evitaria remessas demcccssárias de
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matéria constitucional aos plenários dos fribunnis. quando o Supremo Tribunal Federni já se

PROJETO DE LEI N° 4.071, DE 199J

. houvesse pronuncindo sobre a questão. F1.ls medidas contribuiriam enomtemente plU'a agiliztU' o
;mdumento dos 'Processo,; no âmbito dos tribunais. dando urna resposta mais rápida. a.c.s anseios
dil sociedade por um Ju~tiça mais rrípida e econômica.

(Do Poder Executivo)
Mensagem n° 44198

4. A alteração de redação do art. 511 do CPC refere-se unicamente :i
inclusão do recolhimento do porte 'de remessa. do processo entre os requisitos que deverão ser
comprovados para a apreci3ção do recurso. no que conceme aos pressupostos de admissibilidade
genéricos. uma vez que o dispositivo em tela.. na sua redação original,. refere~se apenas â
comprovação do pagamento do porte de retomo. quando a lei exige o pagamento de ambos.
A omissão do porte de remessa no referido dispositivo tem ocasionado o
não conhecimento de muitos recursos. reputados como desertos~ peJa não comprovaçâo do
pagamento do porte de remessa. A celeuma, no âmbito do STJ, em face da omisslo, ocasionada
inclusive pelo tratamento diverso dado pelos vários Tribunais Regionais Federais e Tribunais de
Justiça à questão, onde uns exigem e outros não. o recolhimento do porte de remessa e de
retomo dos autos, levou aquela Corte a delegar a seu Presidente competência para orientar. de
fonna provisória. os tribunais inferiores. quanto a tal questão. para que haja uniformidade de
tratamento.
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Dispõe sobre a abrangência das sentenças prolatadas em ações
caráter coletivo e a execuçl!o contra a J;'azenda Pública.

de

(A COMISSl\O DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 19 Acrescentam-se os seguintes
renumerando·se o atual ..utigo 4 g:

arts.

42 e

52

à Lei n2 9.494, de 10 de setembro de 1~.
•

. ':Art. 4 A senten~ civil prola~d.a em ação de caráter coletivo proposta por entidade
aSSOClatlva., na defesa dos Interesses e dIreitos dos seus associados, abrangerá apenas: os substituídos
que tenham domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator.
2

Assim, com J. alteração, ficará pacificada a questão. O aetéecimo do art. 46
à Lei 8.038/90' especificaria. no caso do recurso especial c do extraordinário, a forma de
recolhimento dos portes de remessa e retomo do processo.
S. A nova redação proposta para o art. 22 da Lei n' 8.038190 tem por
finalidarle deixar claro que a distribuição do pedido de interVenção para um relator, tal como
pnMJlo no art. 21 da mesma Lei, é procedimento a ser adotado tanto no STJ quanto n~. A
redaçIo atual do ar!. 22, mencionando exclusivamente o Presidente do STJ como autoridade que
deverá comunicar o resultado do julgamento ao Presidente da República para a decretaçlo da
interVençilo, toro levado à intetpretaÇilo no sentido de que o pedido de interVenÇilo, no âmbito do
STF, deveria ter sempre como relator o próprio Presidente da STF, o que tem sobreCartegadn
aquela autoridarle.

Arf. 5~ A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, entrega de bens ou
mercadonas, mc1usão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação concessão de aumento ou

~en~o de vantagens ~ servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municlpios,

InclUSive de suas autarquIas e fundações, apenas poderá ser executada após seu trânsito em julgado.

. Par~o único. A sentença pt'<;lferida em a.ção cautelar só poderá. ter cariter utisfativo quando

transItada em Julgado a sentença profenda n3. açio principal." ..

Art. 2.2 Es~a Lei entra em vigor na data de sua publ~cação.

Brasília.,

Assim, a alteração legal, passando a designar genericamente o presidente
da tribunal ao qual for dirigido o pedido de intervenção, como autoridarle implementadora das
medldas posteriores ao julgamento da matéria pelo tribunal, quer seja o STJ, quer seja o STF,
acabaria com a controvérsia sobte a abrangência do art. 21 da. mesma Lei, evitando~se a
ne<:e5Jidarle de se deelinar nesse. dispositivo legal, especificamente, quais os Tribunal. que

LllGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

abranlle.

CONSTITUIÇÃO

6. Seguindo na mesma esteira de desafogam.nto das órgãos de cúpula do
Poder Judiciário, o acréscimo de novo art. 43 il Lei n' 8.038190 visa à redução dos embargos
infringentes no âmbito do Supremo Tribunal Federll, uma vez que as malérias que silo levadas
ao Plenário já silo de tal relevância, que os debates verificados para a fixação do posicionamento
da. Corte raramente ensejariam a revisão de posturas por parte daqueles que já se pronunciaram a
favor ou contra as leses veiculadns em recursos oU ações apreciadas em Plenário.

DA
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

.

7. O acréscimo do ar!. 44 il Lei n' 8.038/90 tem por finalidade evilM a

.

~
1

Mini

Aviso nO

48

END

e Estado da Justiça

-

~

Ministro de Estado Chefe daCa.u Civil
da Presidêncii da República

SUPARlC. Civil.
Em 13

dejaneiro de 1998.

senhor Prime~o Secr~tã:iD...

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentissimo Senhor Presidente da
República relativa a projeto de lei que "Dispilc sobre o pror=mento de recursos no âmbito dos
Tribunais Superiores'.
.
.
Atenciosamente.

C:~

CLOVIS DE BARROS CARVALH~
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
d. Presidêneia d. República

A Sua Excelência o Senhor
I:leputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiw S=etário da Câmam dos Deputados
BRALJA-DF.
.

.

TÍTULO II
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

"ubida. descida do precesso. dos Tribunais Federais ou Estaduais para o STJ • STF, para
apreciação exclusiva de questões prejudiciais. até que se chegue ao mérito da. causa. A alteração
da sistemática simplificaria o processo, concentrando todas :as questões - prefaciais e de mérito , para a apreciaçilo em conjunto. quando da conclusw do exercicio de jurisdiçilo pelos Tribunals
inferiores.
8. Finalmente. no que conceme à inclusão de dispositivo referente ao
funcionamento das Turmas do STJ, trata-se unicamente de adotar previsilo tegal sobre questilo
que o Supremo Tribunal Federal. examinando o art. 181 do Regimento Intemo da STJ,
considereu matéria de indole processual, somente disciplimivel pela via legal, a par de reputar
restrit) aos ~ursos de natureza ordinária o privilégio do empate. no julgamento de recurso em
ltakIU corpus, ser favorável ao paciente (efr. nessas dUM matéri~ a decisão tomada no HC
74761-DF, ReI. Min. MAURiCIO coRRiA. In DJU de 12109197, ug. 43.713).
_.
São estas. Senhor Presidente. as razões que nos levam a propor a Vossa
Excel!ncia o encaminhamento eo Congresso Nacional do anexo prejeto de lei.
Respeitosamente,

1988
:

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes:

.

.

XXI -as entidades associativas, quando expressamente
autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados
jt,lgiçial 9U extr:;ljudiçialm!.l!1t~;

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

........................................................................................................................
SUBSEÇÃO III
Das Leis

.................................................................................................................
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Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de
iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal
Federal e dos Tribunais Superiores terão inicio na Câmara dos
Deputados.
§ l° O Presidente da República poderá solicitar urgência
para apreciação de projetos de sua iniciativa.

III -.promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de
outros ipteresses difusos e coletivos;

...........,
CAPÍTULO III
Do Poder Judiciário

TÍTULO VI
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO
~

.

CAPÍTULO 11
Das Finanças Públicas

SEÇÃO I
Disposições Gerais
SEÇÃO 11
Dos Orçamentos
Art. IOO.À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os
pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadúal ou
Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se·ão
exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos
precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a
designaÇão de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e
nos créditos adicionais abertos para este fim.
§ 1~ É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de
direito público, de verba necessária ao pagamento de seus
débitos constantes de precatórios judiciários, apresentados até 1°
de julho, data em que terão atualizados seus valores, fazendo-se
o pagamento até o final do exercicio seguinte.
§ 2" As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão
consignados ao Poder Judiciário, recolhendo-se as importâncias
respectivas à repartição competente, cabendo ao Presidente do
Tribunal que proferir a decisão exeqüenda detenninar o
pagamento, segundo as possibilidades do depósito, e autorizar, a
requerimento do credor e exclusivamente para o caso do
preterimento de
direito de precedência, o seqüestro da
quantia necessária à satisfação do débito.

Art. 167. São vedados:
I - o inicio de programas ou ~r"!ietos não incluídos na lei
orçamentária anual;
11 - a realização de despesas ou a aS~unção de obrigações
diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
LEI N° 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Institui o Código de Processo Civil
LIVRO I
Do, Processo de Conhecimento

seu

SEÇÃO IV
Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: .
§ 2° As causas intentadas contra a União poderão ser
aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor,
naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à
demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito
Federal.

CAPÍTULO IV
Das Funções Essenciais à Justiça

.....:

TÍTULO VIII
Do Procedimento Ordinário)

SEÇÃOU
Da Coisa Julgada
Art. 475 - Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não
produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a
sentença:
I - que anular o casamento;
11 - proferida contra a União, o Estado e. o Município;
LIVROU
Do Processo de Execução

SEÇÃO I
Do Ministério Público
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na
fonna da lei;
11 - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos
serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta
Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia;

.

CAPÍTULO VIII
Da Sentença e da Coisa Julgada.

TiTULO I
Da Execução em Geral
CAPÍTULO III
Dos Requisitos Necessários para Realizar Qualquer Execução
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SEçÁon

LEI N° 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985

Do Título Executivo
ART.5SS - A execução provisória da sentença far-se-á do
mesmo mo.do que a definitiva, observados os seguintes
princípioS:
I - corre por conta e responsabilidade do credor, que
prestará caução, obrigando-se a reparar os danos causados ao
devedor;
n - não abrange os atos que importem alienação do domínio,
nem permite, sem caução idônea, o levantamento de depósito
em dinheiro;-

LIVRon

Do Processo de Execução
TÍTULon
Das Diversas Espécies de Execução

CAPÍTULO IV
Da Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

SEçÁom
Da Execução contra a Fazenda Pública
Art. 730 - Na execução por quantia certa contra a Fazenda
Pública, citar-se-á a devedora para opor embargos em 10 (dez)
dias; se esta não os opuser, no prazo legal, observar-se-ão as
seguintes regras:
I - o juiz requisitará o pagamento por intermédio do
presidente do tribunal competente;
n - far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do
precatório e à conta do respectivo crédito.

LEI COMPLEMENTAR 82, DE 21 DE MARÇO DE 1995
DISCIPLINA
OS
LIMITES
DAS
DESPESAS COM O FUNCIONALISMO
PÚBLICO, NA FORMA DO ART. 169
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Art. 1° - As despesas totais com pessoal ativo e inativo da
administração direta e indireta, inclusive fundações, empresas
públicas e sociedades de economia mista, pagas com receitas
correntes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios não poderão, em cada exercício financeiro, exceder:
I • no caso da União, a sessenta por cento da respectiva
receita corrente líquida, entendida esta como sendo o total da
receita corrente, deduzidos os valores correspondentes às
transferências por participações, constitucionais e legais, dos
Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação de
tributos de competência da União, bem como as receitas de que
trata o art. 239 da Constituição Federal, e, ainda, os valores
correspondentes às despesas com o pagamento de beneficios no
âmbito do Regime Geral da Previdência Social;

DISCIPLINA A AÇÃO CIVIL PúBLICA
DE
RESPONSABILIDADE
POR
DANOS CAUSADOS AO MEIO
AMBIENTE, AO CONSUMIDOR, A
BENS E DIREITOS DE VALOR
ARTÍSTICO, ESTÉTICO, HISTÓRICO,
TURÍSTICO
E
PAISAGÍSTICO
DÁ
OUTRAS
(VETADO)
E
PROVIDÊNCIAS.

Art. 16 - A sentença civil fará coisa julgada "erga omnes",
nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto
se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de
provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar
outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.

* Artigo, "caput", com redação dada pela Lei

12.

9.494, de 10/09/1997.

LEI N° 8.038, DE 28 DE MAIO DE 1990
INSTITUI
NORMAS
PROCEDIMENTAIS
PARA
OS
PROCESSOS
QUE
ESPECIFICA,
PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA
E O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
TÍTULO I
Processos de Competência Originária

CAPÍTULO III
_Intervenção Federal

Art. 21 - Realizada a gestão prevista no inciso I do artigo
anterior, solicitadas informações à autoridade estadual e ouvido
o Procurador Geral, o pedido será distribuído a um relator.
Parágrafo único. Tendo em vista o interes~e público, poderá
ser permitida a presença no recinto às partes e seus advogados,
ou somente a estes.
Art. 22 - Julgado procedente o pedido, o Presidente do
Superior Tribunal de Justiça comunicará, imediatamente, a
decisão aos órgãos do poder público interessados e requisitará a
intervenção ao Presidente da República.
TÍTULO III
Disposições Gerais

Art. 43 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CÓDIGO DE PROTEÇÃO DO CÚNSUMIDOR
LEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DO
OUTRAS
CONSUMIDOR E DÁ
PROVIDÊNCIAS.
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MENSAGEM ti" 44, DE 1998, DO PODER EXECUTIVO

TÍTULO I
Dos Direitos do Consumidor
CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Art. 1° - O presente Código estabelece normas de proteção e
defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos
termos dos artigos 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da
Constit~içãoFederal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.

Nos termos do artigo 64, parágrafo 1°, da Constituição Federal, submeto à elevada
deliberação de Vossas Excelências o texto do projeto de lei que "Dispõe sobre a abrangência das
sentenças prolatadas em ações de caráter coletivo e a execução contra a Fazenda Pública".

Brasília, 13 de janeiro de 1998.

.......................................................................................................
LEI N° 9.494, DE 10 DE SETEMBRO DE 1997

~~~
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS ti" 004-MJ/CC·PR, DE 13 DE JANEIRO DE 1998,

DISCIPLINA A APLICAÇÃO DA
TUTELA ANTECIPADA CONTRA A
FAZENDA PúBLICA, ALTERA A LEI
N. 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - Aplica-se à tutela antecipada prevista nos artigos
273 e 461 do Código de Processo Çivil o disposto nos artigos 5°
e seu parágrafo único e 7° da Lei n. 4.348, de 26 de junho de
1964, no art. 1° e seu § 4° da Lei n. 5.021, de 9 de junho de
1966, e nos artigos 1°,3°, e 4° da Lei n. 8.437, de 30 de junho de
1992.
Art. 2° - O art. 16 da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 16 - A sentença civil fará coisa julgada "erga onmes",
nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto
se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de
provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar
outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova."
Art. 3° - Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n. 1.570-4, de 22 de julho de 1997..
Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Superior Tribunal de Justiça
Subsecretaria da Primeira Turma

RECURSO ESPECIAL N° 56.239-2/PR (94/0032973-3)
RELATOR
RECORRENTE
RECORRIDO
ADVOGADOS

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO GOIIES DE BARROS
MUNICípIO DE CURITIBA
.
TERRITORIAL BOQUEIRAo LTDA
DRS. JúLIO CESAR RIBAS BOENG E OUTRO E RAFAEL COSTA
CONTADOR
EMENTA
PROCESSUAL - EXECUçAO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA PROVISORIA - POSSIBILIDADE

EKECUçAO

- o Artigo 730 do Código de Processo Civil nlo impede a
execução provis6ria de sentença contra a Fazenda Pllblica.

DOS SRS. MINISTROS DE ESTADO DA JUSTIÇA E CHEFE DA CASA CIVIL DA
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Excclentissimo Senhor Presidente da República,

O proseote projeto de lei busca resolver crueial problema enfrentado pela
administração publica no concernente aos efeitos das sentenças proferidas contra a Fazenda
Pública. Não obstante a regra do inciso II do art. 588 do CPC cstabclccct que 21 cxecuçio
provisória não pode importar em alienação de domínio, a par de estar sujeita ao regime do
precatório a execução definitiva contra ente público. tem-se verificado considerável prolaçio de
sentenças detecminando. independentemente de seu trânsito em julgado. a inclusão imediata. em
folha de pagamento, das verbas deferidas, bem como a entrega de bens ou mercadorias que
fonnam parte do patrimônio público, Tal orientação vem calcada em jurisprudência do STJ, que.
interpretando o anígo 730 do CPC. admite a execução provisória de sentença contra a Faunda
Pública (REsp 56.239 • 2 - PR, ReI. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, üt Dru de
24/04/95).
Ora, admitir-se a execução provisória contra à Fazenda Pública nio
significa permitir que os créditos deferidos judiciahr' ,te sejam imediatamente saldados. uma vez
que tal situação implicaria total desrespeito aos artigos 100 e 167, lI, da Constituição Federal,
pois imporia à administração a realização de despesas nio previstas em IICU orçamento anual.

Para tonw;.ainda mais acentuado o problema, muitas dessas sentenças t~
sido com:edidas em ações de caráter coletivo, abrangendo a totalidade dos servidores' de
determinado órgão estatal, o que implica, em muitos casos, o completo comw>metimento do
orçamento da entidade, em franco antagonismo com o art. 1$1, inciso L da Lei Complementar rf
82, de 27 de março de 1995, que estabelece como limite máximo das despesas do. entes cstaIIi.
federais., com vencimentos. o montante de 600,/0 de SU1S receitas. Acresce que o § 1st do referido
artigo estabeleceu prazo de três anos para que as entidades da administração pública se
adequassem ao referido teto, o que deve ocorrer necessariamente no presente ano, lua toma
ainda mais necessãria a pronta veiculação e aprovação do presente projeto de lei, nesse particular.

o art. 5'. que ora se acresceota à Lci ri' 9.494/97, busca deixar elaromente
expresso que os créditos judiciais contra a Fazenda Pública somente podem ser saldado. com
desembolso de numerário quando definitivamente reconhecidos, através de sentença transitada em
julgado. O que se tem visto ultimamente é a determinação de inclusão em folha de pI!!IDlento
daS vantagens deferidas por sentença de juiz federal, sem que sequer seja observada a regra do
art. 475, lI, do CPC, que estabelece a não geração de qualquer efeito da sentença de I' grau
contra a União se não confirmada pelo Tribuoa1 Regioual Federal, dada a sujeição 10 duplo grau
obrigatório de jurisdição.
Visando à defesa do patrimônio público em relação a deci>ões judiciais que
pudessem vir a afetá-lo injustificadamente, o governo enviou para o Congresso o Projeto de Lei
ri' 2.689/96. que ora tramita na Câmara dos Deputados. em que uma du medidu adotada era a
de coodicionar o. efeitos das liminares contra a Fazenda Pública à sua coofinnaçIo pelo Tribunal
respectivo. A Medida Provisória ri' 1.570/97 teve igual objetivo quanto à COIICesIlD de tutelas
antecipadas.

Quando da edição da MP ri' 1.570197, que se converteu na Lei ri' 9.494197,
que ora é alterada pelo presente projeto de lei, foi intentada pelo Partido Lib<taI açio direta de
ACORDA0
inconstitucionalidade, ao argumento de que o instrumento legal emria a e.tCClr • concesaio da
tutela antecipada em matéria de vencimento., inviabilizando a defesa de direito. dos suvidores
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
públicos. O Supremo Tribuoa1 Federal 10 apreciar o pedido de liminar, lfastou a pretensa
Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Just~ça, na
conformidade dos votos e das notas taquigráficas a sêgUJ.r, pC'r
inconstitucionalidade da medida, 10 I\mdamento de que, se a execução definitiva de sentença
unanimidade, negar provimento ao recurso. Votaram com. o Minist~o _
contra a Fazenda Pública é cercada de inúmcnIs garantias, nio se concebe o pagamento imediato
Relator os Ministros Milton Luiz ,Pereira, Cesar Asfor Rocha, GarcJ.a
Vieira e Dem6crito Reinaldo.
de vencimentos e vantageos ao servidor público através de tutela antecipada (ADIn ri' I.S76-1,
Rel. Min. MARCO AURÉUO, julgado em 16/4/97).
Brasllia, 15 de março de 1995 (di1ta do julçamênto) •
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Seguindo na esteira desse pronunciamento do S1F, bem como d9 disposto
nos arts. Ig e 2g da Lei rf- 9.494/97, que limitaram os efeitos da tutela antecipada em matéria de
vencimentos de servidores públicos e das sentenças em ações civis públicas, o presente projeto de
lei vem a completar o quadro garantidor das prerrogativas da Fazenda Pública quanto a decisões
judiciais relativas a vencimentos de servidores públicos.
Com efeito, a Lei ri 9.494197, ao dar nova redaçio ao art. 16 da Lei rf7.347185, que disciplina a ação civil pública, veio a limitar os efeitos das sentenças prolatadas
nessas ações ao âmbito da jurisdição territorial dos órgãos prolatores das decisões. O objetivo da
medida foi o de evitar que houvesse exercicio de jurisdição, por magistrado de 19 grau, além de
sua competência territorial, uma vez que nas ações civis públiças em que a Iesio era de alcance
regional ou nacional, a sentença do juiz singular acabava tendo efeitos sobre coisas ou pessoás
localizadas ou domiciliadas em todo o território nacional.
Ora, se a lesão é de âmbito estadual ou nacional, não pode caber ao juiz
singular de determinada comarca ou ao juiz federal de determinada circunscriçio judiciária a
apreciação e decisão da questão de forma a vincular sujeitos não abrangidos por sua jurisdição
territorial. Isso representaria uma subversão da ordem natural, uma vez que se estaria at.ibuindo
superpoderes a juiz singular de primeira instância. Dada a natureza do provimento jurisdicional
postulado em ação civil pública, convém que a apreciação da mesma seja atribuída a ór8io que
possua jurisdição sobre todo o território no qual se deu a lesão, pois do contrário se estará
atribuindo eficácia a decisão judicial fora do âmbito de jurisdição do órgão prolator.
Nesse sentldo, a redação ofertada ao art. 16 da Lei rf- 7.347185,. ao não
definir especificamente qual o órgão prolator da sentença, faculta a possibilidade de que a açIo
civil pública seja ajuizada perante Tribunal que tenha jurisdição sobre todo o território no âmbito
do qual se estende a lesão. Exemplo disso é o precedente do Tribunal Superior do Trabalho, que
acolheu originariamente a ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho. O que
não se admite é que órgão cuja jurisdição territorial é limitada possa dispor sobre coisas e pessoas
que estejam fora de seu âmbito--territorial, mormente ~.ações de caráter coletivo, cuja
abrangência é de extrema amplitude.
As recentes experiências das ações ajuizadas por ocasião do processo de
privatização da Companhia Vale do Rio Doce, com liminares sendo. concedidas por juizes dos
mais variados recantos do pai!!, sendo seguidamente cassadas pelos Tribunais Regionais Federais,
demonstram a fragilidade do sistema, quando se atribui a juizes de primeiro grau competancia
para apreciar ações que transcendem sua jurisdição territorial. A própria sistemática da
prevenção do juízo que primeiro receber a controvérsia nio tem ofertado segurança nesstS
hipóteses, uma vez que a multiplicidade de foros passíveis de serem acionados pode induzir
direcionamento da ação para aquele cujo titular comungue das teses veiculadas na açIo, o que
não ocorreria, se fosse único o órgão passível de ser acionado (tribunal regional ou superior) ou
se for fracionado o efeito da sentença.

Em se tratando de ação civil pública, limitada à defesa de interesses difusos
e coletivos, nos estritos termos do inciso m do art. 129 da Constituição Federal, a solução
adotada não impede que se alce aos Tribunais a apreciação originária das questões de imbito
regional ou nacional, preservando-se a unicidade decisória, em.face da indivisibilidade do objeto
da ação.
Já no caso da ação civil coletiva prevista no Código de Defesa do
Consumidor, bem como nas demais ações de caráter coletivo propostas por entidades associativas
na defesa de interesses de direitos de seus associados, tal como asseguradas pelo inciso XXI do
art. sg da Constituição Federal, os interesses esgrimiveis são os individuais homogêneos, em que
é recomendável a unicidade decisória, mas possivel o fracionamento da solução jurisdicional, dada
a natural diferenciação quantitativa da lesão sofrida por qualquer um dos indivíduos atingidos.

Janeilo de 1998

DIÁRIO DA c.~ DOS DEPurADOS

Janeiro de 1998

Quinta-feira 15 00923

Nesse sentido, o art. 42 ("Ie ora se acrescenta a Lei n2 9.494/97, ao
estabelecer como crite. p~ "utação da abr_ ência dos efeitos da sentença o domicilio dos
sub~tituídos, adote': "ma das opÇr ~s ofei
,elo § ~, do art. 109 da Constituição Federal (o
domicilio do autor), de vez que adotada jualquer das outras três possibilidades que a Carta
Politica faculta (local do ato, local da coisa (j, ~ Distrito Federal), ter-se-ia como impossível o
fracionamento do comando decisório, pois implicaria, necessariamente, a concentraçãe.4e todos
os substituídos numa única demanda. Frise-se que o dispositivo do projeto de lei não impede essa
concentração. Apenas sinaliza no sentido de que, se a mesma ocorrer, deverá se dar em IÚvel
jurisdicional hierárquico supprior, de forma a abranger todo o território sobre o qual se estendem
os efeitos do ato les;"ú impugnado.
Assim, o presente projeto de lei visa, no concernente aos efeitos das
sentenças em ações de caráter coletivo, a complementar e estender às demais ações ,coletivas o
critério adotado para a ação civil' pública, guardadas sempre as d~vidas características próprias de
cada uma. Concomitantemente, limita a geração d.e efeitos pecuniários das sentenças prolatadas
contra a Fazenda Pública, ao seu trânsito em julpdo

Respeitc~=nte,

;j/

Ministr~JUstiça
Aviso na 49

ENnE

CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa
Civil da Presidência da República

- SUPARlC. Civil.
Em. 13

de janeiro de 1998.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria ~1e-...;;;q= do Excclcntíssimo Senhor Presidente da
República relativa a projeto de lei que "Dispõe ;.~cre a abrangência das sentenças prolatadas em
ações de caráter coletivo e a execução contra a F =-..-Ca Pública".

Atenciu;;=e.:ne.

S~S-D~.\R?,~C~l«)--L.,

Ministro de Estado C::e:e da Casa ('il'il
da Presidênci~ .:.l ?epública

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

00924 Quinta-feira 15

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Tendo ocorrido nesta madrugada o falecimento do Senador Onofre Quinan, do Estado de Goiás, a Mesa
irá suspender os trabalhos em homenagem ao companheiro falecido.
Como todos sabem, o Senador Onofre Quinan
foi Governador de Goiás, Senador da República e
empresário de importante atividade em sua região,
tendo como esposa a Deputada Lidia Quinan, nossa
colega na Câmara dos Deputados.
Antes, porém, do encerramento, concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Nilson Gibson.
O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pela 01'dem. Sem revisão do orador,) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, faleceu o Senador Onofre
Quinan.
Na forma do art. 71, inciso 11, do Regimento Interno, e apesar de V. Ex" já tê ~ lo anunciado, peticiono no sentido de que seja 8. sessào levantada.
O Senador Onofre Ouinan IC'i realmente um excelente político de Goiás, onde .:;,;{ei'G8U a profissão
de comerciante e empresário. fjascido em 29 de outubro de 1926, na Cidacl,~, I~b, Vianúpolis, Estado de
Goiás, era filho de Antônio ,José e Jandira Bretas.
Casado COiri a
Udia Araújo Quinan, nossa (;üIYli:Ki!,nliule~~\~!9 ;,3l9J,:;
Eliane, Heloísa Helena, Cí"ist!ii21 8 F';?l'J1CJ
•
.8Jo
"jcC![' :3fjui fatos I'elebem
l')';d'",!'''-,~il'''B peio Senador

iJa
~~M8.o E18i~
'~;,1!~i

a

Eco(';',II,Tui8S8.ú de As'2UI:,"II"A ,),'C :la. (,;ornissão de
Edu{;ação. Além
i',!cl,niftil;;li'2tivo", que
(.l,~ prefeitu),:,:0UitiIJj§

!.'·"'!,np,,,,,,,,,,,"'

dessa

Hü~

'~",';;II'''''Ce'''' de
~:;;!'~Gin)luu,
1'))í1)~ClirI8(dos
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Portanto, é com grande pesar que a bancada
do PSB da Câmara dos Deputados formula este, pedido de levantamento da presente sessão. Rogamos
a Deus para que o Senador Onofre Quinan esteja
bem perto d'Ele.
Enviamos à nobre e ilustre Sra. Deputada Lidia
Quinan, bem como a seus filhos Eliane, Heloísa Helena, Cristina e Paulo Antônio, os votos de pesar da
Câmara dos Deputados. Sou muito católico e acredito que o falecimento seja uma espécie de nascimento. Esteja Onofre Q~inan bem perto de Deus!
Era o que eu tinha a registrar, Sr. Presidente.
O SR. ROBERTO VALADÃO - Sr. Presic":lnte, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Tem
V, Exª a palavra.
O SR. ROBERTO VALADÃO (Bloco/PMDB ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registrando o profundo pesar dos companheiros de partido do Senador Onofre Quinan pelo
seu falecimento, endereço a sua família as nossas
mais sentidas condolências. E, buscando repercutir
a fala do nobre Deputado Nilson Gibson, devo saIientar que o Congresso perde um grande líder, um
Parlamentar de escol, um homem que sempre procurou cumprir o seu dever.
Por isso, nós, do PMDB - e falo na qualidade
de Presidente estadual do partido -, deixamos registradas nos Anais desta Casa nossas condolências
pelo falecimento do Senador Onofre Quinan.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ROBERTO PAULlNO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes)-- Tem
V. EXª a palavra.
O SR. ROBERTO PAULlNO (Bloco/PMDB PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em meu nome e no
do PMDB da Paraíba, especialmente do PMDB de
Guarabira, e também em nome do Líder de nosso
partido, Deputado Geddel Vieira Lir:na, associo - me
à homenagem que esta Casa ora presta ao ilustre
a
Senador Onofre Quinan, do Estado de Goiás. S. Ex
prestou relevantes serviços à terra natal e a todo o
Brasil, sendo um comerciante de destaque tanto em
Goiás quanto em Brasília e Minas Gerais. Como Governador, juntamente com sua esposa, fez no Estado de Goiás um excelente trab§1lho, que vai marcar
época.
Sr. Presidente, louvo a iniciativa de V. EXª e do
Deputado Nilson Gibson, o que possibilitou aos demais Deputados manifestarem seus sentimentos a
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respeito desse grande brasileiro que foi o Senador
Onofre Quinan.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Luiz
Eduardo Greenhalgh.
O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (Bloco/PT - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Líder do
Bloco de Oposição incumbiu - me de dizer que também nos associamos a esta homenagem à memória
do Senador Onofre Quinan e endossamos os votos
de pesar à esposa de S. Exa nossa companheira
Deputada Lidia Quinan.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Com
a palavra, pela ordem, o nobre Deputado Colbert
Martins.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
condição de Vice - Líder, desejo me associar, em
.nome da Liderança do Partido Popular Socialista na
Câmara dos Deputados e no de todos os demais
companheiros do PPS, às manifestações de pêsames pelo falecimento do Senador Onofre Quinan.
Transmitimos estas manifestações diretamente à
Deputada Lídia Quinan, uma mulher que demonstrou
extrema força para todos os que acompanhamos o velório do Senador durante toda a manhã. A Deputada
demonstrou uma força muito grande a partir do momento em que seu marido, vitimado pela doença que o
levaria ao óbito, saiu de sua casa para ser atendido
pelos médicos e, no trajeto, acabo'u por falecer.
Sr. Presidente, palavras repetidas talvez não
sejam tão representativas. Hoje, o Senador Pedro
Simon, em pronunciamento da melhor qualidade, até
porque falou como colega de Senado e como vizinho
de porta do extinto por mais de oito anos, traçou um
perfil muito claro de Onofre Quinan, um cidadão que
realmente nos marcou. De origem bastante humilde,
muito lutou por sua família e para manter todos os
seus irmãos. Após tudo isso, terminou reconhecido
em sua cidade, em seu Estado, neste Parlamento e
em todo o Brasil.
Nós, do PPS, lamentamos essa perda e transmitimos um voto de muita força e de muita sensibilidade à Deputada Lidia Quinan. Ela já nos demonstrou ser forte neste momento, e sabemos que saberá superar essa dificuldade.
O SR. ALDO ARANTES - Sr. Preside,lte,
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB - GO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como goiano e companheiro do Senador Onofre
Quinan, venho prestar minha solidariedade a toda a
sua família, em particular a sua esposa, Deputada
Federal Lidia Quinan.
Onofre Quinan, goiano, projetou-se como empresário, dono de uma importante rede de lojas, a
Onogás. Mas o importante é que se transformou
num homem que soube defender os interesses do
Estado de Goiás e do Brasil. S. Exa. era um nacionalista. É interessante, pois nem sempre os empresários têm essa dimensão da importância de se defender os interesses nacionais. Às vezes há essa
confusão em que o empresário perde a dimensão da
Pátria, da Nação.
Onofre Quinan caracterizava-se como um nacionalista e como um democrata. Na época da ditadura
militar, vários empresários foram coniventes com o regime para defender seus interesses particulares, mas
Onofre Quinan teve atitude clara e decidida em favor
da democracia. Historicamente, sempre se posicionou
em defesa da soberania nacional e de seu Estado.
Evidentemente, por todas essas características, veio a ser Vice-Governador do Estado de Goiás
e, quando assumiu o mandato de Governador, desempenhou-o com eficiência, acabando eleito Senador da República.
Onofre Quinan era um homem de idéias progressistas, que se relacionava bem com as esquerdas, inclusive com o PCdoB - e em particular comigo. Mantive uma relação de amizade pessoal com o
Senador Onofre Quinan e com sua esposa, Deputada Lidia Quinan.
Portanto, neste momento, o Estado de Goiás
está de luto, e também todo o Brasil, porque acabamos de perder um Senador que marcou, com sua
prática política, a história de nosso País.
Em nome da Liderança do Partido Comunista
do Brasil, apresento minhas condolências a toda família do Senador Onofre Quinan, em particular a sua
esposa, a Deputada Federal Lidia Quinan.
O SR. PEDRO WILSON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. PEDRO WILSON (Bloco/PT - GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, associo-me à manifestação
de solidariedade formulada pela Presidência, em
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nome desta Casa, à família do Senador Onofre Quinan como um todo, e particularmente à ilustre Deputada Lidia Quinan. Tenho a firme esperança de que
Deus possa estar com toda a sua família neste, momenta de extrema dificuldade.
Sr. Presidente, o Senador Onofre Quinan, empresário progressista, pertenceu ao Partido dos Trabalhadores. Na época da ditadura, quando quase todos ingressavam na ARENA, optou pelo MDB, para
lutar pela democracia e pela liberdade.
Faço este registro em meu nome e no de minha família, como Deputado de Goiás e como Deputado do PT, saudando toda a comunidade de AnápoIis, de onde era o Senador, e de todo o nosso Estaa
do. Foi S. Ex um grande batalhador e, repito, um
empresário progressista, como bem disse o Deputado Aldo Arantes. Foi um lutador pela democracia no
a
Brasil e pela defesa do patrimônio brasileiro. S. Ex
estava terminando o mandato, exercido sempre com
proficiência, juntamente com a nossa companheira,
ilustre Deputada Lidia Quinan, também do PMDB.
Registro nossa saudação à memória desse
grande brasileiro do Centro-Oeste, que muito lutou
pelo desenvolvimento de todo o Brasil, pela geração
de empregos, por desenvolvimento e progresso para
todo o povo brasileiro.
O SR. ELIAS MURAD - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Pela ordemo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, presto minha solidariedade
a todos os companheiros que se manifestaram sobre
a morte do ilustre Senador Onofre Quinan e também, evidentemente, a nossa companheira Deputada Lidia Quinan.
Gostaria de salientar um aspecto particular de
nosso já saudoso Senador Onofre Quinan: assim
como eu, pertencia S. Exa ao Grupo Parlamentar
Brasil-Líbano. Como descendentes de libaneses,
tanto o Senador quanto sua esposa, Deputada Lidia
Quinan, sempre foram atuantes em nosso grupo, estreitando os laços culturais e afetivos entre a pátria
de nossos antepassados, o Líbano, e o Brasil.
Neste momento de tristeza para todos nós, não
só em meu nome, como, acredito, no de todos os
Parlamentares do PSDB e, ainda mais, da grande
comunidade libanesa no Brasil, apresentamos à família Quinan as nossas condolências. Esperamos
que todos não esqueçamos de nosso querido Sooa--dar Onofre Quinan em nossas orações.
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. MARÇAL FILHO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Tem
V. Exa a palavra.
O SR. MARÇAL FILHO (PSDB - MS. Pela ordemo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, associando-me às palavras do Deputado Elias Murad,
que também é de nosso partido, o PSDB, quero, em
meu nome e no de nossos companheiros do Partido
da Social Democracia Brasileira, apresentar nossas
condolências e manifestar profundo pesar pelo passarnento do Senador Onofre Quinan.
Nós, da bancada do Centro-Oeste, mantínhamos com S. Exa um relacionamento por conta da defesa de inúmeros pontos em comum que norteavam,
e norteiam, o desenvolvimento dessa Região. Por
isso, estabelecemos um contato estreito com o Senadar e com sua esposa, nossa colega Deputada
Federal Lidia Quinan. Neste instante difícil e doloroso, transmitimos-lhe os nossos pensamentos positivos e as nossas boas energias, para que a Deputada, forte como sempre foi nos momentos árduos, tenha também agora bastante luz. Que Deus a ilumine
neste difícil ensejo.
Registre-se o exemplo de luta, de coragem e
de trabalho do Senador Onofre Quinan.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Heraclito Fortes, 19 Vice-Presi,J
#
,J'
,J'
d
'..J~'
,
Uenle, uelxa a cauelra a presluencla, que e
ocupada pelo Sr. Aldo Arantes, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno
O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE - Sr. Presidente, peço a.palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Arantes) - Tem
V. Exa a palavra.
O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (Bloco/PT
- RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, associo-me aos
votos de condolências e demais homenagens prestadas ao falecido Senador Onofre Quinan, que deixa
para esta Casa alguns exemplos muito importantes, a
serem seguidos: primeiro, a seriedade no tratamento
das relações políticas; segundo, a transparência com
que sempre exerceu o seu mandato e as suas atividaa
des parlamentares. E, para o País, deixa S. Ex um
exemplo de luta coerente na defesa de suas idéias, em
especial na defesa da democracia brasileira.
Quero declarar minha solidariedade à esposa
do extinto, Deputada Lidia Quinan, e aos demais familiares, que certamente muito estão sofrendo com
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.essa perda - assim como sofre o Brasil e, ém especial, o Estado de Goiás.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Arantes) - A Presidência avisa aos Srs. Deputados que o painel permanecerá aberto até às 18h30min, a fim de que todos possam marcar presença, visto que, em decorrência do falecimento do Senador Onofre Quinan,
hoje não haverá sessão normal.
O SR. LAEL VARELLA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Arantes) - Tem
V. Exa. a palavra.
O 'SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Pela ordemo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
como colega da Deputada Lidia Quinan, quero externar-Ihe nossos sentimentos pelo falecimento do Senadar Onofre Quinan.
Como Deputado e empresário no Estado de
Goiás, senti muito a perda do Senador Onofre Quinan, também empresário e Parlamentar.
Portanto, externamos à Deputada Lidia Quinan, a seus filhos e aos demais membros de sua família os nossos sinceros sentimentos.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ·- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Arantes) - Tem
V. Exa a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero neste momento
me associar às palavras de todos os companheiros
que já se manifestaram lamentando o passamento
do Senador Onofre Quinan.
Registro as nossas condolências com grande
tristeza. Por força de interesses que não devem ser
comentados nesta oportunidade, estamos convocados
extraordinariamente; e, infelizmente, neste período
ocorreu o passamento do Senador Onofre Quinan.
Nesta última Legislatura houve poucas sessões do Congresso; em razão disso, não existiu um
maior estreitamento no relacionamento entre Deputados e Senadores. Ainda assim, externamos nossa
profunda tristeza pelo falecimento de mais um Congressista. Lamentavelmente, nesta Legislatura assistimos ao passamento de um grande número de companheiros em pleno exercício do mandato.
Apresentamos nossos votos de pesar a todos
os familiares do Senador Onofre Quinan e em espe~ial a sua esposa, nossa querida colega Deputada
Lidia Quinan.
O Deputado Aldo Arantes, que preside os trabalhos neste momento, goiano como é, certamente conhe-
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ceu muito melhor o Senador Onofre Quinan. Por ser
também de Goiás, transmitimos a todo o povo goiano, por intennédio de V.~ os nossos sentimentos.
Era o que tinha a dizer.
O SR. CORIOLANO SALES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Arantes) - Tem V.
Exa a palavra.
O SR. CORIOLANO SALES (Bloco/PDT - BA.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, sfs e Srs. Deputados, ocupo este expediente para comunicar à Casa - e registrar em seus
Anais - o falecimento do ex-Prefeito de Vitória da
Conquista Dr. Jadiel Vieira Matos, ocorrido ontem,
13 de janeiro, naquela cidade.
Além de Prefeito do Município de Vitória da
Conquista no período de 1973 a 1977, o Dr. Jadiel
Vieira Matos foi também Deputado Estadual perante
a Assembléia Legislativa da Bahia, de 1979 a 1983.
Ao falecer, representava parcelas expressivas da comunidade na Câmara de Vereadores de Vitória da
Conquista, onde desempenhava o cargo de Secretário do Interior do Município.
Era médico, sendo guindado à vida política nos
quadros do Movimento Democrático Brasileiro, depois PMDB, através dos quais se elegeu Prefeito e
ocupou uma cadeira na Assembléia Legislativa da
Bahia. Elegeu-se Vereador, nas eleições de 1996,
pela legenda do Partido Socialista Brasileiro (PSS),
onde permanecia.
Assinale-se que o Dr. Jadiel Matos chegou à direção do Município de Vitória da Conquista num período de grandes dificuldades da vida política brasileira,
de exacerbação da ditadura militar que d0":linou o País
por mais de 20 anos. Entretanto, apesar dessa circunstância, cumpriu bem as suas tarefas como administrador municipal. Embora, ao ser eleito Prefeito, o
Município vivenciasse uma crise econômica, o término
de seu mandato coincidiu com um momento de auspicioso progresso, determinado pela implantação da lavoura cafeeira na região do sudoeste, tendo como centro irradiante Vitória da Conquista - fase de boom econômico e de acentuada prosperidade de seu povo.
Jadiel Matos fica na memória do povo como
um Prefeito austero, talvez o mais austero de tantos
quantos já passaram pela Prefeitura de Vitória da
Conquista. Não foi Prefeito de obras suntuosas nem
de fachada. Preocupava-se com as que fossem·essenciais à vida da população e da cidade. Embora
nascido em Nova Canaã, na Região da Mata, Jadiel
era apaixonado pela caatinga, pelo sertão, homem
de hábitos simples, sem luxo e sem vaidades.
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. Deixou para o povo o exemplo edificante da
simplicidade e do desprendimento. Despojado de
bens e de riqueza material, Jadiel Matos inscreve-se
na galeria dos ex-Prefeitos de Vitória da Conquista
como símbolo da honestidade e da pureza de um
povo laborioso e trabalhador.
Sr. Presidente, também desejo me associar às
manifestações de pesar pelo falecimento do Senador Onofre Quinan.
Era o que tinha a dizer.
O Sr. Aldo Arantes, § 2º do artigo 18
do regimento interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. José Maurício, 1!! Suplente de Secretário

O SR, ADROALDO STRECK - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem
a
V. Ex a palavra.
O SR. ADROALDO STRECK (PSDB - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S,.as e Srs. Deputados, não tive com o Senador
Onofre Quinan relacionàmento muito próximo, ,mas
as vezes em que conversamos foram suficientes
para sentir que era homem muito firme, de uma trajetória de dificuldades, tendo-se firmado em seu Estado como uma das grandes lideranças do comércio
e da política. Lembro-me de termos viajado juntos
duas vezes de Brasília para Porto Alegre, ·onde
a
S. Ex fazia tratamento médico no Hospital Moinhos
de Vento, e nessas oportunidades foi-nos possível
trocar idéias sobre o Brasil e o mundo.
Temos nesta Casa a esposa do falecido Senador Onofre Quinan, nossa companheira Deputada Lidia Quinan, que se entrosa muito bem com a nossa
a
bancada. Temos mantido com S.Ex uma relação de
fraternidade extraordinária na defesa dos interesses
da bancada governista. Assim sendo, Sr. Presidente, em meu nome e no de meu partido, o PSDB,
quero deixar aqui registrado o nosso profundo pesar
pelo passamento do Senador Onofre Quinan.
O SR. JOSÉ LOURENÇO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem
a
V. Ex a palavra.
O SR. JOSÉ LOURENÇO (PFL - BA. Pela ordemo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero prestar minha solidariedade ao povo de Goiás
diante do falecimento dessa figura maravilhosa, com
quem convivemos durante muitos anos: o Senador
Onofre Quinan.
Lamento profundamente o passamento desse
dedicado Parlamentar. Durante os anos que aqui
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passou, sempre conviveu conosco num clima de extrema afabilidade: figura agradável, extremamente
simpático, sempre interessado na solução dos problemas do País.
À sua esposa, nossa colega Deputada Lidia
Quinan, quero externar, em meu nome e no de meu
partido, a nossa tristeza e o nosso profundo pesar
pelo passamento do nobre Senador Onofre Quinan.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - A Mesa
se associa às justas homenagens e endossa o pleito
de saudade pelo passamento do ilustre e festejado
Senador Onofre Quinan.
Homem determinado, construiu um império de
amigos pelas suas posições de amor ao País e ao
seu Estado, com relevantes serviços prestados ao
povo goiano e ao povo brasileiro.
Inegavelmente, com o passamento do Senador
Onofre Quinan, perde o Congresso Nacional uma de
suas figuras de proa, uma de suas figuras de realce.
Recentemente, quando do falecimento de meu inesquecível amigo e companheiro Darcy Ribeiro, pude avaliar,
com grande e elevado sentimento, o grande coração e a
solidariedade do Senador Onofre Quinan.
Não fossem suas virtudes e seus sentimentos
de amor a nosso País, restariam as virtudes ornadas
como bom pai, bom esposo, bom chefe de família e,
sobretudo, bom brasileiro.
A Me~a deseja levar à valorosa e prezada Deputada Lidia "Quinan as nossas mais sentidas homenagens e os votos mais ardentes de que os exempios edificantes deixados por Onofre Quinan sirvam
de lampejo e sejam um caudal que há de referenciar
permanentemente a vida pública dessa admirável
mulher, e também sirvam de modelo a seus filhos e
a seus coestaduanos, pela lisura e peía grandeza de
caráter do eminente Senador ora pranteado, o grande brasileiro Onofre Quinan.
Portanto, nos termos do art. 71, inciso 11, do
Regimento Interno, esta Presidência determina o levantamento da presente sessão, secundando as
manifestações oriundas do Plenário, formuladas por
vários oradores.
A Mesa informa aos Srs. Deputados que haverá sessão extraordinária amanhã pela manhã, com
Ordem do Dia a ser divulgada ainda hoje.
IV _ ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Nada
mais havendo a tratar, declaro levantada a presente
sessão, antes convocando para amanhã,quinta-feira
dia 15, às 9h, sessão extraordinária da Câmara dos
Deputados; convoco também sessão ordinária, para
amanhã, as 14 horas, ambas com as seguintes
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MATÉRIA SOBRE A MESA
I - Recurso n° 213/97, do Senhor Luis
Eduardo e outros, ao Presidente da Câmara QOs
Deputados para apreciação, pelo Plenário, do parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
especificamente quanto à Emenda Supressiva
aprovada à Proposta de Emenda à Constituição nO
472-A/97, do Senado Federal, que altera dispositivos
dos artigos 48, 62 e 84, da Constituição Federal, e dá
outras providências.
URGÊNCIA
(Artigo 155 do Regimento Interno)
Discussão

1
PROJETO DE LEI N° 3.920, DE 1997
(DA COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
Discussão, em turno único,'do Projeto de Lei
nO 3.920, de 1997, que dispõe -"altera a Tabela de
Valores da Taxa de Fiscalização da Instalação por
Estação, objeto do ANEXO 111, da Lei nO 9.472, de 16
de julho de 1997, que dispõe sobre a organização dos
serviços de telecomunicações, a criação e o
funcionamento de um órgão regulador e outros
aspectos institucionais, nos termos da Emenda
Constitucional nO 8, de 1995; pendente de pareceres
das Comissões: de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação.

2
PROJETO DE LEI N° 4.045-B, DE 1997
(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
n° 4.045-A, de 1997, que dispõe -sobre legislação de
trânsito e dá outras providências; pendente de
pareceres das Comissões: de Viação e Transportes;
de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça
e de Redação.

de Terras e da Reforma Agrária - Banco da Terra - e
dá outras providências; pendente de pareceres das
Comissões: de Agricultura e Política Rural; de
Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e
de Redação.
APRECIAÇÃO. PRELIMINAR
(Artigo 144 do Regimento Interno)

4
Aprecia,ção preliminar do parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
especificamente quanto à Emenda Supressiva
aprovada à P.roposta de Emenda à Constituição nO
472-A/97, do Senado Federal, que altera dispositivos
dos artigos 48, 62 e 84, da Constituição Federal, e dá
outras providências.
Obs.: Se provido o recurso nO 213/97 (item
I da Matéria sobre a Mesa).

TRABALHO DE COMISSÕES
-AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU
RECURSOS
I- Emendas
Prazo de 5 sessões para apresentação de emendas:
(Ato da Mesa n° 177, de 1989)
Prazo de tramitação na Câmara dos Deputados (Art.
64, § 1° da Constituição Federal): até
02/03/98.
PROJETOS DE LEI:
N° 4.070/98 (DO PODER EXECUTIVO) - Dispõe
sobre o processamento de recursos no
âmbito dos Tribunais Superiores.
PRAZO _1° dia: 15-01-98
ÚLTIMO DIA: 21-01-98

Tendo apensado o de n° 3.771/97.

3
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 216, DE 1998
(DO SENADO FEDERAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
Complementar nO 216, de 1998, que institui o Fundo

N° 4.071/98 (DO PODER EXECUTIVO) - Dispõe
sobre a abrangência das sentenças
proteladas em ações de caráter coletivo e a
execução contra a Fazenda Pública.
PRAZO _1° dia: 15-01-98
ÚLTIMO DIA: 21-01-98
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4 3 ·feira

29

53 ·feira

30

63 ·feira

JANEIRO
Data Dia da Semana

15

53 ·feira

16

63 ·feira

3

19

2 ·feira

20

33 -feira

21

I

43 .feira

22

53 ·feira

23

63 ·feira

26

33 ·feira

RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA., 27
O GRANDE EXPEDIENTE
28
• 12 de janeiro a 13 de fevereiro de 1998 •

3

2 ·feira

Hora Nome

15:00 Colbert Martins
15:25 Marconi Perillo
10:00 Paulo Rocha
10;25 Antonio Feijão
10:50 Ademir Cunha
11:15
11:40
12:05 Paulo Paim
12:30
12:55
13:20
15:00 Humberto Costa
15:25 Oscar Andrade
15:50 Jaime Martins
16:15 Chico Vigilante
16:40 Jaques Wagner
17:05 Marcus Vicente
17:30 Agnelo Queiroz
17:55 Nilson Gibson
18:20
15:00 Marcelo Déda
15:25 João Fassarella
15:00 Cláudio Chaves
15:25 Regina Uno
15:00 Paes de Andrade
15:25 Adelson Salvador
10:00 Joana Darc
10:25 José Carlos Vieira
10:50
11 :15 Ricardo Barros
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20
15:00 Laprovita Vieira
15:25 Sérgio Miranda
15:50 Aldo Arantes
16:15 Hermes Parcianello
16:40 Manoel Castro
17:05 Lindberg Farias
17:30 Paulo Delgado
17:55 Roberto Pessoa
18:20 Jarbas Uma
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15:00 Vanio dos Santos
15:25 Wolney Queiroz
15:00 José Pimentel
15:25 Dalila Figueiredo
15:00 Nair Xavier Lobo
15:25 Augusto Nardes
10:00 Vicente Arruda
10:25
10:50 Valdeci Oliveira
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20

FEVEREIRO

02

2 3 ·feira

03

33 ·feira

04

43 ·feira

05

53 ·feira

06

63 -feira

15:00 Pauderney Avelino
15:25 Benedito Domingos
15:50 Moisés Bennesby
16:15 Pedro Wilson
16:40 Fernando Ferro
17:05 Aécio de Borba
17:30 Luiz Fernando
17:55 Eliseu Resende
18:20 Udson Bandeira
15:00 Júlio Cesar
15:25 Israel Pinheiro
15:00 José Genoíno
15:25 Sebastião Madeira
15:00 Augusto Carvalho
15:25 Ronaldo Santos 10:00 Zaire Rezende
10:25 Maria Laura
10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:·1)5

09

10

2a -feira

3 3 ·feira

13:20
15:00 Francisco Rodrigues
15:25 Jofran Frejat
15:50 Vicente Cascione
16:15 Gilvan Freire
16:40 Aroldo Cedraz
17:051VjhOO1ar de Barros Fiho
17:30 Paulo Lustosa
17:55 Arlindo Chinaglia
18:20 Adylson Motta
1f:00 Roberto Valadão
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11
12
13

53 -feira

15:25 Silvernani Santos
15:00 Inácio Arruda
15:25 Luiz Durão
15:00 E~ther Grossi
15:25 Antonio Ga10s Pannunzio
10:00
10:25
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10:50
11:15
11 :40 Luiz Mainardi
12:05
12:30
12:55
13:20

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I - COMISSÕES PERMANENTES:

1-

CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO
LOCAL: Plenário 01, Anexo 11
HORÁRIO: 10 horas

63 SESSÃO LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA

PAU T A N° 01/98
A • Proposição sujeita a disposições
especiais (art. 202 e 203 do RI):
TRAMITAÇÃO ESPECIAL
1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 514/97 - do Poder Executivo - que "altera os
arts. 21, 22, 30, 32 e 144 da Constituição
Federal".
RELATOR: Deputado MARCONI PERILLO
PARECER: pela admissibilidade.
VISTA CONJUNTA: Concedida em 04.12.97
aos Deputados Nilson Gibson e Nelson Otoch.

PAU T A N° 02/98
A • Proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Casa:
PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 2.960/97 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 396/97) - que "dispõe
sobre o processo e julgamento da ação direta
de inconstitucionalidade e da açã.o declaratória
de constitucionalidade perante o Supremo
Tribunal Federal".
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA
PARECER:
pela
constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS:
COMISSÃO ESPECIAL
PEC 33-H/95 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAUTA N° 2/98
Horário: 14h30
Local: Plenário 9, Anexo 11

Assuntos Internos
1-

Comissão Especial destinada a proferir parecer
à Proposta de Emenda à Constituição n° 33-H,
de 1995, que "modifica o Sistema de
Previdência Social, estabelece normas de
transição e dá outras providências".
Relator: Deputado ARNALDO MADEIRA
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AVISO N° 01/98
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 14.01.98
Prazo: 10 Sessões
Decurso: 2 3 Sessão

1-

Comissão Especial destinada a proferir parecer

à Proposta de Emenda à Constituição nO 33-H,
de 1995, que "modifica o Sistema de
Previdência Social, estabelece normas de
transição e dá outras providências".
Relator: Deputado ARNALDO MADEIRA

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 554-A/97 - ASSEMBLÉIA
NACIONAL CONSTITUINTE
AVISO N° 01/98
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 14.01.98
Prazo: 10 Sessões
Decurso: 2 3 Sessão

1-

Comissão Especiat destinada a proferir parecer
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(Levanta-se a sessão às 14 horas e 32
minutos)
ATO DA PRESIDÊNCIA

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições regimentais, resolve prorrogar,
com ônus, até o dia 30 de março do corrente ano, o
prazo de funcionamento da Comissão Externa "destinada a averiguar a aquisição de madeireiras, serrarias e extensas porções de terras brasileiras por grupos asiáticos.
Brasília, 19 de janeiro de 1998. - Michel Temer, Presidente.
H

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 1º,
item I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de acordo com artigo 35, item I, da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a ANTÔNIO DE PÁDUA DE
LIMA BRITO, ponto nº 12.484, do cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que exercia no
Gabinete do Líder do Partido dos Trabalhadores, a
partir de 02 de janeiro do corrente ano.
Câmara dos Deputados, 14 de janeiro de 1998.
- Michel Temer, Presidente.

à Proposta de Emenda à Constituição nO
554-A, de 1997, que "convoca Assembléia
Nacional Constituinte a partir de 10 de janeiro
de 1999".
RELATOR: Deputado.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC.472-A/97 - EDiÇÃO DE MEDIDAS
PROVlSÓRAS
AVISO N° 01/98
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 15.01.98
Prazo: 10 Sessões
Decurso: 13 Sessão

1-

Comissão Especial destinada a proferir parecer
à Proposta de Emenda à Constituição nO
472-A, de 1997, que "altera dispositivos dos
arts. 48, 62 e 84 da Constituição Federal e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado Paes Landim

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 1º,
item I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item 11, da Lei nº 8.112, citada, ANDRÉA
SERRA DOURADA DE MOURA para exercer, no
Gabinete do Quarto Suplente dos Secretários, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-15, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
criado pelo Ato da Mesa nº 77, de 11 de dezembro
de 1997.
Câmara dos Deputados, 14 de janeiro de 1998.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 1º,
item I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990 e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item 11, da Lei nº 8.112, citada, FERNANDO
CASTRO PEREIRA para exercer, no Gabinete do
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Quarto Suplente dos Secretários, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato
da Mesa n2 77, de 11 de dezembro de 1997.
.
Câmara dos Deputados, 14 de janeiro de 1998.
- Michel Temer, Presidente.

o

Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que Ine confere o art. 12 ,
item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de 1990, e o art. ~ da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
92, item 11, da Lei n2 8.112,· citada, GUARACY CABRAL DE LAVOR JUNIOR para exercer, no Gabil1ete do Quarto Suplente dos Secretários, o cargo de
Assistente Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo
Ato da Mesa n2 77, de 11 de dezembro de 1997.
Câmara dos Deputados, 14 de janeiro de 1998.
.
- Michel Temer, Presidente.
O Pesidente da Câmara dos Deputados, nO
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 12 ,
item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de 1'990, e o artigo 61! da Lei nl! 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, rsolve nomear, na forma do artigo 91!, item 11, da Lei n2 8.112, citada, IANA MARIA
DE FRANÇA CABRAL para exercer, no Gabinete do
Segundo Vice-Presidente, o cargo de Assistente
Técnico de Gabiente, CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da
Mesa nl! 77, de 11 de dezembro de 1997.
Câmara dos Deputados, 14 de janeiro de
1998.- Michel Temer, Presidente.

o

Presidente da Câmara dos. Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere artigo 1ll,
item I, alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de
junho de 1990, e o art. 611 da Lei nll 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do
artigo 92 , item 11, da Lei nll 8.112, citada, GILNICLEIDE UNHARES DE ARAÚJO para exercer, no
Gabinete do Quarto Suplente dos Secretários, o
cargo de Assitente Técnico de Gabinete, CNE115, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa n2 77, de 11 de
dezembro de 1997.
Câmara dos Deputados, 14 de janeiro de
1998.- Michel Temer, Presidente.
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O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere artigo 12,
item I, alíena a, do Ato da Mesa nl! 205 de 28 de junho de 1990, e o art. 62 da Lei n2 8.112, de 11 de de·
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
9!l, item 11, da Lei nl! 8.112, citada, MARCELO MACHADO DE SOUZA para exercer, no Gabiente do
Segundo Secretário, o cargo de Assistente Técnico
de Gabiente, CNE-15, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa nll
77, de 11 de dezembro de 1997.
. Câmara dos Deputados, 14 de janeiro de 1998.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 1I!,
item I, alínea a, do Ato da Mesa nl! 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 611 da Lei nll 8.112, de 11 de
. dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9!l, item 11, da Lei nl! 8.112, citada, MARIA DE
LOURDES LEONIDAS para exercer, no Gabinete do
Segundo Vice-Presidente, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo ato da
Mesa nl! 77, de 11 de dezembro de 1997.
Câmara dos Deputados, 14 de janeiro de
1998.- Michel Temer, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 11!,
item I, alínea a, do Ato da Mesa nl! 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 61! da Lei nI!8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 91!, item 11, da Lei nI!8.112, citada, MARIA LUZETE FELlX para exercer, no Gabinete do Quarto Suplente dos Secretários, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa nl!
n, de 11 de dezemb'ro de 1997.
. Câmara dos Deputados, 14 de janeiro de 1998.
- Michel Temer, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 111,
item I, alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 61! da Lei nl! 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92 , item 11, da Lei nll 8.112, citada, NEUZA FÉLIX DE SOUZA para exercer, no Gabinete do Segundo Vice-Presidente, o cargo de Assistente Técni-
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co de Gabinete, CNE·1S, do Quadro Permanenfe da
Câmara dos Deputados, 14 de janeiro de 1998. Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 1a,
item I, alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de JUnho de 1990, e o artigo 611 da Lei nll 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do ,artigo 911, item li, da Lei nll 8.112, citada, NILCILENE
MACIEL DE ARAÚJO para exercer, no Gabinete do
Quarto Suplente dos Secretários, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-1S, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, criado'pelo Ato
da Mesa nll 77, de 11 de dezembro de 1997.
Câmara dos Deputados, 14 de janeiro de 1998.
- Michel Temer, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 111,
item I, alínea a, do Ato da Mesa nll 20S, de 28 de' junho de 1990, e o artigo 611 da Lei nll 8.112, de 11 dezembro de 1990, resQlve nomear, na forma do artigo
911, item li, da Lei nll (i.112, citada, PATRíCIA souZA DE OLIVEIRA para exercer, no Gabinete do Segundo Secretário, o cargo de Assistente Técnico, de
Gabinete, CNE-1S, do Quadro Permanente da' Cã~
mara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa nll 77,
de 11 de dezembro de 1997.
Câmara dos Deputados, 1.4 de janeiro de 1998.
- Michel Temer, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 12,
item I, alínea a, do Ato da Mesa nll 20S, de 28 de junho de 1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 911, item li, da Lei nll 8.112, citada, RODRIGO
NUNES ALESSE para exercer, no Gabinete do Primeiro Suplente dos Secretários, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato
da Mesa nll 77, de 11 de dezembro de 1997.
Câmara dos Deputados, 14 de janeiro de 1998.
- Michel Temer, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item
I, alínea a, do Ato da Mesa, nll 20S, de 28 de junho
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de 1990, observado o disposto no artigo 38 da Lei nll
, 8.112, de 11 <de dezembro de 1990, resolve designar
DANIELA MARIA R. BOTELHO P. DE OLIVEIRA,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atrlbulçlo Técnica Legislativa, Padrlo 45, ponto na 3906, 11 substituta do Diretor, FC07, da CoordenaçAo de Benefrclos; do Departamen-,
to de Pessoal; em seus Impedimentos eventuais.
CAmara dos Deputadoâ;'14 de janeiro d•. 1998.
Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇAo
Nt 2.918 DE 1"7
(Dos Sra. José Pimentel e Walter Pinheiro)

Solicita '"forma9* ao Sr. Ministro
da. Comunlca96ea .obre aa necessidade. de unlver.allu910 dOi "rvi90s de
telecomunlca96ea ,no Brasil, e em especial na regllo Norde.te.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art., SO, § 2~. da Constituição Federal, e nos art. 24, inciso V e § 22 , e 11S, inciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. Ministro das Comunicações, o seguinte pedido de informações:
De acordo, com o estabelecimento no art. 81,
inciso li, da lei nll 9.472 de 16' de julhode 19~7, de-'
nominada "Lei Geral das Telecomunicações·, mensagem de criação de um fundô' especificamente
constituído para a universalização dos serviços de
telecomunicação será enviada ao Congresso Nacional, pelo Poder Executivo, no prazo de cento e vinte
dias após a publicação daquela Lei.
Tendo em vistas, as necessidades da ampliação do acesso aos serviços básicos e telecomunicações, assim como a capacitação de escolas, bibliotecas e hospitais públicos nos benefícios das tecnologias da informação, julgamos necessário com estudos detalhados das necessidades de universalização das regiões e populações menos favorecidas,
com o intuito de fundamentar a intervenção parlamentar da discussão da lei que breve será enviada
ao Congresso Nacional. Essas informações serão
fundamentais para ampliar a contribuição do Congresso Nacional ao processo de restruturação do,setor de telecomunicações nacional, garantindo que o
interesse público prevaleça na reformulação institucional em curso.
Sala das Sessões, 14 de outubro de 1997. Deputado José Pimentel, PT/CE - Deputado Walter Pinheiro, PTI8A.
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Ao Senhor Primeiro Vice-Presi~ente.
Em 12-12-97. - Michel Temer, Presidente.
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicitamos a retirada
de tramitação do Requerimento de Informação n!2
2.919/97, de nossa autoria.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1997. Deputado José Pimentel - Deputado Walter Pinheiro.
'
Voto

o pedido de retirada de tramitação deste Requerimento, formulado pelos nobres autores, possui
amparo regimental (art. 104), Vot9 Pelo Deferimento.
Sala de Reuniões, 14-1-98. - Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente. Relator.
Defiro, ad referend~m da Mesa.
Em 4':'1-98. - Heráclito Fortes, 1!2
Vice-Presidente no exercício da Presidência.
Excelentíssimo .Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados:
Na forma admitida no Artigo 50, parágrafo 212,
da Constituição Federal, combinado com o artigo
115, e seu Inciso I, e Artigo 116, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Requeiro a Sua Excelência seja encaminhado ao 'Senhor Ministro de
Estado da Previdência e, Assist!3ncia Social o presente
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N1I 3.101, DE 1996
A fim de aquela autoridade governamental informe a esta Casa do Congresso Nacional o percentual de aumento dos benefícios dos aposentados
pensionistas da Previdência Social de janeiro de,
1988 até a presente data.
Sala das Sessões, 8 dejaneiro de 1998. - Deputado Arnaldo 'Faria de Sá.
Voto
Estando de acordo com o art. 50, § 211 da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Intemo da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.
Sala de Reuniões, 14-1-98. - Deputado Heráclito,Fortes, Primeiro Vice-Preside'nte Relator;
Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 14-1-98. - Heráclito' Fortes, 1º
Vice-Presidente no exercício da Presidência.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N1I 3.103, DE 1998 '
(Do Sr. Marconi Perillo)
Solicita Informações e dados técnicos ao Sr. Ministro do Planejamento e Orçamento sobre os trabalhos desenvolvidos no projeto da Hidrovia Araguaia-Tocan~ns.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 212, da Constituição
Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 212, e 115, inciso I
do Regimento Intemo, solicito a Vossa Excelência seja
encaminhado ao Sr. Ministro do Planejamento e Orçamento, o seguinte pedido de informações:

.

,

A região do Araguaia-Tocantins, que atravessa
o Brasil-Central, estendendo-se desde sua foz, no
rio Pará, até o Planalto Central, próximo a Brasnia, é
fundamental à,integração da região central à economia brasileira. Ela encontra-se próxima dos centros
consumidores do Sul e Sudeste e de importantes
portos de escoamento de seus produtos no mercado
internacional.
A inexistência de um meio econômico e eficiente de transportes eleva ps custos. da produção agrícola e minerEil, tomando os produtos oriundos do
centro do País não:.competitivos e a região isolada
da economia brasileira: Estudos concluem que um
melhor aproveitamento da rede fluvial da região melhoraria sua eficiência ecOnômica. A transformação'
dessa rede em vias de transporte contfnuas 'com'
grande capacidade de tráfego é viável a curto e médio praios.
Em reconhecimento da necessidade de mudança de política no setor de transportes, o Governo
Federal Incluiu, entre ,os 42 projetos prioritários constantes do seu plano de metas, quatro projeto~ que
estãô relacionados côm um melhor aproveitamento
das bacias fluviais do País para escoamento da produção oriunda do interior. Entre eles encontra-se a
Hidrovia Araguaia-Tocantins, orçado em' R$222,4
milhões, que possilitaria a utilização de sistemas
multimodais de transporte: o hidrorodoferroviário,
abrangendo o rio Araguaia e seu afluente das Mortes, e o hidroferoviário, composto pelo rio Tocantins,
ambos articulados ao terminal graneleiro, de ponta
da madeira', em São Luís do Maranhão, por meio do
sistema ferroviário Norte-SuVCarajás.
.
Por tratar-se de projeto de grande importância
para o desenvolvimento da região central brasileira,
e sua conclusão somente está previs~a para dezem-
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bro de 1999, solicitamos informações e dados técnicos sobre o andamento dos trabalhos relacionados
ao projeto.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1997. Deputado Marconi Perillo.
Voto
Estando de acordo com o art. 50, § 22 da Constituição Federal, e com os arts. 115 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.
Sala de Reuniões, 14-1-98. - Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente Relator.

e

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 14-1-98. - Heráclito Fortes, 12
Vice-Presidente no exercício da Presidência.
REQUERIMENTO N2 3.104
DE 8 JANEIRO DE 1998
(Do Sr. José Machado)
Solicita informações ao Sr. Ministro
de Estado da Fazenda sobre arrecadação
da Contribuição Provisória sobre Movimentação e Transmissões de Valores e
Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF), criada pela Emenda Constitucional nl! 12196.
Sr. Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constituição Federal, e nos arts. 42 , inciso V e § 22 , e 115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a V. EX- seja
encaminhado ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda,
o seguinte pedido de informações:
- o valor arrecadado no município de Bragança
Paulista, no Estado de São Paulo, referente à
CPMF, durante os exercícios de 1996 e 1997.
Sala das Sessões, 8 de janeiro de 1998. - Deputado José Machado.
Voto
Estando de acordo com o art. 50, § 22 da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 1.16 do
Regimento Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.
Sala de Reuniões, 14-1-98. - Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente Relator.
Defiro, ad referendum da Mesa.
Em .14-1-98. - Heráclito Fortes, 12
Vice-Presidente no exercício da Presidência.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nl! 3.105, DE 1998
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Solicita informação ao Sr. Ministro
das Comunicações sobre a Documentação de Habilitação da(s) Empresa(s) Vencedora(s) da Concorrência nl! 001196,
Áreas de Concessão 1 e 2.
Sr. Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
art. 50, § 22 , da Constituição Federal, e do art. 115,
inciso I, do Regimento Interno, seja encaminhado ao
Sr. Ministro das Comunicações - Dr. Sérgio Roberto
Vieira da Motta - o seguinte requerimento de informações:
a) Quais foram as Empresas ou Consórcios
vencedores da Concorrência n2 001/96, nas Áreas
de Concessão 1 e 2?
b) Quais as provas constantes da Documentação de Habilitação das Empresas ou Consórcios
vencedores que comprovam o pleno atendimento
dos itens 4.1 e 4.2 do Edital da referida concorrên.cia? (Anexar cópia da referida documentação comprobatória.)
Sala das Sessões, 8 de janeiro de 1998. - Deputado Valdemar Cada Neto, Líder do Partido Uberal.
Voto
Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.
Sala de Reuniões, 14-1-98. - Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente Relator.
Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 14-1-98. - Heráclito Fortes,-12
Vice-Presidente no exercício da Presidência.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N.!l3.166, DE 1998
(Do Sr. Nilson Gibson - PSB - PE)
Solicita i"formações ao Excelentíssimo Senhor Ministro dos Transportes,
ilustre e culto DepJ,ltado Eliseu Lemos
Padilha, sobre desvio de verbas e uso de
avião e helicóptero de empresas privadas
pelo Departamento Nacional de Estradas
e Rodagem (DNER).
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2. 2, da Constituição Federal, e ainda art. 115, inciso "'I, do Regimento
da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Exce- .
lência seja encaminhado ao ilustre e culto Ministro
dos Transportes, Deputado Eliseu Lemos Padilha, o
seguinte pleito de informações:

--
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1) A imprensa escrita, falada e televisada vem divulgando a existência de desvio
de verbas e uso de avião e helicóptero de
empresas privadas, denúncias que deverão
ser investigadas por uma Comissão de Inquérito do Ministério dos Transportes, conforme jornais apensos.
2) Indaga-se:
Efetivamente, O Ministério dos Transportes
identificou as i1icitudes e irregularidades apontadas
pela imprensa no DNER?
Pergunta-se: O Ministério dos Transportes solicitou a abertura do competente inquérito policial,
através da Superintendência da Polícia Federal?
É verdadeira a denúncia que o DNER pagou
até dentista para defuntos?
Dinheiro destinado a obras rodoviárias
foi desviado para pagar tratamento até de
defuntos?
Ex-positis, cumpridas as formalidades legais (art. 50, § 2. 2 , da Constituição Federal, e
arts. 115 e segs. do RI), peticiona seja encaminhado o pedido das informações requeridas.
Plenário, 12 de janeiro de 1998. Deputado
Nilson Gibson (PSB - PE)
Voto
Estando de acordo com art. 50, § 2. 2 , da Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.
Sala de reuniões, 15 de janeiro de 1998
Dep. Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.
Defiro, ad referendum da Mesa
Em 15-1-98
Presidente Heráclito Fortes, 1.2 VicePresidente, no exercício da PrÊmi~ência.

REQUERIJI~~JiODE INFORMAÇÕES
N.23.101, DE 1998
(Do Sr. Nilson Gibson - PSB - PE)
Solicita informações ao Excelentísalmo Senhoí Professor Dr. Carlos César
Albuquerque, Ministro da Saú~e, sobre
corrupção ocorrida no Ministério.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2. 2, da Constituição Federal, e ainda art. 115, inciso I, do ;-iegimento
da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência seja encaminhado ao ilustre e culto Professor
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Doutor Ministro da Saúde, o seguinte pleito de informações:
A imprensa escrita, falada e televisada vem divulgando a existência de corrupção no Ministério da
Saúde, concernente ao desvio de recursos do Orçamento da União. Inclusive, numa conversa telefônica
com o Deputado Maurício Requião, o Assessor do
Ministro, Dr. MARCELO AZALlM, teria dito que havia
problema político com as emendas ao Orçamento,
de autoria do Deputado Marcelo Requião e do Senador Roberto Requião, e deveriam procurar o Ministro
Luiz .carlos Santos, da Articulação Política. A gravação da conversa foi divulgada pelos jomais do País.
Pergunta-se: São seguidos critérios políticos
na seleção de emendas de parlamentares?
Pergunta-se: O Ministério da Saúde solicitou a
abertura do competente inquérito policial, através da
Superintendência da Polícia Federal?
O Ministério da Saúde identificou as i1icitudes e
irregularidades apontadas pela imprensa?
Ex-pasitis, cumpridas as formalidades legais
(art. 50, § 2.2 , da Constituição Federal e arts. 115 e
segs. do RI), peticiona seja encaminhado o pedido
das informações requeridas.
Plenário, 12 de janeiro de 1998. - Deputado
Nilson Gibson (PSB "- PE.)

...

Voto
Estando de acordo com o art. 50, § 2.l!, da
Constituição Federal, e com os arts: 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.
Sala de Reuniões, 15 de janeiro de 1998. - Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.
Defiro, ad referendum" da Mesa.
Em 15-1-98. - Presidente, Heráclito
Fortes, 1.º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.
PORTARIA N.!! 55/98
O Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados, de acordo com o art. 259 do Regimento Interno,
combinado com o inciso 11 do art. 1.2 do Ato da Mesa
n.2 205, de 1990, resolve:
Credenciar o Senhor Olímpio Coutinho Filho
como Representante da Federação Nacional dos
Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio,
Propagandistas, Propagandistas Vendedores E Vendadores De Produtos Farmacêuticos.
Câmara dos Deputados, 14 de janeiro de 1998.
- Deputado Ubiratan Aguiar, Primeiro S~cret~ri-º.
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Murilo Pinhàiro
Osmir Lima
Zila Bezerra

Átila Lins
Euler Ribeiro
Osmir Lima
Raimundo Santos
2 vagas
Bloco (PMDB/PSD/PSL)

Elclone Barbalho
José Priante
Moisés Lipnik
Pinheiro Landim
1 vaga

Asdrúbal Bentes
Confúcio Moura
EmflioAssmar
Mário Martins
1 vaga

Bloco (PTI PDTI PCdoB)
AdAo Pretto (PR)
AlcIdes Modesto (PT)
Carlos Cardinal (POT)
ênio Bacci (POT)
Geraldo Pastana (PT)
Luiz DurA0 (POT)
. Luiz MaInardi (PT)
Waldomiro Fioravante (PT)

Déroio Knop
Fernando Zuppo
Giovanni Queiroz (POT)
João Coser (PT)
José Pimentel (PT)
Padre Roque (PT)
Paulo Rocha (PT)
Valdeci Oliveira (PT)
PPB

Ollceu Sperafico
Hugo Biehl
Nelson Meurer
Roberto Balestra
RomeI Anizio
Wagner do Nascimento
2 vagas

Aécio de Borba
Ari Magalhães
Augusto Nardes
Chico da Princesa (PTB)
JolloTota
Osvaldo Reis
2 vagas

Eujácio Simões

PSDB
Alzira Ewerton
Hilário Coimbra
Luiz Fernando
Moisés Bennesby
Salomão Cruz

Anivaldo Vale
Fátima Pelaes
Niclas Ribeiro
Rommel Feijó
1 vaga
Bloco (PT, PDT, PCcloB)

Eurfpedes Miranda
Geraldo Pastana
Paulo Rocha
Socorro Gomes

GllneyVlana
Luciano Zica
Nelva Moreira
1 vaga
PPB

Benedito GuimarAes
Carlos Airton
Paudemey Avelino
Valdenor Guedes

Antonio Jorge
Cunha Lima
Davi Alves Silva
1 vaga

PTB

PPB

Francisco Rodrigues

Philemon Rodrigues
PSB

Gerváslo Oliveira

Ricardo Heráclito

Secrétário: Tareio Mendonça Vila
Local: Plenário - Sala 19, quartas-felras - 9 horas
Telefones: 318-699816999/6970

COMISSÃO DE clêNCrA Ê TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Antonio Joaquim Araújo
AryKara
Cunha Bueno
Joio Iensen
Laprovita Vieira
Roberto Campos
VadAoGomes
1 vaga
PTB
Luiz Alberto (PT)
Murilo Domingos
Paulo Cordeiro

Presidente: Maluly Netto (PFL)
111 Vice-Presidente: Casar Bandeira (PFL)
2ll Vice-Presidente:
3ll Vtee-Presidente: Edson Queiroz (PPB)

José Borba
Philemon Rodrigues
Rodrigues Palma
PSB

Titulares

Suplentes

Domingos Leonelli

José Pinotti

PFL
Arolde de Oliveira
CaSar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Jorge
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Bornhausen
Vlc Pires Franco
1 vaga

PL
Antol)lo dos Santos
Aracely de Paula
José Lourenço
Leur Lomanto
Mendonça Filho
Osvaldo Coelho
Paulo Lima
Raimundo Santos
Roberto Pessoa
.Sergio Barcelos
VilmarRocha

Bloco (PMDBlI'SDlPSL}
Carfos Apolinário
Hélio Rosas
Ivandro Cunha lima
Marcelo Barbleri
Pedro lrujo
Roberto ValadAo
Wagner Rossi
Pinheiro landlm

Henrique Eduardo Alves
José Priante
Moacir Micheletto
Ricardo Rlque
Saraiva Felipe
4 vagas

PSDB
Alberto Goldman
. Carlos Alberto
José de Abreu
Koyu lha
Luiz Piauhyilno
Nelson Marchéian
RQberto Santos
Salvador 21mbaldi
1 vaga

Antonio carlos Pannunzio
Eduardo Coelho
Fátima Pelaes
Luciano Castro
Marcia Marinho
Narclo Rodrigues
Odilio Balbinotti
Renato Johnsson
Welson Gasparini
Bloco (PT/PDT/PCdoB)

Decio Knop (POT)
Eurfpedes Miranda (POT)
Inácio Arruda (POdaB)
Joio Paulo (PT)
Tllden Santiago (PT)
Udson Bandeira (PMOB)
Walter Pinheiro (PT)
Wigberto Tartuce (PPB)

Gerson Peres
José Janene
Lamartine Posei la
Nelson Meurer
Paulo Lustosa
Roberto Balestra
Romel Anfzio
ValdenorGuedes

Esther Grossl (PT)
Expedito Junior (PL)
Fernando Lopes (POT)
Ivan Valente (PT)
Jandira Feghall (POdoB)
Jaques Wagner (PT)
Milton Mendes (PT)
Paulo Delgado (PT)

Welinton Faguncles

Pedro Canedo

Secretária: Maria Ivone do Espfrito Santo
Local: Plenário 13, sala P13, quartas-feiras - 10h Telefones: 318-6906 a 6907
Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMOB)
111 Vice-Presidente: Freire Junior (PMOB)
211 Vice-Presidente: Moisés Bennesby (PSOB)
3ll Vice-Presidente: Marcelo Oéda (PT)
Titula....

Suplentes
PFL

• Átila Uns

Antonio dos Santos
Benedito de Lira
Jairo Carneiro
Magno Barcelar
Mussa Oemas
Ney Lopes
Osmir Lima
Paes Landlm
Raul Belém
Ro/anel Lavigne
Vilrnar Rocha

Carlos Alberto Campista
Ciro Nogueira
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
JairoAzi
Maluly Netto
Messias Góis
Paulo Gouvea
Rubem Medina
Vanessa Fellppe

Bloco (PMDBlPSD/PSL)
Aloysio'Nunes Ferreira (PSOB)
Asdrubal Bentes
C1eonAnclo Fonseca
Djalma de Almeida Casar
Fernando Dlnlz
Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves
José Luiz Cierot
Rubens Cosac
Silvio Pessoa

oarcfsiO Pero~1
Ivandro Cunha Lima
Joio Thomé Mestrinho
José Aldemir
José Chaves
Marqulnho Chedld
Pedro Novais
Roberto ValadAo
Simara Ellery
Zaire Rezende

. PSDB
Alzira Ewerton

Celso Russomano

Cândido Mendes
Edson Silva

Franco Montoro
Max Rosenmann
Nestor Duarte
'. Roberto Rocha
salVador Zimbaldi
ViCente Arruda

Luiz Máximo

Marcone Perillo
Moisés Bennesby
Nelson Otoch
Nicl~ Ribeiro

2va~

Chiclo Brlgigo
Famando Gabelra
Regina L1no
1 vaga

Inácio Arruda
Marcos Lima
Tetê Bezerra
1 vaga

PSD,B
. AdelsonRibelro

AntonIo Balhmann

CéiâO RUssomanno

Zulalll Cobra
Bloco (Frl PDTI PCdoB)
Coriolando sales (PDn
Haroldo Sabóia (Pn
José GenoCno (pn
Luiz Eduardo Greenhalgh (Pn
Marcelo Oéda (Pn
Matheus Schmidt (pOn
Nilmário Miranda (Pn
Sergio Miranda (PCdoB)
Silvio Abreu (pOn

Enio Baccl (PDn
Hélio BIcudo (Pn
Israel Pinheiro (PTB)
Joana Dare (Pn
Marta Suplicy (Pn
Pedro Wilson
sandra Starling (Pn
Severiano Alves (pOn
Wolney Queiroz (POT)

PPB
Adylson Motta
Ary Kara
Benedito Domingos
Bonlfâclo de Andrada (PSOB)
Jair Bolsonaro
LuCs Barbosa
Ricardo Barros
Wlgberto Tartuce

Adhemar de Barros Filho
Augusto Farias
Darci Coelho
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
José Rezende
Prisco Viana

Itamar Serpa
LeOnIdas Crlstino
Vanessa FéllPPe
1 vaga

Flávio Palmier da Veiga
Max Rosenmam
Salomlo Cruz

Bloco (Frl PDTI PCdoB)
GilneyViana
Ivan Valente
Sérglo carneiro
Socorro Gomes

Fernando Ferro
Luiz Alberto
Ricardo Gomyde
8eraflm Venzon
PPB

AIcIone Athayde

Cunha Uma
Jaques Wagner
Luis Barbosa
Ricardo Izar

Cunha Bueno
Herculano Anghinetli'
Ushltaro Kamia

PTB
Maria Valaclllo

Duilio Pisane8Chi

PSB
GeNésio Oliveira

Raquel GapiberIbe

Secretârio: AurenlIton Araruna de Almeida
MoIBés L1pAlk
Roberto Jefferson

Rodrigues Palma
VlCElI1te CascIone

PSB
Nilson Gibson

1 vaga

PL
Pedro Canedo

Luiz Buaiz

secretário: Sérgio Sampaio Contreiraà de Almeida
Local: Plenário, sala 1, terças-feiras, quartas-felras e quintas-feiras-10h
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISsAo DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
Presidente: Ricardo Izar (PPB)
111 Vice-Presidente: Cunha Lima (PP8)
2ll Vice-Presidente: celso Russomanno (PSOB)
3Il Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)

Titula....

PFL
Laura carneiro
Neiva Moreira
SameyFMho
Vanessa Felippe

Aroldo Cedraz
Célia Mendes
Marilu Guimarles
Osório Adriano
Vlc Pires Franco

Bloco (pMDBJPSDIPSL)
Albérico Filho

COMISSAo DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR
Presidente: S1m1o Se8sIm (PSOB)
111 Vice-Presidente: AntonIo C8rIos Pannunzlo (PSOB)
2lI Vice-Presidente: Fernando Zuppo (pOn
3Il VIce-Presidente: NeIf Jabur (PPB)

Titula....

SupIente8

PFL

cartos Magno
César Bandeira
Ney Lopes
2 vagas

Antonio Geraldo
Ellseu Moura
Mauro Fecury
Murilo Pinheiro
Robério Araújo

BlocO (PMDBJPSDlPSL)

SUplentes

José carlos Aleluia

Local: Plenârlo 13, Anexo 11, Sala 3 - 4Lfelra, 10 horas
Telefones: 318-6929 a 6935
Fax: 318-2146

Freire JClnlor

Ana Catarina (PFL)
AntonIo Brasil
José Chaves
Simara EIIery
Wilson Cignachi

carlos Nelson

Oscar Goldonl
3 vagas

PSDB
Antonio carlos Pannunzlo
Eduardo Coelho
Raimundo Gomes de Matos
Simão Sesaim

Ademir Lucas
B.Sá
Ceci Cunha
Oanllo de Castro

Welson Gasparini

Mário Negromonte
Bloco (PTI PDTI PCcIoB)

Luiz Eduardo Greenhalgh
Airton Dipp
Chico Vigilante
Joao Paulo
Vânio dos santos

Fernando Zuppo
José Machado
NecIson Micheletl
VaIdeci Oliveira

PPB
A1ceste Almeida
Darci Coelho
2 vagas

Joio Mendes
NeifJabur
Ricardo Barros
Silvemani santos
PTB

1 vaga

Albérico Cordeiro
PV

Emflio Assmar (PPB)

1 vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: Plenário 14, terças-feiras, quartas-fe/ras e qulntas-felras 10 horas
Telefones: 318-7071fl073
Fax: 318-2147

COMISSAo DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Pedro Wilson (PT)
111 VIce-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoB)
211 Vice-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
3ll VIce-Presidente: Fernando Lopes (PDT)
SuplentM

PFL
Álvaro Gaudêncio Neto
Laura Carneiro
Magno Bacelar
Osmir Lima
1 vaga

Francisco Horta
Marilu GulmarAes
Paes Landim
VilmarRocha

Blooo (PMDBlPSDlPSL)
Freire Júnior
Marcelo Barbieri
Mário Martins
rtita Camata
1 vaga

De Velasco (P!'Oll8)
GeddeI Vieira Lima
JorgaWllson
Nllmárlo Miranda (PT)
Roberto ValaclAo

PSDB
Fernando Gabelra (PV)
Dalila Figueiredo
Franco Montoro
AavloArns
Welson Gasparlni
JoséAn1ba1
2 vagas
SebastiAo Madeira
1 vaga
Bloco (PTI PDTI PCcIoB)
Agnelo Queiroz
Fernando Lopes
Hélio Bicudo
Pedro Wilson

Alcides Modesto
Eurfpedes Miranda
Fernando Ferro
Socorro Gomes

PSB

Humberto Costa (PT)

Gilvan Freire

Secretário: Márcio Marques de Araújo
Local: Sala 185-A Anexo \I
Telefones: 318-8285
Fax: 318-2170

COMISSAo DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO
Presidente: Rubem Medina (PFL)
111 VIce-Presidente: Hugo RodrigueS da Cunha (PFL)
211 Vice-Presidente: Nauto de Conto (PMDB)
3ll Vice-Presidente:
Titula....

SUpl......

PFL
Francisco Horta
Uma Netto
Marilu GulmarAes
Paulo Bauer
Rubem Medina

Arolde de Oliveira
Carlos Melles
Joao MellAo Neto
Luiz Braga
Paudemey Avellno

Edison AndrIno
Nair Xavier Lobo
Nauta de Conto
Odacir Klein
Paulo Ritzel

GilneyViana
Herculano Anghlnettl
2 vagas

Barbosa Neto
Germano Rigotto
Gonzaga Mata
José Chaves
Nelson Harter

PSDB
A1zira Ewerton
Anivaldo Vale
Antonio FeljAo
Moisés Bennesby
Veda Cruslus

Antonio Balhmann
Cancinho Mattos
Renato Johnsson
Wilson Campos
1 vaga
Bloco (PTI PDTI PCcIoB)

Fernando Zuppo
Julio Redecker
Luiz Mainardi
Miguel Rossetto

Aldo Arantes
Hugo Rodrigues ela Cunha
JoAo Fassarella
Marcia Clbilis Viana

PPB
Cunha Uma
Fetter Júnior

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghlnettl
Jurandyr PaixAo
Lamartlne Pose/Ia

Joio PIzzolattl
Márcio Reinaldo MoreIra
PTB

Israel Pinheiro

1 vaga

PSB
Ricardo Heráclio

PPB
Eraldo Trindade
J~é Unhares
Luiz Alberto (PT)
Walter Pinheiro

Vicente Cascione

Bloco (pMDBlPSDlPSL)

Titula,...

Carlos MelIes

PTB

Pedro Valada,ee

Secretária: Anam6IIa Ribeiro Correia de AraCI]o
Local: PlenérIo 112, BJooo daa Lideranças - quartaa-feIraa - 10
horas
Telefones: 318-7024.7026

COMlssAo DE EDUCAÇAo. CULTURA
E DESPORTO
Presidente: Severiano AIve8 (PDT)
1J1 Vice-Presidente: Ricardo Gomyde (PCdoB)
2J1 Vice-Presidente: Esther Grossl (PT)
3J! Vice-Presidente: Mauricio Requilo (PMDB)
Tftulam

JoIo Carlos Bacelar
JúfioCesar
Luiz Braga
Manoel castro
Osório Adriano
Rogério Silva
saulo Queiroz

Suplentes

Alvaro Gaudêcnio Neto
Benito Gama
Expedito Júnior
José Carlos Aleluia
José Carlos Vieira
Magno Bacelar
Valdomiro Meger

Bloco (PMDBJPSDlPSL)

PFL

Adelson salvador
AntOnio do Valle
José Aldemir
Jaime Femandes ' EdlnhoBez
Ademir Cunha
Germano Rigotto
Maria Elvira
Jairo Carneiro
Betinho Rosado
Gonzaga Mota
Odacir Klein
José Jorge
Costa Ferreira
Hermes Parclanello
Paulo Ritzel
Paes Landim
Expedito Júnior
Lurs Roberto Ponte
Pedro lrujo
Raul Belém
Osvaldo Coelho
Wilson Clgnachi
Pedro Novais
1 vaga
Paulo Uma
1 vaga
1 vaga
Bloco (pMDBJPSDlPSL)
PSDB
Joio Thome Mestrlnho
Ana Catarina (PFL)
Maria Elvira
Djalma de Almeida Cesar
Anivaido Vale
BasnioVillani
Mauricio RequiAo
Edlnho Araújo
Edson Silva
Amaldo Madeira
Severiano Alves (PDT)
José Luiz Clerot
Fernando Torres
João Leão
Zé Gomes da Rocha
Lidia Qulnan
Firmo de castro
Max Rosenmann
1 vaga
Rita Camata
Luiz Carlos Hauly
Ronaldo Cézar Coelho
Roberto Brant
Simão Sessim
PSDB
1 vaga
Veda Cruslus
Dalila Figueiredo
Ademir Lucas
Bloco (PTIPDT/PCdoB)
Eduardo Coelho
Alexandre Santos
MarcusVicente
FlavloAms
FemancIo Ribas Caril (PDT)
Coriolano sales (PDT)
Osmanlo Pereira
Joio Faustlno
Jaime Martins (PFL)
Joio Fassarella (PT)
Roberto Santos
MarisaSerrano
José Lourenço (PFL)
Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Maria da ConcelçAo Tavares (PT)
Luiz Gushiken (PT)
Bloco (PTI PDTI PcdoB)
Talvane Albuquerque (PFL)
Marcelo Déda (PT)
Aldo Arantes
Esther Grossl (PT)
Vanlo dQa santos (PT)
Sergio Miranda (PCcIoB)
Padre Roque (PT)
Humberto Costa (PT)
PPB
Undberg Farias (PSTU)
Pedro WHson (PT)
Luiz Durto (PDT)
Ricardo Gomyde (PCdoB)
Dilceu Speraflco .
Ar! MagalhAes
Wolney Queiroz (PDT)
Maria Laura (PT)
Felipe Mendes
DelfIm Netto
Joio Mendes
Fetter Junior
PPB
Laprovita Vieira
JuRo Redecker
Augusto
Farias
Augusto Nardes
Jurandir Paixão
Osmar LeItlo
Dolores Nunes
Eurico Miranda
1 vaga
Sergio Naya
José Unhares
Mario de Oliveira
1 vaga
PedroYves
PTB
PTB
Augusto Carvalho (PPS)
Paulo MourAo (PSDB)
Felix Mendonça
Paulo Cordeiro
silvio Torres (PSDB)
Aécio de Borba (PPB)
PSB

Álvaro Valle (PL)

PSB

Gonzaga Patriota

Secretária: Célia Maria OlIveira
Locai:
- quartas-felras - 10:00h
Telefones: 318-69OO1690617011n012

PL

Eujác/o Slmoes

COMISSAo DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAo
Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
1.11 Vice-Prelldente: AnIvaIdo Vale (PSDB)
2.ll Vice-Preelclente: Ac1e180n Salvador (PMDB)
3J! Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
Titulam

Valdemar Costa Neto

Secretária: Maria UncJa MagalhAes
Locai: Plenário 4 - quartas-felras - 10 horas
Telefones: 318-696016989/6966

COMISsAo DE FISCALlZAÇAo
FINANCEIRA E CONTROLE
SUplentee

PFL
Augusto Viveiros

Femando Lyra

JoloCoIaço

AldIr Cabral

Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
1.11 Vice-Presidente: Aldo. Rebelo (PCdoB)
2.11 Vice-Presidente: José Coimbra (PTB)
3J! Vice-Presidente: JoH Carlos Vieira (PFL)

SUplentes

Titula....

3 vagas

Edinho Bez
Paulo Lustosa
Simara Ellery

PFL
Affonso Camargo

k-iaro Gaudênclo
José Carlos Vieira
Milton Temer (PT)
Paudemey Avelino
Blooo (PMDBlP8D/PSL)

Adauto Pereira
Jaime Martins
Uma Netto
Marcos Vmfcius
Urslclno Queiroz

AntOnio Brasil
Luis Roberto Ponte
SlIas Brasileiro
Silvio Pessoa 1 vaga

Confúcio Moura
Joio MagalhAes
Paulo Lustosa
2 vagas
PSDB

Alexandre Santos
Arthur Vlrgilio
Candlnho Mattos
Luiz Fernando
SlIvIo Torres
Wilson campos

CIpriano Correia
Jayme Santana
JoIoLeAo
luiz Fernando
Ronmel Feijó

PSDB
Adroaldo Streck
Antonio Feijlo
Danllo de Castro
Dilson Sperafico
Moises Upnlk (PL)

José de Abreu
Luiz Piauhylino
Paulo Feijó
Vittorlo Medioll
1 vaga
Bloco (PTI PDTI PCdoB)

PPB

PTB

Cidinha campos (PDT)
Luciano Zica
Luiz Alberto
NHl}'lário Mirand,a

Arlindo ChlnagIIa (Pf)
Fernando Lopes (PDT)
Paulo Bernardo (PT)

Adylson Motta
Antonio Jorge
Herculano Al1ghinettl
Jair Soares

PTB
1 vaga

José Coimbra
PL

G~anni Queiroz (PDT)

Valdemar Costa Neto

8ecretárIo: Jorge Henrique cartaxa
Local: Plenário 9, Sala 961 - quarta-feira - 10 horas
Telefones: 318-6888-318-6887
.' .
Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Flavio DerzI (PPB)
111 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
2ll Vlce-Presldeilte: Antonio FeljAo (PSOB)
311 Vice-Presidente: Airton DIpp (PDT)
Tltu......

SUplentes

PFL
Antonio Jorge (PPB)
Ellseu Resende
José Carlos Coutinho
José Santana de Vasconcelos
Raimundo Santos

Elton Rohnelt
JulloC8sar
Murllo Pinheiro
Oscar Andrade
Paulo Bornhausen

Blooo (PMDBlP8D/PSL)

Marcos Urna
Ric:arl:Io Rique

José Borba

Nelson Marquezelli
PPS

Jorge Tadeu Muclalen (PPB)

Carlos Airton (PPB)

~:ValdaD.S.Lobo

PPB

Benedito Domingos
MareIo ·Relnaldo Moreira
Moacyr Andrade
Pedro Correa

Roberto campos
Sllvemanl Santos
VadAoGomes
1 vaga

Fausto Martello
Flavio DerzI
Francisco Silva
Salatiel carvalho

Blooo (PT/PDTJPCdoB)

Aldo Rebelo (PCdoB)

Dércio Knop
Alcides Modesto (PT)
Haroldo Lima (PCdoB)
Walter Pinheiro (PT)

Airton Dipp (PDT)
Fernando Ferro (PT)
Jos.é Mauricio (PDT)
Luciano Zica (PT)

cartos Mendes
Dejandir Dalpasquale

Local: Plenário sala 15-B, quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-694416946
Fax: 318-2137

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIÇ)NAL .
.Presidente:
111 Vice-Presidente: Werner Wanderer (PFL)
2ll Vice-Presidente: Mário Cavallazzi (PPB)
311 Vice-Presidente: José Thomaz NonO (PSDB)
Titula....

SUplentes

PFL
Aldlr Cabral
Antônio Ueno
Arecely ele Paula
AroIdo Cedraz
Átila Uns
Benito Gama
Cird Nogueira
Leur Lomanto
Werner Wanderer

Abelardo Luppion
Euler Ribeiro
Francisco Horta
João carios Bacelar
Luciano Plzzatto
Luiz Moreira
Rogério Silva
Sarney Filho
TaJvane Albuquerque

Blooo (pMDBlPSD/PSL)
Edison Andrlno
Cláudio cajado
Etevalda Grassi de Menezes
De Velasco (PRONA)
Genésio Bernardino
Hélio Rosas
Jorge Wilson
Moreira Franco
José Lourenço (PFL)
NaIr Xavier Lobo
Paes de Andrade
Neuto de Conto
RobsonTuma
Noel de Oliveira
2 vagas
OrcIno Gonçalves
Wagner Rossi

PSDB
Amon Bezerr~
Athur Virgflio
Elias Murad
Feu Rosa
Franco Montoro
Hilário Coimbra
Itamar Serpa
José Anlbal
José Thomaz NonO
Blocc ':';"

AI.{Odldo Strer:k
JoAc. Faustir,~
. Luiz Femandv
Nelson Otoch
Paulo Mourão
Pimentel Gomes
Roberto Brant
Ronaldo Santos
Zulaiê Cobra
~-:í/PCdoB)

Haroldo Lima
Helio Bicudo
Joana Dare
Luiz Gushiken
Miro Teixeira
Paulo Delgado
Renan Kurtz
Sandra Starling

Carlos Cardinal
Eduardo Jorge
Haroldo Sabóia
José Genonio
Maria da ConceiçAo Tavares
Matheus Schmidt
Sérgio Carneiro
Tilden santiago

PPB
Enlvaldo Ribeiro
Jofran Frejat
Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende
Salatiel Ca,rvalho
Sérgio Naya
1 vaga

Adylson Motta
AlcesteAlmelda
Jair Bolsonaro
Joio Pizzolatti
José Teles
Mário Cavallazzi
Ushitaro Kamia

PTB
Leopoldo ~ne
Pedrinho AbrAo

Etevalda Grassi de Menezes
José CoImbra

PSB
Ricardo Heraclio

Pedro Valadares

PL
Fernando Lyra

Alvaro Valle

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Plenário, sala 3, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-fei- .
ras - 10 horas
Telefones: 318-826616992 a 6996
Fax: 318-2125

COMISSAo DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMfLlA
Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
1A VIce-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
2A Vice-Presidente:
3A VIce-Presidente: AJcione Athayde (PPB)
Titula....

Bloco (pMDBlPSD/PSL)
Armando Abilio
Carlos Mendes
Darclsio Perond!
Elcione Barbalho
José A1demir
Lidia Quinan
Rita Camata
SaraIva Felipe
TetéBez

Armando Costa
ChicAo Brigido
Etevalda Grassi de Menezes
Genesio Bernardino
Joio Henrique
Regina Uno
3 vagas

PSDB
Ceci Cunh~
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osmanlo Pereira
Pimentel Gomes
Tuga Angerárril
Vicente Am.idâ'

Elias Murad'
Ezidio Pinheiro
Jovair Arantes
Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijo
SebastiAo Madeira
2 vagas
Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Cidlnha Campos
Eduardo Jorge
Humberto Costa
Jandira Feghall
José Augusto
Marta Suplicy
Serafim Venzon

AdAo Pretto
Agnelo Queiroz
Fernando Ribas Caril
Jair Meneguelll
Paulo Bemardo
Silvio Abreu
Teima de Souza

PPB
Adhemar de Barros Filho
Eurico Miranda
Joio Iensen
Moacyr Andrade
PedroCorrea
PedroYves
1 vaga

Alclone Athayde .
Amáldo Faria de Sá
Jair Soares
Jofran Frejat
José Unhares
NUton Baiano
Sérgio Afouca

PTB
Duilio Pisaneschi
Etevalda Grassi de Menezes

Fernando Gonçalves
Roberto Jefferson

PSB
José Pinottl

Vicente André Gomes

PL
Luiz Buaiz
Suplentes

PFL
Carios Alberto Campista
Carlos Magno
Euler Ribeiro
Jonival Lucas
Marcos Vinicius de Campos
Urslclno QueIroz
3 vagas

Roland Lavigne
1 vaga

Ademir Cunha
Alexandre Geranto
Antonio Geraldo
Augusto Viveiros
Costa Ferreira
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro

José Egydio

Secretária: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Plenário, sala 9, quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISsAo DE TRABALHO, ADMINISTRAÇAo
E SERViço PÚBLICO
Presidente: Osvaldo Biolchi (PTB)
1A Vtee-Presidente: Arlindo Vargas (PTB)
2A Vice-Presidente: Jair Menegueli (PT)
3A VIce-Presidente: Zaire Rezende (PMDB)

Titula....

Suplentes
PFL
Hugo Rodrigues da Cunha
Manoel Castro
Osmir Lime
Paulo Bauer
Robérlo Araújo
Werner Wanderer

Arlindo Vargas (PTB)
João Mellão Neto
Mendonça Filho
Milton Mendes (pn
Valdomiro Meger
ZlIa Vezerra

Bloco (PMDBlPSD/PSL)
Noel de Oliveira
Paulo Rocha (pn
Sandro Mabel
Zalre Rezende
1 vaga

Armando Abllio
De Velasco (PRONA)
Pinheiro landim
Valdir Colatto
2 vagas

Emerson Olavo Pires
Jovair Arantes
Luciano Castro
Wilson Braga
1 vaga

Alberto Goldmen
Arnaldo Madeira
Domingos Leonelli
Feu Rosa
Tuga Angerami

Bloco (PT, PDT, PedoB)
Aldo Rebelo (PCdoB)
Gllney Viana
Renan Kurtz (PDn
Waldomiro Fioravante (Pn
1 vaga
PPB
Benedito Domingos
Eraldo Trindade
Miguel Rossetto (pn
Valdenor Guedes

Ari Magalhães
Arnaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães

Bloco (pMDBlPSDlPSL)
Alberto Silva
Carlos Nelson
Edinho Araújo
João Henrique
Mário Martins
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
Moreira Franco
Ronaldo Perlm

OeVeIasco
H.,srmes Parclanello
João Magalhlea
Remi Trinta
Roberto Paulino
4 vagas

Leônidas Cristino,
Marcus Vicente
Mário Negromonte
Nárcio Rodrigues
Paulo Feijó
Pedro Henry
Roberto Rocha
Vlttorlo Medioli

Carlos Santana (pn
Chico da Princesa (PTB)
Giovanni Queiroz (pOn
João Coser (pn
Lindberg Farias (PCdoB)
Teima de Souza (pn
1 vaga

PSB
vaga

Fernando Lyra

Secretária: Talita Veda de Almeida
Local Plenário sala 11, terças-feiras, quartas-feiras, e quintas-fieras - 10 horas
Telefone: 318-6987169901700417007

COMISsAo DE VIAçAo E TRANSPORTES
Presidente João Henrique (PMDB)
1.ll Vice-Presidente Edlnho Araújo (PMDB)
2.ll Vice-Presidente João Maia (PFL)
3.!l Vice-Presidente Leônidas Cristino (PSDB)

Benedito Guimarães
Davi Alves Silva
DoIores Nunes
Felipe Mendes
Osvaldo Reis
1 vaga

A1easte Almeida
Fausto Martello
Jorge Wilson
NeifJabur
Nilton Baiano
Osmer LeMo
PTB

Duilio Pisaneschi
Philernon Rodrigues

Fernando Gonçalves
Leopoldo Bessone
PSB

Gonzaga Patriota
Suplentes

PFL
Barbosa Neto (PMDB)
Célia Menáes
Jairo Azi
João Tota (PPB)

Arlindo Chinaglia (pn
Oérclo Knop (pOn
Geraldo Pastan& (pn
José Augusto (Pn
José Mauricio (pOn
2 vagas

PPB
Sérgio Aroues (PPS)

Titulares

Arnon Bezerra
BasflioVillani
Candlnho Mattos
Emerson Olavo Pires
Flávio Palmier da Veiga
Nfclas Ribeiro
Olavio Rocha
1 vaga

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

PTB
Osvaldo Biolchi

José Santana de Vasconcellos
Mauro Fecury
MussaDemea
Roberto Fontes
ZIIa8ezerra

PSDB

PSOB

Agnelo Queiroz (PedoB)
Chico Vigilante (pn
,Jair Meneguelli (pn
José Pimentel (pn
Maria Laura (pn

Lael Varella
Oscar Andrade
Oscar Goldoni (PMDB)
Paulo Gouvea
Sérgio BaroeIlos

PL
José Egydlo

Affonso Camergo
Eliseu Resende
Francisco Rodrigues
José Mendonça Bezerra

Vicente André Gomes

Welinton Fagundes

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Plenário sala 11, quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N22-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ARTIGO 62 DA CONSTITUIÇAo FEDERAL"
(EDiÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
1~ Vice-Presidente:
2~ Vice-Presidente: Nel,OiOl1 Otooh (PSDB)
3ll Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)
Titulares

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Propoalçlo: PEC-2195

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Hilário Coimbra
Ricardo Barros

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
1~ Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
3ll Vice-Presidente: Adylson Motta'(PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
Titulares

Carlos Alberto Campista
Corauci Sobrinho
Roberto Pessoa
2 vagas
PMOB

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
• José Rocha
Nelson Marquezelli
1 vaga

Átila Uns
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz
PMOB

Armando Costa
Moreira Franco
Zaire Rezende

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

Albérico Filho
Hermes Parcianello
1 vaga

Ana Catarina
Nair Xavier Lobo
Sandro Mabel
PPB

Roberto Balestra
2 vagas

Eurico Miranda
Felipe Mendes
1 vaga
PSOB

Ceci Cunha
Eduardo Coelho

Alexandre Santos
Nelson Otoch
PT

PPB

Flávio Derzi
Jarbas Lima
1 vaga

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana
PSOB

por
Bloco (PUPSD/PSC)

Eujácio Simões

Pedro Canedo

PT

Bloco (PSB/PMN)

Marcelo Déda
Sandra Starling

Hélio Bicudo
Milton Temer
POT

Enio Bacai

Coriolano Sales
Bloco (PUPSO/PSC)

Expedito Júnior

Eujácio Simões
Bloco (PSB/PMN)

Alexandre Cardoso

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
9, DE 1995, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO
ÚNICO AO ART. 180 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
.(INCENTIVO AO TURISMO)
ProposlçAo: PEC-9195

José Mauricio

1 vaga
AntOnio Balhmann
Welson Gasparinl

AntOnio Carlos Pannunzio
Arthur VlrgrJio

1 vaga

João Coser
Milton Mendes

Fernando Ferro
José Pimentel

Autor: Ricardo HerécUo
e outros

Ushitaro Kamia (PPB)

1 vaga

Secretária: Angela Mancuso
Local: Sento Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N217/95, QUE
"ALTERA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (FiXANDO EM NO M(NIMO 5 E
NO MÁXIMO 470 NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)
Proposlçlio: PEC·17/95

Autor: Antonio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
2.1l Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
3ll Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPB)
Suplentes

Titulares
PFUPTB

Carlos Mellas

Aroldo Cadraz

JoHCoImbra
JoH Mendonça Bezerra

HilArlo Coimbra .
OanirUma
PauJoGowta

Roberto Fontea

AntOnio Brasil
Gonzaga Mota

Lul. Roberto Ponte

Moreira F/'IIlCO
OclacIr KleIn

Hélio Rous
2vagaa

WIOf*ROIIi

PMDB

laIrt Reztndt

ClrIot ApollnArlo

AntOnio Brasil
2vagaa

PIDI

0arI0I N.11On

Gen"lo EltmIrdlno
PPB

cartoa AIrton
Emlllo AIIrnar

Benecito Gulmarlea
Felipe Mendes
FraneIaco Silva

Pedro VaIacIIreI (PSB)

AloysIo Nun.. F~lra

Bonlf6clo di Ancll'ldl
Franco Moritoro

Mhur Vlrglllo

Joio Fauatlno

Luiz 0arI0I Hauly
MlI'COnl Ptrllio

Roberto santoe

. SIlvio Torree
Veda 0ruaIUI

ZUla11 Cobra
1 vaga

Blooo (PT, PDT, POdoB)

PSDB

Adroaldo Streck
Alexandre Santoa

CUnha Uma (PPS)
Roberto Brant

PT
Carlos Santana
1 vaga

JoIoPauio
1 vaga

PDT
ênloBaccl

Airton DIpp
Blooo (puPSDIP8C)

Eujácio Simões

Francisco HOrta

Eathtr GrouI .
JOIj Genolno
Luiz Guahlken
Paulo Delgado
1 vaga

Eduardo Jorge

Haroldo Uma
Joio Faaurella
Pedro Willon
1 vaga

PPB

5 vagas

Adylson Motta
Cunha Bueno
Gerson PII'II
JalrS0are8
Prisco Viana

PTB

Bloco (psBlPMN)
1 vaga

Nilson Gibson

8ecretárIo: Mmto Drauslo Coutinho
Local: serv. Com. EspecIais - Anexo 11; Sala 169-S
TeIefon..: 318-7oeen087
.

COMISSAo ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
'SESSOES, PROFERIR PARECER À
. PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAO
Nll2()'A, DE 1995, QUE IIESTABELECE
O PARLAMENTARISMOII,
. Propotlçlo: PEC 20-A/85

Autor: Eduardo Jorge

Franco

Presidente:
Montoro (PSOB)
111 Vlce-Preaidente: Paes landIm (PFL)
2A Vlce-PreeJdente: Eduardo Jorge (PT)
3A Vlce-PreeJdenfe: Israel PInheiro (PTS)
Relator. OdacIr KleIn (PMDS)
Sub-Relator: BonlfácIo ~ Andrada (PPS)

PSB
Fernando Gabelra (PV)

Alnino Affonso

PFL
Welinton Fagundes

Pedro Canedo ..

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
."
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 168-A
Telefones: 318-7061/318-7059

COMISSAo ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTUlÇAo
Nll22 DE 1995, ELIMINANDO O SEGUNDO
TURNO DAS ELEIÇOES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS
Proposlçlo: PEC-22195

SUplentes

TItula,..

PFL
CoraucI Sobrinho
Laura Carneiro
Paee landim
Paudemey Avellno
Saulo Queiroz
Vilmar Rocha

Autor: Jo86 Janene

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
1.11 Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
2.11 VIce-Presidente: Eurico Miranda (PPS)
3ll Vice-Presidente: Paulo Feijó (PSDS)
Relator: Roberto ValadAo (PMDS)

Titulares

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Bloco (pMDB, PSD, PSL)
CarIoe Nelson

Mino Vargas

Israel Pinhero

Adelson Salvador

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
Saulo Queiroz
1 vaga'

Corauci SobrInho
Eliseu Resende
Fátima Pelaes (PSDS)
Robério Araújo

João Almeida
Roberto Valadão
Tetê Bezerra

Bloco (pMDBlPSD/PSUPSC)
Henrique Eduardo Alves
2 vagas
Bloco (PPB/PL)

Eujéclo Simoes
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ac:kel

Alzira Ewerton
Carlos Airton
José Egydio
PSDB

Koyu lha
Nelson Marchezan
Paulo Feljó
1 vaga

Adroaldo Streck
Finno de Castro
1 vaga
PT
GilneyViana
Ivan Valente

Femando Ferro
sandra Starling
PDT
Matheus Schmlclt

Coriolano Sales
PSB

1 vaga

PSDB
AntOnio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira
Edson Silva
Marcam Perilto
Nelson Otoch
Zulalê Cobra

Bloco (PT, PDT, PCdoB)
Eduardo Jorge
Humberto Costa
Jair Meneguelli
Jandira Feghall
Matheus Schmiclt

PPB

PTB

Autor: Poder Executivo

Presidente: José Lourenço (PFL)
14 VIce-Presidente: José Carlos Vieira (PFL)
2.ll VICe-Presidente:
3.ll VICe-Presidente:
Relator: Arnaldo Madeira (PSDB)

Suplentes
AJva.ro Gaudêncio
Átila Lins
Claudio Cajado
JairoAzi
Lael Varella
Werner Wandarer
Bloco (pMDB, PSD,PSL)

Darcfsio Perondi
Djalrna de Almeida Gesar
Germano Rigotto
Ronaldo Perim
sandro Mabel

Alexandre Cardoso

EdlnhoBez
João Henrique
Pedro Novais
Saraiva Felipe
Simara Ellery
1 vaga

1 vaga
PL

Luiz Buaiz

Pedro Canedo

Secretéra: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: servo Com. Especiais, Anexo li, Sala,169-B
Telefone: 318-7555/318-7083

COMISSAo ESPECIAL
, DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE ,EMENDA À CONSTITUIÇAo
Nll40, DE 1995, QUE "ALTERA A REDAÇAo
DO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUIÇAo FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR LIMITE DE IDADE DOS IDOSOS
PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERViÇOS DE DIVERSAo PÚBLICA"
Propoalçlo: PECo4Ol85

PFL

Armando Ablllo

Femando Gonçalves
PSB

COMISsAo ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAo
Nll33-H, DE 1995, QUE "MODIFICA O SISTEMA
DE PREVIDêNCIA SOCIAL, ESTABELECE
NORMAa DE TRANSIÇAo E DÁ
OUTRAS PROVIDêNCIAS.
SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL
EM 10-10-97

José Carlos Vieira
José Lourenço
Mendonça Filho
Messias Gois
Osório Adriano
Raul Belém

José Teles
4 vagas

Roberto Jefferson

8ecretério: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7081 e 318-7066

Titulam

Agneto Queiroz
AirtonOipp
Arlindo Chinaglla
José Pimentel
Paulo Rocha

Amaldo Faria de Sá
Gerson Peres
, Jair Soares
Mário Cavallazzi
Roberto Campos

Gervésio Oliveira

Propo8lçlo: PECo 33185

Adroaldo Streck
Alexandre Santos
Mário Negromonte
Narcio Rodrigues
Salomão Cruz
Silvio Torres

Autor: Marqulnho Checlld

Presidente: Mário Martins (PMDB)
14 VIce-Presidente: Alberto Silva (PMDB)
24 Vice-Presidente:
3.ll Vice-Presidente: LeOnldas Cristino (PSDB)
Relator:

Tltular8tl

Suplentes

Bloco (PFUPTB)
Affonso Camargo
Costa Ferreira
Chico da Princesa
Lael Varella
Laura Carneiro
Luciano Pizzatto
Paulo Bornhausen
Philemon Rodrigues
Bloco (pMDBlPSD/PSUPSC)
Alberto Silva
Jorge Wilson (PPB)

Remi Trinta
1 vaga

Mário Martins
1 vaga

Joio Paulo
POT

Bloco (PPB/PL)
Davi Alves Silva
Ushitaro Kamia
1 vaga

Nilton Baiano
2 vagas
PSOB
Antônio Carlos Pamunzlo
L80nicJas Crlstino
Mário Negromonte

Amaldo Madeira
José Chaves' (PMDB)
Vlttorlo MedioU-

PT
Alcides Modesto
Joio Paulo

Carlos Santana
Joio Coser
POT

Vicente André Gomes

Serafim Venzon
PSB

-1 vaga

Secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-687417052

COMISSAo ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTUIÇAO
NQ43-A, DE 1995, QUE DÁ NOVA REDAÇAo
AO ART. 14 DA CONSTITUIÇAo.FEDERAL.
(ALISTAMENTO ELEitORAL)
Autora: Rita camata e outros

Presidente:
111 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
211 Vice-Presidente: Rommel Feij6 (PSDB)
3ll Vice-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fontes (PFL)
Bloco (pFUPTB)
José Santana de Vasooncellos
Paulo Gouvea
Paulo Lima
Rodrigues Palma
Bloco (pMOBlPSO/PSL)
Confúcio Moura
2 vagas

Alceste Almeida
ChlcAo Brlgido
Wagner Rossi
Bloco (PPB/PL)
Felipe Mendes .
G8I'8OIlPeres
Luiz Buaiz

Benedito Guimarães
Osvaldo Reis
1 vaga

FlávioAms
Paulo Mourão
1 vaga
PT

Joio Fassarella

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo 11- Sala 169-B
Telafones: 318-70671706617052

COMISsAo ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À .
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAo
Nll46, DE.1991, QUE "INTRODUZ MODIFlCAçoES
NA ESTRUTURA POUCIAL"
Autor: H6Ilo Bicudo

Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
111 Vice-Presidente: José Rezende (PPB)
211 Vice-Presidente:
.
3ll Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
Relator: Hélio Rosas (PMDB)

Titula....

Suplentes
Bloco (pFUPTB)
Davi Alves Silva (PPB)
José Borba
José Rocha
Maluly Netto
Murilo Pinheiro
Paulo Heslander
1 vaga

Abelardo Luplon
AldlrCabraI
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Carlos Coutinho
José Rezende (PPB)
Lael Varella

Aloysio Nunes Ferreira
Pinheiro Landim
4 vagas

Euler Ribeiro (PFL)
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
2 vagas

PPB
Alclone Athaycle
Jarbas Lima
Rogério Silva (PFL)
2 vagas

Fausto Martello
Jair BoIsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger (PFL)
Welson Gasparlnl (PSDB)
Adelaon Ribeiro
FeuRosa
2 vagas

PSOB
Herculano Anghinetti (PPB)
Mário Negromonte
Nélson Otoch
Sebastião Madeira
PT

PSOB
Aécio Neves
Nelson Marchezan
Rommel Feij6

1 vaga

PMOB

.Suplentel

Titula....

Dullio Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
1 vaga
.

PSB
Gonzaga Patriota

PrOpoalçlo: PEc-4II81

Raquel Capiberibe

Propoalçlo: PEe-43195

Coriolano Sales.

Matheus SChmidt

2 vagas

Marta Suplicy
Milton Mendes
1.vaga

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda
1 vaga
POT
Eurfpedes Miranda
Wilson Braga (PSDB)

Magno Bacelar (PFL)
Silvio Abreu

Bloco (pUPSDlPSC)
De Velasco

José Egydio

Bloco (PSBlPMN) .
Adelson Salvador (PMDB)
PCdoB
Haroldo Lima

Gonzaga Patriota
Ricardo Gomycle

Secretária: Ângela Mancuso
Local: 8ervI9o de ComIssOes Especiais: Anexo 11- Sala 169-8
Telefones: 318-706317066

CONlISSAO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTUIÇAO NQ 57,
DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇAo AO
ARTIGO 14, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO, E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO)
Propoalçlo: PEc-a7/S16

Autor: Emerson Olavo

Presidente:
111 VIC8-Presldent8: Orclno Gonçalves (PMDB)
2ll VIC8-Presldente: José de Abreu (PSDB)
3ll Vlce-Prealdente: Benedito Guimarles (PPB)
Relator: Benedito de UI1l (PFL)

TItu......

COMlssAo ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTUIÇAO N2
81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUIÇAO DE COMBUSTfVEIS LfQUIDOS
E GASOSOS, DE COMPEl'INCIA DA UNIAo, E
. DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS"
Propoalçlo: PEe-a1/OS
Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
111 VIce-Presidente:
211 Vice-Presidente: Mario Negromonte (PSDB)
3ll VICe-Presidente:
Relator: Roberto Paullno (PMDB)
Titula....

Bloco (pFUPTB)
Aracely de Paula
Chico da Princesa
Coraucl Sobrinho
Dumo Pisaneschi
Ellseu Resende
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

Júlio César
Maria ValadAo
Mendonça Filho
Robel1Q.Fontes

Aracely de Paula
Benedito de Ura
Expedito Júnior
Vanessa Fellppe

Betinho Rosado
José Carlos Aleluia
Lima Netto
Murlla Pinheiro
Werner Wanderer
2 vagas

PMDB

Suplentes

Bloco (pFUPTB)

Suplentes

Henrique Eduardo Alves
Pedro lrujo

Alberto Silva
Anlbal Gomes
AntOnio Brasil
Carlos Nelson
Roberto Paullno
1 vaga

4 vagas

PPB

PMDB
Darefslo Perondl
Udson Bandeira
1 vaga

Mauro Lopes
OroIno Gonçalves
1 vaga

Joio Pizzolattl
Roberto Campos
3 vagas

BasllioViIlani
Salatiel Carv~ho
3 vagas

PPB
3 vagas

Alzira Ewerton (PSDB)
BenedIto Guimarles

Gerson Peres
PSDB
Celso Russomanno
1 vaga

José de Abreu
Vicente Arruda

PSDB
Antônio Feijão
L~nldas Crlstlno
Mário Negromonte
Paulo Feijó
1 vaga

PT
JoIo Paulo
1 vaga

Joio Fassarella
Sandra Starling

PDT

PT

Bloco (PUPSDlPSC)
1 vaga

Eujácio Simões

Luciano Zica
Teima de Souza

PDT
José Mauricio
1 vaga

Bloco (PSBlPMN)
1 vaga

Joio Coser

Carlos Santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

Coriolano Sales

Matheus Schmldt

Cunha Uma (PPB)
Marconi Perlllo
2 vagas

Airton Dlpp

Fernando Lopes
PL

Gerváslo Oliveira

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317555

Francisco Horta

Euj6c1o S/mOas

PSB
Pedro Valadares

Ricardo Heráclio

Haroldo Lima

Socorro Gomes

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO NIl84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO
42 DO ATO DAS DISPOSIÇOES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)
Propoalçlo: PEe-s4I81

Autor: Nlelas Ribeiro

Presidente: Carlos Alberto
112 Vice-Presidente:
211 VIce-Presidente: Anlvaldo Vale (PPB)
3ll VICe-Presidente:
Relatora: Elcione Barbalho
Titulares

Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À ,
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nll
89-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
INCISO IV DO ~RT. 29 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (NUMERO DE VEREADORES)
Propollçlo: PEe-89195

Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
111 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
211 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
3ll VICe-Presidente: ZuJaiê Cobra (PSDB)
Relator:
Titulares

Bloco (PPB/PL)

Jaime Fernandes
Mauro Fecury
Roberto Pessoa
1 vaga
PMDB

Elcione Barbalho
Olávio Rocha (PSDB)
1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
2 vagas

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
1 vaga

Cunha Uma
Francisco Silva
Lamartine PoselJa
PSDB

Fátima Pelaes
Olávio Rocha
Salomão Cruz

Nicias Ribeiro
Zulalê Cobra
1 vaga
PT

PPB

Gerson Peres
2 vagas

AnlvaJdo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos (PFL)

AntOnio Feljao
Arthur Virglllo

Aécio Neves
1 vaga
PT

Paulo Rócha
1 vaga

AcIao Pretto
Modesto

Alcide~

PDT

WoIney Queiroz

Milton Mendes
1 vaga

Luiz Mainarcll
1 vaga
PDT

1 vaga

~SDB

Wilson Braga
Bloco (PSBlPMN)

Adelson Salvador (PMDB)

1 vaga

Bloco (pUPSD/PSC)
Franci~

Suplentes

Bloco (pFUPTB)
Cláudio Cajado
Hilário Coimbra
Francisco Horta
Magno Bacelar
Francisco Rodrigues
Raimundo Santos
Valdomiro Meger
Zila Bezerra
Bloco (PMDB/PSD/PSL)
Adelson Salvador
NanSouza
Bosco França (PMN)
Roberto Paulino
1 vaga
1 vaga

Bloco (pFUPTB)

Carlos Alberto (PSDB)
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro
Osmir Lima

Autor: Nlclaa RIbeiro

Rodrigues (PPB)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317555

1 vaga

Luiz Durão
PSB

Alexandre Cardoso

1 vaga

Secretário: SIlvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706517052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAo
Hl96, DE 1992, QUE "NTRODUZ MODIFlCAÇ{)ES
NA ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"
Propollçlo: PEc-96192

Autor: Hélio Bicudo
e outros

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
112 VICe-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
212 VICe-Presidente:
3ll Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)

Suplentes

Titulares

Suplentes

Titulares
Bloco (PFUPTB)

Bloco (pFUPTB)
AntOnio dos Santos
Átila Lins
Benedito de Lira
Joio Iensen (PPB)
Leur Lomanto
Paes Landim
Philemon Rodrigues

Alvaro Gaudêncio Neto
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Paes LandIm
Vicente Casclone
1 vaga
PMDB

Hélio Rosas
Marcos Lima
Mário Martins
Nair Xavier Lobo
2 vagas

Cleonâncio Fonseca
Ojalma de Almeida César
Joio MagalhAes
José Luiz Clerot
Roberto ValadAo
Wagner Rossi

AntOnio Ueno
Mauro Fecury
Philemon Rodrigues
1 vaga

Fernando Gonçalves
Luiz Moreira
Roland Lavlgne
Vanassa Felippe

Bloco (pMDBlPSD/PSUPSC)
Confúcio Moura
Ivandro Cunha Lima
1 vaga

Aníbal Gomes
DeVeJasco
Paulo Ritzel
Bloco (PPBlPL)

José Egydio
Nilton Baiano
Robério Araújo

Aylson Motta
Alceste Almeida
Jofran Frejat

PPB
Alzira Ewerton (PSOB)
Ricardo Izar
Roberto Balestra
2 vagas

Augusto Farias
Ibrahim AbI-AcI<el
Jair Soares
Jarbas Lima
Prisco Viana

Oanito de Castro
Luiz Plauhyllno
Paulo Feijó
Wilson Braga
PT
Miguel Rossetto
Nedson Mlclteletl
Pedro Wilson

José Genoíno
Marcelo Oeda
Milton Mendes
PDT
~nio Bacci
SiMoAbreu

Coriolano Sales
Matheus Schmklt,
PCdoB

Aldo Arantes
DeVeJasco
Nilson Gibson

Haroldo Lima
Bloco (PUPSD/PSC)
Francisco Rodrigues (PPB)
Bloco (pSBlPMN)
Gonzaga PatrioUi

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066

COMISsAo ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAo
f'Il128, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇAo À
ALfNEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA
CONSTlTUIÇAO FEDERAL"
(ACUMULAÇAo DE CARGOS - ODONTÓLOGO)
Proposlçlo: PEe-128195

AntOnio FeijAo
Amon Bezerra
Olávio Rocha

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro
PT

PSDB
Nelson Otoch
Renato Johnsson
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PSDB

Autor: Nlelaa RIbeiro

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
1A Vice-Presidente: Femando Gonçalves (PTB)
2A Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
3A Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSOB)
Relator: Paulo Rltzel (PMOB)

Eduardo Jorge
Humberto Costa

Arlindo Chlnaglia
Waldomiro Fioravante
PDT

Carlos Cardinal

Renan Kurtz
PSB
Nilson Gibson

Gonzaga Patriota

Secretária: Ana Clara 8erejo
Local: Serv.Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISsAo ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTUIÇAO
f'Il133, DE 1992, QUE "ACRESCENT~
PARÃGRAFO AO ARTIGO 231 DA
CONSTITUIÇAo FEDERAL"
,
(DEMARCAÇAo DAS TERRAS INDfGENAS)
Propollçlo: PEe-133192

Autor: Nlels. Ribeiro

Presidente: AntOnio Brasil (PMOB)
1A Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
2ll Vice-Presidente: Roberto Araújo (PPB)
3ll Vice-Presidente: .
Relator: SalomAo Cruz (PSOB)
Titulares

Suplentes
Bloco (pFUPTB)
Átila Lins
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro
1 vaga

Alceste Almeida (PPB)
SalomAo Cruz (PSOB)
Via Pires Franco
1 vaga
PMDB
AntOnio Brasil
Confúcio Moura

Luiz Fernando (PSOB)
Olávlo Rocha (PSOB)

João Thomé Mestrinho

1 vaga
PPB

Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes

Benedito Guimarães
Rogério Silva (PFL)
1 vaga
PSDB

Robério Araújo (PP8)
Tuga Angerami

Sebastião Madeira
1 vaga

Dolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Mário de Oliveira
Roberto Balestra
Talvane Albuquerque (PFL)
Welson Gasparini (PSD8)
PSDB

Danilo de Castro
Robério Araújo (PP8)
Vicente Arruda
1 vaga

Ezfdio Pinheiro
João Leão
Saulo Queiroz (PFL)
1 vaga

PT

PT

GilneyViana
1 vaga

Ivan Valente
Marta Suplicy

PDr
1 vaga

Hélio Bicudo
Marcelo Déda
1 vaga
PDT

Giovanni Queiroz
Bloco (PUPSD/PSC)

Elton Rohneft

Expedito Júnior (PPB)

Raquel Capiberibe

Gervásio Oliveira

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
111 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
211 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
3ll Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-AcI<el (PP8)
Suplentes
Bloco (pFUPTB)

Aldo Arantes

Haroldo Lima

Secretária: Ângela Mancuso
Local: SeN. Com. Especiais-Anexo li. Sala 169-8
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
til 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV
DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E PREVe
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM N(VEL DA
UNIÃO, ESTADOS E MUNIC(PIOS PARA
MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE, COM O FINANCIAMENTO DAS REDES
PÚBLICAS FILANTRÓPICAS E CONVENIADAS"
ProposlçAo: PEC·169/93

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes
Luiz Braga
Philemon Rodrigues
Salomão Cruz (PSD8)
Ursicino Queiroz
1 vaga

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
111 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
211 Vice-Presidente:
Relator: Darcfsio Perondi (PMDB)

Edinho Araújo
Jorge Wilson (PP8)
José Priante
Nicias Ribeiro (PSDB)
Wagner Rossi
1 vaga

Carios Magno
JairoAzi
Laura Cameiro
Marcos Vinicius
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz
Vanessa Felippe

Titulares

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

PMDB

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Luiz Fernando (PSDB)
1 vaga

AdeJson Salvador (PMDB)
pedoB

Autora: Cldlnha Campos

Adauto Pereira
AntOnio Geraldo
Jairo Azi
Vicente Cascione
3 vagas

De Velasco

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
tfl155, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇAo DO PARÁGRAFO 1Q DO
ARTIGO 53 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Titulares

Francisco Rodrigues (PPB)
Bloco (PSB/PMN)

Secretária: Edla calheiros
Local: Serv. Especiais - Anexo li - Sala 169-B
Telefones: 318-70626n067

ProposlçAo: PEC-155193

Magno Bacelar (PFL)
Renan Kurtz

Cidinha Campos
SiMoAbreu

Bloco (PUPSD/PSC)

Bloco (PSBlPMN)

PPB

Costa Ferreira (PFL)

Fernando Ferro
José Machado
Pedro Wilson

Dumo Pisaneschi
Fátima Pelaes (PSD8)
Jaime Martins
José Coimbra
Luiz Moreira
Maluly Netto
1 vaga
PMDB

Adylson Motta

Armando Abmo

Anibal Gomes

Elcione Barbalho
Rita Camata
3 vagas

Confúcio Moura
Darcfsio Perondi
José Pinotti
Saraiva Felipe
1 vaga

Marquinho Chedid

Roberto Paulino
Bloco (PPB/PL)
Valdomiro Meger
2 vagas

José Teles
2 vagas
PPB

PSOB
Alcione Athayde
Enivaldo Ribeiro
Fausto MarteJlo
Talvane Albuquerque (PFL)
Wagner do Nascimento

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

PSOB
B.Sá
Pimentel Gomes
Robério Araújo (PPB)
Sebastião Madeira

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira
1 vaga
PT

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy
1 vaga

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Antônio Carlos Pannunzio
2 vagas

PT
Luiz Mainardi
Paulo Bernardo
POT
Matheus Schmidt
PSB
Nilson Gibson

Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li. Sala 169-B
Telefone: 318-706317055

COMISsAo ESPECIAL

Serafim Venzon
Vicente André Gomes
Bloco (PUPSO/PSC)

Gíovanni Queiroz
Wilson Braga
Pedro Canedo

Luiz Buaiz
Bloco (PSB/PMN)

1 vaga

Alexandre Cardoso
PCdoB
Agnelo Queiroz

Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassi'
Local: serv. Com. Especiais. Anexo 11. Sala 169-B
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAo
NQ 169-A, DE 1995, QUE "DISPOE SOBRE A
REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS"
Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcfsio Perondi (PMDB)
1~ Vice-Presidente....",sé Luiz Clerot (PMDB)
251 Vi(.>~d''-'r,"!lidente: José Teles (PPB)
311 V1Cfi-vtêsidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
Fte!ll,lor:
Suplentes

Tltulare8
Bloco (PFUPTB)

Alexandre Garanto
Antônio Geraldo
João Mellão Neto
Rubem Medina
Bloco (PMOB/PSO/PSUPSC)
Darelsio P",rondi
Orcino Gonçalves
José Luiz Clerot
Paulo Ritzel'
AlOO1lfe A!m!-)ida
Célia Mendes
Costa Ferreira
Rogério Silva

José Machado
TUden Santiago

José Maurfcio

POT

Propo81ç1o: PEC-169195

Arthur Virgflio
Celso Russomanno
1 vaga

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇAo N'l173 DE 1995, QUE
MODIFICA O CAP(TULO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, ACRESCENTA NORMAS ÀS
DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSIÇAo
Proposlçáo: PEC-173195

Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
1l! Vice-PreSidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
2l! VIce-Presidente:
3ll Vice-Presidente: Vadlio Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)
TItulares

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
José Carlos Aleluia
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Vicente Cascione

Jaime Fernandes
João Carlos Bacelar
José Carlos Vieira
José Mendonça Bezerra
Mauro Fecury
Rodrigues Palma
1 vaga
PMOB
Carlos Nelson
Fernando Diniz
José Chaves
Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim
Sandro Mabel

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Geddel Vieira Lima
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco
PPB
Flávio Derzi
Gerson Peres
Jair Bolsonaro

Mátcio Reinaldo Moreira
Mário Cavallazzi
\, Odelrno Leão

Roberto Campos
Vadio Gomes

Pedro Correa
Prisco Viana
PSDB

AntOnio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira
Pedro Henry
Ralmundó Gomes de Matos

Alexandre santos
JoAo Leão
Marconi Perillo
Rommel FelJ6
PT

Marcelo Deda
Maria Laura
Teima de Souza

Ivan Valente
Miguel RossettC?
Waidomlro Fioravante
PDT

Euripedes Miranda
Matheus Schimidt

Femando Zuppo
Silvio Abreu

PPB

Enivaldo Ribeiro
JoAo Plzzotattl
Jurandyr Paixão
LaprõVlta Vieira
Roberto Campos

Felipe Mendes
Fetter Jl1nlor
Flávio Derzi
VadAo Gomes
1 vaga
PSDB

Firmo de Castro
Luciano Castro
Luiz Carlos Hauly
Roberto Brant

Alberto Golclman
Fernando Torres
Silvio Torres
Veda Crusius
PT

José Machado .
Miguel Rossetto
Paulo Bernardo

Maria da Conceição Tavares
Vênia dos santos
1 vaga
PDT

Bloco (PUPSDIPSC)

1 vaga

EuJácIo Simões

Airton Dipp
Matheus Schmidt

Fernando Lopes
Fernando Zuppo

Bloco (pSBlPMN)

Nilson Gibson

Alexandre Cardoso

Bloco (pUPSD/PSC)

Pedro Canedo

PedoB

Bloco (PSBlPMN)

Agnelo Queiroz

Aldo Arantes

Secretária: ReJane S. Marques
•
Local: Servo Com. Esp. -Anexo li, Salas 169-B"
Telefone: 318-687417067

COMISsAo ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAo
NQ 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPITULO
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Propoalçlu: PEe-175185

Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixlo (PMOB)
1.11 Vice-Presidente:
2.11 VICe-Presidente:
3.ll Vice-Presidente: João Pizzolattl (PFL)
Relator: Mussa Cemes (PFL)

Titula,...

Suplentee
Betinho Rosado
Francisco Horta
Jaime Fernandes
Júlio César
Luiz Braga
Osório Adriano
Osvaldo Blolchl
PMDB

Antônio do Valle
Barbosa Neto
Carlos Nelson
José Luiz Clerot
luIs Roberto Ponte
Paulo Lustosa

Ricardo Herácllo

1 vaga
PCdoB

Sérgi9 Miranda

Haroldo Uma

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066

COMISsAo ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAo
N2188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 8ll E ~ AO ARTIGO 8ll DO
ATO DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE
ANISTIA QUANTO ÀS PUNIÇOES APLICADAS,
ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇAo,
A SERVIDORES MILITARES"
Propoalçlo: PEe-188184

Bloco (PFUPTB)

BenltoGamaEliseu Resende
Félix Mendonça
MussaDemes
Paulo Cordeiro
Paulo Uma
Rubem Medina

Eujáclo Simoas

AntOnio Brasil
Edlnho Bez
Hélio Rosas
JoSéChav88
UdlaQulnan
Rubens Cosae·

Autor: lalre Rezende

Presidente: Ary Kara (PMOB)
111,vIC9-Presidente: Roberto VaJadAo (PMOB)
211 Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSOB)
3.ll Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator:

Suplentes

Titula....
Bloco (pFUPTB)

Osmir Uma
Paes Landim
Paulo Heslander
1 vãga

Elton Rohnelt
Jonival Lucas
José Mendonça Bezerra
1 vaga
PMDB

AryKara

Rita Camata

Elclone Barbalho
.Roberto ValaclAo

2 vagas
PPB

Augusto Nardes
Jair Bolsonaro
1 vaga

AnlvaJdo Vale
Arnaldo Faria de Sá
Renato Johnsson
PSDB

Tuga Angerami
1 vaga

Feu Rosa
Roberto Brant
PT

GilneyViana
José Pimentel

Inácio Arruda (PCdoB)
Pedro Wilson

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
Arnaldo Madeira
Eduardo Coelho
Luciano Castro
Tuga Angerami
Wilson Braga

B.Sá
Edson Silva
Feu Rosa
Jovair Arantes
Moisés Bennesby
Vicente Arruda
Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Inácio Arruda
Jair Meneguelll
José Mauricio
José Pimentel
PauloÁocha

Aldo Rebelo
Chico Vigilante
Eduardo Jorge
Milton Mendes
Renan Kurtz
PPB

PDT
Euripedes Miranda

Silvio Abreu
Bloco (PUPSD/PSC)
Expedito Júnior (PPB)

Eujáoio Simões

5 vagas

PTB

Bloco (PSBlPMN)
1 vaga

Ari Magalhães
EmnioAssmar
João Tota
2 vagas
Roberto Jefferson

José Coimbra

Raquel capiberibe

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo 11, Salas 169-B
Telefones: 318-706117062

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (QUARENTA) SESSOES, PROFERIR
PARECER 1 PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO NA 231, DE 1995,
QUE ALTERA OS INCISOS XIII E XVI DO
ART. 79- DA CONSTITUiÇÃO FEDERAl,;;
{REDUZ JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO
PARA 40 HORAS SEMANAIS)
Propoalçlo: PEC 231·Al96

Autor: In6clo Arruda

Presidente: Armando Abilio Arruda
111 Vice-PreSidente: Zalre Rezende (PMDB)
~ Vice-Presidente: Luciano Castro (PSDB)
3Q VICe-Presidente: Jair Meneguelil (pn
Relator: João MellAo Neto (PFL)
Titulares

SUplentes
PFL

Expedito Júnior (PFLi

Eujácio Simões

Secretária: Regina Brado!
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7056/7052

COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A,
NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) SESSOES,
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO til 320, DE 1996,
QUE "ACRESCENTA ALfNEA "D"
AO INCISO II DO ARTIGO 105
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL."
(JULGAMENTO DE PREFEITOS)
Propoalçlo: PEC-320196
Autor: MATHEUS SCHMIDT
Presidente:
111 Vice-Presidente: Welson Gasparini (PSD8)
Relator: Paulo Lima (PFL)
Suplentes
PFL
Elton Rohnelt
Jonival Lucas
Leur Lomanto
Paulo Lima

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira
Valdomiro Meger
VilmarRocha
Bloco (PMDB,PSD,PSL)

Bloco (pMDB, PSD, PSL)
Armando Abllio
Luis Roberto Ponte
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
Silas Brasileiro
Zalre Rezende

Pedro Valadares
PL

Titula....
Alexandre Geranto
Átila Lins
Carfos Alberto Campista
Hugo Rodrigues da Cunha
Oscar Andrade
1 vaga

Aroldo Cedraz
Coraucl Sobrinho
João Mellão Neto
Lael Varella
Osório Adriano
Paes Landim

PSB
Raquel Capiberibe

Nelson Harter
Valdir Colatto
4 vagas

Dejandir Dalpasquale
Djalrna de Almeida César
Rubens Cosao

Djalma de Almeida César
Silvio Pessoa
Simara Ellery
PSOB

AntOnio Carlos Pannunzio

AntOnio Feijão

Rommel Feljó
WeIson Gasparln/

JoAo Leio
José de Abreu

BloIco (PT, PDT, PCdoB)

Fernando Zuppo

Nelson Marchezan
Pimentel Gomes
Vicente Arruda

PT

Fernando Ribas Carli
Sandra Starling
Valdeei Oliveira

Joana Dare
luciano ZIea

JoséAnibal
Nlclas Ribeiro
Rommel Feijó
Chico Vigilente
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo DécIa

PPB

PDT

Bonifácio de Andrada
Davi Alves Silva
Jarbas Uma

Darci Coelho
2 vagas

Vicente CascIone

COMISSAo ÉSPECIAL
DESnNADA A PROFERIR PARECER À PEC
Nl338-A, DE 1996, QUE "DISPOE SOBRE O
REGIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARES"
(REGIME DOS MILITARES)
PropoeIçIo: PEC438188
Autor: Poder ExecuUvo
PreaIdente: SlIaa BraaiIelro (PMDB)
111 V~PreaIdente: Hélio Rosas (PMDB)
2ll V~PreaIdente: Valdenor Guedes (PPB)

aa ~Presldente:

AntOnio Feljlo (PSDB)
/Relator: Werner Wanderer (PFL)

TItu..,..

Suplentes

Nilson Gibson

PCdoB

Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues
Jaime Fernandes
José Borba
Luiz Braga
Luiz Moreira
Roberto Pessoa

Bloco (pMDBlPSD/PSL)
De Velasco
Fernando Diniz
Marqulnho Chedid
Sandro Mabel
2v.agas

AntOnio do Valle
AryKara
HélloRosaa
Orcino Gonçálvea
Silas Brasileiro
Slmara Elt8IY

Bloco (PPB/PL)
Cunha Uma
Hugo Blehl
Jorge Tadeu Mudaler1
José Rezende
Pedro Corrêa
1 vaga

Benedito Domingos
Darei Coelho
Jair Bolsonaro
Jorge Wilson
Osmar LeltAo
VaIdenor Guedes

Haroldo Uma

Aldo Rebelo

Secretária: Maria Auxlliadora
Local: Servo Com..Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-705617052

COMISsAo ESPECIAL
DESnNADA A PROFERIR PARECER À PEC
NA 37o-A, DE 1998, QUE "MODIFICA O ARTIGO
207 DA CONsnTUIÇAo FEDERAL"
(AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES)
Autor: Poder Executivo

Propoalçlo: PEc-37019fS

Presidente:
111 VICe-Presidente: Emerson Olavo Pires (PMDB)
211 Vic&Presidente: José Unhares (PPB)
3ll Vice-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
Relator: Paulo Bornhausen.(PFL)

Titular..

Bloco (pFUPTB)

PSDB

Celso Ruaaomanno

Matheus Schmidt
PSB

Chico da Princesa

Secretária: MarIa do Amparo Bezerra da Silva
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li. Sala 169-B
Telefones: 318-756517063

AntOnIo FeljIo

Silvio Abreu

Gonzaga Patriota

PTB

Abelardo Luplon
Maria Valadlo
Osório Adriano
Paes landim
S6rglo Barcellos
Vicente CascIone
Werner W8J1CIerer

Jaques Wagner
JoAoCoser
José Genofno

Elias Murad
LeOnidas Cristina

SUplentes
Bloco (pFUPTB)

Betinho Rosado
Claudio Cajado
Osvaldo Biolchl
Paes Landim
Paulo Bornhausen
Paulo Uma
1 vaga

Ademir Cunha
Costa Ferreira
JonlvalLucas
José Carlos Vieira
Osvaldo Coelho
Paulo Cordeiro
1 vaga

Bloco (pMDBlPSD/PSL)
Djalma de Almeida César
José Luiz Clerot
Udia Quinan
Maria EMra
Maurfcio RequiAo
Nair Xavier Lobo

Darcfsio Perondi
Edlnho Araújo
Marquinho Chedld
Ronaldo Perim
Sandro Mabel
1 vaga

Bloco (ppB1PL)
Alvaro Valle
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
José Unhares
Roberto Campos
Valdorniro Meger (PFL)

Luiz Buaiz
5 vagas

PSDB
Feu Rosa

Alexandre Santos

Marconl PerlUo
Nelson Marchezan
Roberto Santos
1 vaga

FlávioArns
Osmânio Pereira
Vicente Arruda
Welson Gasparlnl

PT
Ivan Valente
Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Esther Grossi
Miguel Rossatto
Walter Pinheiro
POT

Severlano Alves

Sérgio Cameiro

PSB
1 vaga

Gervasio Oliveira
PCdoB

Ricardo Gomyde

Inácio Arruda

Secretária: Ana Clara serejo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

Titulam

Suplentee

Blooo (pFUPTB)
Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Nelson Marquezelli
Silvemani Santos

AbIardo Lupion
Carlos MeUes
José Rocha
Paulo Cordeiro

Bloco (pMOBlPSDIPSUPSC)

Flávio Derzi
Nelson Meurer
1 vaga

Luciano Castro
Luiz Plauhyllno
Zulalê Cobra

Te~fones:318-7~066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 449, DE 1997, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS
DOS ARTIGOS 71 E 72 DO ATO DAS
DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDOS
PELA EMENDA CONSTITUCIONAL
DE REVISÃO N1l1, DE 1994
(FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL)

Fernando Diniz
Pinheiro Landim
Roberto ValadAo

Autor: Poder Executivo

Presidente: Luciano pazzatto (PFL)
12 Vice-Presidente: Roberto ValadAo (PMDB)
2ll Vice-Presidente: Paulo Bemardo (PT)
3ll Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relatora: Veda Crusius (PSOB)
Titular..

Suplentes

fIIFL

Alexandro Ceranto
Iberê Ferreira
Júlio César
Luciano Plzzatto
Rogério Silva
Saulo Queiroz

A/ceste Almeida
Carlos Alberto CamPistã
Francisco Rodrigues
Luiz Braga
Maria ValadAo
Oscar Andrade
Bloco (pMOBl PSOf PSL)
Juranclyr PaixAo
AnlbaJ Gomes
Fernando Diniz
Luis Roberto Ponte
Hélio Rosas
Marlsa serrano
Maria Elvira
Ricardo Rlque
Roberto ValadAo
RobsonTuma
Wilson Cignachi
Sandro Mabel

PSOB
Adroaldo Streck
Arnaldo Madeira
BasflloVillani
Luiz Piauhylino
Roberto Brant
Veda Crusius

Anivaldo Vale
Amon Bezerra
Ceci Cunha
Bloco (PPB/PL)
Firmo de Castro
RaililuliclO Golll88-dê-MatOs
BasflioVillani
Sflvio Torres
Francisco Rodrigues
Roberto campos
Bloco (PTI POTI PCdoBf
Giovanni Queiroz
Femando Zuppo
PSDB
Humberto Costa
Inácio Arruda
Oanilo de Castro
João Coser
José Thomaz NonO . : Paulo Bernardo
Sérgio Miranda
José Pimentel
Vicente Arruda
Teima de Souza
Miguel Rossetto

PT

Marcelo Deda
Milton Manetes

PPB
Chico Vigilante
1 vaga

por
Fernando Ribas caril

Gervasio Oliveira

secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B

Autor: Luciano eaatro

Presidente: Abelardo Luplon (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
3ll VIC8-Presidente: Flávio Derzi (PPB)
3ll Vice-Presidente: ZulaJ6 Cobra (PSDB)
Relator: José Luiz C~rot (PMOB)

José Luiz Clerot
Luis Roberto Ponte
Simara EUery

João Colaço

Proposlçlo: PECo449197

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
NR 407/96, QUE ALTERA A REDAÇÃO DO
ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇAo FEDERAL
(PRECATÓRIOS)
Propoalçlo: PEc-407/H

PSB

Silvio Abreu

Benedito Guimar!es
Enivaldo Ribeiro
Eurico Miranda
Felipe Mendes
RQfel Anfzio

Gerson Peres
Lamartine Posella
Laprovita Vieira
Marcio Reinaldo Moreira
Roberto Baleefta

I

PTB

Chico da Princesa

José Borba
PSB

Alexandre Cardoso

Gonzaga Patriota

Cunha Uma
Eraldo Trindade
Ibrahim Abi-Ackel
João Mendes

4 vagas

PTB

PL

Eujácio Simlles

Luiz Buaiz

PSB

Secretária: Rejane Marques
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067
Fax: 318-2140

Almino Affonso

Autor: Senado Federal

Presidente: Djalma de Almeida César (PMDB)
111 Vice-Presidente: Roberto Paulino (PMDB)
211 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
SQ Vice-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: Paes landim (PFL)
Titulares
PFL

AntOnio Ueno
Jaime Femandes
Joio Ribeiro
José Egysio
Oscar Andrade
Zila Bezerra
Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Djalma de Almeida César
Genésio Bernardino
José Luiz Clerot
Pedro Novais
Rita Camata
Roberto Paulino

Arcaste Almeida
Barbosa Neto
De VetaSCO (Prona)
Lufs Roberto Ponte
2 vagas

B.Sá
Carlos Alberto
Jovair Arantes
Nfcias Ribeiro
Osmânio Pereira
Raimundo Gomes de Matos

Bloco (PT,PDT,PCdoB)

Aldo Rebelo
Haroldo Sabóia
José Genofno
Sandra Starling
Silvio Abreu

Aldo Arantes
Hélio Bicudo
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda
Sérgio Carneiro
PPB

Aclylson Motta

AntOnio Joaquim Araújo

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-70661318-7063 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (SESSOES), PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
NSl513, DE 1997, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO 5ll AO ART. 55".
(DECORO PARLAMENTAR
- REGRAS PARA INVESTAÇÃO)
Autor: Marcelo D6da

Presidente: Jairo Azi (PFL}
111 Vice-Presidente: Raul Belém (PFL)
2ll Vice-Presidente:
SQ Vice-Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Titulares

Suplentes
PFL

AntOnio dos Santos
AntOnio Jorge
Carlos Alberto Campista
Dolores Nunes
JairoAzi
Raul Belém

Adauto Pereira
Jaime Fernandes
Luiz Durão
Magno Bacelar
Mauro Fecury
Nan Souza

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

Asdrúbal Bentes

PSDB

Aloysio Nunes Ferreira
AnivaJdo Vale
Antonio Carlos Pannunzio
Marlsa Serrano
Moisés Bennesby
Nestor Duarte

Eujácio Simões

ProposJçIo: PEC nll513197

SUplentes

Augusto Farias
Claudio Cajado
Francisco Horta
Nan Souza
Paes Landim
Werner Wanderer

Gonzaga Patriota
PL

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NSl472-A, DE 1997, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL E
DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS"
Propoalçlo: PEe-472197

Félix Mendonça

Rodrigues Palma

João Tota

Cleonênclo Fonseca
De Velasco (PRONA)
Dejandir Dalpasquate
José Luiz Clerot
2 vagas

Djalma de Almeida César
Henrique Eduardo Alves
Ivandro Cunha Uma
Roberto Valadão
Rubens Cosac
PSDB

Aloysio Nunes Ferreira
Cândido Mendes
Luiz MáXimo
Marconi Perillo
Nelson Otoch
Zuiaiê Cobra

Alzira Éwerton
Max Rosenmann
Moisé'3 Bennesby
Nestor Duarte
Roberto Rooha
Salvador Zimbaldi

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Jaques Wagner
Luiz Eduardo Greenhalgh

~nio Bacci
José Genofno

Milton Temer

Marcelo Déda .
SfMoAbreu
1 vaga
PPB

Luis Barbosa
4 vagas

AryKara
Benedito Domingos
Benedito Gulmar1es
José Rezende
Ricardo Barros
PTB

Rodrigues Palma

Vicente Cascione

Bloco (PT, PDT,PCdoB)

Maria Laura
Sérgio Miranda
Vanlo dos Santos

Adhemar de Barros Filho
Emillo Assmar
José Rezende
J(jllo Redecker
Prisco Viana

Aécio de Borba
4 vagas

PTB
Pedro Valadares

Gilvan Freire

Vicente C8scione

Dullio Pisaneschi
PSB

PL
Eujácio SimOes

Welinton Fagundes

SecretárIo: Silvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo 11 Sala 165-S
Telefone: 318-7061/318-7052

COMISSAo ESPECIAL
"DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAO
N2554-A, DE 1997, QUE "CONVOCA
ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
A PARTIR DE 111 DE FEVEREIRO DE 1999"
. Propoalçlo: PEc-554187

Autor: Miro Telxelre

Presidente: Silvio Torres (PSDS)
111 VICe-Presidente: Ronaldo Cezar Coelho (PSDS)
2A Vice-Presidente: José Rezende (PPS)
3ll Vice-Presidente: Pedro Valadares (PSS)
Trtula,...

Suplentes
PFL
Álvaro Gaudênclo Neto
carlos Mellas
Darci Coelho
Luiz DurA0
Marcos Vinicius de campos
Mauro Fecury

Bloco (PMDB, PSD,PSL)
Djalma de Almeida Casar
Henrique Eduardo Alves
Ivandro CUnha Lima
OdacIr Klein
Roberto Valaclll.o
Snvio Pessoa

Genésio Bernardino
Rubens Cosac
4 vagas

Gllvan Freire

Pedro Valadares
PL
Pedro Canedo

Eliseu Moura

Secretária: CIIy Montenegro
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, sala 169-S
TelefOJlê: 318-70561318-7061

COMISSAo ESPECIAL
DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DEIRRIGAçAO E
RECURSOS H(DRICOS E APRESENTAR
PROPOSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIAo,
NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXECUçAo DOS MESMOS
Presidente: José Rocha (PFL)
111 Vice-Presidente: J(jllo César (PFL)
2A Vice-Presidente: JoIo Leio (PSDS)
3ll Vice-Presidente:
Relator: NIcIas Ribeiro (PSDS)
Titula,...

Suplentes
Bloco (pFUPTB)
Adauto Pereira
Betinho Rosado
CIáucllo C8jado
Luiz Braga

JairoAzi
José Rocha
Júlio César
Roberto Pessoa
PMDB

Oscar GoIdoni

Pinheiro landim

Paulo Lustosa
Slmara Ellery

~vaga

PPB

José Unhares
Marcon! Perfilo (PSDS)
Moacyr Andrade

Enlvaldo Ribeiro
FeUpe Mendes
Sérgio Naya
PSDB

José Thomaz NonO
Marcon! Parlllo
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
SiMoTorres

MaroeIoDéda

PPB

PSB

Arolde de Oliveira
Benito Gama
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Paulo Gouv6a
VilmarRocha

Airton Dipp

Haroldo Uma
Joio Fassarelia
Joio Paulo
Milton Temer
Miro Teixeira

PSDB
Arthur Vlrgfllo
Basilio Vlllan! .
Emerson Olavo Pires
Fátima Peraes
Feu Rosa
Martnha RauPP.

CecI Cunha
MArio Negromonte

Joio Leio
Nlcias Ribeiro
PT
Ivan Valente
1 vaga

AlcIdes Modesto
José Pimentel

por
Luiz Durão

1 vaga
Bloco (PUPSO/PSC)

Eujácio Simões

Elton Rohnelt
Bloco (PSB/PMN)

1 vaga

Bosco França

Secretária: Ana Clara Serejo
I..oclt Serv. Com. Esp. - AneYIJ li, Sala 169-8
Telefones: 318-755517063

PoroposlçAo: PL. 0846/95
Autor: Socorro Gomes
Presidente: Alberto Silva (PMDB)
iA Vice-Presidente: Genesop Bemardino (PMDB)
2A Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
3ll Vice-Presidente: Leonidas Cristino (PSDB)Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ANALISAR A
QUESTÃO DO DESEMPREGO

Titulares

Presidente: Miro Teixeira (PDT)
iA Vice-Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
2A Vice-Presidente: Miguel Rosselto (PT)
3A Vice-Presidente: Célie. Mendes (PFL)
Relator: Carlos Alberto (PSDB»

Suplentes
Bloco PFUPTB

Titulares

Suplentes
Bloco (PFUPTB)
Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno
Félix Mendonça
Júlio César

Ademir Cunha
Benito Gama
Carlos Alberto (PSDB)
Manoel Castro

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI 846,
DE 1995, DA SENHORA DEPUTADA
SOCORRO GOMES, QUE "REGULAMENTA O
PARAGRAFO ÚNICO DO ARIGO 178 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
E A SEUS APENSADOS.
(TRANSPORTE AQUAVIARIO • CABOTAGEM)

PMOB
Paulo Lustosa
2 vagas

Albérico Filho
Luis Roberto Ponte
Sandro Mabel

Chico da Princesa
José Carlos Aleluia
José Carlos Coutinho
José Carlos Vieira
Lael Varella
Philemon Rodrigues
Sergio Barcellos

Bloco PMOB/PSO/PSL
Antonio Brasil
Zaire Rezende
4 vagas

Alberto Silva
Genesio Bernardino
João Thome Mestrinho
José Pinotti
Mario Martins
Moreira Franco
Bloco PPB/PL

PPB
ClsonO.noio Fonseca
2 vagas

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

Eliseu Moura
João lesen (PPB)
Magno Bacelar
Mauro Fecury
Mauro Lopes (PMDB)
Rubem Medina
1 vaga

PSOB
Antônio Balhmann
Roberto Brant

Domingos Leonelli
José Anlbal

PT
Carlos Santana
Jair Meneguelli

Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetto

Cunha Lima
Eujaclo Simões
João Pizzolatti
Laprovita Vieira
Ushitaro Kamia
1 vaga

Benedito Guimarães
Fausto Martello
Fetter Junior
Francisco Silva
Jair Bolsonaro
José Egydio
PSOB
Leonidas Cristina
Mario Negrornonte
Veda Crusius
2 vl'l.gas

Koyu lha
Luiz Carlos Hauly
Roberto Rocha
2 vaga(s)

PDT
PT

Fernando Zuppo

Miro Teixeira
Bloco (PUPSD/PSC)
1 vaga

Pedro Canedo

Carlos Santana
João Coser
Teima de Souza

Bloco (PSB/PMN)
Gonzaga Patriota
Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-755517063

Arlindo Chinaglia
2 vaga(s)
POT

1 vaga

Miro Teixeira

José Mauricio
PSSB

Gervasio Oliveira

Pedro Valadares

PCdoB
Socorro Gomes

JandJra Feghall

COMISSAo ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
NR 1.151, DE 1995, QUE "DISCIPLINA A
UNIAo CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DA OUTRAS PROVID~NCIAS"
PropoalçAo: PL 1.151/95

Autora: Marta Supllcy

PropoalçAo: PL. nR 1.158195

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
111 Vice-Presidente: Llndberg Farias (PCdoB)
2ll Vice-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
3ll. Vice-Presidente: salvador 21mbaldl (PSDB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

Titula....

Suplentes

Bloco (PFUPTB)

PFL
Fernando Gonçalves
Magno Bacelar
Ursiclno Queiroz
1 vaga

MarlJu Gulmarties
Roberto Jefferson
Zila Bezerra
2 vagas

Fernando Gabelra (PV)
Lldla Quinan
1 vaga

Bloco (PPB/PL)
Arnaldo Faria de Sé.
Herculano Anghlnettl
Wagner salustlano

A1zira Ewerton (PSDB)
Jorge Wilson
1 vaga

PSDB
Osmânlo Pereira
Philemon Rodrigues (PTB)
1 vaga

Celso Russomanno
salvador Zimbaldi
Tuga Angerami

PT
José Genolno
Marta Suplicy

Jair Meneguelll
Nilrné.rlo Miranda

PDT
Sérgio Carneiro

Jaime Martins

Bloco (PMDB, PSD, PSL)
Darefslo Perondl
Germano Rigotto
Marquinhó Chedicl
MluJf'O Lopes
Sandro MabeI
SIlvio Pessoa

Raquel Capiberibe

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-68741706617067

Carlos Nelson
Dja/ma de Almeida César
Freire Júnior
Maurlcio Requião
saraiva Felipe

PSDB
Ademir Lucas
Adroalclo Streok
Jovair Arantes
Mareoni Perillo
Narclo Rodrigues
Marcos Vicente
Renato Johnsson
Paulo Feij6
Raimundo Gomes de Matos
Ronaldo Cezar Coelho
Wilson Campos
Zulaiê Cobra
Bloco (PT, PDT, PCdoB)
Carlos Santana
Jaques Wagner
Ricardo Gornyde
sandra Starling
Severlano Alves

Vicente André Gomes

PSB
F~andoLyra

Carlos Magno
José Egydio
Júlio César
MuTilo Pinheiro
Ursicino Queiroz
Valclomiro Meger

AntOnio Geraldo
Ciro Nogueira
Corauci Sobrinho
José Rocha
Vanessa FeJlppe

Bloco (PMDBlPSD/PSL)
Lindberg Farias (POdoB)
Maria Elvira
1 vaga

Autor: Arlindo Chlnaglla

Presidente: Germano RIgotto (PMDB)
111 VIce-PresIdente: Ronaldo Cézar Coelho (PSDB)
211 Vice-Presidente: Romel Anlzio (PPB)
3ll. Vice-Presidente: sandra Sfarling (PT)
Relator: AntOnio Geraldo (PFL)

Suplentes

Titulares

COMlssAo ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR O PROJETO DE LEI
NR 1.159195, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA
LEI NR 8.354178, QUE DISPOE SOBRE AS
RELAÇOE8 DE TRABALHO DO ATLETA
PROFISSIONAL DE FUTEBOL;
E DA LEI Nll8.872193, QUE
INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTOS E DA OUTRAS
PROVIDêNCIAS", E A SEUS
APENSADOS PROJETO DE
LEI Nll2.437/98 E PROJETO DE LEI NR 3.833197

Aldo Rebelo
Arlindo Chlnaglia
. Fernando Lopes
Jair Meneguelli
João Paulo

PPB
Aécio de Borba
Eurico Miranda
Nelson Meurer
PedroYves
Romel AnEzio

Adhemar de Barros Filho
Arnaldo Faria de Sá
Jair Soares
2 vagas

PTB
Phllemon Rodrigues

Vicente Cascione

PTB

PSB

Alexandre Cardoso .

Alvaro Ribeiro

Phllernon Rodrigues

PL

PSB

Pedro Canedo

Welinton Fagundes

secretária.: Rejane MatqU88

Local: serv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-6874/318-7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESnNADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI NR 1.673,
DE 1996, QUE "AUTORIZA O DEPARTAMENTO
NACIONAL DE OBRAS CONTRA
A SECA - DNOCS - A DOAR A ESTADOS,
MUNICfplOS E OUTRAS ENnDADES
'PÚBLlCAS, OS AÇUDES QUE ESPECIFICA"
PropoIIçIo: PL 1.873186

Autor: Poder Executivo

Presidente: B. Sá (PSOB)
111 VIce-PresicIenfé: ROberto Pessoa (PFL)
211 VIce-Presidente: Paulo Lustosa. (PMOB)
3R VIce-PI'88ldente: JOsé Pimentel (PT)
Relator: José Unhares (PPB)

1Itu"",
PFL

Adauto Pereira
AntOnio dos Santos
Osvaldo Coelho
Talvane Albuquerque
2 vagas

MusaaOemea
Roberto Pessoa

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

JOio Hénrlque
Pinheiro Landim
Roberto Paullno
3 vagas

Alberto Silva
lvandro Cunha Lima
Joe6 Aldemir
Paulo Lustosa
SaraIva Felipe
S1Mo Pessoa
PSDB

AdeIaon Ribeiro

B.Sá

Nilson Gibson
Gonzaga Patriota
Secretária: Eclla Bispo
Local: servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A EXAMINAR TODAS AS
MATÉRIAS, EM TRAMITE NESTA CASA,
QUE VERSAM SOBRE AS ELEIÇOES DE 1998
E, ESPECIALMENTE, O PROJETO DE LEI
NR 2.695, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO
EDINHO ARAÚJO, QUE "ESTABELECE
NORMAS PARA AS ELEIÇOES
DE 3 DE OUTUBRO DE 1998
E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"
(ELEIÇOES DE 1998)
Propoalçlo: PL 2.696197

Sup"ntes

Betlnho Rosado
Céaar Banclelra
JOI6 Rocha
JalloCésar

Arlindo Vargas

.ceci Cunha
João Faustino
Luiz Plauhyllno
Márcia Marinho
Roberto Santos
Vicente Arruda

CIprIano Corrêla
Joio Leio
LeOnIdas Crlstlno
RalrJ'lJndo Gomes de Matos
Bloco (PT, PDT, PCdoB)
Haroldo Lima
Alcides Modesto
Humberto Costa
CorIolano Sales
Jaques Wagner
FemancIo Ferro
Marcelo Oeda
Inácio Arruda
José Pimentel
Wolney Queiroz
PPB
Ari Maga/hIes
5 vagas
EJ1IvaIdo Ribeiro
José tinhares
Joa6Teles
Wagner do Nascimento

Autor: Edlnho Ara\1Jo

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
111 Vice-Presidente: Affonso Camargo (PFL)
211 Vice-Presidente: Roberto Santos (PSOB)
3Q Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
Relator: Carlos ApoIinário (PMOB)
1Itu"r.

Suplentes
PFL

Affonso Camargo
Benedito de Lira
Corauei Sobrinho
Mendonça Filho
Ney Lopes
Saulo Queiroz

Alvaro Gaudênlo Neto
Osmir Lima
SameyFilho
Valdomiro Meger
VilmarRocha
1 vaga
Bloco (pMDB/PSD/PSL)

Carlos Apolinárlo
Edinho Araújo
Fernando Oiniz
Pedro lrujo
Wagner Rossi
1 vaga

Ojalma de Almeida César
Marçal Filho
PedroYves
Robson Tuma
Zaire Rezende
1 vaga
PSDB

Jayme Santana
Nelson Marchezan
PauloFeijó
Pimentel Gomes
Roberto Santos
SiMoTorres

AdeIson Ribeiro
Ademir Lucas
CiprIano Correia
Emerson Olavo Pires
Nlcias Ribeiro
Paulo Mourão
Bloco (PT/PDT/PCdoB)
Aldo Rebelo
Haroldo Lima
João Almeida (PMOB)
João Paulo
Padre Roque
Luiz Eduardo Greenhalgh
Sandra St8r1ing
Marta Suplicy
SiMoAbreu
1 vaga
PPB
Benedito DomIngos
José Janene '.

Bonifácio de Andrada
Gerson Peres
Laprovita Vieira
Prisco Viana

4 vagas

PPB

PTB
Leopoldo Bessone

Israel Pinheiro

PTB
Leopoldo Bessone

PSB

Femando Lyra

Pedro Valadares
PL
Luiz Buaiz

Secretária: Angela Mancuso
Local: servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7063/7066'

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR O PROJETO DE LEI
N2 3.833197, DO PODER EXECUTIVO,
QUE "INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS"
Proposlçlo: PL 3.833197

Autor: Poder Executivo

Presidente: Germano Rlgotto (PMDB)
111 Vice-Presidante: Ronaldo Cézar Coelho (PSDB)
2ll Vice-Presidente: Romel Anfzio (PPB)
3ll Vice-Presidente: Sandra Starling (pn
Relator: AntOnio Geraldo (PFL)

TItulares

Suplentes

Alexandre Cardoso

Álvaro Ribeiro

Pedro Canedo

Welinton Fagundes

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefones: 318-6874/318-7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI N23.710/93 QUE "INSTITUI
O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO"
Propoalçlo: PL·3.710193

Autor: Poder ExecutIvo

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
111 Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
211 Vice-Presidente:
3ll Vice-Presidente: Pedro Henry (PSDB)
Relator: Ary Kara (PMDB)

TItulares

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

PFL
Carlos Magno
José Egyclio
Júlio Casar
Murila Pinheiro
Ursicino Queiroz
1 vaga

AntOnio Geraldo
Ciro Nogueira
Coraucl Sobrinho
Jàirne Martins
José Rocha
Vanessa Felippe
Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Freire Júnior
Saraiva Felipe
4 vagas

Darcfsio Perondi
Germano Rigotto
Marquinho Chedld
Mauro Lopes
Sandro MabeI
Silvio Pessoa
PSDB
Ademir Lucas
Jovair Arantes
Marcull Vicente
Renato Johnsson
Ronaldo César Coelho
Wilson Campos

Vicente Cascione
PSB
PL

Valdemar Costa Neto

Adroaldo Streck
Marconi Perillo
Narcio Rodrigues
Paulo Feljó
Raimundo Gomes de Matos
Zu/alê Cobra

Bloco (PT, PDT, PCdoB)
Carlos Santana
Jaques Wagner
Ricarclo GÔmyde
Sandra Starling
Severlano Alves

Amaldo Faria de ~á
4 vagas

Aécio de Borba
Eurico Miranda
Nelson Meurer
PedroYves
Romel Anfzio

Aldo Rebelo
Arlingo Chinaglla
Femando Lopes
Jair Meneguelli
João Paulo

Aldir Cabral
Carlos Alberto Campista
Claudio Chaves
Chico da Princesa
José Carlos Vieira
Paulo Gowêa
ZilaBezerra

AntOnio dos Santos
Arolde de Oliveira
João Carlos Bacelar
Luiz Braga
Maria Valadão
Osório Adriano
1 vaga

Bloco (pMDB/PSD/PSL)
Adelson Salvador
Ary Kara
Barbosa Neto
Mário Martins
Max Rosenmann
1 vaga

Carlos Nelson
Fernando Gabeira (PV)
João Thomé Mestrinho
Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel
Rubens Cosae
Bloco (PPB/PL)
Amaldo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca
Cunha Bueno
Cunha Uma
José Rezenc'e
Pedro Canedo

Jarbas Urna
João Ribeiro
Roberto Balestra
Salatiel Carvalho
Welinton Fagundes
Wigberto Tartuce
PSDB
Antônio Feijão
Jovair Arantes
LeOnidas Cristino
Mário Negromonte

Ademir Lucas
Celso Russomanno
João Leão
Paulo Feij6

Pedro Henry

Simão Sessim
OeVelasco

PT

Arlindo Chlnaglla
GilneyVlana
Paulo Bernardo

Carlos Santana
Nilmário Miranda
Pedro Wilson
PDT

Renan Kurtz

Femando Zuppo
PSB

Gonzaga Patriota

Nilson Gibson
PedoB

Sérgio Miranda

Aldo Rebelo

Secretãrla: Ecla Bispo
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N2 4.376193, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FAL~NCIA,
CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS
E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"
Propoalçlo: PL nIl 4.376193

Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Crerot (PMOB)
111 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
211 VIce-Presidente:
3ll Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Osvaldo Biolohi (PTB)

TltuJam

Suplentes
Bloco (pFUPTB)

Augusto '{lveiros
Francisco Horta
Osvaldo BIolchi
Raul Belém

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha
Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa
PMDB

Fernando Oiniz
Gilvan Freire
Oscar Goldoni

Oilso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
José Luiz Clerot

Francisco Rodrigues (PPB)
PCdoB

Aldo Arar!tes

Aldo Rebelo

Secretãria: Rejane Marques
Local: Serv. de Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-6874n067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
NO- 4.425194, DO SENADO FEDERAL, QUE
"PROrBE A EXCLUSÃO DE COBERTURA DE
DESPESAS COM TRATAMENTO DE
DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO MÉDICOHOSPITALAR PELAS EMPRESAS PRIVADAS
DE SEGURO SAÚDE OU ASSEMELHADAS" E
DEMAIS PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO
NESTA CASA QUE VERSAM SOBRE
"PLANOS E SEGURO DE SAÚDE".
Propoalçlo: PL 4.425184

Ibrahim Abl-Ackel
Jarbas Lima
Valdomiro Meger (PFL)

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta
Raimundo Santos (PFL)
PSDB

Herculano Anghinetti (PPB)
Nelson Otoch

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
111 VIce-Presidente: Pedro Luis Albuquerque (PFL)
Relator: Pinheiro Landim (PMOB)

Titula....

Suplentes
Bloco (pFL, PTB)

Elton Rohnelt
José Rocha
Laura càrneiro
Luciano Plzzatto
08vaId0 BIolchi
Rogério SHva
1 vaga

Euler Ribeiro
Lima Netto
Roberto Jefferson
Silvernani santos
Ul'8lcino QueIroz
Vanessa Felippe
1 vaga
Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Germano Rigotto
José Aldemir
José Luiz Clerot
Marcos Vinicius de C8mpoa (PFL)
Paulo Lustosa
1 vaga

Oarclsio Perondi
Genésio Bernardino
José Plnottl (PSB)
Moreira Franco
Pinheiro LancJim
Saraiva Felipe

Cunha Bueno
Herculano Anghinettl
José Egydio (PFL)
José Linhares
Pedro Corrêa
Pedro Luis Albuquerque (PFL)

Miguel Rossatto
Waldomlro Fioravante,
PDT

Euripedes Miranda

Fernando Lopes

Eurioo Miranda
Jofran Frejat
Luiz Buaiz
Moacyr Andrade
Nilton Baiano
1 vaga

PSDB

PT

Milton Mendes
Sandra Starling

Autor: lram Sltralv.

Bloco (PpB, PL)

PPB

Oanllo de Castro
Jovalr Arantes

Bloco (pUPSDlPSC)

Antônio Carlos Pannunzio
Cec/Cunha
Elias Murad
Jovair Arantes
1 vaga

Márcia Marinho
OsmAnio Pereira
. Pimentel Gomes (PPS)
Rommel Feijó
Tuga Angerarnl

Severiano Alves

PT

Arlindo Chlnaglla
Eduardo Jorge
Humberto Costa

Jaques Wagner
Sandra Starling
Sérgio Arouca (!'PS)
PDT

Vicente André Gomes (PSB)

Fernando Ribas Carli (PPB)

Valcleci Oliveira
PPB

Augusto Farias
Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
Francisco Silva
Wigberto Tartuce

PSB

PTB

Gonzaga Patriota

Ricardo Heráclio

Rodrigues Palma

PCdoB

COMISsAo ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI NQ 5.430,
DE 1990, QUE "ALTERA, ATUALIZA E
CONSOLIDA A LEGISLAÇAo SOBRE
DIREITOS AUTORAIS E DÁ OUTRAS
PROVIDIaNCIAS" E A SEUS APENSADOS
Autor: Senado Federal

Presidente: Roberto Brant (PSDB)
211 ~Presldente: Jandlra Feghall (PCdoB)
3ll Vice-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
Relator:

ntul.....

Suplentes
PFL

Antônio Geraldo
Antônio Ueno
Augusto Viveiros
Cláudio Chaves
Roberto Fontes
ZUa Bezerra

Arolde de Oliveira
Marilu Guimaraés
Osmir Uma
Paes landim
Paulo GolNe8
Vic Pires Franco
Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Edinho Araújo
José Luiz Clerot
Pinheiro Landim
3 vagas

Carlos Nelson
Hermes Parclanello
Moreira Franco
Paulo Rltzel
2 vagas
PSDB

Aloysio Nunes Ferreira
ArnaJcIo Madeira
Marcus Vicente
Pimentel Gomes
Roberto Brant
1 vaga

Fernando Torres
Feu Rosa
FlávioArns
Leônidas Cristlno
Marconi Perillo
1 vaga

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Chico Vigilante
Jandira Fegha/i
José Genolno
Marta Suplicy

José Borba
PSB

Agnelo Queiroz
Jandira Feghali
Secretário: SIlvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo 11 Sala 168-B
Telefone: 318-70611318-7062

Propoalçlo: PL 543Of8O

Arnaldo Faria de Sá
Gerson Peres
Osvaldo Reis
Prisco Viana
1 vaga

Luiz DUra0 I
Luiz Mainardi
Paulo Rocha,
Ricardo Gomyde

Ricardo Heráclio
Pedro Valadares
Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617052

COMISsAo ESPECIAL
DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POLITICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE
ESTAS, A ATUALIZAÇAo DO CÓDIGO ELEITORAL E MODIFICAÇOES NA LEGISLAçAO
ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS
NECESSÁRIAS ALTERAÇOES NA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL
Presidente: Mendonça Filho (PFL)
111 VIce-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
211 VIce-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
3ll Vice-Presidente: Alzira Ewerton (PSDB)
Relator: João Almeida (PMDB)

Titulares

Suplentes
Bloco (pFUPTB)

Arac:ely de Paula
Bonifâclo de Andrada (PPB)
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

Paes Landim
Pedrinho Abrão
Ricardo Barros
Roberto Pessoa
Rodrigues Palma
VilmarRocha
1 vaga

PMDB

João Almeida
Marcelo Barbieri
Niclas Ribeiro (PSDB)
Roberto Valacll!io
2 vagas

Barbosa Neto
Marisa Serrano
Mauricio Requil!io
Taté Bezerra
2 vagas
PPB

Alzira Ewerton
Jarbas Uma
José Janene
Prisco Viana
Romel An/zio

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Unhares
Ricardo Izar
1 vaga
PSDB

Feu Rosa
Jayme Santana
Roberto Santos

Aécio Neves
Cipriano Correia
Paulo Felj6

Silvio Torres

2 vagas
PT

Joio Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starllng

José Genoino
Padre Roque
Waldomiro Fioravante

PSDB

CorIolano sales
Matheus Schmidt

Enio Baccl
Euripedes Miranda •

José Pimentel
Luiz Gushiken
VAnlo dos Santos

Bloco (pUPSD/PSC)
Valdemar Costa Neto
Bloco (PSBlPMN)
Fernando Lyra

Márcia Clbilia Viana
Paulo Bernardo (PT)

Coriolano Sales
Fernando Lopes

Bloco (pUPSDlPSC)

Pedro Valadares
Francisco Horta

PCdoB

Aldo Arantes

Haroldo Lima

Secretária: Brunllde LMero Carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,
QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS,RELATIVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,
REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL
Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
1.ll Vice-Presidente: Edlnho Bez (PMDB)
2.ll VIce-Presidente: Marconl Perillo (PSDB)
3.ll Vice-Presidente: Vllmar Rocha (PFL)
Relator: saulo Queiroz (PFL)
Titula....

SUplentes

Eujéclo SIITlOea
Bloco (PSBlPMN)

Alexandre cardoso

Ricardo HeráclIo
PCdoB

Séglo Miranda

Milton Temer (PT)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-706117052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA AO ESTUDO DAS MEDIDAS
LEGISLATIVAS QUE VISEM IMPLEMENTAR,
NO BRASIL. AS DECISOES DA IV
CONFER~NCIA MUNDIAL DA MULHER
Presidente: Rita camata (PMDB)
1.ll Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
2.ll Vice-Presidente: Marta Suplicy (PT)
3.ll Vice-Presidente: Dolores Nunes (PPB)
Relatora: Marilu Guimarles (PFL)

SUplentH

TtJtularee

Bloco (pFUPTB)
Augusto Viveiros
Carlos Melles
Jonival Lucas
José Coimbra
Lima Netto
Osório Adriano
Roberto Pessoa

PFL

Carlos Magno

Célia Mendes
Fernando Gabelra
Maria Valad40
Marllu GuimarAes
Ursiclno Queiroz
ZilaBezerra

PMDB

Costa Ferreira
Euler Ribeiro
Vanesaa Fellppe

2vagu
Bloco (pMDBlPSD/PSL)

AntOnio do Valle
Luis Roberto Ponte
Marcos Lima
Paulo Ritzel
2 vagas

Pedro NovaIs
Sirnara Ellery

Darcisio Peroncli
Elclone Barbalho
Nair Xavier Lobo
Regina Uno
Rita Camata
Tet6Bezerra

PPB
Delfim Netto
Fetter Jónior
José Janene
Jóllo Redecker
Osmar Leitão

JoIoCoeer
Maria ConceIçIo Tavares
Nedson MIcheIetl
PDT

Marquinho Chedid

EdlnhoBez
Germano Rigotto
Gonzaga Mata
Pedro Novais
SlIas Brasileiro
1 vaga

2vagu

PT

PDT

8enitoGama
Félix Mendonça
Manoel Castro
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
Vilmar Rocha

AntOnio FeijIo
Fernando Torres

Firmo de Castro
Luiz Carlos Hauly
Marconi Perillo
Veda Crusius

4vagu

PSDB
Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
Laprovita Vieira
Márcio Reinaldo Moreira
Roberto campos

Ceci Cunha
DalUa f-Iguelredo
Fátima Pelaes
Marcia Marinho
Marinha Raupp

Feu Rosa
Veda Cruslus
4 vagas

Luiz P1auhy11no
NeIIon Otoch
.Z_Cobra

Zulaiê Cobra
Bloco (PT/PDT/PCdoB)

Eduardo Jorge
Jandira Feghali
Marta Suplicy
Sérgio Cameiro
Teima de Souza

Esther Groaai
HumbertoCoata
Marcia Clbllis Viana
sandra Starllng
Socorro Gomes
PPB

Paulo Feij6
Renato Johnsson
Roberto Rocha
Bloco (PT, PDT, PCdoB)

ElI1pedeI Miranda
H6IIo Bicudo

Chico Vigilante
Fernando Ferro
Fernando Zuppo
José Pimentel
Luiz Eduardo Greenhalgh

Joet Gtnofno
Luíi AI:lerto ...
Ricardo Gomyde

A1cione Athayde
Amaldo Faria de Sá
A1zira Ewerton
Dolores Nunes
Herculuano Anghinetti

5vagaa

PPB
AdyIaon Motta

Adhemar de Barros Filho
Jarbas lima
Joio Pizzolatti
VadAo Gomes
Wigberto Tartuce

cartoI Airton
PTB
José Coimbra

Etevalda Grassi de Menezes

JalrBoltonaro
Mirlo caVaIazzi
1 vaga

PSB

PTB

Raquel Capiberibe

Pedro Valadares

Vicente CucIone

Secretária: Marlene Nassif
Local: serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 31~7067n066 Fax: 31~2140

COMISSAo ESPECIAL
DESTINADA A EXAMINAR A QUESTAO DA
SEGURANÇA PÚBLICA NO PAIs, COM A
FACULDADE DE, AO FINAL, OFERECER
PROPOSIÇOES VERSANDO SOBRE O
ASSUNTO, PARA TRAMITAÇAo NO ÂMBITO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E.DO
CONGRESSO NACIONAL
Presidente: Abelardo Luplon (PFL)
111 Vice-Presidente: Carlos Melles (PFL)
211 Vtce-President8: Nair Xavier Lobo (PMDB)
3lI Vice-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)
TltUl.....

Suplantei

Nelson Marquezelli
PSB

Nilson Gibson
PL

Luiz Buaiz
8ecret6rIa: Brunllcle liviero C. de Moraes
Local: s.vI9O de Com. Especiais - Anexo 11, SI. 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMlssAo ESPECIAL
COM O OBJmVO DE ACOMPANHAR
E PARTICIPAR DA DISCussAo PARA
IMPLEMENTAÇAO DA ÁREA DE LIVRE
COMÉRCIO DAS AMÉRICAS - ALCA
Presidente: Germano Rlgotto (PMOB)
Relator: FranclIco Horta (PFL)

PFL

Ciro Nogueira
Francisco Horta
Hugo Rodrigues da Cunha
Roberto Fontes
Roberto Pessoa
Vanessa Felippe

Abelardo Luplon
A1d1r Cabral
Benedito de lira
Carlos Melles
Luiz Moreira
1 vaga

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

De Velasco (PRONA)
Mauro Lopes
Orcino Gonçalves
Valdir CoIatto
Zaire Rezende
1 vaga

AntOnio do Valle
Hélio Rosas
Jorge Wilson
Marcelo Barbierl
Nair Xavier Lobo
Silas Brasileiro

PFL

FrancIaco Horta
José Lourenço

lima Netto
Paulo Gouvêa
. Rogério Silva
Wemer Wanderer

Paulo BomhauIen
8arney Filho
Bloco PMDB, PSD, PSL

Germano RIgotto

José Chaves
Neuto de Conto
1 vaga

2vagu

PSDB

PSDB

Amon Bezerra
Feu Rosa
Jovair Arantes

Suplentes

. Adelson Ribeiro
A1zira Ewerton
Dalila Figueiredo

Amon Bezerra
Feu Rosa
José Thomaz NonO

Bloco PT, POT, PCdoB"
Aldo Rebelo
Carlos Cardinal
Luiz Gushiken

Geraldo Pastana
Haroldo Lima
Maria da Conceição Tavares

PPB

Ari Magalhães

Fernando Ribas Carli
José Teles
Ushitaro Kamia

Delfim Netto
Júlio Redecker

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A APURAR DENÚNCIAS
DE EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
ILEGAL DE PLANTAS E
MATERIAL GENÉTICO NA AMAZONIA
Presidente: Socorro Gomes (PCdoB)
Vice-Presidente: Confúclo Moura (PMDB)
Relator: AntOnio Feijão (PSDB)

Suplente8

Titulares

PTB
Arlindo Vargas

PFL

Paulo Cordeiro

Secretário: Mário Brauslo Coutinho
Local: Servo de Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-7066/7067

COMISSÃÓ EXTERNA
DESTINADA A TRATAR DA QUESTÃO
PORTUÁRIA NACIONAL COM A FINALIDADE
DE VISITAR PORTOS BRASILEIROS,
EM PARTICULAR SANTOS E VITÓRIA

Bloco (PMOB, PSO,PSL)
Hermes ParcianeUo
Mário Martins

Alzira Ewerton
Moisés Bennesby

Bloco PT, POT, PCdoB
Gilney Viana
Socorro Gomes

Aldo Rebelo
Matheus Schmidt
Carlos Airton
LuIs Barbosa
1 vaga

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Comissões Espec. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067/7052

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL
Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PSDB)
Aroldo Cedraz (PFL)
Fernando Ferro (PD
Carlos Alberto (PSDB)
Simara Ellery (PMDB)
Cunha Bueno (PPB)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro

PSOB

Serviço de Comissões Especiais - Anexo I, Sala 169-B
Féu Rosa
Paulo Felj6

Bloco (PT, POT, PCdoB)
Carlos santana
Teima de Souza

PSOB
AntOnio Feijão
Salomão Cruz

PTB

Augusto Viveiros
Carlos Alberto Campista

Koyu lha .
Marcus Vicente

Pinheiro Landim
Regina Lino

José Coimbra

PFL

Edinho Bez
João Henrique

Bloco PMOB, PSO, PSL
Confúcio Moura
José Priante

João Tota
Valdenor Guedes

Suplentes

José Carlos Aleluia
Lima Netto

Cláudio Chaves
Murilo Pinheiro

PPB

Presidente: Edinho Bez (PMDB)
1Jl Vice-Presidente: João Henrique (PMDB)
2Jl Vice-Presidente: Koyu lha (PSDB) .
3Jl Vice-Presidente: Vicente Caseione (PTB)
Relator: Lima Netto (PFL)

Tltulare8

Francisco Rodrigues
Vic Pires Franco

Nedson Micheleti
1 vaga

Telefones: 318-7061/7062

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇAo DAS
TERRAS IND(GENAS E ÀS QUESTÕeS
DECORRENTES DESTE PROCEs..~O
Coordenador: Sarney Filho (PFL)

PPB
Lamartine PoseUa
Nilton Baíano

José Janene
1 vaga

S~retária: Ângela Mancuso
Local: SeNlço de Com. Temp., Anexo li, Sala i59·8
Telefone: 318-7061

Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)

Salomão Cruz (PSDS)

Samey Filho (PF' )
Sebastião Madwla!pSr;!i::lj
Silas Brasilelm (PMDB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
SeMçodeComíssões Especiais- Anexo li, Sala 169-8

I. Telefones: 318-7062/7061

COMISSÃO EXTERNA
PARA AVERIGUAR,
NO PER(ODO
DE 17·10-96 A 30-6-97,
A AQUISiÇÃO DE
MADEIREIRAS, SERRARIAS
E EXTENSAS
PORÇOES DE
TERRAS B'RASILEIRAS
POR GRUPOS ASIÁTICOS

COMISSÃO EXTERNA
SEM ONUS PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
PARA EXAMINAR, OS TERMOS E AS
CONDIÇOES GERAIS DO PROCESSO DE
DESESTATIZAÇÃO DA COMPANHIA VALE DO
RIO DOCE - CVRD, INCLUSIVE OS DADOS E
DOCUMENTOS DISPON(VEIS NA CENTRAL DE
INFORMAÇOES SOBRE A EMPRESA,
DESIGNADA OFICIALMENTE
"SALA DE INFORMAÇOES"
Proposlçlo:

Coordenador: Gilney Viana (pn
AntOnio Brasil (PMDB)

Luiz Fernando (PSDB)

Fernando Gabelra (PV)

Osmir Lima (PFL)

Gervásio Oliveira (PSB)

Pauderney Avelino (PPB)

Gilney Viana (pn

Socorro Gomes (PCdoB)

Autor: Presidência

Coordenador: Miro Teixeira (PDn
Titulares

Suplentes

Luciano Pizzatto (PFL)

AntOnio Brasil (PMDB)
Jair Bolsonaro (PPB)
Haroldo Sabóia (pn
João Fassarella (pn

Miro Teixeira (PDn
Belém (PFL)
Socorro Gomes (PCcIoB)
Tuga Angerami (PSD8)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7066n067

Secretário: Mário Drauslo Coutinho
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-8
Telefones: 318-7066n067

CÂMARA OOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO EINFORMAÇÃO
COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

.....•

TíTULOS PUBLICADOS 1997/1998

4i1111f!'~--

r:::::::t=

Regimento Interno da Câmara dos
Deputados - 4.00. - R$ 9,90

ír;'!

·~P.,.·,lI;r.,~,j"

11.

l~ r:l~

Endereços dos Deputados - 1995/1999
R$ 7,92

,••••

• H tl'H..:\:!, 1)")1,

LDB: Diretrizes e Bases da. Edl,J<:aÇao
Nacional - R$1,98

Homenagem à S'" Ruhryyih Rabbani,
primeira-dama da Comunidade BaM'r
Mundial - R$ 2,47

A visão da Comissão de Relações
Exteriores sobre a polrtica externa do
Brasil - R$ 1,98

Orvida externa: a experiência brasileira
R$1,21

Locais de venda: Mldia Uvraria. Ed. PrIncipal e Anexo IV da Câmara dos Deputados
Telefones: (061) 318-6477n271.
Informações: Coordenaçao de Publicaç(les. Telefone: (061) 318-686516866.

CÃMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO EINFORMAÇÃO
COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUI;ILlCADOS 1997/1998
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o caso Vale do Jequitinhonha.
O sistema de controle do Executivo
R$ 2,97

Tribunal internacional para julgamento
dos massacres de Eldorado do r;arajás e
Corumbiara - R$ 2,97

-

~
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PREVIDllla..

SOCIAL
o •• C....' ..
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~us
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.

1996: um ano de luta pela vida
R$1,98

Legislação interna: coletânea de normas
administrativas da Câmara dos
Deputados

o.t.......

Ihõ. VlIl4l Õt1 RIO
__

ca.a.

......
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Previdência social: o SUS e a
Companhia Vale do Rio Doce - R$ 3,96

Agricultura: questão do abastecimento
interno - R$ 11,11

Locais de venda: Mldia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados
Telefones: (061) 318-6477n271.
InformaçOes: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865/6866.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO
COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇÓES

TíTULOS PUBLICADOS 1997/1998

Legislação eleitoral
R$1,32
. ::"}o,!,Ãi-.

Deputados brasileiros: repertório
biográfico - 2.ed. - R$ 11,88

'A

u~~~~~,j
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Ulysses Guimarães: discursos
parlamentares - R$ 9,90

Assessoria Legislativa; Assessoria de
Orçamento e Fiscalização Financeira
R$ 7,70

Repertório bibliográfico: deputados
brasileiros - R$ 4,95

Alerta: o que há de novo na Biblioteca.
(Mensal)

Locais de venda: Mldia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados
Telefones: (061) 318-6477n271.
Infonnações: Coordenaçao de PublicaçOes. Telefone: (061) 318-6865/6866.

"'llll:~ Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal
'00

Via N-2, Unidade de Apoio 11I. Praça dos Três Poderes. CEP 70.165-900. Brasília, DF.
Fones: (061) 311-35751357613579. Fax: (061) 311-4258. E·Mail: sseteC@admass.senado.gov.br

Publicações
Solicite hoje mesmo nosso catálogo!
Agenda 21 (R$ 10,00). Relatório da Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em
setembro de 1992.
A Vida do Barão do Rio Branco (R$ 20,00) - Luis
Viana Filho. Obra social, política e diplomática de
José Maria da Silva Paranhos, o Barão do Rio Branco.
Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 (R$ 5,00). Texto Constitucional de 5/outl1988
com as alterações introduzidas pelas ECs nO 1 a 15 e
ECRs nO 1 a 6.

Levantamento e Reedições de Medidas
Provisórias (R$ 5,00) - Subsecretaria de Análise
do Senado Federal. Registro das MPs editadas
durante os 8 anos que se sucederam à criação deste
dispositivo legal, tabela seqüencial de edições das
MPs, assinalando critérios de edições anteriores,
reedições com alteração de texto e de transformação
em lei, catálogo temático das MPs e referências
bibliográficas.
Licitações, Concessões e Permissões na
Administração Pública (R$ 4,00). Leis nO 8.666/93;
8.883/94; 8.987/95, dispositivos da Constituição
Federal sobre a matéria e legislação correlata. índices
temáticos das Leis nO 8.666/93 e 8.987195.

Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 - Quadro Comparativo (R$15,00). Constituição
de 1988, atualizada em 1995, comparada às
Constituições de 1946 e 1967 e à EC nO 1 de 1969.
Contém quadro comparativo, tabela de
correspondência dos artigos comparados e fridice.

Meio Ambiente - Legislação (R$ 20,00). Dispositivos
constitucionais, atos internacionais, Código Florestal,
Código de Mineração, legislação federal e índice
temático.

Dados Biográficos dos Presidentes do Senado
Federal (R$ 2,00). Principais fatos da vida
administrativa, trabalhos publicados, condecorações,
missões. no exterior.

Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos
Civis e Legislação Complementar (R$ 4,00). Dispõe
sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis
da União, das autarquias e das fundações públicas
federais e legislação complementar

Direitos Humanos - Declarações de Direitos e
Garantias (R$ 10,00) - José VICente dos Santos
(pesq. e indice). Dispositivos constitucionais que
abordam' os direitos e garantias fundamentais do
homem, na Constituição de vários paises, inclusive
na Carta Magna do Brasil.

Estatuto da Criança e do Adolescente (R$ 4,00).
Lei nO 8.069190, de acordo com as alterações dadas
pela Lei nO 8.241191; legislação correlata e índice.
Guia das Eleições de 1.996 e Suplemento (R$
10,00). Guia: Leis n° 9.096195 e 9.100/95, Resoluções
do TSE nO 19.380/95, 19.382/95 e 19.406/95.
Suplemento: Resoluções do TSE nO 19.509 e
19.516196.
Legislação Eleitoral no Brasil (do século XVI a
nossos dias) (R$ 60,00) - Nelson Jobim e Walter
Costa Porto (orgs.). Compilação da legislação
eleitoral brasileira, desde a época colonial a nossos
dias.

Coleção Memória Brasileira
- A Constituinte perante a História (R$ 8,00).
História do sistema constitucional brasileiro, no
período de 1822 a 1862. Estudos sobre a
Constituinte brasileira de 1823. Coletânea de
documentos representativos dos trabalhos
legislativos da época.
Coleção Grandes Vultos que Honraram o Senado
- Teotônio Vilela (R$10,OO). Biografia do Senador
da República Teotônio Vilela, seu perfil
parlamentar, resumo de suas atividades públicas,
discursos e projetos, literatura citada.
Coleção Estudos da Integração (em português e
espanhol)
- Volume 9 (R$ 3,00). "O Atributo da Soberania",
de Heber Arbuet VignaJi.
- Volume 10 (R$ 3,oo)."A Arbitragem nos Países
do Mercosul", de Adriana Noemi Pucci.

•

Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal
Via N-2, Unidade de Apoio 111. Praça dos Trés Poderes. CEP 70165-900. Brasília, DF.

CO/ROM Legislação Brasileira
1997
Quarta edição
Co-edição SDINF/SSANUPRODASEN
•

Todas as normas de hierarquia superior a decreto-executivo editadas enve o
ano de 1946 e 31 de janeiro de 1997.

•

Para cada norma apresentada, é fornecida a lista de normas editadas
posteriormente a ela e que a alteraram.

•

Os textos integrais das nonnas editadas a partir de 1987 passaram a estar
disponíveis nesta edição.

..•

As demais normas são apresentadas em documentos-resumo, acompanhadas
de informações suficientes para que seja localizado o documento em ur:na coleção
de leis.

•

Esta quarta edíção do CD-ROM Legislação Brasileira ainda inclu(o banco de
dados B8D (Biblioteca Brasileira de Direito), composto do acervo de informações
jurídicas descritivas (doutrina) originadas das coleções de 17 bibliotecas que.
participam da Rede SABI de Bibliotecas.
Valor Unitário: R$ 65,00 (sessenta e cinco reais).
Despesas Postais: R$ 5,00 (cinco reais) para cada CO.

O pedido deverá ser acompanhado de original do recibo de depósito a crédito
do AJNDASEN, Caixa Econômica Federal, Agência 0005, conta n2 950.056-8,
operação 006.
Preencha o cupom abaixo e envie-nos hoje mesmo,
juntamente com o' original do recibo de depósito.

I~~~_~_------------------~--------------

Solicite nosso catálogo pelos telefones: (061) 311-3575, 311-3576 e 311-3579.
Fax: (061) 311-4258. E-MaU: sseteC@admass.senado.gov.br

DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL'
PREÇO L, c ASSINATURA
-!:MESiRAl

··"~,fsr:4'~~

:'; ~ ': ~1:t:·: :" ·-:'~'">'.": '~; ;<~·~· ···t"~~(i~~~~,
DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL -

ug = 020002
gestão = 02902
.'os pedidos deverão.ser acompanhados de Nota de Empe.1ho, OnlenulePagamento pelei Gaixa
Econômica Federal - Agência 1386-2 PAB CEGRAF, conta nS 920001-2, Banco do Brasil, Agência
0452-9 Central, conto n2 555602044 ou recibo de depósito via FAX (061) 2245450, a ~ do
FUNCEGRAf. .
,

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORACÃO.E PUBUCACÓES
PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/Nfl- BRASíLIA DF - CEP 70165-900
CGC. 00.530.279/0005-49
Obs.: Nã,o será recebido cheque via carta paro efetivar ossinotut'CS dos DCN.
I

Maiores informações pelos telefones {061} 311-3738 Seção de Remessas Postais ou { 061} 311-3803

Seção de Cobrança.
Tabela em vigor o partir de 3-3-97.

SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
E PUBLlCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 152 PÁGINAS

