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1 - RESOLUÇÃO
N!! 4, de 1996, que cria o Grupo Parlamen-

tar Brasil-Ucrânia. 09337
2 - ATA DA 50' SESSÃO, DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS, DA 21 SESSÃO LEGISLA
TIVA, DA 501 LEGISLATURA, EM 16 DE ABRIL
DE 1996

I - Abertura da sessão
11 - Leitura e assinatura d~l ata da sessão

anterior
111- Leitura do Expediente

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE

Proposta de Fiscalização e Controle n!! 25
A, de 1995 (Da SrI Socorro Gomes) - Propõe
que a Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio, fiscalize os atos do Poder Executivo no
que conceme à execução do Programa Nacional
de Desestatização especificamente no caso da
Companhia Vale do Rio Doce; tendo parecer da
Comissão de Economia, Indústria e Comércio,
pela rejeição. 09740

PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Proposta de Emenda à Constituição n!! 331,
de 1996 (Do Sr. Antonio Kandir e Outros) - Modi
fica a regulamentação do Sistema Financeiro Na-
cional. 09741

Proposta de Emenda à Constituição n!! 333,
de 1996 (Do Sr. Leonel Pavan e Outros) - Altera
a redação do § 2!! do art. 230 da Constituição Fe-
deraJ....................................................................... 09745

Proposta de Emenda à Constituição n!! 338,
de 1996 (Do Poder Executivo) Mensagem n!!
246196 - Dispõe sobre o regime constitucional
dos militares..................... 09746

Proposta de Emenda à Constituição n!! 339,
de 1996 (Do Sr. Feu Rosa e Outros) - Acrescen
ta os incisos VIII e IX ao art. 92 da Constituição
Federal. 09750

Proposta de Emenda à Constituição n!! 340,
de 1996 (Do Sr. zaire Rezende e Outros) - Dá
nova redação ao § 2!! do art. 61 da Constituição
Federal, dispondo que a iniciativa popular possa
ser exercida por, no mínimo, o mesmo número
de eleitores necessários para eleger um Deputa-
do Federal no Estado. 09752

Proposta de Emenda à Constituição n!! 341,

de 1996 (Do Sr. Antonio do Valle e Outros) -Ins-
titui o Fundo de Aposentadoria Individual. ..... .... .•• 09754

Proposta de Emenda à Constituição n!! 342,
de 1996 (Do Sr. Jorge Anders e Outros) - Dá
nova redação ao art. 212, parágrafo 4!! da Consti-
tuição Federal. 09755

Proposta de Emenda à Constituição n!! 343,
de 1996 (Do Sr. Jorge Anders e Outros) -Insere
inciso VI ao caput e dá nova redação ao § ag do
art. 144 da Constituição Federal. 09759

Proposta de Emenda à Constituição n!! 344,
de 1996 (Do Sr. Jaime Martins e Outros) -Altera os
arts. 150, 153 e 155 da Constituição Federa!......... 09761

Proposta de Emenda à Constituição n!! 345,
de 1996 (Do Sr. Roberto Valadão e Outros) - Ex
tingue o inciso VI do art. 153 e altera a redação
do inciso I do art. 156 da Constituição Federal,
passando a competir aos Municípios a instituição
do Imposto Territorial Rural-ITR. 09765

Proposta de Emenda à Constituição n!! 346,
de 1996 (Do Sr. Luciano Castro e Outros) - Dá
nova redação aos arts. 111, 112, 113, 114, 115,
116 e 117 da Constituição Federal, e inclui arti
gos no Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias. 09768

PROJETOS A IMPRIMIR

Projeto de Lei n!! 823-A, de 1995 (Do Sr.
Murilo Pinheiro) - Dá nova redação ao § 1!!, do
art. 381, da Consolidação das Leis do Trabalho;
tendo parecer da Comissão de Trabalho, de Ad
ministração e Serviço Público, pela rejeição deste
e da emenda apresentada na Comissão. 09n3

Projeto de Lei n!! 2.650-B, de 1989 (Do Sr.
Francisco Amaral) - Dispõe sobre destinação às
entidades filantrópicas de mercadorias apreendi
das; tendo pareceres: da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa; da Comis
são de Economia, Indústria e Comércio, pela
aprovação; e da Comissão de Finanças e Tribu
tação, pela aprovação, com emenda. Parecer à
Emenda Oferecida em Plenário: da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, pela aprovação,
com subemenda; da Comissão de Finanças e
Tributação, pela adequação financeira e orça
mentária e, no mérito, pela aprovação, com ado
ção da subemenda da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio; e da Comissão de Consti-
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tuição e Justiça e de Redação, pela constitucio- mentar das Micro e Pequenas Empresas. Irracio-
nalidade, juridieidade e técnica legislativa com nalidade dos prazos estipulados pela Portaria nlI
subemenda à emenda oferecida em Plenário, e 2.679/96, do Banco Central do Brasil, para parca-
da subemenda da Comissão de Economia, In- lamento das devidas do setor. Urgente definição
dústria e Comércio. 09n4 de política de amparo à micro e pequena empre-

Projeto de Lei n!l4.591-A, de 1994 (Do Se- sa. 09840
nado Federal) PLS n!l 94/93 - Dispõe sobre a Po- CARLOS NELSON - Defesa da preseNa-
lítica Nacional de Drogas e dá outras providên- ção do Proálcool. 09841
cias; tendo parecer da Comissão Especial, pela JOÃO FASSARELLA - Editorial 'Crime
rejeição deste e dos de nlls 2.454191, 2.765192 e compensador", publicado no jornal Hoje em Dia,
441/95, apensados; e, pela aprovação, com do Estado de Minas Gerais sobre a chacina do
substitutivo, dos de n!ls 1.873191 e 3.901193, Taquaril.. :................................. 09842
apensados, com complementação de voto........... 09781 EDSON SOARES _ Matéria 'Polreia consi-

IV - Pequeno Expediente dera chaeina esclarecida", publicada no jornal
PAULO PAIM - Atuação do Governo Fer- Estado de Minas, sobre assassinato de menores

nando Henrique Cardoso. Protesto contra a não- em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. ....... 09843
constituição da Comissão Parlamentar de Inqué- MAX ROSENMANN - Estabelecimento de
rito destinada à apuração de irregularidades no agravantes às penas de crimes praticados por
Sistema Financeiro NacionaL.................... 09830 policiais civis e militares. 09844

IVO MAINARDI - Descumprimento, pelo CHICO DA PRINCESA - Atendimento,
governo português, de acordos bilaterais firma- pelo Governo Federal, às reivindicações da Co-
dos com o Brasil. Oportunidade de solução das missão Nacional de Pecuária de Leite e da Con-
questões com a visita do Primeiro-Ministro de federação Nacional de Agricultura. 09844
Portugal ao País :.... 09830 PRISCO VIANA - Respeito à soberania e à

CLÁUDIO CAJADO - Reabertura do Pro- independência do Supremo Tribunal Federal no
grama de Crédito Educativo.................................. 09831 tocante à concessão de liminar suspensiva da

MARCIO FORTES - Indicação, pela Fede- tramitação da reforma da Previdência Social. Edi-
ração das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro torial Serenidade necessária, publicado no jornal
- FIRJAN, de projetos prioritários para o estímulo O Estado de S. Paulo........................................... 09845
da economia do Estado......................................... 09831 WILSON CAMPOS (Pela ordem) - Faleci-

ADYLSON MOTTA - Sinalização, pelo Pri- mento da SI" Maria Augusta Domingos, genitora
meiro-Ministro português Antônio Guterres, da do Deputado Benedito Domingos.......................... 09847
p?~ibilidad~ de soluç~o p~~ a qu~stão do exe~- PRESIDENTE (Adylson Motta) - Associa-
CI~IO da profiSsão de cllurglao-dentista por brasl- ção da Mesa à manifestação de pesar pelo faleci-
lelros em PortugaL..................... 09832 mento da SI" Maria Augusta Domingos. 09847

. ~HI?O VIGILANTE - ~e~ização, em Br~- ELIAS ABRAHÃO _ Empenho do Governo
s~la~ Dlstnto Federal, ~ seml?áno ~obre a prosti- brasileiro nas negociações de paz entre árabes e
tUlçao e exploração mfanto-Juvenrl. Documento .
intitulado BrasRia diz não à exploração sexual in- Judeus :......................... 09847
fanto-juvenil, da Secretaria de Desenvolvimento A~NALDO TIM<?TEO - Atitude prepotent~
Social e Ação Comunitária do Distrito Federal. .... 09832 do Presidente da ComiSsão ~e Defesa dos Direl-

AUGUSTO CARVALHO _ Apoio à reivindi- tos Humanos, Deputad~ HéliO Bicu~, contra o
cação dos servidores da Casa de isonomia sala- ora~or, ~urante ~~diêncla de ex-MinIStro do Su-
rial com o Senado Federal. Anúncio de apresen- penor Tnbunal MIlitar : :................... 09847
tação de projeto de lei sobre construção e funcio- DOMINGOS DUTRA - Pnonzação, pela
namento de piscinas.............................................. 09838 Mesa Diretora, da inclusão de ~rojetos de iniciati-

CLÁUDIO CHAVES - Pujança da Zona va parlamentar na Ordem do Dia. 09848
Franca de Manaus representada pelo total de im- FERNANDO FERRO - Estabelecimento,
postos pagos no exercício de 1995. Inconveniên- peJo Governo Federal, de alíquotas para importa-
cia da anunciada pennanência do contingencio- ção de gipsita, gesso e derivados. 09849
namento da cota de importação da Zona Franca INÁCIO ARRUDA - Apoio do Partido Co-
de Manaus............................................................. 09840 munista do Brasil à mobilização dos servidores

JOÃO COSER - Dificuldades enfrentadas públicos federais em defesa de reajuste salarial. . 09849
pelos pequenos empresários - rurais e urbanos - DOMINGOS LEONELLI- Conotação políti-
para o adimplemento das suas obrigações. Pauta ca do pedido de retirada, por Uderanças partidá-
de reivindicações apresentada pela Frente Parla- rias, da tramitação em regime de urgência urgen-
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tíssima da propositura sobre reformulação da lei HUGO BIEHL - Crise no Hospital Santo
de imprensa. 09850 Antônio e no Hospital Regional de Chapecó, Es-

ANTONIO BRASIL - Bepúdio ao artigo tado de Santa Catarina. Destinação de maiores
"Sob suspeita", publicado no jornal O Estado de recursos à Sociedade Beneficente Lar da Frater-
S. Paulo, sobre indícios de desvio, pelo Senador nidade, instituição gestora do Hospital Regional. . 09862
Jader Barbalho, de lucros do Banco do Estado do GIOVANNI QUEIROZ - Inoportunidade de
Pará. Ofício do Banco Central do Brasil de escla- aprovação de proposta de reeleição para a chefia
recimento sobre a matéria................... 09851 dos Executivos Federal e Municipal. 09864

NAIR XAVIER LOBO - Louvor à atuação CONFÚCIO MOURA - Congratulações ao
da Comissão de Alto Nível, nomeada pelo Go- Ministério da Saúde pela convocação da X Con-
vemador Maguito Vilela, responsável pela ne- ferência Nacional de Saúde. 09864
gociação com os líderes áa rebelião no Centro JORGE TADEU MUDALEN - Retomada
Penitenciário Agroindustrial de Goiás - CEPAI- das obras de duplicação e recuperação da Rodo-
GO. Indignação da oradora com a repercussão via Fernão Dias...................................................... 09865
dos fatos na imprensa nacional, à exceção da ARNALDO FARIA DE SÁ - Correspondên-
goiana...................................... 09854 cia de aposentados e pensionistas sobre acolhi-

JAIR MENEGUELLI - Solidariedade à gre- mento, pelo Relator, do Destaque nº 0144 apre-
ve dos funcionários públicos. Anúncio de requeri- sentado pelo orador à proposta governamental
mento de urgência para o projeto de lei do Poder de reforma previdenciária... 09865
Executivo sobre serviço temporário e flexibiliza- FEU ROSA - Vantagens da adoção de sis-
ção da mão-de-obra. 09856 tema eleitoral distrital no País. 09866

NICIAS RIBEIRO - Construção do "Iinhão· CANDINHO MAnOS - Problemática habi-
de energia entre a Hidrelétrica de Tucuruí e os tacional no País. Acerto dos programas federais
Municípios de Altamira, Rurópolis e Itaituba, Es- para a área de habitação. Conveniência de aper-
tado do Pará. 09856 feiçoamento do Programa Carta de Crédito -

EURípEDES MIRANDA·- Rejeição do veto PROCRED. 09867
presidencial ao projeto de lei sobre isonomia sa- JOSÉ COIMBRA - Falecimento do Verea-
larial entre os policiais dos ex-Territórios Federais dor Oswaldo Elache, em Aparecida, Estado de
e Polícia do Distrito Federal. 09856 São Paulo. Artigo O exemplo que ficou, do joma-

SIMÃO SESSIM - Apoio à proposta gover- lista Boueri Neto, publicado no jornal O Vale Pa-
namental sobre estabelecimento de contrato tem- raibano. 09868
porário da trabalho. 09857 DAVI ALVES SILVA - Aprovação de emen-

JOSÉ FRITSCH - Louvor à campanha pro- da do orador ao Orçamento da União, relativa à
movida pelo Movimento de Mulheres Agricultoras liberação de recursos para o desenvolvimento de
de Santa Catarina em alerta às trabalhadoras ru- infra-estrutura urbana no Município de Arame,
rais sobre a importância da documentação pes- Estado do Maranhão. 09869
soai no processo de inclusão social. Omissão do ILDEMAR KUSSLER - Dificuldades enfren-
Estado brasileiro no atendimento às populações tadas pela Fundação de Assistência ao Estudan-
desamparadas. 09858 te - FAE - para a execução de programas suple-

ADÃO PREnO - Irregularidade na utiliza- mentares de material didático-pedagógico, trans-
ção, pelo Governador Antônio Britto, do Estado porte, saúde e alimentação. 09869
do Rio Grande do Sul, de recursos para veicula- EDINHO BEZ - Irregularidade na utilização
ção de propagandas autopromocionais acerca da de recursos do Sindicato dos Bancários de FIo-
liberação do crédito-manutenção dos pequenos rianópolis, Estado de Santa Catarina, pela Cen-
agricultores atingidos pela seca. 09858 trai Única dos Trabalhadores - CUT.. 09871

COSTA FERREIRA - Urgente implantação ANTONIO UENO - Êxito da visita da dele-
da reforma agrária no País. Imperativa necessi- gação de Partamentares brasileiros ao Japão. ..... 09871
dada de fiscalização, pelo Poder Legislativo, das JOSÉ CARLOS LACERDA - Questiona-
ações governamentais no setor. 09859 mento acerca da declaração do Presidente Fer-

SILVIO ABREU - Acerto na concessão, nando Henrique Cardoso, em visita à Argentina,
pelo Supremo Tribunal Federal, de liminar sus- sobre determinação da prisão de banqueiros de-
pensiva da tramitação da propob1a de reforma da sonestos. Necessidade do sepultamento da cul-
Previdência Social. .. 09860 tura da impunidade reinante no País. 09873

UBALDINO JÚNIOR - Superficialidade da NELSON MARQUEZELLI - Descumpri-
proposta governamental de reforma da Previdên- mento, por parte do governo português, dos trata-
cia Social. 09861 dos e acordos firmados com o Brasil. 09874
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JOÃO MENDES - Definição, pela Câmara mento da avaliação de desempenho de funcioná-
dos Deputados, de modelo previdenciário para o rios da Refinaria Gabriel Passos, da Petrobrás,
País.. 09874 motivado por depoimentos contrários à empresa

CUNHA BUENO - Anúncio de apresenta- em processos judiciais e trabalhistas. 09889
ção de projeto de lei sobre desestatização das HERCULANO ANGUINETTI (Pela ordem)
empresas do setor elétrico. . 09875 - Lançamento, pela Fiat Automóveis S/A., do au-

RICARDO HERÁCLITO - Urgência nos in- tomóvel Palio, no Estado de Minas Gerais. 09890
vestimentos na rede de hospitais públicos. Ne- CHICO VIGILANTE (pela ordem) - Repú-
cessidade de transformação da Secretaria de Vi- dio ao pretendido pedido de urgência urgentíssi-
gilância Sanitária do Ministério da Saúde em au- ma para o projeto de lei do Poder Executivo so-
tarquia. 09876 bre contrato temporário e flexibilização da mão-

PAULO FEIJÓ - Posse do poeta Dario Bi- de-obra................................................................... 09891
ttencourt na Academia de Letras do Estado do Vi - Ordem do Dia
Rio de Jan~iro : ~..................... 09877 PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Discussão,

JOSE PIN?TTI - Indl~naJao do o~dor em tumo único, da Redação Final do Projeto de
contra ? aprovaç.~o, pela CO~I~ao de Se~unda- Lei nll 824-H, de 1991, do Poder Executivo, que
de SOCIal e Famlha, de substitutivo ao PrOjeto de regula direitos e obrigações relativas à Proprieda-
Lei nll 425, de 1994, sobre regulamentação dos de Industrial. 09894
planos e seguros de saúde no País. 09877 Encerramento da discussão.

PRESIDENTE (Adylson Motta) - Convoca- • . .
ção dos Deputados a plenário para registro de A matena fOI emendada.

Usou da palavra para proferir parecer àspresença. 09879
emendas em substituição à Comissão Especial o

V - Grande Expediente Sr. Deputado NEY LOPES. 09895

ROBERTO SANTOS - Problemática da mi- Usaram da palavra para orientação das
séria e do desemprego rural. 09879 respectivas bancadas os Srs. Deputados SER-

AROLDO CEDRAZ - Escalada do desem- GIO MIRANDA, DOMINGOS DUTRA, SERGIO
prego no Brasil e no mundo. Realização, pela Co- MI~ND~ ALEXANDRE CARDOSO, ODELMO
missão de Trabalho, de Administração e Serviço LEAO, SERGIO CARNEIRO, MARIA ELVIRA,
Público, do Seminário "Emprego Brasil: O Desa- AYRTON XEREZ, INOCÊNCIO OLIVEIRA. 09896
fio do Final do Século". Propostas para reversão PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Aprovação
do quadro de desemprego vigente no País. 09883 das emendas de redação. 09897

PRESIDENTE (Nelson Trad) - Convoca- Votação da redação final.
ção dos Deputados a plenário para apreciação Aprovada.
da Ordem do Dia. 09888 A matéria vai à sanção.

DOMINGOS DUTRA (Pela ordem) - Ques- PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação,
tão de ordem sobre inexistência do quorum ne- em tumo único, do Projeto de Lei Complementar
cessário ao prosseguimento dos trabalhos........... 09888 nll 75-A, de 1995, que acrescenta dispositivo ao

PRESIDENTE (Nelson Trad) - Indeferi- Código Eleitoral a fim de permitir a ação rescisó-
mento da questão de ordem formulada pelo De- ria em casos de inelegibilidades :................. 09921
putado Domingos Dutra....... 09888 Usaram da palavra para orientação das

CARLOS APOLlNÁRIO (Pela ordem) - Cri- respectivas bancada~ os Srs. Deputados SAN-
ticas à pesquisa de opinião realizada, por telefo- DRA STARLlN.~,_GERSON PERES, SANDRA
ne, pelo jornal O Estado de S. Paulo sobre a STARLlNG, GERSON PERES, ALEXANDRE
reeleição do Presidente Fernando Henrique Car- CARDOSO, SERGIO MIRANDA, SERGIO CAR-
doso. Inoportunidade de discussão do tema pela NEIRO.................................................................... 09921
Casa. 09888 Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-

PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Convo- putados GERSON PERES, INOCÊNCIO OLIVEI-
cação dos Deputados a plenário para apreciação RA, ALEXANDRE CARDOSO, SANDRA STAR-
da Ordem do Dia. 09889 L1NG............ 09922

SERGIO MIRANDA (pela ordem) - Repú- PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação de
dio à ameaça de demissão do Presidente do Sin- requerimento de inversão da Ordem dos Dia com
dicato dos Geólogos de Minas Gerais, Gilvan a transferência do Item 1 para o final da pauta. ..... 09922
Brunette Aguiar, em razão de críticas ao progra- Aprovado.
ma de demi~ão de pessoal da Companhia Mine- PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Discussão,
radora de Minas Gerais - COMIG, e ao rebaixa- em tumo único, das Emendas do Senado ao Pro-
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jeto de Lei nll 1.178-0, de 1995, que autoriza a C~NCIO OLIVEIRA, SÉRGIO MIRANDA, DO-
União a delegar aos Municípios, Estados da Fe- MINGOS DUTRA, SÉRGIO CARNEIRO, BETO
deração e ao Distrito Federal a administração e LÉLlS .
exploração de rodovias, de trechos de rodovias e Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
portos federais. 09923 do SÉRGIO MIRANDA ..

Usou da palavra para proferir parecer, às Usaram da palavra para orientação das
Emendas do Senado em substituição à Comis- respectivas bancadas os Srs. Deputados GÉR-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Pú- SON PERES, AYRTON XEREZ, GEDDEL VIEI-
bUco, o Sr. Deputado MANOEL CASTRO. 09923 RA LIMA ..

Usou da palavra para proferir parecer às PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Rejeição
Emendas do Senado em substituição à Comis- da emenda do Senado ..
são de Viação e Transportes o Sr. Deputado Votação da redação final.
JOSÉ CARLOS ALELUIA. 09923 Aprovada.

Usou da palavra para proferir parecer às A té . . à -
Emendas do Senado em substituição à Comis- ma na vai sa~ao. ._
são de Constituição e Justiça e de Redação o Sr PRESIDENTE (LUIS Eduardo) - Dlscussao,
Deputado AYRTON XEREZ............................ ....... 09923 em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo

Usaram da palavra para discussão da ma- nll
202-~, de 1995, que aprova o text? do Acordo

téria os Srs. Deputados ELlSEU RESENDE, Intemaclo~al do Cacau de 1993, asslnado.em _2
TELMA DE SOUZA, CARLOS SANTANA, SÉR- de fever:lro d~ 1994, na sede da Orgamzaçao
GIO MIRANDA.............................. 09923 das Naçoes Umdas, em Nova Iorque .

PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Encerra- Encerramento da discussão.
mento da discussão............................................... 09924 Votação do projeto.

Votação da Emenda nll 1 do Senado. Aprovado.
Aprovada. Votação da redação final.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação Aprovada.

da Emenda nll 2, do Senado. 09925 A matéria vai ao Senado Federal.
Usaram da palavra para orientação das PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Discussão,

respectivas bancadas os Srs. Deputados INo- em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
CÊNCIO OLIVEIRA, AYRTON XIEREZ, DOMIN- nll 200-A, de 1995, que aprova o texto do Acordo
GOS DUTRA, SÉRGIO MIRANDA, SÉRGIO de Cooperação Cultural e Educacional celebrado
CARNEIRO, GÉRSON PERES, GEDDEL VIEIRA entre o Governo da República Federativa do Bra-
LIMA, BETO LÉLlS, AYRTON XEREZ. 09925 si! e o Governo da República da Namíbia, em

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Rejeição Brasília, em 7 de março de 1995 .
da Emenda nll 2. 09926 Usou da palavra para proferir parecer ao

Votação da redação final. Projeto em substituição à Comissão de Constitui-
Aprovada ção e Justiça e de Redação o Sr. Deputado

A matéria'vai à sanção. ADYL~~~~g~~E ..(L~i; ..Ed~~;:d~) ..: ..E~~;~_
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Discussão, mento da discussão .

em turno único da Emenda do Senado Federal _.
ao Projeto de Lei nll 534-B, de 1995, que dispõe Votaçao do projeto.
sobre anistia relativamente às eleições de 3 de Aprovado.
outubro e 15 de novembro dos anos de 1992 e Votação da redação final.
1994. 09926 Aprovada.

Usou da palavra para proferir parecer à A matéria vai ao Senado Federal.
Emenda ~. ~enado e~ substituição à Comissão PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Discussão,
de Constitulçao e Justiça e de Redação o Sr. De- em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
putado NELSON TRAD......................................... 09926 nll 207, de 1995, que aprova o texto do Acordo

Usou da palavra para discussão da matéria Internacional do Açúcar, de 1992, assinado em
o Sr. Deputado ADHEMAR DE BARROS FILHO. 09927 30 de setembro de 1992, na sede da Organiza-

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerra- ção das Nações Unidas, em Nova Iorque ..
mento da discussão......................... 09927 Usou da palavra para proferir parecer ao

Votação da emenda do Senado. 09927 Projeto em substituição à Comissão de Agricultu-
Usaram da palavra para orientação das ra e Política Rural o Sr. Deputado ROBERTO BA-

respectivas bancadas os Srs. Deputados INo- LESTRA. .

09735

09927

09928

09928

09928

09929

09929

09929

09930

09930

09931



09937

09937

09939

09940

09941

09941

09942

09942

09943

FRANCO MONTORO - Realização da
Convenção Nacional do Partido da Social Demo-
cracia Brasileira - PSDB, 20 de abril. .

SERAFIM VENZON - Anúncio da apresen
tação de projeto de lei complementar sobre alte
ração do art. 2!! da Lei Complementar n!! 70-B, de
1991, que dispõe sobre a contribuição para finan
ciamento da Seguridade Social, eleva alíquota da
contribuição social sobre o lucro das instituições
financeiras, e dá outras providências .

CORIOLANO SALES - Supressão da pro
posta de reeleição dos mandatos de detentores
de cargos executivos. Ampliação do tempo de
mandato do Presidente da República. '" .

CARLOS SANTANA - Reportagem do jor
nalista Marcelo Auler, publicada no jornal O Dia,
sobre a situação caótica do transporte ferroviário
no Estado do Rio de Janeiro .

ALEXANDRE CARDOSO - Sonegação do
Imposto Territorial Rural-ITR, no País. Necessida
de de esclarecimentos do Ministério da Fazenda
acerca da suspensão da cobrança do imposto .

ELIAS MURAD - Imediata suspensão, por
Israel, dos bombardeios perpetrados contra o U
bano. Cumprimento da Resolução n!! 425, da Or
ganização das Nações Unidas - ONU, sobre reti-
rada das forças estrangeiras do Líbano .

JOVAIR ARANTES (Pela ordem) - Visita
do Ministro Sérgio Motta, das Comunicações, a
Goiânia, Estado de Goiás .

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) 
Defesa da equiparação salarial dos servidores da
Casa com os do Senado Federal .

VILMAR ROCHA (Pela ordem) - Homena
gem póstuma ao Sr. Colemar Natal e Silva, juris
ta, professor e ex-Deputado Federal, do Municí-
pio de Niquelândia, Estado de Goiás .

JOSÉ PINOTII (Pela ordem) - Defesa da
equiparação salarial dos servidores da Casa com
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Usou da palavra para proferir parecer ao ROSENMANN; PEDRO WILSON; GIOVANNI
Projeto em substituição à Comissão de Constitui- QUEIROZ; JÚLIO CESAR; AUGUSTO CARVA-
ção e Justiça e de Redação o Sr. Deputado CIRO LHO; LUIZ MAINARDI E OUTROS; MENDONÇA
NOGUEIRA............................................................ 09932 FILHO; ANA. JÚLlA; L1NDBERG FARIAS; LUIZ

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerra- CARLOS SANTOS; JOSÉ FORTUNNATI; LE0-
menta da discussão :...... 09932 NELÉPAVAN E OUTROS; CHICÃO BRíGIDO;

Votação do projeto. JOS PINOTII. 09935
INÁCIO ARRUDA (Pela ordem) - Registro

Aprovado. de Ofício-Circular n!! 3, de 15 de abril de 1996, do
Votação da redação final. Gabinete do Ministro da Administração Federal e
Aprovada. Reforma do Estado, sobre o corte de ponto dos
A matéria vai ao Senado Federal. grevistas...... 09936

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Discussão, PRESIDENTE (Wilson Campos - Realiza-
em turno único, do Projeto de Resolução n!! 71-A, ção de sessão do Congresso Nacional no dia 17
de 1996, que cria o Grupo Parlamentar Brasil- de abril, às 11 horas. 09936

Ucrânia. 09933 VII - Comunicações Parlamentares
Encerramento da discussão.

Votação do projeto.

Aprovado.

Promulgação da Resolução.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação,

em tumo único, do Projeto de Lei Complementar
n!! 75-A, de 1995, que acrescenta dispositivo ao
Código Eleitoral a fim de permitir a ação rescisó-
ria em casos de inelegibilidades. 09933

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados GÉRSON PERES, SÉRGIO CARNEI
RO, GÉRSON PERES, GEDDEL VIEIRA LIMA,
INOC~NCIO OLlVEIRA........... 09933

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Adiamento
da votação da matéria para a sessão de 17 de
abril. 09934

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) 
Pedido de esclarecimentos à Presidência sobre a
pauta da sessão. 09934

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Respostas
ao Deputado Amaldo Faria de Sá... 09934

Usou da palavra, pela ordem, para registro
de presença o Sr. Deputado ALCIDES MODES-
TO ,............................................................... 09934

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do SÉRGIO CARNEIRO........................................ 09934

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação
de requerimento de urgência para votação do
Projeto de Lei n!! 117, de 1995, que dispõe sobre
a fixação do valor das multas por inadimplência,
constantes dos contratos de financiamento, de
compra a prazo, de locação de imóveis residen
ciais, de pagamento de taxas de energia elétrica,
de gás, de água e esgoto, de telefone, ou quais-
quer outros tipos de contratos de adesão... 09934

Aprovado.
Apresentaram proposições o Srs. Deputa

dos CUNHA BUENO; ANTONIO CARLOS PAN
NUNZIO; MARIA VALADÃO; JOÃO MAIA; MAX



3 - ATOS DO PRESIDENTE
a) Exoneração: Carlos Alberto Carvalho,

Cinara Ramos Corrêa, Juliano de Braga Telles,
Paulo César Rodrigues dos Reis, Paulo de Sou-
za Oliveira, Pedro Netto Rodrigues Chaves ..

b) Nomeação: Dicezar Antônio Cordeiro
Júnior, Irlendes do Carmo Wanzeler Rodrigues,
José Benedito Fernandes, Maurício de Albuquer
que Melo Júnior, Wilson Rodrigues de Oliveira....

c) designação: Heloisa Peixoto Pinheiro e
Marilene de Almeida Campos, Ladislene Apareci-
da de Almeida Marques ..

COMISSÕES

4-ERRATA
a) Comissão de Trabalho, de Administra

ção e Serviço Público (DCN, de 16-9-95, pág.
22436, coluna I, item 7) ..

5-MESA

6 - LíDERES E VICE-LíDERES

7 - COMISSÕES

Abril de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

os do Senado Federal. Discordância do orador VIII - Encerramento
em relação ao projeto do Senado Federal sobre' a
nova Lei das Patentes, aprovado pela Câmara
dos Deputados............................................... 09945

WIGBERTO TARTUCE: (Pela ordem) 
Falecimento da SrI Maria Augusta genitora do
Deputado Benedito Domingos. Defesa da equi
paração salarial dos servidores da Casa com
os do Senado Federal. Realização de partida
de futebol entre Parlamentares na residência
do orador..... 09945

LEONEL PAVAN (Pela ordem) - Reivindi
cações da Câmara Catarinense da Indústria da
Construção Civil. Solidariedade aos funcioná
rios da Casa em suas reivindicações de equi
paração salarial com os servidores do Senado
Federal. 09946

GONZAGA PATRIOTA (Pela ordem) 
Adoção de novos critérios pela Receita Fede
ral para os cálculos do Imposto Territorial Ru
ral - ITR. Isonomia salarial entre os funcioná
rios da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. 09947

Quarta-feira 17 09737

09985

09985

09985

09987

RESOLUÇÃO Nl9 4, DE 1996

Cria o Grupo PcrIamenIar BrasiI-lJcrMia.

Faço saber que a Câmara dos Deputados
aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:

Art. 12 Fica criado, como serviço de cooperação
parlamentar, o Grupo Parlamentar Brasil-Ucrânia.

Parágrafo único. O Grupo será composto por
membros do Congresso Nacional que a ele aderirem.

Art. 22 O Grupo Parlamentar reger-se-á por

seus estatutos, aprovados pelos respectivos inte
grantes, cujos dispositivos deverão respeitar a legis
lação ordinária e regimental em vigor.

Art. 32 O Grupo Parlamentar atuará sem ônus
para a Câmara dos Deputados.

Art. 42 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

Câmara dos Deputados, 16 de abril de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

Ata da 50B Sessão, em 16 de abril de 1996
Presidência dos Srs.: Luís Eduardo, Presidente; Wilson Campos, 19 Secretário; Wilson Braga,

49 Suplente de Secretário; Adylson Motta, Nelson Trad e Eraldo Trindade,
§ 29 do artigo 18 do Regimento Interno.

ÀS 14 HORAS COMPAFIECEM OS SENHORES:
Luís Eduardo
Ronaldo Perim
Wilson Campos
Wilson Braga

Roraima

Elton Rohnelt - Bloco - PSC; Francisco Ro
drigues - Bloco - PPB; Luciano Castro - PSDB;
Luis Barbosa - Bloco - PPB; Salomão Cruz 
PSDB.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - Blo
co - PPB; Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Valdenor
Guedes - Bloco - PPB.

Pará

Antônio Brasil - Bloco - PMDB; Benedito Gui
marães - Bloco - PPB; Giovanni Queiroz - PDT; Hi
lário Coimbra - Bloco - PTB; Nicias Ribeiro - PSDB;
Olávio Rocha - P8DB; Paulo Rocha - PT; Paulo Ti-
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tan - Bloco - PMDB; Raimundo Santos - Bloco - re - Bloco - PMDB; Ivandro Cunha Lima - Bloco -
PFL; Ubaldo Corrêa - Bloco - PMDB; Vic Pires PMDB; José Aldernir - Bloco - PMDB; Roberto Pau-
Franco - Bloco - PFL. Iino - Bloco - PMDB.

Amazonas Pernambuco

Arthur Virgnio - PSDB; Claudio Chaves - Blo
co - PFL - Luiz Fernando - PSDB; Pauderney Aveli
no - Bloco - PPB.

Rondônia

Silvernani Santos - Bloco - PPB.

Acre

Carlos Airton - Bloco - PPB; Célia Mendes 
Bloco - PFL; João Maia - Bloco - PFL; Osmir Lima
- Bloco - PFL; Ronivon Santiago - Bloco - PFL;
Zila Bezerra - Bloco - PFL.

Tocantins

Darci Coelho - Bloco - PPB; Dolores Nunes 
Bloco - PPB; João Ribeiro - Bloco - PPB; Melquia
des Neto - Bloco - PMN; Udson Bandeira - Bloco
PMDB.

Maranhão

Costa Ferreira - Bloco - PFL; Davi Alves Silva
- Bloco - PPB; Domingos Dutra - PT; Haroldo Sa
baia - PT; Magno Bacelar - Bloco - PFL; Márcia
Marinho - PSDB.

Ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB; Edson Queiroz
- Bloco - PPB; Edson Silva - PSDB; Gonzaga Mota
Bloco - PMDB; Inacio Arruda - PedeB; José Linha
res - Bloco - PPB; José Pimentel - PT; LeOnidas
Cristino - PSDB; Pinheiro Landim - Bloco - PMDB;
Roberto Pessoa - Bloco - PFL; Rommel Feijó 
PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente Arruda 
PSDB.

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB; B. Sá - PSDB;
Ciro Nogueira - Bloco - PF!-; Felipe Mendes - Bloco
- PPB; Mussa Demes - Bloco - PFL; Paes Landim
- Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Rosa
do - Bloco - PFL; Iberê Ferreira - Bloco - PFL; Lai
re Rosado - Bloco - PMDB.

Paraiba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Alvaro Gaudên
cio Neto- Bloco - PFL; Armando Abmo - Bloco 
PMDB; Enivaldo Ribeiro - Bloco - PPB; Gilvan Frei-

Fernando Ferro - PT; Humberto Costa - PT;
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL; João Colaço 
PSB; José Chaves - PSDB; José Jorge - Bloco 
PFL; José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL; José
Múcio Monteiro - Bloco - PFL; Mendonça Filho 
Bloco - PFL; Roberto Fontes - Bloco - PFL; Sérgio
Guerra - PSB; Severino Cavalcanti - Bloco - PPB.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Benedito de
Lira - Bloco - PFL; José Thomaz NonO - PSDB;
Talvane Albuquerque - Bloco - PPB.

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; José Teles - Bloco 
PPB; Marcelo Déda - PT; Pedro Valadares - PSB.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco 
PFL; Beto Lelis - PSB; Claudio Cajado - Bloco 
PFL; Coriolano Sales - PDT; Domingos Leonelli 
PSDB; Félix Mendonça - Bloco - PTB; Geddel Viei
ra Uma - Bloco - PMDB; Haroldo Lima - PCdoB;
Jairo Azi - Bloco - PFL; João Leão - PSDB;, José
Carlos Aleluia - Bloco - PFL; Luiz Moreira - Bloco 
PFL; Manoel Castro - Bloco - PFL; Mário Negro
monte - PSDB; Nestor Duarte - Bloco - -PMDB;
Prisco Viana - Bloco - PPB; Roberto Santos 
PSDB; Sérgio Carneiro - PDT; Severiano Alves 
PDT; Sirnara Ellery - Bloco - PMDB; Ubaldino Ju
nior - PSB; Ursicino Queiroz - Bloco - PFL.

Minas Gerais

AntOnio Aureliano - PSDB; Carlos Melles 
Bloco - PFL; Danilo de Castro - PSDB; Edson Soa
res - PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resende
Bloco - PFL; Francisco Horta - Bloco - PL; Hercula
no Anghinetti - Bloco - PPB; Hugo Rodrigues da
Cunha - Bloco - PFL; Jair Siqueira - Bloco - PPB;
José Rezende - Bloco - PPB; José Santana de Vas
concellos - Bloco - PFL; Márcio Reinaldo Moreira 
Bloco - PPB; Marcos Uma - Bloco - PMDB; Maurf
cio Campos - Bloco - PL; Narcio Rodrigues 
PSDB; Nilmário Miranda - PT; Odelmo Leão - Bloco
- PPB; Osrnânio Pereira - PSDB; Philemon Rodri
gues - Bloco - PTB; Romel Anfzio - Bloco - PPB;
Sandra Starling - PT; Saraiva Felipe - Bloco 
PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB; Silas Brasileiro -



11- LEITURA DA ATA

O SR. PHILEMON RODRIGUES, servindo como
22 secretário, procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual é, sem observações aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Chico da Prin
cesa - Bloco - PTB; Elias Abrahão - Bloco - PMDB;
José Borba - Bloco - PTB; José Janene - Bloco 
PPB; Luiz Carlos Hauly - PSDB; Max Rosenmann 
Bloco - PMDB; Nelson Meurer - Bloco - PPB; Odílio
Balbinotti - Bloco - PTB; Padre Roque - PT; Paulo
Cordeiro - Bloco - PTB; Ricardo Barros - Bloco 
PFL; Ricardo Gomyde - PCdoB; Valdomiro Meger
Bloco - PPB; Vilson Santini - Bloco - PTB.

santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB; Hugo Biehl - Blo
co - PPB; José Carlos Vieira - Bloco - PFL; José
Fritsch - PT; Leonel Pavan - PDT; Mário Cavallazzi
- Bloco - PPB; Milton Mendes - PT; Paulo Bauer
Bloco - PFL; Paulo Gouvea - Bloco - PFL; Serafim
Venzon - PDT; Valdir Colatto - Bloco - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Motta - Blo
co - PPB; Aírton Dipp - PDT; Augusto Nardes - Blo
co - PPB; Carlos Cardinal - PDT; Darcísio Perondi 
Bloco - PMDB; Enio Bacci - PDT; Fetter Júnior 
Bloco - PPB; Hugo Lagranha - Bloco - PTB; Jair
Soares - Bloco - PFL; Jarbas Lima - Bloco - PPB;
Nelson Marchezan - PSDB; Osvaldo Biolchi - Bloco
- PTB; Paulo Paim - PT; Wilson Branco - Bloco 
PMDB; Wilson Cignachi - Bloco - PMDB; Veda Cru
sius-PSDB.

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - A lis
ta de presença registra na Casa o comparecimento
de 266 Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da

sessão anterior.
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Bloco - PMDB; Snvio Abreu - PDT; zaire Rezende - Mato Grosso do Sul

Bloco - PMDB. Andre Puccinelli - Bloco - PMDB; Dilso Spera-
Espírito Santo fico - Bloco - PMDB; Marisa Serrano - Bloco -

Adelson Salvador - Bloco - PMDB; Feu Rosa PMDB; Nelson Trad - Bloco - PTB; Saulo Queiroz-
Bloco- PFL.- PSDB; João Coser - PT; Luiz Buaiz - Bloco - PL;

Nilton Baiano - Bloco - PPB; Rita Camata - Bloco 
PMDB; Roberto Valadão - Bloco - PMDB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - Bloco - PPB; AIcione Athayde
- Bloco - PPB; Alexandre cardoso - PSB; Alexandre
santos - PSDB; Ayrton Xerez - PSDB; Cancinho Mattos
- PSDB; Edson Ezequiel- PDT; Eurico Miranda - Bloco
- PPB; Francisoo Silva - BIooo - PPB; Itamar 8erpa -
PSDB; Jorge Wilson - Bloco - PPB; José Carlos I..émrda
PSDB; José Mau!Ü> - PDT; L.aproviIa Vieira- Bloco- PPB;
Mareio Fortes - PSDB; MIO Teixeira - PDT; Paub Feij6 
PSDB; Sér90Arouca- PPS; SyIvio L.opes- PSDB.

São Paulo

Alberto Goldman - Bloco - PMDB; Aldo Rebe
lo - PCdoB; Almino Affonso - PSDB; Antônio Carlos
Pannunzio - PSDB; Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo
Faria de Sá - Bloco - PPB; Arnaldo Madeira 
PSDB; Carlos Apolinário - Bloco - PMDB; Carlos
Nelson - Bloco - PMDB; Celso Russomanno 
PSDB; Corauci Sobrinho - Bloco - PFL; De Valasco
- Bloco - PSD; Eduardo Jorge - PT; Fernando Zup
po - PDT; Hélio Rosas - Bloco - PMDB; Ivan Valen
te - PT; Jair Meneguelli - PlJ"; Jorge Tadeu Mudalen
- Bloco - PPB; José Anfbal - PSDB; José Coimbra
- Bloco - PTB; José Pinotti 0- Bloco - PMDB; Lucia-
no Zica - PT; Luiz Carlos Santos - Bloco - PMDB;
Maluly Netto - Bloco - PFL; Mauricio Najar - Bloco
- PFL; Régis de Oliveira - Bloco - PFL; Salvador
Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres - PSDB; Welson
Gasparini - PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Pedro Henry - PSDB; Rodrigues Palma - Blo
co-PTB.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PPS; Chico Vigilante - PT;
Jofran Frejat - Bloco - PPB; Osório Adriano - Bloco
-PFL.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Jovair Arantes - PSDB;
Marconi Perillo - PSDB; Nair Xavier Lobo - Bloco 
PMDB; Orcino Gonçalves - Bloco - PMDB; Pedrinho
Abrão - Bloco - PTB; Pedro Wilson - PT; Roberto
Balestra - Bloco - PPB; Zé Gomes da Rocha - Bloco
-PSD.



09740 Quarta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 1996

curso da privatização de tão imponante empresa, não só para a economia.
mas para o desenvolvimento social do nosso País,

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
N° 25-A, DE 1995
(Da Sra, Socorro Gomes)

Sala da Comissão, de de 1995

Propõe que,a Comissão de Economia, Indústria .. COllércio,
fiscalize os atos dg Poder Executivo no que concorne ã
execução dQ Progral1a Nacional d. Desestatização especifi
camente no casa da Companhia' Vale do Rio Doce; tendo pa:
recer da ComissÃo de EconoJlia" Indústria e COllércio, . p!
la rejeição.

(PROPOSTA DI!" FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N9 Z5, DE 1995', A
QUE SI! REFERE O PARECER)

ScDhor Presidente,

Cóm base DO ari. 100', parágrúli I"; combinado com OS

tS. 60, incisllll,e-(Jl,do Regimento Interno, propoobo a,VossaExcclbcia
que,. Ouvido, O\.~ ~ COlDisdo.., se dip adotar 11& medida
necessárias para. rcaIizu, a fiscaIizaçio, ll' o conIl'Olll doa proccdimcntol
,administrativos, e ~'do PodeI: Executivo, DO quc diz respeito a·
exccuçlo do Programa NaciooaI de !)eMstatjzaçJo, especificamente110_.
da Companhia Vale do Ri<l1Jol:e.

J ustificaçlio

A privatização da Companhia Vale do Rio Doce - CVRD
resguarda cena complexidade, dada as suas caracteristicas enquanto
.mpresa de grande pone, atuando em diferentes áreas de economia e
especialmente na extração mineral. que na dimensão de suas atividades,
podemos considerar como setor estratégico de nossa economia.

Os motivos apresentados pelo Poder Executivo para privatizar
a Companhia Vale do Rio Doce, trazem profundas contradições se
considerarmos os fundamentos do Programa Nacional de Descstatização e
ainda as próprias justificativas dadas pelo Poder Executivo .para a
privatização da Empresa.

Não há como afirmar que a Companlúa Vale do Rio Doce não
é lucrativa, ou ainda que seja ineficiente. Trata-se da maior mineradora do
mlll1do e, também, maior exponadora. considerando, principalmente, o
minério de ferro, A panír de 1994 passou à posição de maior produtora de
ouro da América Latina, considerando a produção de 13.5 toneladas. Para o
ano 2000, estima-se elevar a sua produção para 3l.3 toneladas, quando
colocará o Brasil.entre os cinco maiores produtores de ouro do mlll1do.

Ao longo de seus 52 anos de existência, a Vale acumulou
grande patrimônio, hoje formado por um conglomerado que inclui 14
empresas controladas, 22 coligadas e 4 participaçllcs. minoritárias. A
Empresa opera. além da área mineral, em inúmeras outras atividades. em
atuação empresarial articulada, num sistema interligado (mina-ferrovia
porto), que lhe garante uma eficiência que confere alia confiabilidadc aos
fornecedores, colocando a empresa em situação, van~osa,. em relação a

,concorrência mlll1dia1.

Não há como afirmar que a CVRD é um peso para o Pais, ao
contrário, é uma Empresa altamente lucratiVL Somente no ano passado teve
um faturamento de USS 4, I bilhàcs .. um lucro liquido de US$. 645.1
~" , quase o dobro, do que investiu, segundorel;ilório da própria
Companhia., ,..,"

'Além disso; é importaÍltc'lembrar que a CVRO éa~'
que' mais investe em pesquisa mineral 00 Brasil. Dircciona, annalmcole;
significativos 'montantes pam'o desenvolvimento social' nOs Estados onde
atua, através de seu FIDIdo de Desenvolvimento Social, constituído por
n"fCela.significativa dos seus lueroi: Tais beneficios sIo posslveis somente
por ser a Vale uma Estatal, ,

Não eXIste, no Brasil, grupo empresarial com potencial para
comprar a Companhia Vale do Rio Doce. O interesse em compnr a
Empresa. na verdade, pane de grandes grupos econômicos internacionais,
que desejam explorar nossos minérios, levando-os, a baixo custo, e nos
deixando apenas a degradação da natureza e os custos sociais decorrentes.

São estes alguns dos motivos que nos levam a compreender a
necessidade de que esta Casa .xerça cuidadosa fiscalização no processo em

I

r" "

Dcp.Soc~liniéS::
PCdoB-PA

rY ~"1JéG'Ig;Q.-l)A-
COMISSÃO DE ECONOMIA. INDÚSTRIA E COMtRCIO

I· Rl:LATÓRIO

Submete-se ao exame desta Comissio a Proposta de Fiscalizaçio •

Controle rf 25, de 1995, de IUtOria da ilustre Deputada Socorro Gomes, que requer seja

cxm:ida sobre os procedimentos administrativos. as eventuais omissões por porte do.
Poder Exeéulivo na conduçio do Programa Nacional de Dcscstatizaçio. especificament.

no caso daaoonciadaprivatizaçio da Companhia ValcdoRio 1>oco'- CVRD,

Argumenta a insífl!1O Dcpotada, que a imponincia das atividad<s

cxr:rCidas por aquclacompomia •~ na,_ d!t<rnincraçio, por ela considerada

como cmatégjca - • OI rcsuItados altamcnt~ positivos que tem aJlTClCllladoó tanI<> 110'

upccto opcraciocal como no finaocciro, aconselham .. criteriosa fiscalizaçlo do processo,

~'

É o que tínhamos a relatar.

fi - VOTO DO RELATOR

o Programa Nacional d. o.sestatizaçio - PND, criado

oficialmente pela Lei n' 8,031, d. 12 d. abril d. 1990, tem, como alSUns d. seus objetivos
básicos:

I - rcordenar a poJiçio utraIégica do Estado na economia,

transferindo i iniciativa privada atividad.s indevidament. exploradas pelo setor público;

II - contribuir para a rcduçio • melhoria do pertil-da divida

pública, concorrendo para o saneamento do setor público (,.,iação dadafJ'la MP ,,'1.197,
dt 2S.JJ.I99$);

v - permitir que a administraçio pública concentre seus esforços
nas atividades em que a presença do Estado seja fundamental para a consccuçio das
prioridades nacionais;

Da leitura, dcprccndc-sc clarament. o propósito de ser o PND um
inolrumcnto a serviço da rcorganizaçio do Estado brasileiro, o que envolve a sua retirada
de toda atividade CCOII6mica de caritcr nlo estratégico - em obcdíCncia aos ditames do

""",I do an. 173 da Constituiçlo Fcdcrol -, de modo a que possa concentrar ..forÇOS nas
íms em quc_ pnlSCllÇ&" afigura indispensãvct,

,_110 ~ .........uoecida a caIltica situaçio a que chegou, em passado

rece"te; o cIwnado "setor produtivo estatal", AD iniciar-se a presente década, existia,

&pCIlW'" niveI f'cdenl; um C<JI1iunte> lllIpOIÍ01" á 250 cmprcsu estatais, .spalhadas por

- tIc> mv.r- - • at' Cldnixulos - como OI de hotdaria, confccçõcs, sidcrursia,
boncOI,estradu' de ferro; portos, tecclasCDlí' indústria aeroniutica, turiJlllO, navcsaçlo,'

ale: A' 'maioria. dcsau companhiu vinham- aprcserttando" dcoompcMo 'operacional

iMatisfatório, com reflexos pcrvcnoa sobre sua situaçio cconôrníco-financcira, ~ nIcY

podiam sequer contar com um eventual saneamento calcado em apen. de recursos por
porte de .... acionista majoritirio, a Uniio.

Ne.se contexto, o Programa :~acional d. D....tatizaçio surgiu,

mais do que instrumento ideológico, como atitude prática no sentido de, simultaneamente;
liberar o Estado d. um pesado ônus • proporcionar a .ssas empresas, impulsionadas por

capitais privados. a oportunidade de se reorganizarem e de tomarem a crescer.

Os r.sultado. até agora obtidos sio bastante animadores, Ji foram

alienadas 35, .mpr.su por montante superior a USS 9 bilhões, d~s quais cerca d. 20% em

moeda corrente e o restante .m sbatimento da divida pública. A esta cifra se devem
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Sala da Comissão, em 13 de dezembro de 1995

.JJI. - PARECER DA COMISSÃO

e Controle nD 25, de 1995, motivo pelo qual votamos pela sua rejeiçio, nos termos do art.

6!, 11 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

As M.... da Cimora do< Doputadoo • do Scnada FcdmI, noo IttlllOl do
:::O~~ lIt. 60 da ComtitWçlo FeckraI. promW&m1 • MIUÚU Emenda ao tuto

Ano.- Oart.I92puu..teratqUinterecS.çio:

~~ O dana liDm:tiro Mciotl&! será regulado em leiJ. que disporia,

I •• autorizaçIo pIO o ftJnc:ioMmento das inItituiçôa financdru e OI
......1"'"...._:

~;:==~=::=.,.~~t
m-.~••ftJcaIbaçIodoa_da_~ da

~.daprrAdlocie~

1V-._juridica,~a<pDÕDçIo.-'

......,.;çao.~.6xaçIoda_doa_doaó<Jloa~
"'__:_CaIIIIII"'Ikui.Co_daVaIonoaMobüilrioa.
~das...,.PrMdoa;

_~~parapralltir'_"__do

aJ~._da_pda~_ ..COIOroIador;

.>_*parúcipçIodaioolilaiç&a_.s.._ __.

o>_para.....~
c1)..caao.oporaçlleada_da........ .....,.daalocaçJoprivloda__... indi<açIoda_aut<lriDda:

Republica-se em virtude de novo despacho"{*)

Modifica a regulamentação do Sistema Financeiro N~

cional.
(A COMISS!O DE CONSTITUIÇ!O E JUSTIÇA E DE REDAÇ!O)

(*) PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 331, DE 1996

(Do Sr. Antônio Kandir e outros)

SaladaComissio, em 8d~,._ •••deI995.

Deputado J MARTINS
ator

A Comissão de Economia, Indústria e Comércio, em reunião

ordinária.re,i1izada hoje, opinou, unanimemente, pela' REJEiÇÃO da Proposta

de Fiscalização e Controle li" 25195, nos tennos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Paudemey Avelino • Presidente; Mário Cavallazzj •

Vice-Presidente,' Aldo Rebelo.- Cunha- ·Lima-, .OUSO- Sperafico, . ~dson SUva,

Herculano Anghinetti, Joao Fassarella, José MOeio Monteiro, Júlio Redecker,

Laprovita Vieira, Luiz Braga, Luiz Mainardi, Marcelo Teixeira, Nair Xavier Lobo,

Paulo Ritzel, Ricardo Heráclio, Roberto Fontes e Rubem Medina, titulares;

Carlos da Carbrãs, Carlos Melles, Jaime Martins, João Pizzolatli, José Machado

e Maria Elvira, suplentes.

acresoentar cerca de US$ 3,6 bilhões de dívidas das empre... alienadu, que foram

repassadas ao setor privado no bojo d. transferancia do controle !cionirio.

o. melhores resultldos do Programa, todavia, se expressam 00

desempenho das empresas alienadas, Quase todas passaram por ref"rmulaçõ.. e receberam
novos investimentos : em decorrancia, pauaram a apresentar resultados favoráveis, com
refiexos nn nível de arrecadaçi<> tributária e na geraçin de empregos e divi.... Apenas o

set"r siderúrgico estará recebendo, até I997, maia de US$ 2,5 bilhões em novoa
investimentos, e o aço hoje produzido, ainda que de melhor qualid!de, teve .... CUJlO

reduzido em até US$ 200 a tonelada, o que tomou o produto siderúrgico brasileiro
novamente competitivo 00 merc!do internacional. .

E!lamos assistindo, hoje, ao término da fase 'her6ica" do
P~ correspondente à alienaçi<> de empresas cuja permanência em mins do Estldo

poucos defendiam. Ingres...se, agora, numa etapa muito mais complexa, mas nin menoa
necessária: a da venda de empresas do setor finan<eiro e de outras que, apeaar de

modelares dos pontoa de vista econômico e olMnCÍonaI, dispensam o controle estatal, eis
que ni<> exercem mooop6lio conSlÍlUcional. Ê o cuo da· CiL Vale do Rio Doce, cuja
grandiosa hist6ria é de todo.. conhecida e cuja imp<>'f.~;. foi tio bem reualtada pela

autora da proposiçin em análise, em sua justificaçin.

FIIIa1ment.. nuJlC& é demais lembrar que ativid!des fiscalizatóriú

inltituciollaia sobre o PND vêm sendo regularmente desenvolvidu, quer por esta

ComiaaIo, aIraVéa de sua Subcomissio Permanente de Acompanhamento do Programa

Nacional de Delcstatizaçio. quer pelo egrégio TnDunal de Contas da Uniio.

Face ao exposto, e em que pese aos ~tóriol propósitos de sua
autora. nio concordamos com a oportunidade e n conveniCnc.ia da Proposta de Escalizaçlo

Sio inegávei. os méritos da CVRD, respeitada em todo'o mundo.

Impossi1lel..deixar de reconhecer a sua pujança, expressa na sha atnaçio em mUItiplos
'setores; c~mo os da mineraçi<>, da'indúitria da celulose. dO. traospones maritimo e

ferroviário;' assk êomo·a capacidade técnica .ie seus quadros: Essas, todavia, sio razões

que - ao contrário' do que desejun certOl aetorei .'- juttifiClIlf amplamente a sua

privat1zaçi<>. Com efeito, a Vale d" Rio Doce representa uma excepcional oportuníd!de,

para .·Uníi<>; d. obterum elevado montante'de iecUrJos ent mOeda corrente, de modo a,
até mesmo, provocar uma irlvêrslo °ns'corripdsiçio do receitu do PND. Adicionalmeme,
sua alienação embute forte conteúdo psicológico, na medida em que sinaliza claramente,

aos agentes econômicos nacionais e estrangeiros, o propósito do Estado brasileiro de

redirecionar suas atividades, concentrandOase naquelas que lhe são tipicamente atribuíveis.

Por outro lado, há que se reconhecer que transição de tal vulto

apresenta algumas peculiaridades muito importantes. A primeira é a complexidade da

negociaçio, dada a estrutura societária do Grupo VaIe do Rio Doce, que controla ou

plI1icipa de diversos empreendimentos. Alienar o grupo como um todo, ou vender

ilOl!damente cada operaçio: qual a modalidade mais vantajosa dos ponto. de vista
econômico, financeiro e estratégico? Como defender as operações em que a empresa

enfrenta fortissima concorrênci& externa, como a de mineraçlo do ferr". do ...taque
predat6rio de competidores? Qual a metodologia a utilizar para a avaliaçio do patrimônio c
dos fundos de comércio a serem alienados? Qwús as melhores alternativas para maximizar
os resultados financeiros da venda? Qual o perfil acionirio ideal pés--privatizâção? Estas

sio apenas algumas das inúmeras indagações emergentes do equacionamento de tio

IOfistic!da operaçin.
Nesse contexto, parece-nos evidente que a alienaçin da

Companhia Vale do Ri" Doce transcende a ampla delega;lo concedida ao PoderExecutivo
pela Lei 8.031, de 12 de .bril de 1990, e"ando a exigir do Congresso Nacional uma
panicipaçia mais efetiva. Todavia - e com a devida vênia da nobre autora -, nIo cremai
que iniciativas como a ora sob comento sejam as mais adequadas a tal propósito.

Há que cOluiderar, de prontO, que processo de tal complexidade

desenvolv.... em virias etapas, algumas das quais nio podent ser expollas, de imediato. à

açin fiscaIizatória, quer por motivos estratégicos, quer tóclÚcos. Mal administrados os

poderes de liscaIiu.çlo e controle, eles poderiam acarretar prejuízos financeiros

consideráveis oU, até mesmo, serem utilizados para obstruir ou retardar o processo
aIienatório, constituindo-se, pois, um verdadeiro "veto branco" à privatizaçio da CVRO.

Estamos convencidos de que, nn cuo ~m tela, d';"e o Congresso

. Nacional participar de forma decisiva e aprioristica. DOI proceuos avaliatório e decisório,
atraves de comissão mista que, atuando lado a lado com o Poder Executivo, vá modelando
as condições ideais d. transaçi<> até o seu esboço final, expresso em minuta do edital de

alienaçio. A respeito. não é segredo a tramitação, ora em curso, peII$ Casu legislativas. de

. proposições com tal escopo, as quais emprestamos, desde já, nosso irrestrito apoio. Sio

elas que, pennitindo uma atuação paritária dos Poderes Legislativo e Executivo,
emprestarão ao processo alienatório da Companhia Vale do Rio Doce a absoluta

transparência exigida. pelo povo brasileiro.
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existe atuahnente uma indetiniçio sobre as normas vigente~. para a pllticipaçlo
estrangeira no SFN, na medida que todas as anteriores foram sobrepujadas pelo art. 52
duADCT;

apeou da redaçio aparentemente restritiva d.... artigo, o Governo Brasileiro pode
permitir o ingresso de capital estrangeiro em até 100% do capital da inJtituiçio
financeira, o que nio era pos,;ve! anteriormente, desde que respeitadas u condições de
reciprocidade, acordos inremacíonaiJ ou interesse nacional.

legis1&çio ordinária somente em caso de estrita necessidade. uma vez que as mesmu estario
sujeitu às penalidades e sanções previstas sempre que interferirem nu operações privativu
doSFN:

4. (inciso) IV) estabeiecimento da compet&lcia dos órgios regulador.. do SFN, com
destaque 10 Banco Centra!;

5. delimitaçio du atribuições dos órgios regulador.. e das condições para a sua atuaçio
integrada. no contexto de um mercado financeiro cada vez mais intricado, comploxo e ágil,
tanto na regulamentaçio como na supervislo (fisca1iaaçio); os detalh.. sobre a competência
da fiscaJizaçio do SFN, com a possibilidade inclusive da eventual criaçio de um órgio
..pecifico com .... fimçio. podem ser estabelecidos via lei ordinária;

6. (inciso V) lilndamentoS da regularnentaçio prudencial, visando a segurança e a
estabilidade do SFN; nio se """licita especificamente a criaçio de fundo ou seguro de
depósito, em lilnçio da sua complexidade, de qualquer maneira, tal omissio no texto do art.
192 nio impediria a COIIJlituiçJo desse mecanismo da defesa do clieme e da seaurança do
SFN. estando jà inclusive instituído um fimdo de garantia de depósitos, nos termos da
Raoluçio CMN n' 2197, de 31.08.95;

7. (inciso VI) necessidade de mecanismo institucional que usegure a oompatibilizaçlo das
politíca monetária, financeira e cambial em relaçio às políticu lllICloeconômiCU e soci&iJ,
sem perder-se o objetivo precipuo do Banco Central de preservar o valor da moeda;

lo (inciso Vll) estabelecimento de rnecani!mo de aniculaçio dos órgioa regulado,... do
.. SFN, principalmente o Banco Central, com o legislativo;

9. (inciso VIII) condições para a atuaçio do capital estrangeiro no SFN.

Com reIaçio ao art. 1', a expresIio "fiscalizaçio das instituições linanceiru" nic>
deveria ser mquadrada no capitulo das F'1lWlÇU Públicas, mu sim no do Sistema F'UWICOiro
Nacional.

O .rt. 3' propõe a oIiminaçio do parí,grafo 3' do art. 164 da ConstituiçIo, que
eotabeIeco uma rigidez deIneceuíria na administraçio das disponibilidades de caixa da
UniIo, Estados e Municípios, principalmente no contexto de minimizar u inIIuênciaa da
politica fiscal a poUtica monetária; em vàrioa outros países, como noo EUA, os recurJOI do
Teoouro Nacional nio ficam ox.cIusivImente no banco eentraI americano.

No art. 4' optou-se pela melhor adequação da redação do ano 52 d.. ADCT. e nio a
sua pura eliminação, em razão de que' •

LaIl FIAUHYLIMO
HMCILO aEDA
KMCIO FOIl'tES
IIAACOS LlHA
ICAAIO CAvALLASII
KAJlIO Ml:GMMOlrn
HA!tI::_ 5E1l.JlMO
XAtmICIO JlIQUI1.o
KJ:~rzLKO

HOACn AJIOIlADZ
HUSSA DiHlS
II10II SOUZA
tlAJtCIO IlOOItIGUIS
MILSOII KAJlC"IUX_
.WOII 0'r0CH
NI:lm»I CAaDOtO
)lItJjQJf GIBSOM
Mlt.'fOII aAIAItO
OOILIO I.AUIMO't'lI
OUVICl .acHA
OSCAR MDRADI
esOIlIO ADIlIAJIO
OSVALDO aIOLCHI
OSVALDO CDELKO
'AnRl IlOQUI
PAULO IAV!R
PAULO BIUARDO
PAULO IOUHAUSIR
'IJJLO GOUVIA
PAULO HDURAO
PAULO unIr.
PAULO llOCHA
PIDao COItU.A
PEDIlO HEnt
P!DIlO ItO'VAIIIi
DCIS DE OLIVlIQ.
Jl.lCAJl.OO BMROS
«ICAKOO UM
Jl.I'rA. CAHM'A
JlIVALDQ HACAaI
IlOBEJlIO JJlAUJO
ItOIIJlTO BIWft'
Jl.OalJt'lO CAMPOIi
IKlIIJt'rO rlWC~

RaaBJlm S.M'f05
IlONALDO PlJl.IK
5ALOXAO CRUI
SAI,V1oDOlt nKULDI
SlIIDAO HAAL
SAJUrIT rILIlO
SAULO QUlIN..1
SlaAa'rIJO HADIIJIA
SIAGIO BUCIL1.Ol
S!JGIO CUXllJO
stLA5 IR.UILl.IJlO
SILVIO TOIJl.IS

ERALDO 'lRUIDM)Z
J:UJI.CIO 5IHOJ:S
IURIPZOES HllWmA
rElUtANDO CABEIItA
rtlUfAllOO 'l'OlUS
IIU Il.05A
!'I1UICl DI CASno
FLAVIO AlUIS
rUMCI$CO ROMA
GERSO.1'!US
GIOVAlfJf! QVlIaos
GQJIIAGA PA'1'1UO'rA
HILIO Il.05AS
KlRKlS PAaCIAnLLO
IIIJGO L"'1WlIlA
HUMlIR'lO COSTA
ILD!HAR XUS!SLIIt
J'AIMI FllUfAIIDE5
J'AIKE HAJl'1'INS
JAIR DOLSOIlARQ
JUBAS LlHA
JOAO C05Eft
JOAO rASSAULLA.
JON) 1I:"sn
JOAO LL\O
JOAO HAIA
JONJ PAULO
JoM PIIIOLA'f"l'I
JOAQ JlIaEI!tO
JorftAJI rRlJM'
JORGZ WILS~

JOSE ~RBA

J'OSS CHAVES
JOSI OZ ABIUtU
JOSE G!.IfOIltO
JOIE JAlCIMI
JOSE J".AIJRICIO
JOSE MlMDQHCA B.URU
.1051 DIUDI
JOSI aOCHA
JO!i1 SIJITAIIA DI VUCQ»CILLOS
JOSI TKOKAS ltOlfO
JOVAUo AJWrnI
.rouxon FAlXAO
LAIRI JtOSM>Q
Ll'0JaL PAVA»
Ll'OIIIDM CJlISTIl'O
LIDU QUIII10II
LUlA NE'1"1'O
LUCIAMO CA!iUO
LOCIAJeO PUU'r'fO
LUCIAIK) na..
LUIS BARBOSA
LUU CAJ.LDS RAULT
LUU FlUAJ'DO
LOU GUSRUIR

ADILSOIf RIBEIRO
AD.aALDO STltrCl(
AlFONSO CAKAJlGO
AGJfALDO 'rI)I)T!Q
AL8IaICO rILHO
1ILOO AJWI'r!!
ALlXAlfOU S.M'Z'OS
ALMllIO Alrono
ALOrSIO NUIIIS lZUllU
AIIIVALDQ VALS
AX'lOIfIO AUULrMO
AN'fOMIO BALHM.IJOI
AJI'fOIIIO DO VALLE
AMTO!CIO DOS SAM'fr'S
AII'l'OIIIO 1'I1J'ID
AIt'rOIfIO GIRALDO
AXTOMIO J'OItGI
AXTQIfIO UNOI.
AJUWlDO COSTA
,\QALOO KAOEIU
AbOJf HURRA
AJtOI.D! OI OLIVEIU
BOLDO C!OIlAl
AJtTHUJt VIaGlLIO
A'rILA LIJfS
AlJGUS'l'INHO rUI'!'AS
AUGU5'1'O CAJl.VALHO
AUGUS'1'O .,AADRS
ATUS DA CtoolA
ATIt.'lOX XI"Z
BASILIO VILLAJlI
1I"101'rO GUlMARAtS
alTo KAXSUJ.
tmlIrACIO DE ANDItADA
CMLOS ALBrJt'rO
C1oJU.OS APOLI!WUQ
<:uLOS CAHl1l1CA
CARLOS HlLLlS
CAIlLOI MOSCO.1
CECI CunA
CHICO DA... ..IIICISA.
COIlAUCI $OUlJOIO
COJrHA LIMA.
DI: VlLIoSCO
OILC!U 5PZltAl"ICO
DlUO srl'MMICD
DOtUNGOI LZOMlLLI
EOIlCHO BEZ
IOSOII SILVA
!OSe.' SQAUS
IDOAKDO XASCUJtnlAS
UItAIK Jl)JlAII
nIAS MUIlAO
ZLISEU J'ADILKA
II4'OM JlOH)IUoor
iJa:1lSOII 0LA"o PIUS

3. as oper!ções. con,;deradas para·financeiras, como consórcio, "factoring" e cartões de
crédito, nio precisam ser mencionadas no texto constitucional, podendo ser tratadas em

Art.l' Revoga-se o inciso V, do art. 163.

Art. 3' Revoga-se o §3', do art. 164.

Art. 4' O art. 52 do Ato das Disposições Constitucionais Transitóriu
(ADCT) pusa a ter a 'seguinte redaçlo:

"Art. 51 Até que sejam fixadas u condições a que se rellJre o art.
192, inciso IX, o aumento da participaçio estrangeira no sistema
financeiro subordina-.. à autorizaçio resultante de acor~os

internacionais, do principio da reciprocidade ou de intereue do
Governo Brasileiro."

JUSTIFICAÇÃO

c) 05 interesses nacionais."

Desde a promulgaçio da Constituiçio Federal, em 05.\0.88, o sistema fCOIlÔ01ÍCO e
o mercado financeiro. em particular, tàn sofrido prolilndu transformações. tanto no plano
interno como no imbito internacional.

O sistema financeiro, ent todo o mundo, tem passado por um proceuo oxtreInamalte
dinImico de rápidas mudanças em sua estrl1tUra e em ..... operações, mediante a introduçio
de inovações financeiro cada vez mais complexas, que resultam em flUXOl de capitais que
transitam em elevado volume e em velocidade cada vez maior entre os agentes do mercado.
inck1sive através das fronteiras nacionais..

e) processo de intervençio eliquidaçio de instituiçio financeiro;

f) sanções e penalidades pela prática de infrações e ações danosas aos clientes e •
segurança do sistema financeiro;

VI - compatibilização das politiclS monetaria, fimutceira e cambial com as
diretrizes de política. macroeconômica c social resguardando-se a funçio precipua
do Banco Central do Brasil de preservar o valor da moeda;

VII - estabelecimento das condições para a integraçio e racionalizaçio da
funçio de 5lJpervi!ilo de todos os setores do mercodo financeiro; bancario, de
capitais, seguro, capltalizaçio e previdência complementar;

VIII _acompanhamento da atuaÇio dos órgios reguladores do sistema
financeiro pelo Poder legislativo;

IX - u condições para a panicipaçio do capital estrangeiro no sistema
financeiro nacional, tendo em vi...:

a) o principio da reciprocidade;

b) OJ acordos internacionlis e

Frento ao dinamismo e complexidade crescentes do sistema financeiro, é
recomendável que a legislaçio que lho ê referida nio seja de natureza tal a dilicultar ajustes
que se fizerem neceuirios à medida da evoluçio e transfonnaçio do sistema. E usim
claramente preferivel que a regularmentaçio do si51em& financeiro se faça através de leiJ
ordinàrias que se posaam ajustar tópica e rapidamente à realidade camiliante, deixando para
o texto constitucional apeou os enunciadoJ gerais necessirios e palinenta.

Essa é urna liçio que lO r:xtrai nio apenas de experiências intemacional mas também
• o muito especialmente • do fracasso sucessivo das tencativu de regulamentar o sistema
financeiro nacional por intmnódio de lei completnentar. confbnne exiBe o art. 192 da
Constituiçio, em StJ& redaçJo atual.

Em suma, e de ntodo conclusivo: 1) a regulamerttaçio do. todo o complexo do
Sistema F'UWICOiro Nacional por lei compIemeotar é~ dificiI, senio
praticamente intpotaível, .... \irtude da enonne complexidade e dinImismo do si5lellla
financeiro; 2) é lImdamoutaI que se aproveitem todos os méritos da: leBíJlaçio bisic:a
atualmento vigente, ajustando-a oomente nos pontos que mereçam~o: 3) a
regulamentação deve atender, o quanto possível, aos requisitos de flexibilidade e
generalidade, ~m, no entanto, perder a eS!ef1cialídade,

Consoante .., .. vi!ilo, o objetivo desta PEC (an. I') é deixar registrados no~. 192
apenas 05 principios bá!ícos e essenciais à regulaçio de todos os componentes do 5lstema

financeiro, com base na legislaçio atualmente vigente, aproveitando todos .05 ~s mento!_
bem como com base na experiência internacioDal. Assim. os evemuJJ.5 ajustes legaIS
poderiam ser realizados em questões e setor.. que mereçam aperfeiçoamento. anvés da
legislaçio ordinária. N.... sentido, destaearn-se os seguintes principals pontos:

l. (incisos l, 11 e nI, do art. In) a redaçio proposta para o texto do inciso I objetiva
eliminar a excessiva rigidez quanto ao campo de atu&Çio das instituições financeiru, na
medida que muitos interpretam que a atual redaçio do inciso I reintroduz o principio da
segmentaçio das leis 4595 e 4728 e demais, que na prática foi totalmente sobrepujado pela
conglomeraçio financeira e mais recentemente pelo advento dos bancos múltiplos e
universais. J)eva.se colocar limites. atuaçio dos componentes do Sistema FlJWICeiro
Nacional. por exemplo vedando aos bancos agirem como corretoras, mas isso pode ser
realizado anvés de legislaçio ordinària;

1. prevalência do principio da liberdade para a entrada no mercado. sujeitando-se, po<án, a
requisitos rigidos sua atuaçio; o descumprimento dos mesmos implica em aplicaçio de
sanções, que podem culminar com a StJ& saída do mercado (liquidaçio); nio se estabelece
também distinçio entre instituições oficiais e privadas, mas tio somente a aplicaçio dos
me:imos requisitos. o que na prática significa a retirada dos privilégios atualmente
concedidos is instituições oficiais;
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TtruLoIV

ASSINATURAS CONFIR.>aDAS ••••••••••••••••••• 185 • REPE'!'IDAS, 11
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM.............. 7
ASSINATURAS DE DEPU'!'ADOS LICENCIADOS...... 2
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. DA ORGANIZAÇÃO 1108 PODua

CAPtrulo I

Do PODER LEoISLAI'lVo....................................... ~~ ~~ _ ~.~~.

SEçloV1H
ASSI.A'l'URAS CO.FIRMADAS REPETIDAS

ADROALDO STRECII:
ANTONIO FEIJAO
CECI CUNHA
ELIAS MURAD
FERNANDO TORRES
JOAO RIBEIRO
NARCIO RODRIGUES
NELSON OTOCH
PEDRO NOVAIS
SAULO QUEIROZ
VALDIR COLATTO

AllSIlIA'l'IIKAS 2llJ: .AO COxrEIlJlH

ALEXANDRE CARDOSO
ANTONIO CARLOS PANNUNUO
FRANCISCO RODRIGUES
JORGE ANDERS
MIGUEL ROSSETTO
'rUGA ANGERAMI
WILSON .PRAGA

AllSIXA'l'IIRlUS DE DEPUTADOS LICE.CIADOS

ANTONIO JOAQUIIl
JULIO REDECII:ER

Oflcio n°6O 196

Senhor Secretário·Geral:

Brasília. 18 de março de 1996.

Do PROCESSO LEolSUTM>............... ~ ~ ~ .
SUBSEÇAon

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I -deumt~, no mínimo, dos membrosda C4man.dosDeputadosOl1

do Senado Federal;
11-do Presidente da República;

m- de mais da metade elas Assembl~ias Legislativas elas unidades da
Fcdcnlç!o, manifestando-se. cada uma dc\as, .pela maioria re1atíva de seus
membllll.

§ I' A Constituição MO poderá ser emendada na vigência de interven
ção federal, de estado de defesa ou de estado de sitio.

, § 2' A Pf\lposta seni di~tida e votada em cada Casa do Congresso
N!,1C1on.aJ. em doiS turnDs. COUSlderandn-se aprovada se obtiver. em ambos,
lIC5 qwnlOS dos VOlOS dos respectivos membros.

§ 3' A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara
dos Deputados e do Senado Fede~. lXim o respectivo número de ordem.

§ 4" Não será objeto de delibenção a proposta de emenda tendente a
abolir:

I - a forma federativa de Estado;

11 - o voto direto. secreto. universal e periódico;
m- a sepaxaçl10 dos Poderes;
N - os direitos e garantias individuais.
§ S' A matéria constante de proposta de emenda rejeitada Dll havida por

prejudicada nIo pode ser objeto de oova proposta na mesma sessl10 lelPslativa.
:..::::::::..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~.::::::::::::::::::::::::::::.

TtruLO VI

Comunico e Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição. do SenhOr MtOnio Kandir e Outros, que "Modifica a ragularnentaçlo
do Sistema financeiro". contém número suficiente de signatáriOs, constando a
referida Pfoposição de:

185 assinaturas válidas;

007 assinaturas que não conferem;
011 assinaturas repetidas: e
002 assinaturas de Deputados licenciados.

Atenciosamente,

~ Jl,!f-/-)<.--
.€GIO ALMEIDA ANDRADE

Chefe

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. M02ART VIANNA DE PAIVA
Secretário..(3eral da Mesa
NESTA

~EGI8~AÇJ;o CITADA ANElCADA PI!~A
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS ~EGl8l.A'TlVO'.etlll •

DA TRIBUfAÇÁO & 110 ORÇAMENTO
............................... ~ ~ .

CAPtrulo n

DAS FINANÇAS PúBLICAS

SEÇ.iol

No~GE1WS

Art. 163. Lei complementar disporá sobre:
I -finanças públicas;
n- divida pública externa e interna, inclulda a das autarquias, funda-

ções e demais cnt!dades contro1adu pelo poder público;
m- concessão de garantias pelas entidades públicas;
N - emissIo e resgate de tltulos da divida pública;
V- fiscalizaç40 das institulçiles financeiras;
VI - operações de cAmbio realizadas por 6rg1os c entidades da Uni4o,

dos Estados, do Distrito FedeIa1 e dos Municfpios;
vn - compattllilizaçlo das 1imç(les das institulçiles oficiais de l:fédito

da UniIo, resguardadas as caracterlsticas e condiçiles operacionais plenas das
voltadas ao desenvo1vimento regional.
Art. 164. A compet!nçia da UDiIo pua emitir moeda seráexercida exclllliva
mente pelo Banco CentraL

§ }' É vedado ao Banco Central conceder, direta 011 iDcIirelamen1e,
cmprésIimos ao Tesouro Nacional e a qualquer 6rgl1o ou entidade que DIo seja
institulçlto fiDancciIa.
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§ 2- O BaDco Central podcri c:omprar e vender tltulOl de emissIO do
Tesouro NlICioDaI, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taXa de
jumI.

§ 3- As disponibilidades de caixa da Unifo 5ClIO dCpositadas DO BaDco
Central; 11 doi Estados, do Distrito Federal, dos MunicipiOl e dos 6rgllos 011
entidades do poderpúblico e das empresas por ele controladas, em instituiçlles
fiDIDceirIS oftciaiJ, RSSa1vadoI OI caIOI previstos em lei.

TtruLoVII

DA ORDEM EcONÔMICA J: FiNANCJ:IRA

CAPtruLoIV

Do SIS1EMA FINANCEIRO NACIONAL

Art. 192. O sistema~ nacional, estrotunldo de forma a promover o
desenvo1vimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade,
sem regulado em lei complementar, que disporá, inclusive, sobre:

I - a autorizaçlo para o 1Imci0namento das instituiçllcs financeiras,
I55llgurado às instituiçlles bancárias oficiaiJ eprivadas acesso a todos OI ins
trumenlOS do mercado financeiro bancário, sendo vedada aessas instituiçllcs a
participação ematividades DIo pzevistas DI autorizaçio de que trata este inciso;

n- autorização e fimcioDamentO dos estabe1ecimcutos de seguro, pre
vidfncia e capitalizaçlo, bem como do 6Ig!o oficial fiscalizador e do órglo
ollciaI ressegurador;

m- 11 coodiçlles para a participação do capital emangeíro nas insti·
tuiçlles a que se referem OI iDcisos anteriores, tendo em VÍSlI, especialmente:

a) OS interesses nacionais;
b) OI acordos internacionais;
IV-aorganização, o1Imcionamento e11 atribuiçlles do Banco Central

edemW instituiçlles liDanceiras públicas eprivadas;
V- os rcquísítos para adcsígnação de membros da diretoria do Banco

Central e demais instituiçlles financeírU, bem como seus impedimentos após
oexercício do cargo;

VI -a c:ríaçIo de fundo 011 s:guro, com o objetivo de proteger a econo
mia popular, garantindo crédilOI, aplicações e depósitos até determinado va·
Ior, vedada apartícipaçio de recursos da UniAo;

vn - OI criWíOl restritivos da transferencia de poupança de regi/les
com renda inferior .. m6día nacíona1 para outras~maior desenvo1vimento;

vm- o1Imcionamento das cooperativas de crédito e OI requísílOS para
quepossam ter coodiçlles de operacionalidade eestruturaçlIo próprias das ins
lItuiçlles 1inancclIu.

§ l- A autorizaçIo a que se referem OI incàos I e nselá inegociável e
intnnst'erfvel, permitida atrIlISD1ÍIIiO do controle da pessoa jurfdica titular, e
CODCedída sem 6nuI, DI forma da lei do lÍIlemI financeiro nácionaI, a pessoa
juridica cqjOl diretores tenham capacidade técnica e reputação ilibada, e que
comprove capacidade eccmOmíca compatlvel com o empreendimento.

§ 2-0s~ flnanceíros relativos apro~ e pIQjetos de caráter
regional, de raponsabíIidlde daUniJo, leito depOIítadOI emllW ínstituiçlles
regíooaís de crédito opor elas apIicadoI.

§ 3- As taxas de juros reaíJ, De1as inc1uídas comisIlles equaisquer on
trIS~ dlreta ou índirelamenIe reCeridas .. COlICeIldo de crédito,
DIa poderio ser superiores a doze por cento ao IDO; a c:obrança llCÍIDI deste
limite Illlli con<:eítuad, como crime deUJUIlI, punido, em todu 11 IIIIJmoda

.Iidades, IlOl termal que alei determinar.
............................................................................................................................

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

Art. 52. Até que sejam fixadas .. condiçllcs a que se refere o arL 192, III, são
vedados:

I - a instalação, no Pais, de novas agências de instituiçllcs finanéeíras
domiciliadas DO exterior;

li - o aumento do percentual de participação, no capital de instituições
financeílas com sede no Pais, de pessoas fIsicas ou jurídicas residentes ou
domiciliadas no exterior.

Parágrafo único. Avedação 8 que se refere este artigo não se aplica às
autorizações resultantes de acordos internacionais, de reciprocidade, ou de
interesse do Governo bmUcíro.

LEI N~ 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964 (*)

DispU .<ob!? o Pali/ico oos lnstituiçõos mono/ários, bancárioso
cmilicios, cria o Co1lSt!lho MonO/ário Nacional o dá ou/ros provi
d~ncias.

o Pre.idente da República:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu .anciono a seguinte Lei:

CAplroLO I
DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

An. 1~ O Sistema Financeiro Nacional, estruturado e reautado pela presente Lei, .
será constituído:

I - do Conselho Monetário Nacional;
11 - do Banco Central do Brasil;
111 - do Banco do Brasil S.A.;
IV - do Banco Nacional do Desenvolvimento Eeonõmico;

• O &lnco NtlClOIttII do lJfmr.,oMmtffto Ecoftómko lnt 1M dmomiMr40 ./lmKitz ,.,.. 6MtCO
N«ioft41 do lJnm'lOhimnrto EConÓnfico , Social (BNlJESJ.

V- das dcrnaiJ ilUlituiçõe. financeiru públicu C privadu.

CAPIroLO II
DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL

Art. 2~ FICa extinto O Conselho da atual Superintend!ncia da Moeda e do Crédito e
criado. em substituiçlo, o Conselho Monetário Nacional, com a finalidade de formuiar
a po/l[ica da moeda e do crédito, como prcvi!to nesta Lei, objetivando o prolresso eco
nômico e .ocial do Pais.

•••••• A ..

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

LEI N!' 4.728, DE 14 DE JULHO DE 1965 (*)

Disciplínil o m.rctldo do capitais, tstabol«t modlduptUtI O"U
dtMnllOlvim«lfto.

O Presidente da República:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono, seauinte Lei:

StÇlIo I
AtribuiçOCs dos Órglos Administrativos

Art. I~ Os mercados financeiro e de capitais .erlo disciplinados pelo Conselho
Monetário Nacional e fiscalizado. pelo Banco Central da República do Brasil.

Art. 2~ O Conselho Monetário Nacional e o Banco Central exercerlo as suas atri
buições legais relativas aos mercados financeiro e de capitais com a finalidade de:

I - facilitar o acesso do público a informaçOCs .obre os titulos ou valores mobiliá-
rios distribuídos no mercado c sobre as sociedades que os emitirem; .

11 - proteger os investidores contra emissões ilepís. ou fraudulentas de titulo. ou
valores mobiliários;

111 - evitar modalidades de fraude e manipuIaçAo destinadas a criar condíçlles artifi
ciais da demanda, oferta ou preço de titulos ou valores mobiliários distribuidos no mercado;

IV - ....gurar a observAncia de práticas comerciais eqUitativas por todos aqueles
que exerçam, profi5.!ionalmente, funçOCs de intermediaçAo na distribulçlo ou negocia·
çlo de tltulos ou valores mobiliários;

V - disciplinar a utilizaçlo do crédito no mercado de titulos 0\1 valores mobiliários;
VI - regular o exercicio da atividade corretora de titulo. mobiliários e de clmbio•

Art. 3~ Compete ao Banco Central:
1- autorizar a constituiçAo e fiscalizar o funcionamento das Bol!as de Valores;
11 - autorizar o funcionamento e fIScalizar as operaçOCs das sociedades corretoras

membros das Bolsas de Valores (arts. 8~ e 9~) das sociedades de investimento;

MINISTÉRIO DA FAZENDA

BANCO CENTRAL DO BRASIL

DIRETORIA

RESOLUÇÃO N. 2.197 - DE 31 DE AGOSTO DE 1995

O Banco Central do BralH, na forma do artigo 9! da Lei n. 4.59511l, de 31 de
dezembro de 1964, torna pl1blico que o COllllelho Monetário Naclonal, em .....10 rea·
lizada em 30 de agalto da 1995, de acordo com o disposto na Lei n. 9.069"', de 29
de junho de 1995, noa artigos 3!, incisol IV, V e VI, 4!. ineilos VI, VIII, Xl e XVII,
e 30, da referida Lei n. 4.595164, no artigo 17 da Lei n. 4.380<'), de 21 de agolto de
1964, e no artigo 7! do Dect'I!lto-lei n. 2.291(4), de 21 de novembro de 1986, reaolveu:
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Art. l' Fica autorizada a constituição de entidade privada, sem fins lucra
tivos, destinada a administrar mecanismo 'de proteção a titulares de créditos con
tra instituições financeiras.

§ l' AJJ instituições financeiras que recebem depósitos à vista, a prazo e em
contas de poupança, e u aS80ciações de poupança e empréstimo serão associadas
da entidade e dela participaria como contribuintes.

§ 2' Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior as cooperativas de cré
dito e as seções de crédito das cooperativas.

Art. 2! O estatuto da entidade a que se refere o artigo anterior será subme
tido" aprovação do Conselho Monetário Nacional, e disporá, inclusive, sobre:

I - óreios de ad~iniltraçãoe respectivas competências e atribuições;

II - forma de fücalização da aplicação dos recursos e dos atos de gestAo da en
tidade;

lU - exame, por auditor externo independente, das demonstrações financei
ras da entidade.

Art. 3' O regulamento do mecanismo de que trata esta Resolução será apro-
vado pelo Conselho Monetário Nacional, devendo dispor, inclusive, sobre:

I - situações capaz.s de acionar o mecanismo de proteção;

II - instituições cujos credores teráo seus créditos protegidos;

IH - créditos que serão, protegidõs e respectivos limites;

IV - critérios de contribuições, inclusive extraordinárias, das instituições par
ticipante.s;

V - política de aplicação dos recursos financeiros na entidade, inclusive cri
térios de composição e diversificação de riscos;

VI - forms e época de pagamento dos créditos protegidos;

VII -limite de responsabilidade da entidade em'relação ao seu patrimônio.

Art. 4! Constituirão receitas da entidade a que se refere o artigo l' desta Re
solução:

I _ as contribuições, inclusive sabre a forma de antecipação e extraordinárias,
das instituições associadas;

11 _ as taxas de serviço decorrentea da emissão de c);1eques sem provisão, na
forma da reg)llamentação a aer baixada pelo Conselho Monetário Nacional, apóa a
transferência prevista no artigo seguinte;

III - o resultado líquido dos serviços prestadoa pela entidade e os rendimen
tos das aplicações de "eus recursos;

IV - receitas eventuais.

Art. 5' A entidade a que se refere o artigo l' desta Resolução, quando de sua
criaçio, absorverá:

I _ o patrimônio do Fundo de Garantia dos Depósitos e Letras Imobiliárias 
FGDLI, disciplinado pelo Regulamento anexo à Resolução n. 1.861, de 28 de agos
to de 1991;

II - o patrimônio da Reserva para Promoção da Estabilidade da Moeda e do Uso
do Cheque (RECHEQUE), de que trata a Resolução n. 2.155, de 27 de abril de 1995.

Parágrafo único. O Fundo de Garantia dos Depósito! e Letras Imobiliárias
_ FGDLI e a Reserva para Promoção da Estabilidade da MOl'da e do Uso do Che
que (RECHEQUE) serão, na dat.a da transferência, extintos.,

Art. 6! O mecanismo de que trata esta Resolução funcionará enquanto não
regulamentado, pelo Congresso Nacional, o artigo 192 da Constituição Federal.

Art. 7' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
a Reaolução n. 1.099, de 28 de fevereiro de 1986, e, a partir da abaorção a que se re
fere o artigo 6', inciso'I, desta Resolução, a de n. 1.861, de 2~ d~.agosto de 1991,!,
demais normativos delas decorrentes. ,- Gustavo Jorge Labolsslere Loyola, PresI
dente.

§ 20 Aos maiores de sessenta .anos e garantida a gratuidade
dos transportes coletivos urbanos."

JUSTIFICAÇÃO

Todos os trabalhos executados ao longo da Assembleia Nacional
Constituinte foram gerados durante um período muito curto para que se pudesse chegar a

um texto realmente adequado à sociedade brasileira. Por esse motivo, vários artigos.
parágrafos, incisos e alíneas da Constituição Federal. incluindo as disposições

constitucionais transitórias, estio sendo revistos. no Congres.'ID Nacional, numa discussão

.:~~ a.brange os temas fundamentais do pais.

Um dos dispositivos mais importantes da carta magna, que
pretendemos alterar. é aquele que trata da càncessão de gratuidade dos transportes
coletivos urbanos para maiores de 65 anos. Amparar pessoas idosas de 65 anos ou mais é.

de fato. assegurar a panicipaçio da comunidade "defendendo sua dignidade e bem--estar e
garantindo-lhes o direito à vida.... conforme o art, 230 da Cf. Entretanto, no Brasil, a
expectativa de vida após um ano ao nascer e de 65.00 anos para homens e de 71,17 para
mulheres, Isto significa que, do ponto de vista estatístico. apenas as mulheres teriam a

garantia da gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Assim. estarnôs propondo a
redução desse limite para 60 anos,

o percentual de idosos com passe livre nos ônibus, nas cidades, é

menor que 3%. sendo que o número de mulheres. neste caso, ebem maior que de homens.
A alteração de 65 para 60 anos facilitara o deslocamento de um numero maior de pessoas
que ainda podem trabalhar no final de suas aposentadoria Para as empresas de transporte
urbano, a variação nos preços das passagens e muito pequena, mesmo considerando o
aumento do numero de cidadãos acima de 60 anos de idade. mas. para aqueles jã quase no

início ou durante suas aposentadorias. representa uma redução considerável nas despesas

do dia-a-dia.

No sentido de tornar a Constituição brasileira cada vez mais

humana e justa para os cidadãos. amparando especialmente os segmentos mais carentes, é

que apresentamos esta proposta de emenda constitucional. para a qual gostanamos de
contar com o apoio dos nobres parlamentares.

Saladas Sessões. eml);e h'tl'Ú-l~de 199E<

~7~~ rqjC)/q{i
j

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 333, DE 1996

(Do Sr, Leonel Pavan e Outros)

Altera a redação do parágrafo 29 do artigo 230 da O:mstituição fe

deral.

(A a:MISSI'D DE CONSfITIJICMJ E JUSTIÇA E DE REDACMJ)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
tennos do art. 60 da Constituição Federal. promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Artigo único, É dada ao § 2" do art, 230 ds Constituiçio Federal •
seguinte redaçio:

"Art.230 ----------------,----

§1'

AlJELARDO LUPION
ADILSON RIBE'IRO
ADHEXAR DE BARROS FILHO
ADROALDO S'lRECIt
AFFONSO CAMARGO
AGNALDO TIMOTEO
AIRTON OIPP
ALC!:STB ALDIDA
ALCIONE ATHAYDE
ALl!:XANDRE CERAHTQ
ALHINO AFFONSO
ALVARO GAUDENCIO NETO
ALZIRA EWERTON
ANA JULIA
ANTONIO BRASIL
ANTONIO 00 VALLE
ANTONIO GERALDO
AX'rQHIO JOAQUIK
ARHAHOO DILIO
.AIUlAHDO COSTA
AIUfO)f BEZERRA
ARY IARA
M'ILA LI.S-·
AUGUSTO .cARvALHO
AYRES Di,;. CUlIHA
B. SA
Bl.lfIOlTO OOXIKGOS
BEJI!DITO GUlHARAlS
BE'l'INHO ROSADO
BOHIl"ACIO DI AliDRADA
CARLOS CAlIOJlCA
CARLOS CAIlDINAL
CARLOS RILSOM
CASSIO CUNHA LIXA
CJ!CI CUIfllA
CKlCAO BRIGIDO .
COIO'DCIO HaURA
COIlA.'OCI SOBRINHO

COSTA FERREIRA
DANILO DE CASTRO
DARCI COELHO
OARCI5IO PEROROI
DE VELASCO
DILSO SPERAl'ICO
DUILIO PISANESCHI
EDISON 1IND:FlI'NO
EDSON SOARES
ZLIAS MURAD
BLISEU JtOURA·
ELTOlf JWHN!lL'l'
EXERSOlf OLAVO PIR!S
Eno BJ,CCI
EURIPEDES HIRAHDA
ZlInIO PIIffiEIRO
PUIHA PEr..nS
FELIX )!!HDONCA
l"E1U«AHOO DIMIX
nRHANOO GOUS
l"E:RHANDO LYRA
I'ERHANOO ZUPPO
l"EU ROSA
l"IRXO OI CAS'rRO
FLAVIO ARlI&
I'RAXCISCO DORNELLES
GEDDn. vnlRA LllUL
GENESrO BlIUlARDIJIO
GERSON PERES
GERVASIO OLIVBIRA'
GILVAlf !'UIU.
GIOVARMI QUEIROZ
GOKZAGA tinA
GQNIA.GA PA'lRI~A

RELIO ROSAS
H!RCULAlfO AKGHINB'l"r%
HOXERO OGUIDO
RUGO LMRANHA

IBRAHIH ABI-ACUL
ILDEMAR J:USSLER
JAIR BOLSOHARQ
JAIR SIQUEIRA
JAQUES WAGNER
JOAD COLACO
JOAO HEN!t.IQUE
JOAO IENSn
JOAO XAIA
JOAO PAULO
JOAO THOKE H!S'rRIHHO
JORGE WILSON
JOSE ALDEKIR.
JOSE BORBA
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSI COIMBRA
JOSE I'OR'l'UNATI
JOSE JAHEn
JOSE LUII CLERO'f
JOSE PlHEN'rEL
JOSE ROCHA
LAI" lUlSADO
LAPROVITA VIEIRA
LEOPOLDO DISSOd
LIRA Jm'1"1'O
LucrAJfO CASTRO
LUIS BAlmCSA

LU'II DUAII
LUil CARLOS HAULY
LUIZ DURA0
tO'I1 1"I1UWfDO
LUIZ HAIMARDI
Lun PIAmiYLlWO
DRCELO 'l'EIUIRA
KAReOllI PBRILLO
JWlCOS LIXA
XAAIA VALaDAQ
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ASSIlfA'l'UIU\S COM!'IRKADAS ••••••••••••••••••• 174
ASSINA'l'URAS QUI: KAO C01d'EAEM.............. ,
ASSINATURAS DI DI!:PO'l'ADOS LIC!KCIAD05...... 1
TOTAL DE ASSIlIA'lURAS •••••••••••••••••••••• 19'

....DIH'1DU gus llAQ COR.UH

AimU POCClnLLI
ILIsm PADIIJlA
lVMOJtO ctm!A LDCA
)1)1811 LU.lI:
UOSOX XICKI'L&"l'I
""""'" CAIlDOIlo
MUlTO PItISDA;
'lALDII. COLAftO
MIL!OlI C1JWA

ualJlUDU& Da D&I'V'fArlC» LICOCIADOe

nDCllJCO DIDGDU

AUxJlUUKU COIIJ'IJDCaDU Ul'ftXDU

BUJ:Dl'1'O DOK1IfOOS
aZODI'1'O GUlXUAU
lDOOII llOUU
GZRVMIO QLIVJ:ID.
llUGQ '-"'""'"'A
JAIR IIQUl:IU.
JOSI PlHUDL
HARCOIII pnlLLO.....-.1olJLO_

• SALQXN) CJWI
llDUlO CO...,.

Dispõe sobre o regime constitucional dos militares.

(11. COMISS1i.Q DE COllSTITUIÇ1i.Q E JUSTIÇA E DE REDAÇ1i.Q)

PROJETO DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 338, DE 1996

(Do Poder Executivo)
Mensagem nO 246/96

TIrm.oVIB

, Art. 230. A /lIIIIIIiI, alOCiedllde OOl!sIJIdo dm Odcwr de Impent u I'CSM*
idoIa, ......-lo _ putIciplIÇio na COIIIIIIIÍlIAde dcfeDdeDdo - dillÜ
dade Obcm..- OpoIIIiDdo-Ihcs OdircilO' vida.

11"OIprllIIamI de IJDIlIIllIOl idaa scrIoex=lIdoIprelImlcW
___Wa..

12" ltI1J lIlIIora de-ociDco lIIOI é plIDlida. patDidade doi
trIlIIparIa~mbaDaL

..... ~ .

SERGIO BARCELLOS
SERGIO CARNEIRO
S!V!RIlfD CAVALCAWI'I
StLAS BRASILEIRO
SILVERNAlrU SAlfrOS
STLVIO LOPES
'l'ALV1tNE ALBUQUERQUE
UBALDINO .JUNIOR
UBALDO CORREI.
URSIClKO QUEIROS
USHI'l'ARO UHtA
VALDIR COLA'1"1O
VIC PIRES lRAKCO
VI'rtORIO KlDXOLI
lrfAGNBI. ROSSI
ULIlCTOM FAGUJ(OZS
'NIGBIR'fO 'l'M'l'UC!
lfILSOII CtnIHA
TIDA CRUStUS
IIU BIlERRA

u.PE'1'IDASa 12

PINHEIRO LANDIM
RAIMUNDO SANTOS
!tAQUlI. CAPIBlRIBE
RAUL BELEM
REGIS DE OLIVEIRA
R.ICARDO BARROS
RICARDO GOKYDE
RIVALDO MACAJt.I
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO BALES'rRA
ROBER'1'O FONTES
ROBERTO PAULlNO
ROBEItTO VALADAO
ROGERIO SILVA
RONALDO P!RIH
ROHlVOll SAX't'XAGO
SALA,'lIEL CARVALHO
!ALOMAQ CRUI
SAlIDRO HABEL
SIRA!'IK VElIIOK

}I.ATHBUS SCHMID'I'
HAURO LOPES
MAX ROSENMANN
MILTON MENDES
HILTON TEMER
HMI SOUZA
NELSON MARQUEZELLI
NELSON HEURER
NOEL DE OLIVEIRA
0011.10 BALBINO'r'I'I
aSKAlfIO PEREIRA
OSVALDO REIS
PADIU: ROQUE
PAULO BAUZR
PAULO F~IJO

PAULO GOUVEA
PAULO ROCHA
PAULO TITAK
nDRa MOVAIS
PIKlXT!L GOMES

Art. I" O inciw XXII do art. 21 d. Constituiçio p..... vigorar com. seguime

---..
rcdaçio:

"Art. 21 .

Comunic:::cJ a VI»Nl Senholia que • PropoIta cie Em.ndI •
COflltKutçlo, do Senhor L..ooe4 Pav.wl • OutroI, que"DA ncMI...-çao ao.n. 230".
contém númIro Il.lfIc:iemedlls~,~. referidI propoItçIo di:

17"MIinItl..nlI~M;
00II_ quo nIocortorom;
0'2""'-"_
001.-. do llepuUIcIOllc:onc:i_

.t;:.7iZ-
pO AtMEtoAAHORADE, c_

xxn N executar os ser\iços de policia nwirima, aeroportu4ria e de fromeira.;

Art. 2- Os incisos X e XV do art. 37 da Constituiçio punrn a vigorar cem a
seguinte rcdaçio:

"Art. 37 .

A Sul: hnho:ia o SIri'Icr
Or. MOZARTVlANHA De PAliA
~do~., . __ •• _

"LEGISLAÇAO CrrADA ANiXADA PELA
COOItOENAÇÃO ce ESlUCOS LEG"LAT1VOS.c.OI"

x - • revisio geral d. rcmuncraç10 dos servidores públicos, sem diJlinçio entre os
três Poderes, far-sc-á sempre na mesma data enos mesmos índices;

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDEIUl1'IVA DO BIlASJL

xv - OI vcncirn<ntos dos scrvídores públiCOl sio irmlutivcis, e • mwncraç10
observará o que dispõem os arts. 37. Xle XII, ISO, lI, IS3, RI e § 2",1;

....................................................- .
TI11JLoIV

DA ORGANIZAÇÃO DOS PootRr.s

.. Art. 3' A alinea c. do inciso n, do § I" do art. 61 da COl1llÍtuiç1o pua. viJOlV
com nova rcdaçio e lhe ocr_mld. urna alineafi

...........................................................................................
CAPinJLOl

Do POllEll UGISLJJIVO

"Art. 61 ..

§ I" .

SEç-Jo V/H
Do PIIOCE!tSO LroISlATtJIO

...................................._ _ . n· ..
SlJBSEÇÃOD

DA EJ.iEND.l d CONmTl11ÇÃO
Ar!. 60. A Constituiçlo poderá ser cmendlIda mediante propol1a:

I - de um terço. no mínimo. dos membros da Cima.. dos Deputadas CRI da
Scnldo Fedcr2I:

n- do Presidente da República:
RI - de mais da metade das Asrembléiu Legislativas das unidades da Federa

çia. manifemndo-5e. cada uma delu. pela'maioria re/.lti.. de seus mernbRlc.
§ 1.. A C01l5Iituiçio nIo pocIeri ser cmendlIda na vigCncia de intcn'Ctlçia

federal, de eslado de defesa ou de estada de sitio.
§ 2..A propoclI será discutida e_ em cada Casa do Congresso Nacional.

em dois turno&. cansidcrandcHe .provada se obIh..... em ambas. t~ quimas dos
VOlOS dos rcspedivos membros.

§ 3.. A emenda i Canstituiçia será promulpda pclu M.... da Cima.. dos
Deputadas e do ScnIda FedmJ. com orespectivo llÚII1ClO de ordcn1.

§ 4" NIo será objeto de dcIibcraçio. propa5lI de emenda tendc1lle allbalir:
I - a forma fcdmtivl de Estada;

n- o valO din:to. secreto. universal e pcriódlco:
RI - ascporaçio das Poderes;
IV- OI dirciloI e prantias individuais.
§ 5" A lIIIlirio cansIan1C de propoou de CIIlCDda n:jcitada ou havida por pre-

?~~.~~.~.~~.~.~~!:~.~~~ .

c) servidores publicos da Uniio e Territórios, seu regime juridico, prOV1mentO
de cargos, estabilidade e Iposentadoria;

f) militares das Forças Annadas. seu regime juridico. provimento de cargos,
promoções. estabilidade. remuneração, reforma e transferência. para li reserva.

. .
Art. 4" A Seção 11. do Capitulo VII. do Título 111 da Con.lituiç1o p.... denominar

se "DOS SERVIDORES PUBLICOS", é revogado art. 42 da Constlluição com a Soçio 111 do
referido Capitulo e Título: e é acre!Centado um § 3- ao art. ]42:

"Art. 142 .

............................................................................................................................................
§ 3- 05 integrantes das Forças Annadas são denominados militares, aplicando-se·

lhes, além d.. que vierem a ser fixad.. em leL .. seguinte. disposições:

I _ as patentes. com prerrogatívas. direitos e deveres a elas inerentes, do conferidas
pelo Presidente da República e aS!eguradas aos oficiais da ativa., da reserva ou reformados.
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sendo-lhes privativos os titulos e postos militares e, juntamente com 05 demais integrantes.
o uso dos uniformes das Forças Armadas:

II .. o mílitar em atividade que aceitar cargo ou emprego público civil pennanente
seri transferido para a reserva não remunerada;

lU • o mi\itar da ativa que. de acordo com a lei, aceitar cargo, emprego ou funçio
pública civil temporária. nlo eletiva. ainda que da administração indireta. ficará agregado
10 respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situl.Çio. ser
promovido por antiguidade. contando-se-Ihe o tempo de serviço apenas para aquela
promoção e transferencia para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento,
continuos ou não. transferido para a reserva;

IV .. ao militar são proibidas Oi sindicalização e a greve;

v - o militar, enquanto em serviço ativo, nlio pode estar filiado a partidO! poUtiCO!l;

VI - o oficial só perderá o pasto c a pAtente se for julgado indigno do oficialAto ou
com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de cari,ter penn.anent~ em tempo
de paz, ou de tribunal especial. em rempo de guerra;

vn -o oficiill condenado na justiça comum ou militar i pena privativa de liberdade
superior a dois anos. por sentença transitada em julgado, será submetido la julgamento
previsto no parágrafo anterior;

VIII • a lei dispara sobre o ingresso nas Forças Armadas, 05 limites de idade. iI

estabilidade e outrn condições de tr.msferenc1a do mUitar para a inatividade, os direitos. os
deveres. a remuneraçio, as prerrogativas, e outras situações: especiais dos militares,
consideradas as. peculiaridades de suas atividades. inclusive aquelas cumpridas por força. de
compromissos internacionais e de guerra;

IX .. aplica-se aos militares o disposto no anigo .,., incisos VIII. XIL XVII. XVIII e
XIX, no artigo 37. incisos XI. XIII. XIV e XV e. a e1.. e a seus pensionistas, o previsto
no artigo 40. §§ 4'. 5' e 6'."

Art. S· O paragrafo 6- do art. \44 da Constituição passa a vigorar com a seguinte
redaçio:

"Art. 144 ..

§ 6- As polícias militares e corpos de bombeiros militares. forças auxiliares e reserva
do Exército. subordinam-se. Juntamente com as polícias civis. aos Governadores dos

Estados. do Distrito Federal e dos Te.mtarios. aplicando.se aos integrantes du corporações
de Cílfater militar. no que couber. o ~\Sposto no paragrafo 3" do art, 142

Art 61> Esta Emenda entra em vigor na da.ta de sua publicação.

Brasilia.

"~=GIS~AÇÃO CITADA ANEXADA PE~A

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS ~EG1Sl.AnvOS·CeDI "

CONSTITUIÇÃO
REPúBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
........- .

TtroLoIV

DA ORGANIZAÇÃO DOS PoutRES

CAPtroLo I

Do PODER LEGlSl.A1lVO
.....................................................

SEç.ioVIII

Do PROCESSO l.E:GIS!<I1'I10

...................................................
SUBSEÇÃO II

DA f:J.tWDA..i CONSTrTUlÇÃO

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I-de um terço, no mínimo, dos membros da~ dos Deputad05 ou

do Senado Federal;
II - do Presidente da Repúblic:l;
rn - de mais da melade das Assembléias Legislativas das unidades da

Federação, manifestando-se, c:lda wna delas, pela maioria relativa de seUS
membros.

§ li AConstituiçãó não poderá ser emendada na vigência de iutelVen·
ção federa1, de estado de defesa ou de estado de sitio.

§ 2" A proposta será discutida e VOlada em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos,
três quintos dos votos dos respectivos membros.

§ 3" Aemendaâ Constituição será promulgada pelas Mesas da C:lmam
dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4' Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a
abolir:

I - a forma federativa de Estado;
n- o voto direto. secreto. universal e periódico;
m- a separação dos Poderes;
IV - 05 direitos e garantias individuais.

§ 5' A maléria const:lllle de propostl de emenda rejeitnda ou ha\ida por
prejudic:ula não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão leglSIativa.............................................. ~ ~. ~~ .

TITuLo 11
Dos DIREITOS E GARANTIAS FIl~DA.MENTA1S

CAPiTULO II

Dos DIllEITOS Socws

Ar!. .,. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
.................- _ - ~ ~ .. , ..

VIII - décimo terCeiro salário com base na remuneração integral ou no
valor da aposentadoria;

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;
X- proteção do salário na fonna da lei, constituindo crime sua retenção

dolosa;
XI - participação nos lucros. ou resultados, desvinculada da remunera

ção, e, excepcionalmente. participação na gestão da empresa. confonne defi
nidoem lei;

XII - salário-família para os seus dependenteS;
XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e

quarenta e quatro semanais, facultada a compel\S3ção de horários e a redução
da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos inin·
tenuptos de reve=ento, salvo negociação coletiva;

X)I - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no núIÚmo, em

cinqüenta por cento â do normal;
XVII - gozo de férias annals remuneradas com, pelo menos, um terço a

mais do que o salário normal;
XVIII -liccnça à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com

aduração de cento e vinte dias;
XIX -licença-paternidade, nos tennoS fixados em lei;

TITuLo III
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

CAPÍTULo II

Art. 21. Compete à UIÚão:

XXII - c.XecutaT os serviços de policia maritima, aérea e de fronteira;

CAPin;LO VII

SEÇ,40 I

DISPOSiÇÕES GERAIS

Ar!. 37. A admilÚStração pública direta, indireta ou fundacio~. ~e.qualquerd~
Poderes da União, dos Estldos, do Distrito Federal e dos MuruClplOS obecI"'7ra
aos princípios de legalidade, impesSOalidade, moralidade, publtctdade e. laIIlbém,
ao seguinte:

. - - .
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x- a revisão geral da remunera<;ào dos servidores públicos, sem distin
ção de indices entre servidores públicos civis e militares, far-se-â sempre na
mesma data;

XI - a lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e
a menor remuneração dos servidores públicos, observados, como limites má
ximos e no âmbito dos respectivos Poderes, os valores percebidos como remu
neração, em espécie, a qualquer titulo, por membros do Congresso Nacional,
Ministros de Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal e seus corres
pondentes nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios, e, nos Municipios,
os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo Prefeito;

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judi
ciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos, para o
efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ressalvado o disposto no
inciso anterior e no ar!. 39, § I";

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não
serão computados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ul
teriores, sob o mesmo titulo ou idênuco fundamento;

xv - os vencimentos dos servidores públicos, civis e militares, 510
irredutiveis ~ a remuneração observaráoque dispõem os arts. 37, XI, XII, I~O,
lI, 1~3,1Il, e 1~3, § 2", I;

SEÇÃo II

Dos SERVIDOIlES PúBUCOS ems

Art. 40. O servidor será aposentado:
I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando de

correutes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, con
tagiosa ou incurável, especificadas em lei, e proporcionais nos demais casos;

n- compulsoriamente. aos setenta anos de idade, com proventos pro
porcionais ao tempo de serviço;

1Il- voluntariamente:
a) aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos trinta, se mulher,

com proventos integrais;
b) aos trinta anos de efetivo exercicio em funções de magistério, se

professor. e vinte e cinco, se professora, com proventos integrais;
c) aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se mulher,

com proventos proporcionais a esse tempo;
d) aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos sessenta, se

mulher. com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

§ I" Lei complementar poderá estabelecer exceções ao disposto no inci
so m, a e c, no caso de exercício de atl\idades consideradas penosas, insalubres
ou perigosas.

§ 2" Alei disporá sobre a aposentadoria em cargos ou empregos tempo
rários.

§ 3" O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal sem
computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e de disponibilidade.

§ 4" Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma propor-o
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores
em atividade, sendo lambem estendidos aos inativos quaisquer beneficios ou
vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive
quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função
em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

§ ~" O beneficio da pensão por morte corresponderá à totalidade dos
vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em
lei, observado o disposto no parágrafo anterior.

§ 6" As aposentadorias e pensões dos servidores públicos federais serão
custeadas com recursos provenientes da União e das contribuições dos servi
dores, na forma da lei.

SEt;Ãom

Dos SERVlDORES PÚBUCOS MIurARES

Art. 42. São servidores militares federais os integrantes das Forças Armadas e
servidores militares dos Estados, Territórios e Distrito Federal os integrantes
de suas policias militares e de seus corpos de bombeiros militares.

§ I" As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes,
são asseguradas em pienitude aos oficiais da ativa, da reserva ou refonnados
das Forças Armadas, das polícias militares e dos corpos de bombeiros milita
res dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, sendo-Ihes privativos os
titulas, postos e uniformes militares.

§ 2" As patentes dos oficiais dasFo~ Armadas 510 conferidas pelo
Presidente da República, e as dos oficiais das policias militares e corpos de
bombeiros militares dos Estados, Territórios e Distrito Federal, pelos respecti
vas Governadores.

.. § 3" O militar em atividade que aceitar cargo público civil permanente
será transferido para a reserva.

§ 4" O militar da ativa que aceitar cargo, emprego ou !unção pública
temporária, não eletiva, ainda que da administIaçào indireta, ficará agregada
ao respectivo quadro csomente poderá, enquanto permanecer lICSS3 situação,
ser promovido por antiguidade, contando-se-Ihe o tempo de serviço apenas
para aquela promoçào e transferencia para a reserva, sendo depois de dois
anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a inatividade.

§ S" Ao militar 510 proibidas a sindícali:zaçào e a greve.
§ 6" O militar, enquanto em efetivo serviço. nIIo pode estar flIiado a

partidos políticos.

§ 7" O oficial das Forças Atmadas só perderá o posto e a patente se {ar
julgado indigno do oficialato oucom ele ineompatíve1, por decisIo de tribunal
militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal espec:ial, CIIl
tempo de guerra.

§ 8" O oficial condertado na justiça comum ou militar a pena privativa
de h'berdade superior a dois anos, par SCIIlellÇ:l transitada CIIl julgado, será
submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior.

§ 9" A lei dispqni sobre os limi~ de idade, a estabilidade e otIUU
condições de transfcrCncia do servidor militar para a inatividade.

§ lO. Aplica-se aos servidores a que se refere este artigo, e a seus pen
sionistas, o disposto no art. 40, §§ 4", ~" e 6"

§ 11. Aplica-se aos servidores a que se refere este artigo o disposto no
art. ~ V1Il, XII, XVII, XV1Il e XIX.

TtruLoIV

DÁ ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPtnn.oI

Do PODER LEGISLATIVO

SEÇÃO VIII

Do PROCESSO LEGlSUTII'O

SUBSEçÃO lI!

Daws

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Coogresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supre"!o ,!,ribunal Fe:cte
mI. aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral. da Repubhca e aos cllla
dãos, na forma e nos casos previstos nesta ConsUlUição.

§ I" São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I - fixem ou modifiquem 05 efetivos das Forças Armadas;

11- disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administraçào

direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria trib';'~a e orça

mentária, serviÇO!! públicos e pessoal da administração dos Terntonos;
c) servidores ptíblicos da União e Territórios, seu regimejuridico, pro

vimento de cargos, estabilidade eaposentadoria de civis, reforma e transferên
cia de militares para a inatividade;

ti} organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União,
bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da De
fensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

.) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da admi
nistração pública.

§ 2" Ainiciativa popular pode serexercida pelaapresentação à C4nwa
dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no minimo, um por cento do
eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos
de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

TtruLoV

~ _~- - ..
CAPITULaI!

DAS FORÇAS ARMADAS

Art. 141. As Forças Armadas, coustituidas pela Marinha, pelo Exército.epela
Aeronáutica, são instimições nacionais permanentes e regulares. organizadas
com base na Iúerarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presiden
te da República, e destinam-se à defesa da Pàtria, à garantia dos poderes cons
titucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

§ I" Lei complementar estabelecerá as normas ger.lÍs a serem adotadas
na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas.

§ 2" Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares
militares.
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CAPÍTULO-IlI

DA SEGURANÇA PúBLICA

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de
todos, é exercida para a preseIVação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, atmvés dos seguintes órgãos:
....................................................................................

§ 6" As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxi
liares e reseIVa do Exército, subordinam-se, juntamente com as policias civis,
aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios,
......................................................................................

TiTULo VI
DA TRlBIITAÇÁO E DO ORÇAMENTO

CAPÍTULO I

Do SISTEMA TRlBIITÁlUo NACIONAL........................................................
SEÇÃol1

DAS L1MI1'Aç6ES DO PODER DE TRIBUTA.Il

Art. 15l1. Sem prejuízo de outms garantias asseguradas ao contribuinte, é ve·
dado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
n- instituir tmtamento desigual entre contribuintes que se encontrem

em situação equivalente, proibida qualquer distinção em müo de ocupação
profiSsional ou função por eles exercida, independentemente da denominação
jurldica dos ICI1dim:ntos, útulos ou direitos; ••.•••••.••••••...•.. _.••••••••......................................................

SEç,ioill

DosiMPosros DA. UNIÃo-

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estmngeiros;
n- exportação, par.l o exterior, de produtos nacionais ou PlICÍonalizados;

m- renda c proventos de qualquer natureza;
IV- produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a útulos ou

valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
Vil - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.

§ I" É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limi·
tes estabelecidos em lei, altemr as aliquolaS dos impostos enumerados nos inci
sos 1, 11, IV e V.

§ 2" O imposto previsto no inciso ill:
I - será informado pelos critérios da generalidade,'da universalidade e

da progre.sividade, na forma da lei;
11 - não incidirá, nos termos e limites fu<ados em lei, sobre rendimen

tos provenientes de aposentadoria e pensão, pagos pela previdência social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a pessoa com idade
superior a sessenta e cinco anos, cuja renda total seja cousútuída, exclusivamen
te, de rendimentos do trabalho.....................................................................................

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

Menugcm nO 246

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Nos termos do artigo 60, inciso U. da Constituição Federal. submeto â elevada
deliberaçlo de VosSP Excelencias o 1~O da proposta de emenda. constitucional que "Dispõe sobre

o rcsime C0Il51itucional dos militares".

EXl'CGIç.l\D DE ID1'IVOS N9 152, de 25 de IMrÇO de 1996, dos Srs. HINISTRDS DE

ES'mOO DA. JUSTIÇA, DA. M.1\R.nH\, 00 EKtRcrro, DA AER:::W\Ul'ICA, 00 ESTAOO MAIOR

DAS EORÇ1\S AlM\ll1\S E DI\ l\I::MINISTRAç.l\D FIDERJ\L E REFORMA 00 ESTlúJO.

Excelcntis5imo Senhor Presidente da República,

Temos a honra de submeter .i elevada consideração de Vossa Excelência a
anexa Proposta de Emenda Constitucional que altera a situaçio dos membros das Forças
Annadas. dos policiais militares e dos bombeiros militares em relaçio aos demais servidores
pilblicos boje englobados no Titulo m - Da Organização do E<tado - da Carta Magna.

2. A presente proposta pretende dar aos membros das Forças Annadas,
doravante denominndos militares. por suas características próprias. um tratamento distinto no que
~eeme a deveres, direitos e outras prerrogativas que estarão mais adequadamente dispostos no
Capitulo peninente ao Titulo V - Da Defesa do Esta~o e da!; Instituições Dlmlocráticu.

3. Justifica~se a alteração do dispositivo proposto. visto que os militares nIo
sio servidores dos Ministérios militares: eles pertencem às instituições nacionais pennanentes que
do a Marinha. o Exército e a Aeronáutica. O perfil da profissão militar é a defesa da Pátria,
tendo por isso peculiaridades inigualáveis com outras categorias.

4. Na verdade, aos militares 510 cometidas atribuições. que deles exigem

caracteristicas singulares. em razão de sua d~tinação constitucional. a sáber:

a) ética profissional rigorosa. que impõe conduta moral irrepreenslve! e
inibe qualquer tipo de reivindicação;

b) observância irrestrita do cumprimento do dever. com o compromisso de
sacrificar a própria vida em defesa da Pátria. o que ocorre mesmo na paz,

c) dedicação exclusiva ao serviço. independentemente de horários. sem
qualquer remuneração adicional;

d) disponibilidade penmmente. durante o minimo de trinta anos a serviço
da Pátria. em condições de aptidão para o cumprimento de missão. em quaisquer circunstânciàs;

e) afastamento da família por longos e indefinidos penodos (manobras.
missões. etc.);

t) proibição de sindicalização e greve~

g) impedimento do exercício de outra atividade profissional, enquanto na
ativa, e dificulda.de de acesso ao merc3do de trnbalho. Quando na inatividade.

S. Aos militares são cometidas obrigações, deveres e preparo fisico e
psicológico não exigidos em nenhuma outra profissão.

6. A profissão militar. cujo excrcicio é privativo dos membros da Marinha, do
Exército e da Aeronàutica., está vinculada diretamente à destinação constitucional das Forças
Annadas. as quais. noS termos do art. 142 da Constituiçio. sio definidas como Instituições
Nacionais Pennanentes. Já aos policiais miiitares e bombeiros mi\itares cabe a contribuição para
a segurança pública, como dispõe o art. J44 da Cana Magna. Na verdade, as Polícias Militares e
os Corpos de Bombeiros Militares sio instituições essenciais á. segurança pública., cujas missões e
peculiaridades as aproximam das Forças Armadas. sendo, constitucionalmente, reservas do
Exército.

7. Esta condição institucional (nacional e permanente) vincula
primordialmente as Forças Armadas ao Estado e trnnscende o plano público, que está mais
vinculado e idcntific3do com as atividades e os serviços prestados pela administração pública.

8. A propósito. a Constituição não qualifica o Serviço Militar como serviço
público. Ao denomini~lo Serviço Militar reforça o argumento de que a atividade militar
transcende o !erviço público. por impre!Cindivel. inmb!ltituivel e peculiar. De!lle modo. verifica·
se que (oi uma decisão equivocada qualificar os militares como "servidores públicos militares",
no contexto constitucional. Seria mais apropriado e correto o termo Mintar.

9. A situaçào do militar enquadrado como funcionário ou servidor público ê
prejudicial tanto ao exercicio de sua profis!io como às próprias Instituições Militares que, dessa
foma, ficam impossibilitadas de dar. ao! seus integrantes. a justa contrapartida por imposições e
deveres normalmente pesado.. Entre ambo.. pode haver alguns ponto. comull5, porém
totalmente distintos na essência e na finalidade. devendo. ponanto. ser encarados e tratados de
fonna diferente. consoante legislações especificas.

. 10. A emenda, no que tange às modificações inseridu nos texto. do.
dispositivos constitucionais pertinentes aos militares e aos policiais militares e bombeiros
militareS', tem, além das já citadas. as seguintes motivações e justificativas:

BrasiJi2, ZS de março de 1996. &) no inciso I do § 3- (proposto) do an. 142, procurou-se dar maior
abrangência sobre o uso dos uniformes das Forças Armadas. posto que o texto vigente (art. 42, §
l' sã define este direito DO$ oficiais. olvidando-se dos graduados;

b) no inciso m do § J' (propo.to) do art. 142. roi acrescido o termo "do
acordo com a lei" com o intuito de possibilitar a regulamentaçio da aceitaçio de ca,rgo. emprego
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ou função pública rempnranl1. visto que, ao amparo do texto atual (art 42. § 4°) a aceitação pode

ocorrer !:!m a consultn previa ao Ministerio ao qual o militar pertença;

c) no inci~o V do § 3" (proposto) do art, 142, foí modificada a situação do

militar, no que tange a filiação a partidos políticos. de forma que a vedaçio. se aplique nio
somente àqueles em efetivo serviço, mas a todos os militares em serviço ativo. E incompatível a
filiação partidária do militar. mesmo quando de líccnça, em face das peculiaridades da vida na
caserna, que envolvem a hierarquia e a proibição de emitir publicamente opiniões políticas.

Ressalte~se não ser eSTe dispositívo proposto (íncíso V) um impeditivo ao militar para candidatar·

se I cargos eletivos

Artigo únioo • O caput do art. 92 I da Constituição 'Pa.!

sa a Vigor acresoido dos seguintes incisosVIIIe' IX:

"Art. 92••••••••••••••••••••••

7!II - o ~:ini.9~riO W,blico; e

:u: - a Det'er..:.Soria '~1blica.

••••••••••••••••••••••••••••• 11

Respeitosa.mente,

ANDREA SANDRO CALABI
Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, Interino

Ex&:rcB suas atribuições basioamente no oontexto do Judi

ciário,percsbendo remuneração dos oofres do Estado, detendo

o "dolllinua liti".

JUSTIFICAÇÃO

Conquanto o tlinistério Nblico exerça funções d..... IllBis

relevanteB, não está essa instituição enquadrada em ne-

t !'azoável, a :losao ver, que essa instituição seja. int~

õZ'B-da no Poder Judiciário, de vez que suas !ttribuiçQ'es r..an

têm estreita ligação com a Justiça. ..

nhum dos Poderes da RepQblioa~~
.~6.()Q

MAUR CESAR RODRIGUES PEREIRA
inistro de Estado da Marinha

,,//
L~O~RESSERPEREIRA

Ministro de Estado da Administrllçio Federal
e Rerorma do Estado~

.. J1 ~Oí ;-;
BENEDITO NOfíti~EZERRA L~
Ministro de stado Chefe do Estado--Maior

das Forç;,s Annadas

11. 'Foi alrernda a redação do an 37 por considerá~lo fundamental no

processo de desvinculação dos militares dos funcionarias públicos civi~. bem como de outros

dispositivos da Constituição para compatibilizá~loscom a nova redação dos arts. 142 e 144.

~Llt
TONSELIGM

Minis o de Estado da Justiça ntenno

~w .
~~~~~:ENA

.-s-:=~_. ____
c. t., ":'~,.t"c~"";:I-'_L..-r1·;

Aviso n· 302 • SUPAR/C. Civil.
Em aJ.guns países democráticas, o fanistério Wblico tem

Senhor Primeiro Secretário,

Bruilia, 25 de março de 1996. o lItatus de ju!zo de instrução, pen::anecsndo, portanto, na

6rbita do Judiciário.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente d.
República relativa a proposta de emenda constitucional que "Dispõe sobre o regime constitucional

dOI militares"

Atencioumente,

'---=C .
~~

CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chere da Casa Civil

da Presidência da República

Aseí.!l!. a eurenda preconiza sue. i~erção nebBe Poder, o que,

em nonhuca lo.i:pótese, ,sig:rl.!icará que sua hierarquia -:uncional

seja alterada, ou suas atribuições.

No que tange à Defenaoria !'11blica, que sm =tas UnidsdeB

da lederação está Vinculada ao Poder Executivo, o que ali têm

oaracterizsdo é o corporatiVismo e a falta de independSncia _

funcional e f1nBnoeira.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
PrimeilY Secretário da Câmara dos Deputados
BRAS!YA-UF Sua vinCULação ao Poder Judiciário, tsJ. como propomo., iJ!

!llicaré. em tl2.ior autono!':ll.a c r.a ]:os81bilidade rle seu funci.a

namento I:!S.ie e~iciente, em :=odo o País.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 339, DE 1996

(Do Sr. Feu Rosa e Outros)

EII;peramos , destarte, 11M a iniciait7a veI:.."l:J. a !:leroller

acolhimento.

Acrescenta os incisos VIII e IX ao artigo 92 da Consti

tuição Federal.

Sala daB Sessõe8,aoB 26 de Março de 1996.

(À COMISsM DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO.)

AS :fESAS DA Ch,lARA DOS DEFrJTADOS E DO SElWlO l?EJJEJlAL ,ms

TErmOS DO DISPOSTO NO § 32 , DO ART. 60, DA CONSTITUIÇlo ,

PROMUL= A SEClUIRTE EmlNDA AD =o CONSTITUCIOnAL:
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DA ORGANIZAÇÃO DOS PODEar.5

lUISUU'UItAS QUE .AO CO.FEREM
JOSE JANENE
PAULO HIlSLANDER
.'rALVAliE ALBUQUIlRQUE
VALDIR COLA'1"1'O

República Feàeratlva ào Brasil

"l.EG:S~.t.ÇÁO CrrAO.t. .e.·~EXAO.e. PELt.
COOIlDENAÇÁO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS.C.DI"

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERU

TtruLOIV

CAl'truLo fi

Do PODER JUDIC1ÁRlO

.........................- _ - """"" " " .

D... EMENDA A CONSTrrUlçÃO

SunSEçÃO 11

Do PROCESSO LEGlSLml'O

Art. 60. A Constituição poderá ser emenduda mediante proposta:
I - de um lerço. no minimo. dos membros da Câmara dos Deputados ou do

Senado Federal:
" - do Presidente da República:
'" _ de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federa

ção. manifestando-se. cada uma delas. peli maioria relativa de seus membros,
§ 1.. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção

federal. de estado de defesa ou de estado de sítio.
§ 2.· Aproposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional.

em dois lumos. considerando-se aprovada se obtiver. em ambos. três quinlos dos
votos dos respectivos membros,

§ 3.• A emenda à Constiluição será promulgada pelas Mesas da Càmara dos
Deputados e do Senado Federal. com o respeclivo número de ordem.

§ 4.· Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

1- a fonna federativa de Estado:
" _ o ,'oto direto. secreto. universal e periódico:
III - a separação dos Poderes:
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5.• A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por pre·

judicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessao legislativa.

Do PODER LEGISLAl1VO

CIIPíTULO I

TinJwlV

CONSTITUIÇÃO.
......................................................................................".

SEÇ'..ío ~711

................................"" " " .

ALBERTO SILVA
ALDO ARANTES
ARIIARDO COSTA

ROBERTO VJlLADAO
RUBENS COSAC
SALATIEL CARVALHO
SALOllAD CRUZ
SALVADOR ZIMBALDI
SERGIO BARCl;:LLOS
SIlVERIANO ALVES
SILVERNANI SANTOS
SILVIO TORRES
SIRARA ELLERY
SYLVIO LOPES
THIlODORICO FIlRRACO
UBALDINO JUNIOR
UBALDO CORRIlA
UBIRATAN AGUIAR
USHITARO XAlIIA
VALDENOR GUIlDES
VI'l'TORIO MEDIOLI
WAGNER ROSSI
WALDOMIRO FIORAVANTE
NELINTON FAGUNDIlS
NELSON GABPARINI
WILSON CUNHA
NOLNEY QUIlIROZ

JOSE DE ABREU
JOSE FRITSCH
JOSE GIlNOINO
JOSIl JANIlNIl
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE PlMEIlTEL
JOSE THOMAZ NONO
JOVAIR ARA!lTIlS
LAIRE ROSADO
LAPROVITA VIEIRA
LEONEL PAVAII
LEONIDAS CRISTINO
LlHA NETTO
LUCIAIIO CASTRO
LUIS BARBOSA
LUIZ BUAIZ
LUIZ DURA0
LUIZ FERNANDO
LUIZ GUSHIKEN
LUIZ PIA1IHYLINO
MARCELO DIlDA
IlARCELO TEIXEIRA
IlARIO NEGROHON'l'E
MARISA SERRANO
MARQUINllO CHEDID
HAURI SERGIO
llADRO LOPES
MAl ROSEHHAIlIl
NOISIlS LIPNIIt
NAIR XAVIER LOBO
NARCIO RODRIGUES
NELSON MEURER
NELSON O'l'OCH
HElI'l'ON CARDOSO'
IULllARIO MIRANDA ..
NOEL DE OLIVEIRA _
OSHANIO PEREIRA
OSMIR LlHA
OSl/ALDO BIOLCHI
OSVALDO COELHO
OSVALDO REIS
PADRE ROQUE
PAULO BAUER
PAULO BORNHAUSEN
PAULO CORDEIRO
PAULO FEIJO
PAULO GOUVEA
PAULO PAIM
PAULO RITZEL
PAULO TITAN
PEDRO CANEo..
PEDRO NOVAIS
PEDRO VALADARES
PHILEMON RODRIGUES
PlMEN'l'EL GOMES
RAUL BELEM
REGIS DE OLIVEIRA
REI'A11 ItURTZ
RICARDO HERACLIO
ROBIlRTO BALIlSTRA
ROBERTO FONTES
ROBERTO FRANCA
ROBERTO JEFFERSON
ROBIlRTO PAULINO
ROBERTO PESSOA
ROBERTO ROCHA
ROBERTO SANTOS

ABELARDO LUPION
ADELSON SALVADOR
ADHEIIAR DE BARROS FILHO
ADROALDO STRECIt
AFFONSO CAlIARGO
AGNALDO TIMOTEO
AIRTON DIPP
ALBERICO FILHO
ALBER'1'O GOLDI!AlI
ALEXANDRE SAlITOS
ALZIRA EWER'1'ON
AliA JULIA
AlIORE PUCCINELLI
AlITONIO BRASIL .
AlITONIO CARLOS PANHUNZIO
AH'1'DNIO FEIJAO
AlITONIO GERALDO
AN'l'DNIO JORGE
AlITONIO ItAllDIR
ARIIARDO ABILIO
ARNALDO FARIA DE SA
ARNALDO llADElRA
ARMON BEZERRA
AR'l'HUR VIRGILIO
ATlLA LINS
AUGUS'1'O CARVALHO
AUGUSTO NARDES
B. SA
BENEDI'1'O DE LIRA
BENEDI'1'O DOMINGOS

·BENEDI'1'O GUlHARAES
BETINllO ROSADO
CAllDINHO HA'1"1'OS
CARLOS ALBERTO
CARLOS CARDINAL
CARLOS MAGIlO
CARLOS NELSON
CECI CUNHA
CELSO RUSSOHAllllO
CHICAO BRIGlDO
CHICO DA PRINCESA
CIPRIANO CORREIA
CONFUCIO HOURA
COSTA FERREIRA
DAlilLO DE CASTRO'
DARCI COELHO
DARCISIO PEROIlDI
DAVI ALVES SILVA
DE VELASCO

DILSO SPERAPICO
DUILIO PISANESCHI
EDISON ANDRlMO
EDSON SOARES,
ELIAS MURAD
EHERSON OLAVO PIRES
ENIO BACCI
ES'l'RER GROSSI
EURIPEDES MIRANDA
EXPEDI'1'O JUNIOR
EZIDIO PINHEIRO
FATIMA PELAES
PERHAHDO GOHES
PERlIAIIDO ZUPPO

-Pl!:t1'1!OSA
FLAVIO ARMS
FRANCISCO SILVA
GEDDEL VIEIRA LIHA
GENESIO BERHARDlNO
GERVASIO OLIVEIRA
GILVAIl PREIRE
GONZAGA PATRIOTA
HELIO ROSAS
HERCULAHO AIlGHINE'1"1'I
HERMES PARCIAIIELLO
lIOIIl!:RO OGUIDO

IBRAHIM ABI-ACKEL
ILDEIIAR ItUSSLER
JAIME IlARTINS
JAIR BOLSONARO
JAIR SIQUEIRA
JAYME SANTANA
JOAO CDSER
JOAO HENRIQUE
JOAO IENSEN
JOAO LEAO
JOAO HAIA
JOAO MENDES
JORGE AlIDERS
JORGE WILSON
JOSE ALDEMIR
JOSE BORBA
JOSE CHAVES

SECRETARIA-GERAL DA RESA
SEÇÃO]

AGNALDO TIMOTEO
EDSON SOARES
ELIAS MURA0
JAIMI! MARTINS
JORGE ANDERS
JOSE THOMAZ NONO

lUISI'- COJIPIRMllDlUI llBPE~rIDAIl

JOVAIR ARANTES
NARCIO RODRIGUES
ROBER'1'O PESSOA
SALOllAD CRUZ
SILVIO TORRES'

DISFOSrç{JES GElWS

Art. 92. SIo órgãos do Poder Judiciário:
I - O Supremo Tn'buDal Federal;

n- O Superior Tn"buna1 de Justiça;
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m - OI Tribunais RcgioumFederais e Juizes Fede1'ais;
IV- OI T.ribunaiI e Juiza do TRba1bo;
V - OI TribuDaiI e Juiza EleillllaiJ;
VI- OI Tribunais e Juiza Militares;
VIl-OITribmJaiI e1UÍ2OIdoiErIadoI edoDi.llriloFedeDI eThritóriOl.
Par6grafo fuIlco. O Supremo Tribunal Federal e OIJ'~.Superio-

lei tbllOCle lia Capital Federal ejuriJdiçIo em todo o terrilPrictnac:tODll
.............: o·· : ~ .......•..... ,; .
......................................................................................

SECRETARIA-GERAl DA MESA
Seção de Atas

Brasília, 28 de março de 1996.

Senhor Secretário-Geral:

·Comuní<:o a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição, Sonhar Feu Rosa e outros, que "DlspOe sobrll o acréscimo dos
incisos VII e IX, ao caput do art. 92, da Consütulçlo", contém número suficiente de
signatários, constando a referida proposição de:

eleger um J>!.l'utado Federal 110 Estado • cujo eleitorado
pertencerem os eleitores".

JUSTIFICAÇÃO

o § 2" do art. 61 condiciona a iniciaúva popular â IUbsc:riçlo por,

no nummo, "um por cemo do eleitomlo nacional, distribuído pelo monos por cinco

Eswlos, com nio menos de trà decimos por cento dos eleitores de cada um deles".

Ora. se um Deputado Federal. representando apenas ~O,OOO ou

30.000 eleitores de um' determmada Estado pode propor qualquer pro.ieto de lei. por que

510 precisos mais de 800,000. de varios Estaóos. para apresentarem um proJeto de lei?

Por vezes o temA da proposiçao mteressa. apenas a um ou daís

Estados. ate por diferenç!5 clímatícas. geogràficas etou sociais. situaçio, npica de um pl1S

de proporções continentaís como o Brasil. Em tais circunstâncias. como lograr o apoio de
cinco Estados n05 percentuais exígidos pela Constituição"

Por OUtro lado. se nas RegIóes Sul e Sudeste congregar tantos

eleitores tem-se dl!monstrado invIaveI. que dizer na RegIão Nane. por exemplo"

o texto :nuaI parece ser daoueJl~~S propnos a permitir o
impraucavel. tomando-se mocuo

Por esta razio. eStamos cenas de contar com o apoio dos nossos

ilustres pares para a aprovação desta íniciativa. que tem por objetivo reduzir o numero de

eleitores exigido para o exerclcio da iniciativa popular de que trata o § :!Il do an 61 da.

ConStituição Federal.

183 assinaturas válida;
007 assinaturas que n/lo conferem; e
011 assinaturas repetidas. Sala das Sessões, em.z 'de fl1 ""-;O

~}
de 1996.

A Sua Ser1horia o Senhor
Or. MOZART VIANNA DE PANA
Secretário-Gera da Mesa
NESTA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 340, DE 1996

(Do Sr. Zaire Rezende e Outros)

Dá nova redação ao parágrafo 29 do artigo 61 da Const!

tuição Federal, dispondo que a iniciativa. popular pc!.

sa ser exercida por, no mlnirno, o mesmo número de ele!

tores necessários para eleger um Deputado Federal no E!.,

tado.

IA COMISslIo DE CONSTITUIC1\O E JUSTIÇA E DE REDAÇ1\O)

As M.... da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do art. 60 da COll5liluiçlo Federal, promulgam • .eguinte emenda ao texto
constitucional:

Artigo único. O parigrafo 2" do art. 61 da Constituiçlo Federal
passa. vigorar com a seguinte redaçio:

"Art. 61.

§ 2" A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresernaçio â Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito
por? no mínimo, o mesmo número de eleitores necessário para

ADAO PRETTO
ADAUTO PEREIRA
ADIlEl!AR DE BARROS FILHO
ADROALDO STRECK
AGNELO OUEIROZ
ALCESTE ALMEIDA
ALCIDES MODESTO
ALDO AllAIlTES
ALDO' REBELO
ALEXAJlDRE CARDOSO
ALEXAII1lRE CERANTO
ALOYSIO lI11IlES FERREIRA
ALzlRA EWERTOII
AllA JULIA
ARDRE PUCCINELLI
AllTONIO BRASIL
ANTONIO DO VALLE
AllTONIO FEIJAO
ARLINDO CHINAGLIA

. ARIWlDO ABILIO
A1\THUR VIRGILIO
AULA LINS
AUGUSTllfflO FREITAS
AUGUSTO CARVALHO
AYRES DA CUllHA
B. SA
BENEDITO DOMINGOS
BETO LELIS
CARLOS CAMURCA
CARLOS CARDINAL
CARLOS NELSON
CARLOS SANTAllA
CASSIO CUlillA LIMA
CELSO DANIEL
CHICAO BRIGIDO
CHICO DA PRINCESA
CHICO FEIlRAME1I'rA
CLEONAllCIO PON8lrCA
CORFuCIO MOURA
CORAUCI SOBRIH1lO
DAllILO DE CASTRO
DAVI ALVES SILVA
DOLORES N1lIIllS
DOMINGOS DUTRA
EDIIfflO BEZ
EDSON QUIlIROZ
EDSON SILVA

Deputado ZAIRE REZENDE

EDUARDO JORGE
EFRAIM MORAIS
ELIAS lIBRAHAC
ELIAS MURAD
EMERSON OLAVO PIRES
ENIVALDO RIBEIRO
ESTHER GROSSI
EULER RIBEIRO
EXPEDITO JUNIOR
FERNl\IiDO FERRO
FERNl\IiDO GOMES
FERNl\IiDO LYRA
FETTER JUNIOR
FLAVIO ARNS
GILNEY VIAllA
GILVAll FREIRE
HAROLDO LIMA
HELIO BICUDO
HERCULANO AllGHlNETTI
HERMES PARCIANELLO
DlLARIO COIMBRA
HUMBERTO COSTA
ILDEMAR KOSSLER
IVAll VALENTE
IVO MAINARDI
JAIR BOLSONARO
JAIR MENEGUELLI
JAHDlRA FEGHALI
JAQUES WAGNER
JOAn COLACO
JOAn COSER
JOAO FASSARELLA
JOAO HENRIQUE
JOAO IENSEH
JOAn MAIA
JOAO PAULO
JONIVAL LUCAS
JOSIr AUGUSTO
JOSE CARLOS COUTIH1lO
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE I'ORTUNATI
JOSE FRITSCH
JOSE GENOIllO
JOSE LUIZ CLEROT
JOSIr MACHADO
JOSE MUCIO MONTEIRO
JOSE Pll!EllTEL
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JOSE PRIANTE
JOSE THOMAZ NONO
LAPROVITA VIEIRA
LAtIRA CARNEIRO
LEONEL PAVAN
LEONIDAS CRISTINO
LINDBERG FARIAS
LUCIANO CASTRO
LUCIANO ZICA
LUIZ BUAIZ
LUIZ DtlRAO
LUIZ FERNANDO
LUIZ GUSHIKEN
I!AGNO BACELAR
I!ARCELO SARSIERI
I!ARCELO DEDA
I!ARCIA CIBILIS VIANA
I!ARCIA I!ARINHO
!lARIA LAtIRA
I!ARIA VALADAO
I!ARIO DE OLIVEIRA
I!ARIO NEGROHONTB
I!ARTA SUPLICY
I!ATHBUS SCllMIDT
I!AURI SERGIO
I!AURICIO NAJAR
I!AURICIO REQUIAO
MILTON I!ENDBS
MILTON TEMER
I!URILO PINHEIRO
MUSSA DEMES
NAIR XAVIBR LOBO
NELSON MEURBR
NILTON BAIANO
NOEL DE OLIVEIRA
ODILIO BALBINOTTI
OSCAR ANDRADE
OSI!ANIO PEREIRA
OSORIO ADRIANO
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO REIS
PADRE ROQUE
PAES LANDIM
PAULO DBLGADO
PAULO-HESLANDER
PAIlLO PAIM
PAULO ROCHA

PAULO TITAN
PEDRINHO ABRAO
PEDRO WI LSON
PHILEMON RODRIGUES
PINHEIRO LANDIM
RAll!UNDO SANTOS

RAQUEL CAPIBERIBE
RICARDO BARROS
RICARDO HERACLIO
RICARDO IZAR
RITA CAI!ATA
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO BRANT
ROBERTO JEFFERSON
ROBERTO PAULINO
ROBERTO PESSOA
ROBERTO VALADAO
ROGERIO SILVA
SALATIEL CARVALHO
SALVADOR ZIMBALDI
SANDRA STARLING
SARAIVA FELIPE
SARNEY FILHO
SEBASTIAO I!AOElRA
SERAFIM VENZON
SERGIO CARNEIRO
SEVERIANO ALVES
SILVIO TORRES
TALVANE ALBUQUERQUE
TELI!A DE SOUZA
THEODORICO FERRACO
TILDEN SANTIAGO
TUGA ANGERAI!I
UBALDINO JUNIOR
UBALDO CORRRA
UBIRATAN AGUIAR
VADAO GOMES
VALDENOR GUEDES
VARESSA nLIPPE
VICENTE ARRUDA·
VILSON SANTINI
WILSON CIGNACHI
ZAIRII: REZENDE
ZILA BEZERRA
ZULAIE COBRA

186 ass!naturas válidas;
019 assinaturas que não conferem· e
019 assinaturas repetidas. '

t1 Atenciosamente,

i~ /lJ;4Y'l--/_
~O ALMEIDA ANDRADE

Chefe

A Sua Senhoria o Senhor
Or. MOZART VIANNA DE PANA
Sec:reIário-GerI da Mesa
NESTA

"LEGISLAÇÃO CITAOA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS-eeDI ..

CONSTITUIÇÃO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRAsIL

1988..................................................................................
TITuLo IV

DA OllGANlZAçAo 00lI PODOU

................................................................
ASSIHATURAll CONFIRMADAS................... 1S6
ASSIHA'I'URAll QUE HAO CONFEREM.............. 19
TOTAL DE ASSIHATURAll...................... 224

REPETIDAS: 19

B"",I". 27 de~de1-.

SECRETARlA-GERAÍ. DA MESA
SeçiodeAlaa-

Ofldo ... ::{1.1'MJ

ALZlRA EWlRTOlI
ANA JULIA
AHIlRE PUCCIHJ:LLI
AHTQlfIO BRASIL
DAVI ALVJ:S SILVA
ELIAS lIUIWl
FERNANDO FERRO
PLAVIO AIIIIa
DLIO BICUDO
JAIR llEHIGUELLI

ABELARDO LUPIOlf
ALURTO SILVA
BOSCO FlWlCA
CECI CUNHA
DILCEU SPlI!DlCO
FELIX IlDDOIfCA
nwlCISCO RODRIGUES
GIIlIiSIO BERHARDIlIO
IVl\HD1lO CUNHA LIIIA
JOAO IIKLLAO lIE'l'O

ASSlllATtlRAS COIIPIRMADU UPftIIWI

JOSI: PlllEllftL
JOSE TlIOHllS HOIIO
LEOIlJ:L PAVAII
MARIA VALADAO
MATIlE1lS SCIDl1DT
HAIR XAVIJ:R LOBO
PAOU ROQUJ:
PAULO llOCIIA
RAIIlllIII» SAII'rOll

UBIIlA'I'IIUa Qtm- IUO CllllRUII·

JOSJ: CAllLOS COU'l'IIlIIO
IIAIR XAVIU LOBO
ORCIlIO GOIICALVJ:a
RICARDO lZAJI
ROHaTO -MAGALIIAU
IlOOIIlIO SILVA
SALATIJ:L CARVALIID
SIMAO SJ:SSIH
VIC PIUlI nlAIlCO

............................................................
SUBSEÇÃO 11

DA EMENDA Â CONSTITUI,ÃO

Art. 60. A CoIIJIituiçlo poderá ser emendada mediaDte proposta:

I -deum ICIÇO,IIO lIÚDÍIDO, dos m=brosda amaradosDeputados 011
do ScDIdo Federal;

n- do Presidente da República;
m- de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da

Federação, mauifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus
membros.

§ li A Constituição Dilo poderá ser emendada na vigc!ncia de interven
ção fi:deraI, de estado de defesa ou de estado de sitio.

§ 21 A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos,
tIc!s quiDtos dos votos dos respectivos membros.

§ 31 Aemendaà Constituição serápromulgadapelas Mesas da CâmaIa
dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 41 NIo será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a
abolir.

I - a !onDa fedeIativa de Estaao;
n- o VIllO diIeto, =cio, universal eperiódico;
m- a separação dos Poderes;

IV - 05 direitos e garnntias individuais.
§ 5' A matéria coD!laIlte de proposta de emenda rejeitada 00 havida por

.~~.~.~.~~~~~.~.~~~.l:~~ .

Senhor secretário-Gerel:

Comunico a Vossa Senhoria que a Propostá de Emenda à
....onstltlriçlo. Senhor lai,. Rezende e outros, que "di nova redaçlo ao parigrafo 2"
elo art. 111 da Conatlluiçio Federal, dlapondo que a Iniciativa popular poaaa nr
exercida por, no mínimo. o maamo número de eleltorea neceaairioa para eleger
um Depulado Federal no Estado", contém número suficiente de signatáríoa.
constando a referida proposição de:

.............................................................................
TITuLo IV

DA ORGAHlZAÇÁO DOI PODIIlD

CAPITULO I

Do PODER LEalSLll:tIVO

...................................................................
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Art.. .'LA~..... .... dai~.~._.... _ .. c Q.tlIúlárias '*'".~
~ QIl~ da ea- aos~ dIl s-dQF~ 011 dIl
~~AQ~da~AQ~TlibuaaIF.
lJ1,lIIl\IT~Sll~IÍP~~da~ellll\l~
db, llAl>rl!!ae ~1IC$laClllJ~

'I" SIP de inidadva prlvatiYa di> PrcsidellIc: da ll.cpiIblica AI~ que;
1-n-llI1lDOdífkjuem III cll:tivIlI dai FlllljAI~

n-~JlIhte:

li) l1rilIÇIO de~~ QIl~p!lbliçlllllAadmjpl~
dirclae~llIIa~dcllJla~ .
b)~~e~~~eo.

~~~er-ldalldmúlislraçlodlll~

li! ~p!lbliçlll daUlliIoe~ Ilelll'ClÍ""jl1dlI\I», pm
~dc~~.~~de,,;m,monna.~
QÍadc~pg.~

otIlltpIIllIaçfIldI:>~P1Jllk:oeda~l'tlI>lil;adal1JliI\),bClII (lIPiI pq a~ di:>~ Pilblil;o. daDo-
~~dlll~d\l~t!lF~ ••~ .

.')~._..~.~dlll~.QqIoIdallCilmo~~

§2l A.1n!l:Í.IUivapopularpl;lll=sr=cillapdaaptmnlaÇjoàCâuwa
doJ Oepu/lldol li; pmjelO dA W~to pPr, no lIWUmo, lIIlI pPr CCllto do
~ IlIICillllll1, dillríbuído pdo lIICDIl$ porcim:oEItadPJ, ClllIlIlio lIlCIIOI
li; trú cI!Ici!noa por eento dos ClIdtole$ li; cada lIIlI lidei.
. ~ ~ " " ..
..........................................................................................................................................

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N" 341, DE 1996

(Do Sr. Antônio do Valle e outros)

Sabe-se que os aposentados, mcsmll aqueles que usufruiram de
rendimentos acima da média, quando em atividade, eslão relegados a situaç!o
dcplllfável.

Uma das formas de rewlver a queStãll previdenciária cllnsiste
em induzir as pc!SOlIS a fornuu:em um patrimônio, destinado li ser usufruidll em sua
velhice.

Nesse sentidll, a P.RC. lllll apresentada cllntribuini pllI1l li

fo~de úm patrimônio, li qum somente podcni ..,. lÚilIudo pelll trlIblilhador já
apllSCJlladll. Aqueles trablilhadores que tiveram rendimentos mais elevados, durante
sua vidll de trabalho, é que Illllis sofrem llll se aposentar. Com a instituiçill do fundo
de aposcnladoria individUl\~ ..,.,. traba1hadllres d.ixariAm de ter li problema hoje
existente.

o referido fundo de a[lllSCl1tadllfia seria foonadll pelas
ÍJJlllllTlAIlCill$ descontadll$ lU! ""Iérill llIl na remuneraçill, e seria. indíviduali~o.

Pare que li montante do fundll não venha a diluir.... com li pMSllf do templl,ll art. 2·
da P.E.C. estabelece que o fundo tcni rendilllClltos equivalentes aos da cadcmcta de
poupança.

o parágrafll (miCll dll art. 3° exclui a formaç!o de novo fundo,
relativamente a titu1llr dll fundo de aposentadoria individual que, aposentado..
trnbalhador nu llCrvidor Público, retome à atividade, pois a feferida pesSll/l já estaria
com seu plllrimônio fllrmadll, não Illllis carecendo beneficiar·se dll medida.

Tendll em vista li grande alcance social dll medida ora
proposta, tenhll certeza de que poderei contar com o apoill de meU$ ilustre. Pares.

Institui o Fundo de AposentadoI'iA Individual.

(A COMIssAo PE CONS'l'I'l'UICAo E JUS'l'IÇA E PE RElJAÇAO)

A5 Mc$llS da Câmara dos Deputados e dll Senadll FcdenII, llllS
termos do § 3· do lICt.60 da Constituiçlo Federal, promulgam. li.seguinte EmendllllO
te~ CllIl$titucilllllll:

Ar!. 1· O 1m(lQllo Sllbrc 11 RM;la e ProvenloJ de Qualquer
N~ mido na funte Sllbn:> o SlIlério ~ trlIblúhadllr llU SllbrIl~ de
lIIll'Vidlll' público, i _ opçIo, ,m deslÍlJlldO a fundo de a~oria,

Individualizado em·nome do contn1>ulntc.

Ar!. 2· O fimdll de apllSCJlllldoria illdividual terá rendimenlllll
lllJuiVlllentea _ dll$cad~ de JXlI!JllIDÇa.

Ar!. 3" O littu.r do fundo de1I~illdívidual poderá
ll1IlY~lllli~ ~ÍllIIIe lIaqlle$, logo~ oblcr IIJll*'ltadllria.

J'lriirafu tuúI1ll: Calo li tíluW·dD :llmdo de lIpllSC1ltadoria
iollívidual, jáa~~ 8Il~ ativo, em reIaçlk> a~ ou
~ qlU> venha 11~ nelIaa U!lva CllIldíçIo llllll NO apliclri. o dÍS)XllltO
U!lllCt.l·.

JUSTIFICAÇÃO.

Um dos pde$ lcIIlll5 nacillncis COll~ diz
jll$ÚllllMte ~peilO llll problema.~ 1ljllIMIltedl>riu. Sei.ia ocÍlllO aqui relatar li.
SÍtuaçill~ em que llfI cnco.otra l105SO 5Í$tMIa pm'ideociâd9.

CumJll1'~~ida5 que venham a lllCn_ll pmblemll.

HUoUIO COtQRA
HUGll foOGIWlIlA
HUGO RQORIl'mB5 DA CUJIHA
IU>~QR IUss.r.aa
IVO lSUltNlDI
,lAIR !iOAUS
JAABA& LIQ.
JO.NJ. FMM!l1.LLA
,1[W) lU!IIJlIQlJlI:
JOAO UQD
JQAO !lUA
JOIO PIJ,JOLM"1'I
,1061 ALOJIIIR
J'OSI.~

Josa CA!lL08 COU'rIHJ:lQ
J082 CARLOS V;IEIM
JOSI COIJI;BM
JOSJ!l FO!t1'UKM'1
.roa. JNJ.U.I
J06J: :t.Urt: CUBQ'l'
JOIlJ JlI:lnnB:
JOfIJ UM.'AMA DI VAlICOXCILI..Q:
JOSE'1'HO.KAI JIOJfO
LA8to VIoIUlLLA
LAP8OVI'l'A VU.tM
UU!t4 CMJI.!IBO
UOllU PAV....
LEOJfIPAS CJU&,rIJfQ
LEOPOLDO NSso.u
Ll.Ult LQlWI.'l'O:
LUIS .aAH:e0a4
LUII BUAU
LUIZ. CAB.LOS 1W1LY
LUI,I HAI.QJlDl
WII PIAU1lYLUQ
Q.GJCJ B1ICELAa
KAlCIA HASillJfQ
JIWlC06 LUfA
llAIlCOII l<EIlOAOO

IlARIA VALADAO
IlARIO DE OLIVEIRA
llARQUIl'IHO eHBDID
IIM.'I!EUS SCIIl!IDT
IIAllRI SERGIO
MAURICIO CAMPOS
MAURO LOPES
IlENDOl'ICA PILHO
IIlIRILO PIllHEIRO
IiAIR XAVIER LOBO
NAII SOUZA
NARCIO RODRIGUES
l'IEDSOII IIICllELJ!'l1I
NELSON II!!URER
NELSOll D'l'OCll
NBll'l'ON CARDOSO
ODI1oIO BAUlIllO'r'l'I

OSIlANIO PEREIRA
OSVALDO lIIOLCHI
PAUDBRNEY AVELI)/()
:PAULO BORNIlAUSEN
PAULO GOUVEA
PAULO HESLAliDER
PAULO RI'l'ZE1o
PAULO ROCHA
PAULO TI'l'A11
PRDIlD CORll.EA
PRDIlD I/OVAJS
lIAIlIIlJiod SA1I'l'OS
llAUI. illILlIJI
RICAROQ GOllYPE
IlDBRll'l'O CAXPos
ROIlRR'l'O ,JEFFERSON
IlDBBR'l'O IlMAL!IAES
ROlIER'l'O PAU1oINO
IlDIlER'l'O PESSOA
ROIlI'IR'l'O llOCllA
~RIO SI10VA
1lD1lIm. AIlIUO
llOlIlI1IJ:. FllI,JO
IlUllEllll COSAC
SAICIW:l CRUZ
SALVADOR UJlBALDI
SA1IAIVA FE101l'E
SAULO QUIIIROZ
SERAS'l'IAO MADURA
SllRAFIII vaIIZ0N
SERGIO lWlCELLOS
SERGIO CAIlBEIRO
SERGIO GUERRA
SEVERIA-liO ALVES
SILAS IlAASILElRO
SILVERNAIII SAII'roS
SILVIO ABREU
'l'IlI!ODORICO FERRACO
llIlALDO CORREA
USllI'l1AllO UIIIA
VAIIRSSA FELIPPR
VIC PIIlIlS FllAIICD
VI1oSO/i SAIi'1'Il'II
IfAGllRR ROSSI
llALDOllIlIO FIOllAVAN'l'E
lIELSOl'l GASPARIl'II
llR!IlIl'lR llAIIDEIlIlR
lIILSO/i llRAliCO
IIIIoSOIl CIGIIACHI
IiOIdiRY QUEIIlDI
ZAJRE RIlZEIiDR
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Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constnuição, Senhor AntOnio do Valle e outros, que "I/llIlltul o FUNDO DE
APOSENTAOORIA INDIVIDUAL", contém número sUficiente de signatários. constando
a referida proposição de:

173 assinaturas válidas;
012 assinaturas que não conferem; e
013 assinaturas repetidas.

.1' Atenciosamente,

Iv' /?~
~MEIDAANDRADE

Chefe

ASSINAWRA5 CONFIRMADAS REPE~IDAS

AGNALDO TIMOTEO
ANTONIO GERALDO
FIRMO DE CASTRO
JOAQ HENRIQUE
LAURA CARNEIRO
LUIZ MAINARDI
PAULO HESLANDER
ROBERTO PESSOA
ROGERIO SILVA
WELSON GASPARINI

ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM

ALOYSIO NUNES FERREIRA
CLEONANCIO FONSECA
FERNANDO GONCALVES
FRANCISCO DORNELLES
FRANCISCO HORTA
FRANCISCO RODRIGUES
IVANDRO CUNHA LIMA
MARIA ELVIRA
NEWTON CARDOSO
PAULO FElJO
PAULO HESLANDER
THEODORICO FERRACO

ASSINATURAS QUE NlIO CONFERIlH RIlPE~IDAS

FRANCISCO HORTA
FRANCISCO RODRIGUES
MARIA ELVIRA

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

Oficio nO Si' 1./96

Senhor 6ecretário-Geral:

A Sua Senhoria O Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da 'Mesa
NESTA

Brasllia, 28 de março de 1996.

)--

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTtJDOS LEGISLATIVOS-e.DI ..

CONSTITUIÇAo
REPÚBLICA FEIlERATIVA DO BRASIL

1988
TtruLolV

DA ORGANIZAçÃO DOS Poonu:s

CAP1nJLoI

Do PODER LEGISLATIVO.. : .. :: .
SEÇÃo V1ll

............................P.:!..I:.~l!f:!t?~~~~ .
SUBSEÇÃO 11

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
1-de um terço, no mIoimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou

do Senado Federal;
11- do Presidente da República;
m- de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da

Federação, manifestando·se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus
membros.

§ I" A Constituição nilo poderá ser emendada na vigência de interven
ção federal, de estado de defesa ou de estado de sitio.

§ 2" A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, consic1erando-se aprovada se obtiver, em ambos,
três quintos dos votos dos respectivos membros.

§ 3" Aemenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4" Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a
abolir:

1-a forma federativa de Estado;
II - o voto direto, secreto, universal e periódico;
m- a separação dos Poderes; :
IV - os direitos e garantias individuais.
§ S" A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por

prejudicada não pode ser objeto de nova:proposta na mesma sessão legislativa
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 342, DE 1996

(Do Sr. Jorge Anders e Outros)

Dá nova redação ao artigo 212, parágrafo 49 da Constitui

oão Federal.

(APENSE-SE A PROPOSTA DE EMENDA 11 CONSTITUIÇÃO N9 162, DE

1995. )

As M.... da CAmar. dos Deputados • do S_do Federal, no.
termo. do art. 60 da Constituiçio Federal, promulgam a seguinte emenda lO texto
COIIStituciootl:

Artigo único. O art. 2t2, § 4' da Constituiçio Federei p.... a
vigorar com a seguinte redaçio:

"Art. 212 .

§ 4' Os programas suplementares de aSsistência à saúde
previstos no art. 208, Vil, seria financiado. com recursos provenientes de contn'buiçôes
sociais e outros recunoI orçamentários."

JUSTIFICAÇÃO

AIualmente, o. Municípios nio estio proibido. de aplicar na
merenda escolar recursotI do percentual minimo obrigatório di receita resultante de
imposto< e~ que deve ser aplicado na manutençio • desenvolvimento do
ensino.

OI Municípios têm que atuar prioritariamente no ensino
fundamental. na educaçIo pr&escolar (art. 211, § 2'). As crianças pré..scolare. e as de 7

a 14 anos de ida<!e do ..... clientela maior. E.... sio o. alunos que mais necessitam da
alimentaçIo eacoIaf. Além CÜ8aO, 1 clientela escolar da esfera municipal é, via de re8ft, a de

meoor niveI de renda, cOmparativamente com a da esfera estadual • privadL Portanto,
aqueles para OI quais 1 merenda, durante as atividades escolares, é maà necessária. Mas o.
recurso. 'qu. os Municipi.. recebem do Governo F.derel para a merenda escolar siQ

inouficientes, devendo ser IlUPlementado. para que alcancem o valor nutricional requerido.·
No entanto, O. orçamentOS inunicipai. Dlo têm margem para incluir d.spe3U-com aqu.l.
programa, pois ji destinam 25% para a l1WIUtençio e desenvolvimento do .nsino. Dentro

d.... percenltlJI teriam possibilidade d. Itender a mais .... necessidade.
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A emenda ao § 4°, daquele art. 212, permitirá o uso, por parte dos

Municípios, de recursos constituciona1mente vinculados á educaç!o numa atividade

essencialmente vinculada" à atividade didático-pedagógica, ao ensino-aprendizagem, como é

a a1irnentaçio escolar.

Sala das Sessões, en#ãe '13 de 1996.

Abril de 1996

ADELSON RIBEIRO
ADELSON SALVADOR
ADHEMAR DE' BloRROS ~lLHO

ADROALDO STREClC
AFFONSO CAMARGO
AGNALDO TIMOTEO
ALBERTO GOLDMAN
ALCIONE ATHAYDE
ALEXANDRE CERANTQ
ALEXANDRE SANTOS
ALMINO AFFONSO
ALVARO GAUDENCIO NETO
ALZIRA EWERTON
ANDRE PUCClNELLI
ANTONIO BRASIL
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ANTONIO GERALDO
ANTONIO JORGE
ARMANDO ABILIO
ARMANDO COSTA
ARMON BEZERRA
AYRES DA CUNHA
B. SA
BENEDITO DE LIRA
BENEDITO DOMINGOS
BENEDITO GUlXARABS
BONIFACIO DE ANDRADA
CARLOS CARDINAL
CARLOS HELLES
CARLOS NELSON
CHICAO BRIGlDO
CHICO DA PRINCESA
CONroCIO MOURA
CORIOLANO SALES
DANILO DE CASTRO
D~CI COELHO
DARCISIO PERONDI
DE VELASCO
DELFIM NETTO
DILSO SPERAFICO
DOLORBS NUNES
EDIRHO BEZ
EDSOIf QUEIROZ
ELIAS HURAD
ELISEU MOURA
ELTON ROHHELT
BMBRSON OLAW PIRES
DIO BACCI
EURIPEDES MIRANDA

EXPBDlTO JUIIIOR
FERNANDO GODS
FERNANDO TORRBS.
nu ROSA
PLAVIO ARMS
GEDDBL VIEIRA LIJIA '
GElIEsro Bl!:RIi1ARnTJiIn

GILVAN FREIRE
GONZAGA IfOTA
GONZAGA PATRIOTA
HELIO ROSAS
HERCULANO ANGHINETTI
HERXES .PARCIANELLO
HILARIO COIMBRA
HOHERO Q,GUlDO
IBRAHIM ABI-ACltEL
IVO MAIHARDI
JAIXE HAATINS
JAIR BOLSONARO
JAIR SIQUEIRA
JAYME SANTANA
JOAO COLACO
JOAO FASSARELLA
JOAO HENRIQUE
JOAO IENSEN
JOAO LEAD
JOAO HAIA
JONJ HENDES
JOAO RIBEIRO
JORGE Alft>BRS
JOSE BORBA
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSB COIERA
JOSE DE ABREU
JOSE FORTUNATI
JOSE JANENE
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE XAURICIO
JOSE XUCIO HONTBlRO
JOSE ROCHA
JOSE THOMAZ NONO
LAtRE ROSADO
LAPROVITA VIEIRA •.
LAURA CARNEIRO
LEONEL PAVAN
LIDIA QUlNAN
LIXA NETTO
LUCIAIfO CASTRO
LUIS BARBOSA
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ DURA0
LUIZ FERHA1IDO
LUIZ HAINARDI
LUII PlAUHYLIltO
IIAGIIO BACELAR·

JlARCIO I'OR'rBS
JlARCOS _DRADO
JIARIA ELVIRA
IIARIA VALADA/J
JWUSA SERRAMO
DRQUIRHO CBBDID'
JIAlJRI SERGIO
va.nan T..n'D"CI'
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MILTON TEMER ROBERTO BALESTRA
MOISES LIPNIK ROBERTO FONTES
MUSSA DEMES ROBERTO PAULINO
NAIR XAVIER LOBO ROBERTO PESSOA
NAN SOUZA ROBERTO ROCHA-
NELSON MARQUEZELLI ROBERTO SANTOS
NELSON MEURER ROBERTO VALADAO
NILTON BAIANO ROGERIO SILVA
NOEL DE OLIVEIRA RUBENS COSAC
OLAVIO ROCHA SALATIEL CARVALHO
OSMANIO PEREIRA SALOMAO CRUZ
OSMIR LIMA SANDRO MABEL
OSVALDO BIOLCHI SAULO QUEIROZ
OSVALDO COELHO SEBASTlAO MADEIRA
OSVALDO REIS SERAFIM VENZON
PAULO BAUER SERGIO BARCELLOS
PAULO BORNHAUSEN SERGIO CARNEIRO
PAULO CORDEIRO SERGIO GUERRA
PAULO FEIJO SEVERIANO ALVES
PAULO GOUVEA SEVERINO CAVALCANTI
PAULO RITZEL SILVIO TORRES
PAULO ROCHA SIMARA ELLERY
~EDRO CORREA THEODORICO FERRACO
PEDRO WILSON UBALDINO JUNIOR
PIMENTEL GOMES UBALDO CORREA
PINHEIRO LANDIM USHITARO KAMIA
PRISCO VIANA VICENTE ARRUDA
RAQUEL CAPIBERIBE WAGNER ROSSI
REGIS DE OLIVEIRA WELINTON FAGUNDES
RICARDO BARROS WIGBERTO TARTUCE
RICARDO HERACLIO WILSON BRAGA
RITA CAMATA WILSON CUNHA
ROBERIO ARAUJO ZlLA BEZERRA

ASSINATURAS GONFIRMADA&. ó'" •••••••••••••••• 178 REPETIDAS: 5
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM ~ / 4
TOTAL DE ASSINATURAS; •• ..:•••• '•• '.., •• :. ; ;;. •• 187'.

ASSIJrAftRAS COIIFIRMADAS UPB!rIDAS

ADHEMAR DE BARROS FILHO
PAULO BAUER
PEDRO WILSON·~

SEVERIANO ALVES.
THEODORICO FERRACO .

ASSIRHURAS QUB \lIAO· C~"'ERBM·

CARLOS KOSCONI
ELISEU PADILHA
FRANCISGO RODRIGUES
IVANDRO CUNHA J...lMA
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SECRETARlA-GERAl DA MESA
SeçIo de Atas

Ofício n" 1P196

§ 5.· A matéria constante de proposta de emendll ,*itada ou lulvida por pie
judicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sesdo legislativa.
...................................................................................................

Brasfüa, 28 de março de 1996.

Senhor Secmlárk>-Geral:

Comunico a Voua Senhoria que a proposta de Emllllda à
Consliluiçlo, Senhor Jorge AndeIS e outros, que "dA nova redaçlo ao art. 212, 14"
da Cona1ltuJçlo Fllderal", contém número su1iciente de signatários, conslando a
referida proposiçAo de:

178 allinaluras válldas;
004 8Slinaturas que n60 conferllm; e
005 assinaturas repetidas.

fi Atencioumente,

tV:= JlN/'o- )C-/

Ã!áIO AlMEIDA ANDRADE
Chefe

ASu8 Senhorie o senhor
Or. MOZARTVlANHA DE PNIIA
secr.I6rio-Gera da Mesa
NESTA

Ll:u::,;u.trAU L.IIAlJ" A.~t.XAO'" PELA
COOI\OENAÇlo DE ESTUDOS LEGISLATlVOS.coDl"

República Federativa do Brasil

CONSTITUIÇÃO
........................................................, .

TtruLolV

DA ORGANIZAÇÃO DOII PODF.US

CAPlrut.oI

Do PODER LEGISLATIVO

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

SE1;,io VIII

Do PROCESSO LEGISl.<mo

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

SlIBSEÇÃO 11

DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Ar!. /i0. A Conslituição podem ser eme~dnéla mediante proposta:
I - de um (erço. no minimo. dos membros da Câmara dos Deputados ou do

Senado Federal:
11 - do Presidente da República:
111-·de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federa·

ção. manifest.1ndo-se. cada uma delas. pela' maioria relativa de seus membros.
§ 1.. A Constituição não podem ser emendada na vigéncia de intenoenção

federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.
§ 2.· A proposta será discutida e votada em cada Ca.. do Congresso Nacional.

em dois turnos. consideratulo-se aprovada se obtiver. em amb05. Im quintos dos
votos dos respectivos membros.

§ 3.' A emenda à ConSlituiçilo será promulgada peJas Mesas da CAmata dos
Deputados e do Senado Federal. com o respectivo numero de ordem.

§ 4.· Não será ob.íeto de delibetação a proposta de emenda tendente a abolir:
I - a fonua federativa de Estado:
11 - o \'010 direto. secreto. universal e periódico:
In - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.

TtruLoVIII
DA ORDEM SOCIAL

CAP1nJLoID

DA EIlucAçAo, DA CULTIlRA E DO llEsPoKro

SEcioI

Art. 205. A edUCIção, direito de todos e dever do Estado e da famili.. será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao ple
no desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania
e sua quaIificaçJo para o trabalho.

Ar!. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princfpiol:
1- igualcladc de condiçl5ea para o accsao eperman!ncia na escola;

fi -1ibenIade de aprender, CDSinar, pesquisare diwIgarope!IS8ItICIlto,
auweo~ ,

m- pluraliJmo de idau e de concepçlles pedagógicas, e coexistbIcia
de instituiçllea públicas e privadas de ensino;

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V- valorização dos profissionais do ensino, garantido, naforma da lei,

plano de carreira para o magistério público, com piso sa1aria1 profissional e
ingresso exclusivamente porco= público de provas e litulos, .assegurado
regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela Umão;

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;

W-garan~~~deq~~e. .
Ãrt. 207. As universidades gozam de autonomia didático-cientlfica, adminis
trativa e~ gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de ln
dissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
Ar!. 208. Odever do Estado coma educação seráefetivado mediantea garantia
~:

I - ensino lImdamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a
ele nllo tiveram acesso na idade própria;

n- progteUiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino
médio;

III - atendimento educacional especializado aos ponadoresde'~
ancia, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV - atendimento emcreche e pré-escola às crianças de zero a seis anos
deidade;

V- acesso aos niveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação
artística, segundo a capacidade de cada um;

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do edu
cando;

VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de
programas suplementares de material didático-escol:u: transporte alimenta-
ção e assistência à saMe. "

§ I'O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público sub.íelívo.
§ 2~ O nã0-ot:erccimenlo do ens!~o obrigatório pelo poder publico, ou

sua ofena Irregular, Impona responsabilIdade da autoridade competente.

§ 3' Compete ao poder publico recensear os educandos no ensino fun.
damental, fazer·lhes a chamada e zelar, junto aos país ou responsáveis pela
freqüência à escola. '

Ar!. 209. O ensino é livre à iIÚcialíva privada, atendidas as seguintes condiçlles:
I - cumprimento das nonnas gerais da educação nacional;
n- autorização e avaliação de qualidade pelo poder público.

Art. 210. Serão fixados conteMos miIÚmos para o ensino fundamental, de
maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e
artísticos, nacionais e regionais.

§ I' O ensino religioso, de matricula facultativa, constituirá disciplina
dos Itoràrios nonnais das escolas públicas de eusino fundamental.

§ 2' O ensino fundamental regular será miIÚstrado em língua portu
guesa, assegurada às comunidades indigenas também a utilização de suas lin
guas maternas e processos próprios de aprendizagem.
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Art. 211. A União;os Estados, o Distrito Federal e os Municipios organizarllo
em regime de colaboração 5eUS sistemas de ensino.

§ I'A UnilIo organizará e financiará o sistema federal de ensino e o dos
Territ6rios, c prestará assist!ncia técnica c financeira aos Estados, ao Distrito
Federal c aos Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e
o atendimento prioritário à escolaridade obrigat6ria

§ 2' Os Municípíos atuarão prioritariamente no ensíno fundamental e
pré-escolar.

VI • Guardas Municipais.
. .
S· Os .Municipios poderio constituir Guardas Municipais,
subordinadas aos respectivos Prefeitos. destinadas à
proteção de seus bens, serviços e instalações, e a atuar como
forças complementares dos órgãos de segurança pública,
confonne dispuser a lei.".

·IIIIJUFICATIVA

A ClIt\1 Política de 19S5, dispondo de fonna distinta das
Constituições que a antecederam, atribuiu ao municipio a condiçllo de ente
federativo (an. 1°, caput).

Com essa alteração, o Constituinte de 1988 deixou cllra a sua
a intençio de municipalizar o exercicio e o controle das ações públicas, restaurando
a verdadeira importância da esfera de govemo mais próxima do cidadão, tão
vilipendiada durante o período dos govemos militares.

O atual texto do ar!. 144. porém, não contempla a Guarda
Municipal corno um órgão de segurança pública e. o seu § 8°, restringe'a
competência das Guardas Municipais apenas a ações de vigilãncia patrimonial.

Nossa proposta visa a conceder às Guardas Municipais a
conwçio de órgão de segurança pública e a ampliar sua competência para pennitir
que elas atuem complementarmente aos órgãos estaduais de segurança pública.

Tais mudanças, lemos certeza, trará ganhos qualitativos
para as comunidades municipes no que tange ao combate à criminalidade,
principalmente porque, em sendo constituida a Guarda Municipal de pessoas que
integram a sociedade local a ser protegida, maior será sua identificação cOm a
população e muito melhor o seu conhecimento das necessidades e das fonnas de
resolução dos problemas a serem enfrentados.

Certos de que nossos ilustres Pares do Congresso Nacional
compreenderio a importância e os beneficios que advirão da adoção' das
modificações propostas ao texto constitucional, esperamos contar com seu apoio
ptta a sua aprovação.

Sala das Sessões, em t7r de {1} de Im.

lIde '/ )
Deputado Jor"AtIlIers . r;t1-/t'J Cf,6

Art. 212. A União aplicarã, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Esta.
dos, o Distrito Federal c os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da
receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências,
na manutenção e desenvolvimento do ensino.

§ 1· A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos
Estados, ao Distrito Federal c aos Municípios, ou pelos Estados aos respecti.
vos Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste arti.
go, receita do governo que a transferir.

§ 2· Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste~
$Crio considerados os sistemas de ensino federal, estadual c municipal c os
recursos aplicados na forma do ar!. 213.

§ 3·Adistribuiçllodos recursos públicosassegunuá priorid::.kaoaten·
dimentO das necessidades do ensino obrigat6rio, \lOS termos do pIo!:.! nacional
de educaçllo.

§ 4' Os programas suplementares de alímcntaçllo cassist!ncia à saúde
previstos no ar!. 208, Vil, scrio financiados com rectII30S provcnientes de
contribuiçllcs sociais c oullos recursos orçamentários.

§ S· O ensino fundamental público lerá como fonte adicional de finan
ciamento a contríbuiçllo social do salário-cducaçllo, recolhída, na forma da lei,
pelas empresas, que dela poderio deduzir aaplicação realizada no ensinofun·
damental de seus empregados e dependentes.

Art. 213. Os recursos públicos scrlIo destinados às escolas públicas, podendo
ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantr6pícas, definidas
emlcí, que:

, I - comprovem finlllidade não lucrativa e apliquem seus cxcedcnlcS
financeiros em educaçllo;

n- assegurem adcstinaçlIo de seu patrimônio aoutra escola comunitá
ria, filantt6píca ouconfessional, ou ao poderpúblico, no caso deencerramento
de suas atividades.

§ 1· Os recursos de que IIata este artigo poderio ser destinados abolsas
de estudo para o ensino ftmdamcntal c médio, na forma da lei, para os que
dcmonsttarem ínsuficí!ncia de recursos, quando houver falta de vagas c cur
sos regulares da redepúblicana localidade da residência do educando, ficando
o poder público obrigado 11 investir prioritariamente na expanslIo de sua rede
na locaIidadc.

§ 2' As atividades universitárias de pesquisa e cxtensilo poderio rece
ber apoio financeiro do poder público.

Art. 214. Alei cstabclccení o plano nacional de educaçlIo, de duraçllo pluria-
•nua!, visando à articulaçllo e ao dcscnvolvimenlo do ensino em seus divenoI
nlvcís e à íntegraçllo das ações do poder público que couduzam à:

1-erradicaçllo do anaIfabetísmo;
n- universaIizaçll do atendimento escolar;

m- meIhoria da qualidade do ensino;
IV - formaçllo para o trabalho;
V- pl'OlllOÇfto Itumanlstica, cíentlfica e 1cCD016Bica do Pais.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 343, DE 1996

(Do Sr. Jorge Anders e Outros)

Insere inciso VI ao caput e dá nova redação ao parágra

fo 89 do artigo 144 da Constituição Federal.

(APENSE-SE À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N9 9'S, DE

1995)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
tennos do an. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:

Artigo único. É acrescentado ao caput do an. 144 um inciso
VI c dada nova redação ao seu § So:

• Art 144 ..

ADELSON RIBEIRO
ADELSON SALVADOR
ADHEMAR DE BARROS FILHO
ADROALDO STREClI:
AFFONSO CAMARGO
AGNALDO TIMOTEO
ALBERTO GOLDKl\lI
ALCESTE ALIlEIDA
ALCIONE AT\lAYDE
ALEXANDRE CERANTO
ALEXJ\NI)RE SAIlTOS
ALMINO AFFONSO
ALVARO GAUDENCIO NETO
ALZlRA EllERTOII
ANDRE PUCCINELLI
AIlTOIIIO BRASIL
ANTOIIIO GERALDO
ANTOIlIO JOAQUIM I\IlAUJO
ANTONIO JORGE
ARMl\IIllO ABILIO
ARMl\IIllO COSTA
ARNOII BEZERRA
AUGUSTO FARIAS
AYRES DA CU/lIIA
B. SA
BENEDITO DE LIRA
BENEDITO DOMINGOS
BENEDITO GUIllARAES
CAllLOS APOLlllARIO
CARLOS CARDINAL
CAllLOS MELLllS
CAllLOS NELSON
CHlCAO BRIGlDO
CHICO DA PRINCESA
CONFUCIO MOURA
CORIOLA/lO SALES
DANlLO DE CASTRO
DARCI COELHO
DARCISIO PERO/lDI
DE VELASCO
DELPIM NETTO
DILSO SPERAFICO
DOLORES Il\INES
EDI/lItO BEZ

JOSE HAURICIO
JOSE MOCIO MOIlTEIRO
JOSE ROCHA
JOSE Til011AZ NOIIO
LAIRE ROSADO
LAPROVITA VIEIRA
LAURA CARNEIRO
LIDIA QUINAN
LlHA NETTO
LUCIAIlO CASTRO
LUIS BARBOSA
LUIZ CAllLOS HAULY
LUIZ OURAO
LUIZ FERI/ANDO
LUIZ HAINARDI
LUIZ PIAutlYLINO
llAGllO BACELAR
MARCIO FORTES
MARCONI PERII.LO
MARCOS MEDRADO
MARIA ELVIRA
MARIA VALAill\D
MARISA SElUlllIlO
MARQUI/lItO C1lEDID
HAURI SERGIO
HAURO LOPES
MUSSA Dlures
IlAIR XAVIER LOBO
NA!! SOUZA
NELSON MARQUEZELLI
NELSON I!EURER
HILTOlI BAIANO
NOEL DE OLIVEIRA
OLAVIO ROCHA
OSKl\lIIO PEREIRA
OSMIR LIMA
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO COELHO
OSVALDO REIS
PADRE ROQUE
PAULO COROEIRO
PAULO FEIJD
PAULO GOUVEA
PAULO RITZEL

EDSON QUEIROZ
EDSON SOARES
ELIAS MORAD
ELISEU MOURA
ELTON ROIINELT
EJ!ERSON OLAVO PIRES
ENIO BACCI
EUJACIO SIMOES
EURIPEDES MIRANDA
EXPEDITO JUNIOR
PERl/ANDO GOMES
FEU ROSA
FLAVIO AlUIS
GEDDIlL VIEIRA LIMA
GERVASIO OLIVEIRA
GILVAIl FI1EII1E
GONZAGA llOTA
GONZAGA PATRIOTA
HELIO ROSAS
HERCULANO ANGHINETTI
HERMES PARCIAIlELLO
HILARIO COIMBRA
HOMERO OGUlDO
IBRJlHIH ABI-ACXIlL
IVO MAINARDI
JAIJIE MARTINS
JAIR BOLSONARO
JAIR MENEGUELLI
JAIR SIQUEIRA
JAYI!E SANTANA
JOAO COLACO
JOl\D COSER
JOAD HENRIQUE
JOAD IENSEN
JOAD LEAD
JOAO MAIA
JOAO

RGE
JOSE
JOSE CAllLOS VIEIRA
JOSE DE ABI1EU
JOSE FORTOllATI
JOSE JAIlENE
JOSE LUIZ CLEROT
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REPETIDAS: 4

PEDRO CORREA
PEDRO NOVAIS
PIMENTEL GOMES
PINHEIRO LANDIM
PRISCO VIANA
RAIMUNDO SANTOS
REGIS DE OLIVEIRA
RICARDO BARROS
RICARDO HERACLIO
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO BALESTRA
ROBERTO FONTES
ROBERTO PAULINO
RO~ERTO PESSOA
ROBERTO ROCHA
ROBERTO SANTOS
ROBERTO VALADAO
ROGERIO SILVA
RUBENS COSAC
SALATIEL CARVALHO
SALOMAO CRUZ

SAtlDRO MABEL
SAULO QUEIROZ
SEBASTIAO MADEIRA
SERAFIM VENZON
SERGIO BARCELLOS
SERGIO CARNEIRO
SERGIO GUERRA
SEVERIANO ALVES
SEVERINO CAVALCANTI
SILVIO TORRES
SIMARA ELLERY
THEODORICO FERRACO
UBALDINO JUNIOR
UBALDO CORREA
UDSON BANDEIRA
USHITARO KAMIA
VALDIR COLATTO
VICENTE ARRUDA
WELINTON FAGUNDES
WIGBERTO TARTUCE
WILSON BRAGA
WILSON CUNHA
ZILA BEZERRA

~~i:ATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 176
TOTALA~~S~~: NAO CONFEREM•••••••••••••• 10

TORAS. • • • • • • • • • • • • • • • • . • • •• 190

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE eSTUDOS LEGISLATlVOS-CeDI "

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
••......••~•.•.....••.•.........•....•....•.•....•....•...•.•.....••••..

TtruLoIV

DA ORGANIZAÇÃO Dós PODERES

CAP1nJLoI

Do PODER LEGISLATIVO

...•.....•...•.•••••.•.••••..••.•.•..••.•.•.•........
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Comunico a Vossa senhoria que a proposta de Emenda •
ConstituiçAo. senhor Jorge Anders e outros. que "In..,. um Inciso VI ao caput • di
nova mlaçlo ao t li" do art. 144 da Constltulçlo da Rap6b11ca Federativa do
B....II". contém número sullciente de signatários. constando a referida proposlçlo de:

§ 3' A policia ferroviária federal, órglo permanente, estIUturado em
carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias
federais.

§ 4' ÀJ policias em$, dirigidas por delegados de policia de carreira,
~~ a compet!ncia da UniJo, as funções de policiajudiciá·
na c a apuraçIo de infrações penais, exceto as militares.

§ ~.ÀJ policias militares cabem apolicia ostensiva e a preservaçlo da
ordem pública; aoscorposde bombeiros militarea", além das atribuiçlles defini
das em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil
. §6'~ policias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxi·

liares c reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as policias civis.
aos Governadores dos Estados, do DisUito Federal c dos Territórios.

§ 7" A lei discip1inani a organização c o funcionamento dos órgios
~~ segurança pública, de maneiIa a garantir a cfici!ncia de

§ 8' Os Municlpios poderão constituir guardas municipais destinadu à
proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.
~ ..
.........................................................................................

Do PROCESSO LEGlSUT1l'O

SUBSEÇÃO 11

DA EMENDJI À CONSTrrUlCÃO

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I-deum terço, no mbúmo, dos membros da C4mara dosDeputados ou

do Senado Fedcra1;
n- do Presidente da República;
"TJ: - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da

Feder.. J, manifestaDdo-se, cada uma delas, peJa maioria relativa de seus
membros.

§ l- A Constituição nfo poderá ser emendada na vigência de intelven
çao federal, de estado de defesa ou de estado de sitio.

§ 2- A proposta será discutida c votada em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, considetlllldo-se aprovada se obtiver,.em ambos,
tRs quintos dos votos dos respectivos membros.

§ 3- AemeDdaà Constituição será promulgadapelasMesas da C4manl
dos Deputados c do Senado FcderaIl, com o rcspedivo llÚIIICIO de ordem.

§ 4- NIo será objeto de deliberação a proposta de emenda tcIIdente a
abolir:

I - a tonna federativa de Esrado;
n- ovoto direto, sccrcio, universal c periódico;

m- a separaç;1o dos Podcn:s;
IV- OI direitos c ganmtias individuais.
§ ,. A matéria comtmte de~ de CIDCIIda rejeitada OQ bavida por

prejudicada nIo pode ser objeto de oova pIDPOSla na mesma sesdo JegisIativI.......................................................................................
............................................................................................

SECRETARIA-GERAL DA MESA
SeçAo de Alas

Ofício no1~ 196

Senhor Secretário-Geral:

Bralilia, 28 de março de 1996.

1CrÓICÜDOS:
"M.ISO .

An. I' O alt. 150 da ConJlilUiçio p.... a viSorarcom 05JOl1UÜl1es

CONS'TITUIÇAo
REPÚBLICA FEDEMnvA DO BRASIL

1988

TtruLoV

DA SEOUIW1ÇA PtlBUCA

Arfo 144. Asegurança pública, dever do Estado direito c tcsponsabilidade de
todos, é exercida para a preservação da ordem Pública e da incoluinidadc das
pessoas e do patrimônio, atrnvés dos seguintes órg!W:

I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
m- polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
§ I' Apolicia federal, institulda por lei como órgão permanente estIU·

turado em carreira, destina-se a: '

I - apurar infrações penais contra a ordem politica e social ou em detri·
mento de bens, serviços e interesses da Uniílo ou de suas entidades autárquicas
e e~presas públicas. assim como outras infrações cuja prática tenha repercus
são mtere5t!dual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dis·
puser em leJ;

II - prevenir erep~ o tráfico i~t!to de entorpecentes e drogas afins,
o conirabando e o descaminho, sem preJwzo da ação fazendária e de outros
órgllos públicos nas respectivas áreas de competência;

m- exercer as funções de policia marítima, aérea e de fronteiras;
IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiociãria da

Uniao.
§ 2' A policia rodoviária federal, órgão penllallente estIUturado em

carreir.l, destina-se, na form.~ da lei, ao patrulhamento oste~vo das rodovias
federais.

178 assinaturas válidas;
010 aaaina\Uras que nIo conferem: e
004 assInatulllS repelidas.

A Sua senhoria o senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAlVA
S8crlltáriO-Ger da Meaa.
NESTA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 344, DE 1996

(Do Sr. Jaime Martins e outros)

Altera os artigos 150, 153 e 155 da Constituição Federal.

(Ã COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E JUSTICA E DE REDACÃOl

M M.... da Càmara dos Dep'llados e do Senado FedcraJ. llOI

ttmlOS do art. 60 da COO5lituiçio Federal. promulgam a seguinte emonda ao texto

coostitueional:

............................................................................_ .
1U- ····························, :~•....•....••.
. , .
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c) sobre receita oriunda de ..,ponaçio. direta ou indireta, de

produtos industrializldos e mercadorias. bem como sobre a receita de seMços de

trII1IpoIte e lI1I1IZOIlI8fII vinculldos i exponaçio. com exceçio do ionposto previsto no

lIt. 153,11;
....................................................................................................

§ r Cabe i lei complementar definir o carlCleristico de

exponaçlo indireta e de empresa comercial exponadora habilitada, em todo o terrilôrio
nacionII. a adquirir bens e serviços para o fim exclu5ivo de exponaçio.·

Art. 2' O § J'. 111. do In. IS3 de Constituiçlo puaa a viJOlll"

com asquinte rodaçIo:

"Ar!. 153 .

§3' .
......................................................................................................

m- nio incidiri sobce produtos industrializados deslinodos i
eoq>crIal;Io. di.- ou indireta. confonne definido em lei coroplementar, prmtida a
lIlIIIUtIIIÇio doa c:rédi1os do imposto relativo. a operações antenores.

.....................................................................................................
An.3- O § 2- do Irt. lSS da Constituiçlo passa I vigorar com 15

seguintes alterações, revogando-se I alínea Itr' e alterando-se I alínea !Og" para "f":
·Art. \S5 .

.....................................................................................................
§ 2" ......•......................................................................................•

.......................................................................................................
VII· ··· ..
...................................., .
c) A nJo incidência. quando o destinatàrlo for empresa. comercW

exponadora, definida em lei complementar. em operlçio com fim exclusivo de exponaçio;
....................................................................., .
·x .

a) sol><e operaÇÕes que destinem 10 e.tenor, direta ou
indirewneme, produtos industrializados, mercadoriu e sobre os serviços de transponll e
llIIlIZOrIIIlem a eles vinculados, usegurada a manutençio do. créditos do imposto pIJO

em oporaçàes lrlIIrio<es;

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

Desmitificando mais linda. as "trading5 só ..trum cJialtes se JUU

soIuçae. (orem, de (ltO. econômico. As totllmente independente. tem poucu chances de

sobreyjvencia, pois nio tem Ilstro para obtençfo de crodito, ficam estrategicamente
vu1neri.veis no lado do abastecimento e nio tem capacidade de investimento para constituir

e manter e5Critórios no exterior. As maiores do mundo nasceram de bancos. sideniraicu ou
grandes produtores de insumos.

Onde estiver localizada. a "trading" tende a contlgiar as empresas
vizinhas com seu dinamismo e a mantê~las atualiudas sobre o mercado internacional.

e.t.aJj,q~.. diminuindo o tempo, nl empresa produtora. entre a opçio por uma

poIirica de exponaçio e a venda e(etivI para o exterior. Sio empresu que influem
positivamenre na balança comercial~ regulam mercado, quando este ê livre; e ajudam a

abiorver excesso de oferta domestica. amenizando impactos recessivos.

No Brasil. entretamo. o 'lrading,' 'io su(ocados e muucradu
pela (alta de incentivos e pell maneira como sio tratadas pelllegislaçio lributiria, que o
penaliu exceuivameme.

ldemificarnos, I seguir. llguma do principais COlJIII da
diminuiçio da atividade du "tradings" brasileiru:

i) A Const~uiçio Federal Itribui lOS Estado. e 10 Distrito Federal

a CClI1IpeCÓncia para tributar a cin:ulaçio de mercadoriu. Na exponlÇlo por intermódio de

'tradin&', que nio deixa de ser uma exponaçio indireta, depenei.... de benevolõncia dos
Estados para cIaclnedr o saides para o ~ciais exponadoru, mediante I CODCIIsIo de
r<Pnes especiais;

ü) I incldincia do Imposto sobre Cin:ulac;io de Mercadoriu e
Serviços (ICMS) na exponaçlo dt~ produlO' semi-elaborados, carros-chelõs dos bens
comercializados por "tradíngs";

iii) COmo contribuinte de lributo. (ederais e contribuições,
pernianentes ou 'emporirios (IPMF). a 'trading' necessitl de legi.laçlo especifica que a
i...... para nio onerar o exponaçiles.

É premem.. ponamo. que o 00510 si.tema tributário reconheça a
exiIlàIcl& lepI dos 'tradinp componles' e proteja o exponlÇÕO$ erlllUadM por 

inlamódio de incicWncia de impoaoe, como o ICMS.

AIIÍID, propomos a a1teraçlo dos arta 150. 153 e 155 da
COIIIlituiçIo Federal. de &lrma a assegurar a nio incidóncia de impostos nu ll<JlllIlaÇÕM

indiretas efetuadas por empresas comen:iais exponadoru.

EJpcramos, pois, contar com o apoõo de JlOSIOI~ Pares para
a aprovlÇio de propoola.

.....................................................................................................
xn· ······ .
......................................................................................................

e) excluir de incidencla do imposto. nu exponaçlles diretu e
indiretu para o extenor. serviços e outros produtos além dos meac:ionados no inciso X,
'a', usegurade a maoutençio dos créd~o. do imposto paao em operações anteriores;

JUSTIFICAÇÃO

Em todos os paiaes desenvolvidos o empresas comerciais
exponadoru, ou 'tradillJ compania', recebem incentivos visando 10 ....~lvi_

e fbrtale<:imonlo. Nio é de lO surpreend«. ponanro. que o quatro maiores empresas do

.-mdo sIo 'lradinss' jlponesas (FD<llIo< 500).

EsQ empresu 0(_ soluções comercíais. logístico e

liIIII>c:áras para o empresu rahricantes de produtos exponiveis. Simplificando a cadeia

doa traIISllÇÕIS comen:iais, temos:

Palatmportedor
ATACADlSTA-> VAlEllSTAIO c~

As ·tradi...• podem consolidar carga para divorsos produtota

tlou 5CjJ1Mr1tar carga para distribuir I virias Ilacadistu: o imponante ó que isso Ó uma
soIuçIo /ogiJtICil. A iruençio ó baratear o CUstO de transpone na viagem principal. Podem
COIIlprIt i vista e vender I prazo elou comprar numa moeda e vender em <HJtII: i5lO é
~ j1lJtIIK:IIra. E. finalmeme, podem substitÍlir o departamertto cOnien:iaI em cade
lftlIllaa produtor& na identificaçio do rnercado-alvo. na'abtorçIo dO'riSCÓ comercial e no

processamento de documentaçlo; e i5lO Ósoi/lçoo oon."':ia/.

ABELARDO LUPION
ADELSON SALVADOR
ADHEKAR DE BARROS FILHO
ADROALDO STRECI(
AGNALDO TIMOTEO
ALBERICO FILHO
ALBERTO GOLDMAN
ALCIONE ATRAYDE
ALEXANDRE CARDOSO
ALEXANDRE CERANTO
ALMINO AFFONSO
ALVARO GAUDENCIO NETO
ALURA EIiERTON
ANDRE PUCCINELLI
ANTONIO BRASIL
ANTONIO FEIJMJ
ANTONIO GERALDO
ANTONIO JORGE
ANTONIO UENO
ARIlANDO ABILIO
ARIlANDO COSTA
AIlNON BEZERRA
ARTllUR VIRGILIO
ARY !tARA
ATlLA LINS
AUGUSTO NARDES
AYREs DA CUIlHA
B. SA
BENEDITO DE LIRA
BENEDITO DOMINGOS
BENEDITO GUlMARAES
BONIFACIO DE ANDRADA
CARLOS APOLINARIO
CARLOS IIELSOlf

CHlCAO BRIGlDO
CHICO DA PRINCESA
COllFUCIO MOURA
COSTA FERRJ:IRA
ClllIHA LIXA .
DAlllLO DE CASTRO
DARCI COI!LIfO
DAVI ALVIIS SILVA
011 VllLASCO
OIlL!'IK 1IB'l"lO,
OILSO SPIlIlAPICO
EDSQI( SllAlUS
ELIAS lIlIJlAD
I!JlERSOH OLAVO PIUS
EIIIO llACeI
EHIVALDO RIBEIRO
IIURIPIIDIIS KIRAXDA
EXPIIDITO J1lHIOR
!'MllIA PllLAJ:8
'!'ELI% IlllHOOIICA
'!'11lIIAIlDO DIHII
!!'II1UWIIlO TOIUlll:S
FIlU ROSA
FIRIIO DE CASTRO

FLAVIO ARNS
GEDOEL VIEIRA LllIA
GENESIO BERNARDINO
GERVASIO OLIVEIRA
GILVAIl FREIRE
GONZAGA MOTA
GONZAGA PATRIOTA
HELIO ROSAS
HERCULANO ANGHINETTI
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ASBIXA!rlJJtAS COIQ'IRHADAS REPBUDAS

ASSIIfA'l'lIIlAS CONFIRNADAS................... 175
ASSINA'l'lIIlAS QUE NAO CONFEREM.............. 13
TOTAL DB ASSINATURAS 212

ASSIlfA'rURAS QUE NAO CONFEREM

175 assinaturas voélidas;
013 assinaturas quenlo conferem; e
024 ....inaI1no ropeIidoo.

~
nciooamonle.

. /?Jl-..q/-J~
IOALMEIDAANDRAOE, .

Chefe

A Sua SenI1o<i. o Senhor
oro MOZARTVlANNA DE PAIYA" .
8ecrot*io-GenI1 dII_
NESTA

CONSTITUiÇÃO'

CAPtruLol

SusSECAoD

DA ORGANIZAÇÃO DOI PODUlI:S

Art. 60. A Constituição poderá ser CIIICIIlIada mediantl: proposta:
[-de um terço, 110 mInímo, dos membrosda Cimara dosDeputadoI OU

do Senado FcdcIal;
n- do Presidente da Repúblil:ll;

m- de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da
Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus
membros.

§ li A Constituição não podcrá ser emendada Da vigCncia de ÍIIteMI1
ção federal, de estado de defesa OU de estado de sitio.

§ 2" A proposta será discutida C votada eIIl cada Casa do CongJeuo
Nacional, em dois turnos, considcrando-sc ap!O'VIda se obtiver, em amboI,
três quintos dos votos dos rcspeàivos lIICIIIbros.

§ 3" A emenda à ConstituiçJo será promulgadapclasMesas da Cimara
dos Deputados C do Senado Federal, com o rcspcctivo número de ordem.

§ 4" NIo será objeto de deliberação a proposta de emenda teIIdente a
abolir:

TiTuLo IV

REPúBLICA FEDEMrIVA DO BRASIL
1988.....................................................................................................

Do PROCESSO LEorsLttrlYO..............................................................................................

Do PODER LEoISLAT1VO......................................................................................................
SEÇlo VIl1

LAPROVITA VIEIRA
LUIZ FERNANDO
MARCONI PERILLQ
MARISA SERRANO
OSCAR GOLOONI
ROBERTO PESSOA
UBI'RATAN AGUIAR
VALDENOR GUEDES

REPIlTIDAS: 22
REPETIDAS: 2

PAULO RITZEL
PAULO ROCRA
PAULO TITAN
PEDRO CORREA
PEDRO NOVAIS
PEDRO WILSON
PHILEMON RODRIGUES
PIMENTEL GOMES
PINHEIRO LANDIM
PRISCO VIANÁ
RAIMUNDO SANTOS
RAUL BELEM
REGIS DE OLIVEIRA
RICARDO BARROS
RICARDO HERACLIO
RITA.CANATA
ROBERTO FONTES
ROBERTO JEFFERSON
ROBERTO PESSOA
ROBERTO VALAOAO
RONALDO PERIM
RONIVON SANTIAGO
RUBENS COSAC
SALATIEL CARVALHO
SALOMAO CRUZ
SALVADOR ZIHBALDI
SANDRO MABEL
SAULO QUEIROZ
SEBASTIAO MADEIRA
SERGIO BARCELLOS
SERGIO CARNIlIRO
SERGIO GUERRA
SILAS BRASILIlIRO
SILVERNANI SAN'l'OS
SILVIO TORRES
SIMARA ELLERY
SYLVIO LOPES
TELHO ItIRST
UBALDINO JUNIOR
UBALDO CORREA
UBIRATAN AGUIAR
USHITARO KAHIA
VALDENOR GUEDES
VALDIR COLATTO
VANESSA FELIPPB
VIC PIRES FRANCO

VICENTE ARRUDA
VITTORIO HEDIOLI
lIAGNER ROSSI

lIELINTON FJ\GUNOBS
lIIGBIlRTO TARTUCB
WILSON CIGNACHI
WILSON CllIf'"

FLAVIO ARNS
GEDDEL VIEIRA LIlIA
JAlHE MARTINS
JOAO IENSEN
JOAO IENSEN
JOSIl BORBA
LAIRE ROSADO

IULARIO COIMBRA
HOOUmO OGUIDO
HUGO BIEHL
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
IVO MAINARDI
JAIR MENEGUELLI
JAIR SIQUEIRA
JAQUES WAGNER
JOAO l1ASSARELLA
JOAO HENRIQUE
JOAO IENSEN
JOAO MAIA
JORGE ANOERS
JOJIGB WILSON
JOSE BORBA
JOSE CARLOS COUTINHO
JOSE OB ABREU
JOSE JANENE
JOSE LUIZ CLERO'I.'
JOSE REZENDE
JOSIl SAN'l'ANA 011 VASCONCELLu
JOSE THOMAZ NONO
LAIRE ROSADO
LAPROVITA VIEIRA
LEONEL PAVAN
LEOPOLDO BESSONB
LUCIANO CASTRO
LUIS BARBOSA
LUIZ DURA0
LUIZ FERNANDO
LUZi PIAUIlYLINO
MARCONI PER'ILLO
MARCOS HEDRAOO
MARIA IlLVIRA
l!AIlISA SERRANO
MAURO LOPBS

IIAX ROSENMANN
MICHBL TEHER
HILTON HENOES
HOISBS LIPNIII:
NAIR XAVIER LOBO
llAlI SOUZA
MARCIO RODRIGUES
NELSON MARQUBZBLLI
NELSON OTOCH
NEWTON CARDOSO
IlOBL DE OLIVEIRA
OSCAICGOLOOIiI
OSHANIO PEREIRA
OSVALDO REIS
PADRE ROQUE
PAULO BAUER
PAULO FEIJO
PAULO GOUVEA

AGNALDO TlHOTEO
AGNALDO TlHOTI!O
ALIlXANORB CERANTQ
CONFUCIO lIOURA
DARCI COELHO
DILSO SPERAFICO
EDSON SOARES

.uSIlf~tlRAS OUI: HAO COXPEREH UPB~Il)AS

AEcro NEVES
ALZlRA EWERTDN
CUNHA LIMA
ELISEU PADILHA
ELISEU RESENDE
FRANCISCO DORNELLES
IVANDRO CUNHA LIMA

JORGE ANDERS
HARQUINHO CHBDID
MDISES LIPNIlt
NEDSON HICHELETI

THEOOORICa FERRACa
ZE GOMES DA ROCHA

1-a forma fcdelativa de Estado;
n - o voco diIeto, sec:rcto, universal cperiódico;
m- a separaçio dos Poderes;
IV- os direitos c garantias individuais.

CUNHA LIMA

SECRETARIA-GERAL DA MESA
SllÇão de Ale.

IVA!lDRO CUNHA LIMA § SI A matéria constante de proposta de cmcada Rjcilada 011 baYida por
pnãodicada não pode ser objeto de lIO\'ll proposta Da iaama sesdo lcgisIaliva.

. _ ..................................................................................................................

Olldo 0'1 <J196
Brasília, 28 de março de 1996.

TiTuLo VI
DA TRIBtlTAÇÁo E DO ORÇAMENTO

Senhor Secretário-Geral:

CAPtruLol

Comunico a Vossa Senhoria que a PropolSla de E
Constituição, Senhor Jaime Martins 8 outros, que "altera os o1N'bi. 150 153manda à
Constftufç.to Federaf"', confém número suficlente da signatários, CO I 'nda • 15$.da
propos'iqão de: ns a a refenda

Do SISTEMA TRIBtlTÁRlo NACIONAL

..............................................................................................
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Art. ISO. Sem prejuízo de outras JllII3IIIiu assegnrada.s ao contribuinte, é ve
dado à UniIo, aos Estados, ao Distrito Federal c aos Municfpios:

I - exigir ou aumentar tributo IICDlIei que oCSlabcIcça;
n- instituir tIaIamcDto desigual entre contribuintes que IC CIICODIIeID

CID situação cquivaIcntc, proibida qua1qucr distinçio em razão de ocupaçio
profissional ou !uDçIo por cIcs exercida, indcpmdcntemcnte da dcnominaçIo
jurfdica dos rcndirncmtM, titulOl ou direitos;

m- cobrar tributoII:
a) em rc1açIo a fiIIOI geradora ocorridoIlInteI do inIl;io da vig!ncia da

lei que OI houver instituído ou /IUIIICDtado;
b) DO mesmo cxcrcicio finanl:ciro CID que haja rido publicada a lei que

OI instituiu ou lIUJDCDlOU;

IV- UIilizar tributo com eli:ito de conflsco;

V - cstabclcccr limitaçllcs ao tráfego de pc$S08S ou bens por meio de
tributoI interc5taduaiI ou intcrlDUDÍcipais, ressalvada a cobrança de pedágio
pela utilizaçIo de viu COIISCrVlIIIas pelo poder p6blico;

VI - instituir impostoIlObR:

a) patrimOnio, renda ou lCr\'ÍÇOI, UIIS doi outroI;

b) tcmpioI de~culto;
c) patrim&rlo, renda oa lm'iÇOI doi pmtidoI polltil:oI, ÍDl:1UIÍW IUII

1\mdaçllcs, das CDtidadca rindicaiJdoII~ dai ÍIIIIÍtIIiÇtlCIde educa
çIo c de auisteDcia lOCiaI, ICIII ftllllucrativoI, atcDdidoII OI rcquisitolI da Ici;

tQ livroI, jornais, pcriódicoI c o papel dcItiDado a ..iqDasIo.

i li A vcdaçIo do incisom,b, nIo se aplica101 ÍIDpOIlOI plCVÍJtOI DOI
artI. 153, I, 11, IV c V; e 154, TI.

i 2" AvcdaçIo do inciso VI, a, écxtaIIMàIMIIIrquiueu1lJDdIçllcI
iDsIillúdu c IIIIIItidas pelo poli« público, 110 que IC ldCR ao pItrim6aio, à
rendac IOIICrVÍÇOIviDcuIadoIa II1II finalidadcI CIICIICÍaÍI ouu dcIIIdecor
RIItcL

13"Mwdaç&sdo inciso VI, a, cdo piIágrd) IIIfCriornlo IC aplicam
ao pIlrimOaio, à rendae IOIICrVÍÇOI relacionlldOl cem cxp1orIçIo de.mda
dcs CCllIIÔmicaI rqidas pcIaI DOmIII apIicáveiIa cmpmmdi1!lt!!ltol! prMdoII,
llll em que haja COIIIrlpieatao;llo ou pIpDICIlto de pIeçOI ou tIrit'aI pelo UIlIá
rio, DCIIl exoocram o pItlIIIÍtCIItiC lXlIIIpndoI" da obripçIo de papr impoIto
ldativamcDIc ao bem imóvd.

§ 4· As vedações expressas DO inciso VI, alineas b c c, compICCDdcm
somente o patrimônio, a renda c os serviços relacionados com as finalidades
essenciais das entidades nelas mencionadas.

§ S· A lei determinará medidas para que os coII5UDIÍdores sejam escla·
recidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias c serviços.

§ 6· Qualquer subsidio ou isenção, redução de base de cálculo, conces·
do de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou
contribnições só poderá ser concedido mediante lei especifica, federal, estadu
al~municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou
~correspondente tributo oucontribuiçao, semprejuízo do disposto no 3rt. 155,
§ 2", Xll,g.

i .,.. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigaçao tributária a
condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribniçao, cujo fiIto
geradordeva ocorrerposteriormente, asseguradaa imediatae preferencial res
tituiçao da quantia paga, caso nIo se realize o fiIto gerador presumido.

SEr;.rom
Dos!MPosros Dd UNIÃo

Art. 153. Compete à UniIo instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
n- cxportaçllo, para oexterior, de produtos nacionais Ou nacionalizados;

m- renda c proventos de qualquer natureza;

IV - produtos industiializados;
V - operações de crédito, cAmbio c seguro, ou relativas a titulOli ou

valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, DOS termos de lei complementar.
§ 1. É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condiçllcs e oslimi

tes CSlabcIecidos em lei, a1ter.Ir as aIlquotas doi impostos enumemdos nos inci
sos I, 11, IV e V.

i 2" O imposto previsto DO inciso m:

I - será informado pelos critérios da generalidade,"da univcr5alidadc e
da progressividade, na forma da lei;

n- nIo~ DOI termos c limites fixados em lei, sob«e rendimen
tos pmvenicntcs de aposentadoria e pcnIIlIo, pqos pela previd!ncia social da
UniIo, doi Estados, do Distrito Federal e doi MunicfpiOl a pessoa com idade
superior a sessenta c cinco lIIIOI, cqja renda total seja CXlII5titnida, exclusivamen
te, de =djmentos do trlibeIho.

§ 3" O imposto previsto DO inciso IV:
I - será seletivo, em função dá essencialidade do produto;

n- será nIo-cmnulativo, COIIIpCIISIDl!o o que for devido em cada
opcraçlIo com o lIIOIItlIDte cobrado nas anteriores;

m- nlIo incidüá sobre prtX!lmI industriali7ado dcItinadoIao cxlcrior.
i 4" O imposto previsto DO inciso VI terá suas alfquotas fixadu de

fonna a dcsestin111lar a mamttençlo de propriedades impnxlutivas enIo incí
diJ:á sobre pequenas gIebas rurais, dc1inidas em lei, qnando ai explore, IÓ ou
com sua famllia, oproprietário que nIo possua outro imóvel.

§ 5" O OUIO; quando definido em lei como ativo fiDanceiro ou ÍD5lllJ-

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

SEÇÃo IV

Dos lMPosros DOS EsrADos E DO D/S11IITO FEDERAL

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
I - transmissão causa mortis c doação, de quaisquer bens ou direitos;

n- operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestaçlles
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação,
ainda que as operações e as prestações se iniciem DO exterior;

m- propriedade de veiculos automotores.
§ li O imposto previsto DO inciso I:

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Es
tádo da situaÇl10 do bem, ou ao Distrito Federal;

n- relativamente a bem móveis, titulos c créditos, compete ao Estado
onde se processar o inventário ouarrolamcnto, ou tiver domicilio o doador, ou
ao Distrito Federal;

m- terá a competblcia para 5IIa instituição rcgnhllfa paI lei COIDple
mentar:

a) se o doador tiver domicilio ou relid!ncia 110 extcno...

b) se o dI! ClIjuspossuíabens, crarelidcnteoudorniciliado ou teveo ICU
inventário processado DO exterior,

IV -terá suas alfquotas máximas fixadas pelo Senado Federal.

§ 2" O imposto prmstu DO inciso natenderá ao seguinte:

I - será não-cumu1atívo, compcnsando-sc o que for devido em cada
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o
montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outm&lado ou pelo DiJt:rito
Federal;

n- a isençlIo ou nlllrincid!ncia, saIvo dctcrminaçllo em contrário da le
gisle.çIo:

a) 11110 implicaracrédito para compcnsaçlIo com omootantc devido nas
operaçllcs ou prestaçllcs seguintes;

b) acarretaIá aanulaçlo do crédito relativo às operações anteriores;
m- poderá scr lC1etiw, em1imçllo da c:sreneialidade das mercadoriu

c doIIlm'iços;

IV- reso1uçlIo do Senado Federal, dc-inic:iativa do Presidcnle da Rcpú
lWc:a ou de um terço doi Senadores, apmvada pela maioria absoluta de ICUI
membros, estiIbeIec:eJá as a1lquoCu áplil:áveis às opemçlleseprestaç(leI, intereI
Illduaia ede cxportaçIo;

V - é facultado ao Senado Federal:

. a) eslabdccer aliquolu mlnimas nas operaç(Ia inter-. JIICdiante re
solução de iniciativa de um terço e lIpIOVlIda pcla JIlIioria lIbIoluta de ICUI
membros;

b) fixar alfquotas máximas nas mesmas operações para rcsoIvcr c0nfli
to especffico que CIMllva interesse de Estados, mediante resolução de iniciati
w da maioria abI01uta c aprovada por dois lcrÇOI de ICUI membros;

VI - salvo dc1ibençIIo em contrário doi EsIadOI c do DiJtrito Fcdczal,
DOIlcmIOI do diJposto 110 inciso XII, g, as aliquot.u intcnw, nas operaçileI
reIalivu à cin:ulaçllo de men:adorias enasprataçllesde serviçOI, nIopodaIo
scrinferioiaãí prevíJW~ u operaçllcs"~
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Este é o objetivo desta Proposta de Emenda Constitucional, para a
qual solicito o apoio dos nobres Deputados e Senadores.

"Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

I - propriedade predial e territorial urbana e rural.

Como se pode deduzir do lexto legal, seria maiJ prático e
consentâneo com a rêaIidade local, que o próprio Município - onde se levanta o preço
do hectare da terra nua - tivesse a competência constitucional para instituir~ legislar e
cobrar o imposto territorial rural.

Sala d.. Sessões, de de 1996.

oJJM(!.1!J~"""",, Jtlo4q~

HUGO LAGRANHA
IBRAHIK ABI-AeKEL
ITAlIAR SERPA
JAIlIE IlARTINS
JAIR BOLSONARO
JAIR SIQUEIRA
JOAO COLACO
JOAO FASSARELLA
JOAD HENRIQUE
JOAO IENSEN
JOAO MAIA
JOAO PIZZOLATTI
JORGE ANDERS
JOSE BORBA
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE DE ABREU
JOSE JAJilENE
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE MACHADO
JOSE MAURICIO
JOSE REZENDE
JOSE ROCHA
JOSE THOMAZ NONO
LAIRE ROSADO
LAPROVn'A VIEIRA
LEONEL PAVAN
LEOPOLDO BESSONE
LUCIANO CASTRO
LUCIANO PIZZATTO
LUIS BARBOSA
LUIZ BUAIZ
LUIZ DURA0
LUIZ FERNANDO

FERNANDO GOMES
FERNAJilDO LYRA
FERNANDO TORRES
FEU ROSA
FIRI\O DE CASTRO
FLAVIO ARIlS
FRANCISCO DORNELLES
GJ!DDEL VIEIRA LIMA
GERSON PERES
GILVAN FREIRE
GONZAGA PATRIOTA
HELIO BICUDO
HERCULAJilO AJilGHINETTI
HOMERO OGUIDO
HUGO BIEIIL

Exemplo recente dessa dificuldade está na Instrução Nonnativa nO
59, de 19 de dezembro de 1995, da Secretaria da Receita Federal, que estabeleceu novas

cifras do valor da terra nua (VTN). que condicionam a base de cálculo para cobrança
do imposto territorial rural (ITR), Esses valores vem sendo veementemente contestados
por diversas Federaçães de Agricultura, que afirmam que os novos VI'N estipulados
implicam um aumento de até 1000 % do ITR a ser cobrado em 1996, em reIllçlo a 1995.

Pela atual legislaçio (Lei n' 8.847, de 28 de janeiro de 1994), o
valor da terra nua mlnimo (VfNm) por hectare é fixado pela Secretaria da Receita Federal,

ouvido o Minillério da Agricultura em conjunto com .. Secretari.. de Agricultura dos
Estados respectivos, e tem como base o levantamento de preços do hectare da terra nua.,

para os diversos tipos de terras existente. no Municipio (§ 2' do art. 3' da Lei 8.847194).

ADAUTO PEREIRA
ADELSON RIBEIRO
ADELSON SALVADOR
ADHEMAR DE BARROS FILHO
ADROALDO STRECK
AFFONSO CAMARGO
AIRTON DIPP
ALBERICO FILHO
ALBERTO GOLDMAN
ALeIONE ATHAYDE
ALEXANDRE CERANTO
ALJlINO AFFONSO
ALVARO GAUDENCIO NETO
ALZIRA EWERTON
A!lTONIO BALtIHANN
AJilTONIO BRASIL
A!lTONIO DO VALLE
ANTONIO GERALDO·
ANTONIO JORGE •
ARlll\NDO ABILIO
ARlll\NDO COSTA
ARIlON BEZERRA
AROLDO CEDRAZ
ATILA LINS
AUGUSTO FARIAS
AUGUSTO NARDES
AYRES DA CUNHA
BARBOSA NETO
BASILIO VILLANI
BENEDITO DE LIRA
BENEDITO DOMINGOS
BETINHO ROSADO
BONIFAeIO DE ANDRADA

CARLOS ALBERTO
'CARLOS APOLINARIO
CARLOS CAMURCA
CARLOS NELSON
CASSIO CUNHA LIMA
CECI CUNHA
CHICAO BRIGIDO
CLAUDIO CHAVES
CONFUCIO !lOURA
COSTA FERREIRA
DARCI COELHO
DARCISIO PEROIlDI
ELIAS MURAD
ELTON ROHNELT
ENIO BACCI
EXPEDITO JUNIOR
FATIMA PELAES
FELIX MENDONCA

o objetivo é dar aos Municipios, como entes tnoutantes mais

pr6ximos da realidade rural e local, acompetência constitucional para instituir e cobrar um
imposto, cujos parâmetros devem ser estabelecidos em face das condições sociais e de
mercado locai! e não por critérios estabelecidos por um órgão central da Uniio, que
dificilmente pode dar conta dos problemu e nuanças de natureza municipal de um pais tio

vasto como o Brasil.

"An.lS'í ..•..•.....•........................... , , .

I - propriedade predial e territorial urbana e rural.

vn - em relação às operaÇÕCll eprestaÇÕCll que deStinem bens e servi
ços a consumidor final localizado em outro Estado, adolar-se-á:

ti) a allquota intcrestadual, quando o destinatário for contnbuinte do
imposto;

6) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele;
Vll1- na hipótese da a1lnell a do inciso anterior, caberá ao Estado da

localizat;lo do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alí
quota interna e a intcrcstadual;

AI M.... da CImara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do art. 60 da Conllituiçlo Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
conIlitucional:

Artigo úmco. Fica extinto o inciso VI do art. 153, renumerando-se

o .... inciso VII, e p.... ater a seguinte redaçio o inciso I do Irt. 156 da Con'tituiçio

Federal :

Extingue o inciso VI do artigo 153 e altera a redação

do inciso I do artigo 156 da Constituição Federal,pas

sando a competir aos Municlpios a instituição do Im:
posto Territorial Rural-ITRa

lAPENSE-SE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIçAO N9 171,
DE 1995)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 345, DE 1996

(Do Sr. Roberto Valadão e Outros)

IX - incidirá também:
a) sobre a entrada de IIICn:lIdoria importada do exterior, ainda quando

te UlItar de bem destinado aconsumo ou ativo fixo do cstabcIccimcnto, assim
como sobre serviço pxestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde
CItivcr situado o cstabcIccimcnto destinatário da mcn:adoria ou do serviço;

b) sobre o valor totaI da opcraçIo, quando mercadorias forem fomcd
dai com serviços nIo COII1pICCIIdido nac:ompct!ncia tributária dosMunicípios;

X - nIo incidirá:
a) sobre opmçlles que destinem ao exterior produtos industrializado

cxdufdos OIlC111Í-eIaboradol definidos em lei complementar;
b) sobre opCIlIÇllcs que destinem • outros Estados pcUólco, ioclusivc

lubrifil:antcs, ClIIDlustfvcis liquidoll e glIIOIOIdele derivados, e energia cIélriI:a;
c) sobre oouro, nas hipóteses defiDidas 110 ut. 153, § 51;

XI- nIo COIIIpRCIII!erá em suabale de cáIcolo, omontante do imposto
sobre produtos iDdnJtriaIizado quandoa opcrnçIo, realizada entre c0ntribu
intes e rdaliva • produto destinalID à iDdusttializaçIOll à comercializaçIo,
COII1igurc fato gerador dos dois impostos;

XII - ClIbe à lei compIernentar:

a) ddmir - COIIIribuiJItes;
b) dispor sobre IIIbstituiçlo tributária;
c) diJciplinar o regime de compeusaçIo do imposto;

~ fixar, pua deito de sua lXlInnça e dcIIniçlIo do estJbdcrimentn.1'CI
ponsiveI, o loca1 das opcrar;lles rc1Itivas à circulaçIo de m=tadorias e das prcs
laÇlIes de lClViços;

.) elrduir da incid!DcIa de imposto, nas c::xportaçllcs para o exterior,
lCIViços eoutroI produtos além dos JDCIICionados 110 iDciJo X, a;

.D pmuc:uos de manutençIo de CIédito, relati.vamenteà _ pua
outro EIlIdo ~ exporllIçio para oc:xtcrior, de ICIVÍÇOI ede mcn:adorias;

g) JqIlI1ara.fblma como, m:diaDtedcIl1leI'açJodosEstados edo DiIUi
to Federal, iJcDçlleI, iDcaItiYos ebeDdIcios ftICIis scrIo CODl:edidose l'CYOpIIos.

§ 3- À exceçIo cios impostos de que tmam o iDciIo fi do C4J1Ilt dcs&e
artigo eout. 153, I eD, DeDhum outro tributo poded iDcidir sobre operaçlles
reIatMIa CDeIJÍI eIárica, JerViços de tcJrromnnM:açlles, derivados de petró
leo. COIIIbaItfyeja e miDeIaiI do PlIiI. .

JUSTIFICAÇÃO

Esta Proposta de Emenda Constitucional pretende retirar da Unilo a
competência para instituir o impollo territorial rural, confonne inciso VI (a .... extinto) do
art. 153 do atuaJ texto constitucional, e conferi-Ia aos Municipios, através da inserçlo do
vocábulo rural no inciso I do art. 156, que passará a dizer:
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LUIZ PIAUHYLINO
MALULY NETTO
MARCELO TEIXEIRA
MARCONI PERILLO
MARCOS LIMA
MARIA VALADAO
HARISA SERRANO
HARQUINHO CHEDID
MAURO LOPES
MAX ROSENMANN
MILTON TEMER
MOISES LIPNIK
NARCIO RODRIGUES
NELSON MARQUEZELLI
NELSON MEURER
~ELSON OTOCH
NEWTON CARDOSO
NICIAS RIBEIRO
NOEL DE OLIVEIRA
ODILIO BALBINOTTI
OSCAR GOLDONI
OSMANIO PEREIRA
OSMIR LIMA
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO REIS

ARY!tARA
BLISBU PADILHA
ENIVALDO RIBEIRO
BURIPEDES MIRANDA
FRANCISCO RODRIGUES

DIÁRIO DA CÂMARA OOS DEPUTADOS

PAULO FEIJO
PAULO GOUVEA
PAULO RITZEL
PAULO ROCHA
PAULO TITAN
PEDRO CANEDO
PEDRO CORREA
PHILEMON RODRIGUES
PIMENTEL GOMES
RAIMUNDO SANTOS
RAUL BELEM
REGIS DE OLIVEIRA
RICARDO GOMYDE
RITA CAMATA
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO BALESTRA
ROBERTO FONTES
ROBERTO PAULINO
ROBERTO PESSOA
ROBERTO ROCHA
ROBERTO VALADAO
ROGERIO SILVA
ROMMEL FEIJO
RONIVON SANTIAGO
RUBENS COSAC
SALATIEL CARVALHO

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••.•.••.••••••••• 175
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM•.••••.••.••.. 16
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS...... 1
TOTAL DE ASSINATURAS ••••••.••••..•••••••.• 192

GENESIO BERNARDINO
INACIO ARRUDA
IVANDRO CUNHA LIMA
JORGE WILSON
NELSON MARCHEZAN

"LEGISLAÇÃO CITADA ANE.'XADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI"

República Federativa ào Brasil
"."

CONSTITUIÇAO

Abril de 1996

SALOMAO CRUZ
S~DRA STARLING
SANDRO MABEL
SARAIVA FELIPE
SAULO QUEIROZ
SERGIO BARCELLOS
SERGIO CARNEIRO
SEVERIANO ALVES
SIMARA ELLERY
SYLVIO LOPES
TELHA DE SOUZA
THEODORICO FERRACO
UBALDINO JUNIOR
UBALDO CORREA
USHITARO KAMIA
VALDENOR GUEDES
VALDIR COLATTO
VANESSA FELIPPE
VITTORIO MEDIOLI
WAGNER ROSSI
WELIlfl'ON FAGUNDES

:

WELSON GASPARINI
IGBERTO TARTUCE
ILSON CUNHA

SrLA BEZERRA

PAULO BAUER
PAULO HESLANDER
ROBERTO CAMPOS
SERGIO GUERRA
UBIRATAN AGUIAR
WILSON CAMPOS

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

TiTuLo VI .

DA TRIBUlAÇÃO E DO ORÇAMENTi

........................................ -.. _ .

CAPtroLo I

Do SiSTEMA TRIBt1l'ÁRIo NACIONAL·
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SEç.fom

Dos 1MPolJI'OS DA UNIÃo

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
n- exportação. pam o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
m- renda e proventos de qualquer natureza;
IV-produrosmdwrunmUmWs,
V - operaçõcs de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a tltulos ou

valores mobiliários;
VI- propriedade terrirori& rural;
VIl- grandes fortunas, nos tennos de lei complementar.
§ I" É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limi

tes estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos inci·
sosI,ll,lVeV.

§ 2" O imposto previsto no mciso m:
1- será infomwio pelos critérios da generalidade, da universalidade e

da progressividade, na forma da lei;
n- não mcidirá, nos termos e limites fixados em lei, sobre rendimen

tos provenientes de aposentadoria e pensão, pagos pela previdência socW da
Uni!o, dos Estados, do Distriro FOOcral e dos Municípios a pessoa com idade
superior a sessenta e cinco anos, cuja renda total seja constitnida, exclusivamen-
te, de rendimentos do trabalho. .

§ 3" O imposto previsto no mciso IV:
1- será seletivo, em função da essencialidade do produto;

n - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada
operação com o montante cobrado nas anteriores;

m- não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao =rior.
§ 4" O imposto previsto no mciso VI terá suas alíquotas fixadas de

forma a dcscstimuIar a manutenção de propriedades improdutivas e não inci
dirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore, só ou
com sua famllia, o proprietário que não possua outro imóvel.

§ S" O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instru

mento cambial, Illieita-IC cxcl1llÍVIIIDCIlte à incid!ncia do impoIto de que trata
o iDciIo V do caput deste artigo, devido na opetaç!o de origem; a alíquota
mfnima lCtIi de um porcenro, asseguradaa trarl5fer!ncia do montante da arre
cadaçIo IIOIllCguintcs termos:

I - trinta por cento para o Estado, o Distrito Fcdcra1 00 o TClrit6rio,
COnfoIDIC a origem;

n- setenta por cento para o Municlpio de origem.
Art. 154. A UniID poderá instituir:

I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anteri.
or, desde que sejam nIo-cumu1ativos e não tenham faro gerador ou base de
cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição;

n- naimin!nciaouna caso de guerraextcma, imposroscxtraordinárilll,
compreendidos'ou não em sua competência tributária, os quais scrfto SIJPIÍ!Di.
dos, gradatívamcntc, cessadas as causas de sua criação. - ~

SEÇÃo V

DosiMPoSTOS DOSMUNlCÍPIOS

Art. 156. Compete aos Municlpios instituir impostos sobre:
1- propriedade predial e territori& UIbana;
n- transmissão inter vivos, a qualquer titulo, por aro oneroso, de bens

imóveis, pornatureza ou aCCSS«O física, e de direitos reais sobre imóveis, exce
to os de garantia, bem como ccsslo de direitos a sua aqnisição;

m- serviços de qualquer JIlIturcza, não compreendidos no ar!. ISS, ll,
definidos em lei complementar.

§ I" O imposto previsto no mciso I poderá ser progressivo, nos termos
de lei municipal, de forma a assegurar o cumprimento da função social da
propriedade.

§ 2" O imposto previsto no mciso n:
1- não incide sobre a transmissIo de bens ou direitos mcorporados ao

patrimOnio de pcssoajuridica em realização de capital, nem sobre a transmis
são debens ou direitos decorrente de fusão, incoJporação, cisão ou extinção de
pcssoajuridica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adqnircn.
te for a compra e venda desses bens ou direillll, locação de bcas imóveis ou
arrendamento mercantil;

n- compete ao Município da situação do bem.

§ 3" Em relaçio ao imposro previsto no mciso m, cabe à lei comple-
mentar: '

1- fixar as suas alíquotas máximas;
n- cxclnir da sua mcid.ência cxportaç15cs de serviços para o exterior.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

I"S'fJWÇAo MOIUCATIVA 119 59. DI: 19 DI: DUDUQI.O DE 1,,5

JlIa. ... o -.:ido di 1995. o V....T~*_.vrn..,...-.
o au:anÁUO DA aJ:CDI'A r.ma.u..1IO ......~. urado.

WlaU diIpOIiç6a do I '1! do 1ft. 3- d&lAi rf 1.147, dI:lI";-ira de 1994, reIOiYt: •
Ar!. •• _ _ do~ ... aPiapriadMaT__•

rtI.. do__ '" 1995, • tIbU. QlIt luo Vab di Tata Nua~ .. V1'Na, por Ilcurt.
kvII:lado re&r.ná&Imalc. tal3t de duaIIlbro dt 1m. MlttrmoI40 f:t- do Irt." datAi ~ 114'
INI994',clI't. l·darorun.~MEFPIMAaA~t21S••27.daIIIbro"1991.

Ar!.%'OV...T..._.VTN.4adIndopolo....-._ ......... _vrn-....- .de""""wIor,

Art.J·EJu1DltruçloNor..w.Id:ra_Yipr........~.

EVEJlARDO MACIEL

AlIE""

2'AIIILA DE VALORIS DA TERRA WA It1MIIIOA POIt HIC'1'UI:

EXDC1CIO DI 1915

;;;~;io-------------_.._-- V'tIhI/M JtDL 1 00

---.._-----.._---.._-----------------------------~.............................................................................
.............................................................................

LEI Ne 8.847, DE 28 DE JANEIRO DE 199~

Di.piSe .obre o Imposto .obre • p~
pri.dad. Territorial Rurol /ITlll e dA ou
tr•• provid'DCi...

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacionll1 decreta e eu sanciono

a seguinte Lei:
Art. 1! O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural

(ITR) tem. como fato gerador a propriedade, o dominio útil ou a
posse de itn6vel por natureza, em 1! de janeiro de cada
exercicio, localizado fora da zona urbana do municipio.

Art. 2! O contribuinte do itnposto é o proprietário de im6
vel rural, o titular de seu domínio útil ou o leu posluidor, a
quaiquer titulo.

Art. 3! A base de cálculo do imposto é o Vll10r da Terra
Nua (VTN), apurado no dia 31 de dezllDlbro do exercicio ante
rior.

f 1! O VTN é o valor do itnóvel, excluído o valor dos le
guintes bens incorporados ao itnóvel:

I - ConstruÇÕes, instll1aÇÕes e benfeitorias;
11 - Culturas pemanentes e temporárias;

111 - Pastagens cultivadas e melhoradas;
IV - Florestas plantadas.
f 2! O Vll10r da Terra Nua minimo (VTMm) por hectare.

fixado pela Secretaria da Receita Federll1 ouvido o Ministério
da A~icultura, do Abastecitnento e da Refonna AllJ'ária; tml

conjunto com a Secretaria de AllJ'icultura dos Estados respecti
vos, terá como base levantamento de preços do hectare da terra
nua, para os diversos tipos de terras existentes no Município.

f 3! O VTN aceito será convertido em quantidade de Uni·
dade Fiscal de Referência (Ufir) pelo valor desta no mês de ja
neiro do exercicio da ocorrência do fato iflrador.

f~! A autoridade administrativa competente poderá re
ver, com base tml laudo técnico emitido por entidades de reco·
nhecida capacitação técnica ou profissional devidlUI1ente habili·
ta«to. o Valor d. Terra Nu. minimo /VTNm), que vier a ser

...qúestionado pelo contribuinte.
. .
.......................................................................................

LEI N! 8.981, DE 20 DE JANEIRO DE 1995

Altero I 1,.;.11~0 tributArio Fadorol o
d~ Dutra. provid'lJci••.

.............................................................................................
• • Art. 117. Revoiam-se as disposições em contrário, e, espe

cifIcamente:

I - os arta. 12 e 21, e o parállJ'afo único do art ~2 da I"ol
n! 8.5~1, de 23 de dezembro de 1992; •
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II - o paráil"afo únICO do art. .f.f e o art. .f7 da Lei n~
8.383, de 30 de dezembro de 1991;

III - art. 8~ do Decreto-Lei n~ 2.287, de 23 de julho de
1986;

IV - o § 3~ do art. 3~ da Lei n~ 8.M7, de 28 de janeiro de
199.f;

V o art. 5~ da Lei n~ 8.850. de 28 de janeiro de 199.f;

li - os Tribunais Regionais do Trabaiho:

m-as Juntas de Conciliaçio e Julgamento.

§ I' - O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte e sete
Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de cinqüenta anos e menos de setenta anos
nomeados pelo Presidente da República, após aprovação pelo Senado Federal, sendo:

I .. nove juizes, escolhidos dentre juízes de carreira da magistratura
trabalhista;

VI o art. 6~ da Lei n~ 7.965, de 22 de dezembro de 1989. li - dezoito classistas. com representaçio poritiria dos ~hadorcs e
empregados.

Senado Federal, 20 de janeiro de 1995.

SENADOR HUMBERTO LUCENA
Presidente

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Alas

Oficio n'<8v2-19s
Brasília. 01 de abril de 1996.

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
eonstituiçlio. do Senhor Roberto Valadão e Outros. que "Extingue o Inclao VI do
&ri. 153 e altera a redaçlo do inciso I do &ri. 156 da Conatltulçlo Federa~,

passando a competir aos Municlpios a inaliluiçlo do imposto territorial rural".
oootém nllme<o sufiCIente de signetários, constando e referida proposiçllo de:

175 assinaturas válidas;
016 assinaturas que não conferem;e
001 assinatura de Deputado licenciado.

Atenciosamente,

LYVIA FERNANDA~RA LUCAS
Chefe Substituta

A Sua Senhoria o senhor
Or. MOZART VIANNA DE PArvA
Secrelário-Geral da Mesa
NESTA

PROPOSTA DE'EMENDA À CONSTlTmçÃO
N° 346, DE 1996

(Do Sr. Luciano Castro e Outros)

Dá nova redação aos artigos 111, 112, 113, 114, 115, 116

e 117 da Constituição Federal, e inclui artigos no Ato

das Disposicões Constitucionais Transitórias.

(A COMISSAo OE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAoI

AS MESAS DA cÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL, NOS
TERMOS DO ART. 60 DA CONSTITUiÇÃO FREDERAL, PROMULGAM A
SEGUINTE EMENDA AO TEXTO CONSTITUCiONAL:

Art. I' - ano 1i I passa a ter a seguinte redaçio:

"Art. 111. SilD órgios da Justiça do Trabalho:

I - o TnbunaJ Superior do Trabalho:

§ 2" - O Tribunal encaminhará ao Presidente da Rep(Jblica listas
tríplices, ob!ervando-se poia os classistas, o resultado de indicaçio de colégio eleitom
integrado pelos delegados das confederações nacionais de trabalhadote5 ou emprepdores,
conforme o caso; as listas tríplices pors o provimento de cargos destinadoo aoo jultes da
magistratura trabalhista de cani:ira deverio ser elaboradas por todos o. Mini.tros que
compõem a Corte.

§ 3' - a lei di.porá !Obre a competcncia do Tnbunal Superlor do
Trabalho".

""An, 111 ~ Haverá pelo menos um Tribunal RegIOnal do Trabalho em
cada Estado e no Distnto Federal. a lei institUirá as Juntas de Conciliação e Julgamento onde
forem as mesmas necessárias."

Art. 30
- O art. 113 passa a ter a segUinte redação:

"Art. 113 • A lei disporá sobre a Constituição, Investidura. jurisdição,
competência. garantias e condições de exercício dos orgãos da Justiça do Traba.lho. assegurada
obrigatória e pennanentemente a paridade de representação de trabalhadores e empregadores
r:m todas as suas instâncias."

Art. 4" ~ O art 114 passa a ter a seguinte rednção:

"Art. 114 - Compete li Justiça do Trabalho concHiar e julgar os dissidios
indíviduais e coletivos entre trabalhadores e empregadores. abrangidos os entes de direíto
publico externo e da admínistração pública direta e mdireta dos Municipios do Distrito
Federal, dos Estados e da União e. na fonoa da leí, quaisquer outraS controversias decorrentes
da relação de trabalho. bem como os litígios que tenham origem no cumprimento de suas
próprias sentenças. inclusive coletivas,

Parágrafo único • Frustrada ou recusada por qualquer das parte. a
negociação coletiva e a arbitragem. é facultado aos respectivos sindicatos ajuizar dissidio
colerivo, 'podendo a Justiça do Trabalho estabelecer normu e condições, respeiradas as
disposições convencionais e legaís minimas de proteçAo ao Trabalho."

Art. S' - O ar!. IIS pas.a a ter a seguinte redaçio:

"Art. IIS - O. Trib.mais Regionais do Trabalho serio compostos de
juízes nomeados pelo Presidente da República. sendo um terço de juízes de carreira e dois
terços de juízes classistas.

Parágrafo único - O. magisttados dos Tribunai. Regionais do Trllba1ho
serão:

I . juizes do trabalho, e!Colhidos, pors promoçilD, por antigllidsde.

n-classistas indicado! em listas tríplices peias diretoriu das federações
e dos sindicato. inorganiudos em federações com base territorial na RegiilD."

Art. 6" • O ar!. 116 passa a ter a ..guinte redaçlo:

",.ri. 116 - "'juntas de Conciliaçio e Julgamento ..rio compostas por
tras magistrados, sendo um magistrado de carreira e dois magistrados clA55istas. representante!
dos empregado. e dos empregadores.

Parágrafo único - Os magistrados c1assi.tas da! Juntas de ConciliaçilD e
Julgamento serio escolhidos, dentre as listas trlplice. enviadas pelos seus .indicatos com hose
tetrítoriaJ na regiilD. por um colégio constituido por c1...istas da 2' Instincia e noinesdos pelo
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, na fonna de lei, sendo ....jp1IO<lu u
reconduções.·

Art. 7" - O artigo 117 passa a ter a seguinte redaçilD:

..Art. J17 - Os mandato. dos magistrados classi.tas sio de quatro anos
usegoradas u reconduçõe. em todas as instincias.

Parágrafo único· os magistrados c1llS!iistaS teria. obrigatoriamente,
suplentes."

Art. Il" • Inclua-se onde couber nas Dispo.iÇÕ<S Transitóriu,
remunerando-se os demais artigos.

"Art. - Os Ministro. do Tribunal Superior do Trabolho e os jultes dos
Tnbunais Regionais do TraboIho representantes dos quintos con.titucionai. dos advogados e
do Ministério Público do Trabalho que estiverem exercendo o cargo por, pelo menos, cinco
anos e que já tenham um minimo de trinta anos de contribuiçio prevideuciiria serlo
compul!Oriamente aposentados; quanto ao. que nio preencberem os r<qui.itos enunciados,
serão exonerados no prazo de no....enta dias a panlr da promulgação da presente emenda
..:onstítucional.

Parágrafo único· As vagas decorrentes da extmção dos representantes
dos quintos constitucionais no Tribunal Supenor do Trabalho e dos .:Tribunais RegionaiS do
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Trabalho serão preenchidas, paritariamente, por representantes de trabalhadores e
émpregadores obedecido o disposto nos artigos I11 e 115."

A~. 9~ - Inclua-se onde couber nas Disposições Transitórias,
renwnerando-se os demaiS artlgos.

"Art. - Os Ministros do Tribunal Superior do Trabalho e osjuízes dos
Tribunais Regionais do Trabalho oriundos do quadro da magistratura trabalhista que
excederem o número permitido na nova composição da Justiça do Trabalho, serão exonerados
de seus cargos, sendo que os que já possuírem trinta anos de contribuição previdenciária e o
mínimo de cinco anos de efetivo exercício da judicatura serão compulsoriamente aposentados;
quanto aos que não satisfizerem os requisitos acima elencados serão remetidos às Juntas de
Conciliação e Julgamento dos respectivos Tribunais Regionais do Trabalho no prazo de
noventa dias a partir da promulgação da presente emenda constitucional,

Parágrafo Único· As vagas decorrentcs da extinçio daquelas dos juízes
de carreira serlo preenchidas, paritariamente, por representantes de trabalhadores e
empregadores obedecido o disposto lKiS artigos til e llS·,

JUsrmCATIVA

A Justiça do Trabalho, criada no Brasil por LindOlfo Collor, primeiro
Ministro do Trabalho deste país, inspirou-se basicamente na sábia orientaçio dada pela OIT 
Organização Internacional do Trabalho desde a sua fundação em 1919. 1t naquelcs idos,
prccOnizaVIl aquela entidade, hoje parte integrante da ONU, a fundamental e imprescindível
participeçlo dos trabalhadores e dos empregadores na busca.da soluçlo dos conflitos de
interesse entre a .classe laboral e a patronal. Adotadas aquelu idéias inovadoru, com
entusiasmo. surgiu o embrilo daquilo que transformou-se, com o pu5U' dos anos, na 'f,aior e
mais autêntica conquista do trabalhador no que conceme à aplicaçlo de uma Justiça mais
justa, mais social. que melhor e mais rapidamente atendia aos reclamos, nio só do trabalhador.
como do próprio empregador.

Queiram ou nIo os detratores e ex-adversos da Justiça do Trabalho, é
ela,. indubitavelmente, fator de concórdia social e, até serve de modelo pua que países mais
adiantados - segundo a conceituaçio de alguns - como a Inglaterra, Isracl e outros, passassem
a adotá-IL Hoje, uma quantidade enorme de países possue este ramo especializado de justiça
sempre com a presença dos representantes dos trabalhadores e empregadores.

Quando se fala, se argumenta que a socicdadcl deve participar mais
efetivamente nas decisões que a atingem e, até mesmo o Judiciário é questionado. propõe-se o
Controle Externo do Judiciário, o fim da vitaliciedade dos juizes de carreira e dos membros
dos quintoz constitucionais, é de relcvincia lembrar-se que, na Justiça do Trabalho sIo os
representantes classistu os responsáveis pelo tio propelado controle externo da magistratura.
Infelizmente, 1110 ainda como seria de se desejar mas, já sendo uma grande conbibuiçio pera a
sociedade em geral.

_o. Há· que· se aprimorar u fonnu de indicaçict desses magistrados
clusistu e a isto se~ a presente Emenda, bem como retirar du mJo8 únicu dos
-Presidentes doiTn~ este formidável poder que, u vezes,. tomHe objeto de manobras
1110 muitos salutares. .

A preICrIÇ& dos representantes classistu deve ser algo pennIDe!lte e
obriptório e DIo ficar sujeita 10 bel taJantc dlqueles que tentam cercear a partici~ do

.povo, lttaVés de seus cidadlos, naqueles órgIot que lhes dizem respeito muito de perto.

Outrossim, o entendimento da perm~ do juiz classista em
qualquer du instADciu exisIenteI na Justiça especializada, principalmente nu Junta de
Coociliaçlo e Julgamento, DIo pode fiCll' l'éStrito 10 alv&lrio de uma peuoe, DO CIIO o
Presidente de IDD Tnõunal, que muitas vezes, interrompe o trabalho proftcuo e altuneme
profissiODÚ de IDD dete:rminIdo magistnldo clusista, por quesUIes peuoaiI ou pressões que
polia vir a receber. Quem. verdadelramcnte deve 4ecidir soberanameIdc soIn a permananeia

ou nlo de wn representante classista em atividade são as suas bases originais, sindicatos,
federações o~ confederações. Esses sim, são os únicos co~ capacidade pant"julgar a atuação
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dos seus representantes. Quanto á tão propalada questão de diminuição de custos que vIria a
propiciar outros ganhos paralelos em tennos de desempenho, tudo não passa de bem
arquitetada campanha difamatória. falácias engendradas por aqueles que querem a qualquer
custo desestabilizar as relações entre Capital e Trabalho e, por outros apenas interessados em
ocupar espaços que viriam a ser deixados pelos magistrados classistas.

É oportuno salientar que, confonne já mencionado, a composição
paritária que com tanta sageza desde a criação dos "Conseils des Prud'Hommes," e em 1806
por Napoleão Bonaparte, persistiu e foi abraçada pela DIT como fónnula de apaziguamento
das tensões sociais na disputa perene entre Capital e Trabalho, vem democraticamente no
Brasil, conciliando o aparentemente inconciliável, dirimindo questões e aparando arestas que,
de outra fonna, poderiam agravar o conflito social em nosso país. No entanto, infelizmente, a
representação perfeitamente paritária na Justiça do Trabalho acontece tão somente nas Juntas
de Conciliação e Julgamento, onde efetivamente ocorre a distribuição equilibrada entre
trabalhadores, empregadores e Estado, pois lá existe a presença de um membro de cada um
daqueles segmentos, ou seja, a eqüidade, a igualdade, realmente se faz presente. Quando
observamos a composiçlo dos Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal SUlJrior da.
Trabalho constatamos que a igualdade de representação desaparece e mais ainda, surge a
inexplicável participação de elementos que nada têm a ver com a idéia original, pura, de uma
justiça em que trabalhadores e empregadores tenham seus representantes para orientá-los,
ouvi-los, enfim buscar uma solução rápida e socialmente justa do conflito trabalhista.
Referimo-nos à figura do quinto constitucional, quer de advogados, quer do Ministério Público
do Trabalho que, por artificios e jogadas meramente políticas, inexplicavelmente, de fonna
esdrúxula, introduziram-se no contexto da composição que deveria ser paritária e igualitária e,
pior ainda, ao adentrarem o Pretório Trabalhista tomam-se vitalícios, o que é altamente
reprovável por carecer de qualquer fundamento lógico.

Assim, propugnamos pela eliminação daquilo que consideramos um
corpo estranho e indevido na Justiça do Trabalho. .

Por outro lado, para que se possa realmente obter a tão almejada
igualdade de representaçlo - laboral, patronal e Estado • mister se fez que o número de
lídimos representantes daqueles segmentos sociais seja igual ao dos representantes do Estado,
qual sejam os magistrados de c~rreira. Somente dessa fonna teremos o equilíbrio clamado por
todos aqueles que-pretendem ver uma Justiça do Trabalho efetivamente constituída pelos seus
dois pilares mestres - trabalhador e empregador - e por um aconselhador, que deve intervir
apenas para dirimir possíveis divergências, raras na maioria das vezes, e tão somente isto.
Desta forma, a presente proposta visa adequar a Justiça do Trabalho à realidade da
participaçio mais cfctiv I da sociedade nas 4ecisões trabalhistas, tomando-a mais democrática,
mais ágil, menos empet" !da, menos onerosa, mais justa, mais social atingindo o seu desiderato
maior, qual seja, o ímed1ato-deslinde da causa traba1hista, o que só trará beneficios quer para o
trabalhador quer pera o empregador. Aliás, a fórmula da presença do povo na composiçAo dos
órglos da Justiça deveria ser estendida a todos os ramos do Poder Judiciário, pois como
afirmou o.celebre poUtico ftaJH:as Clemenceau: "bá questlles importantes demais para serem
decidíduapenas porjuriMas";

.A melhor prestaçlo jurisdicional só será atingida no momento em que a
RepresenIaçio Classista sair do colete de gesso, da camisa de força em que foi colocada, seja
através da atualizaçIo da CLT - Consolidaçlo das Leis do Trabalho, seja pela mudança de
mentalidade e de'atitudes de outros componentes da Justiça do Trabalho que, obstinadamente,
persistem em negar aos magistrados classistas o direito legal que t!m de melhor porfiar em
defesa doi direitol dos jurisdicionados, além de praticarem toda. a sorte de injustiça e de
veicularem mentiras e infonnaçlles distorcidis e dados falsos com o objetivo de<:IarIdo de
fOljar uma· pseudo opinilo pública contrária a essa que éa maior conquista social do povo
brasileiro. . ..'
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ABELARDO LUPION
ADAO PRETTO
ADELSON RIBEIRO
ADHEMAR DE BARROS FILHO
ADROALDO STRECK
AFFONSO CAMARGO
AGNALDO TIMOTEO
ALCIONE ATHAYDE
ALEXANDRE CARDOSO
ALEXANDRE CERANTO
ALZIRA EWERTON
ANA JULIA
ANIBAL GOMES
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO JORGE
ARMANDO ABILIO
ARNALDO FARIA DE SA
ARNALDO MADEIRA
ARNON BEZERRA
ARTHUR VIRGILIO
ATILA LINS
AUGUSTO CARVALHO
AYRES DA CUNHA
B. SA
BENEDITO DOMINGOS
BENEDITO GUlMARAES
BETINHO ROSADO
BETO LELIS
BONIFACIO DE ANDRADA
CARLOS CARDINAL
CASSIO CUNHA LIMA
CECI CUNHA
CELSO DANIEL
CELSO RUSSOMANNO
CHICAO BRIGIDO
CLEONANCIO FONSECA
CONFUCIO MOURA
CORIOLANO SALES
COSTA FERREIRA
CUNHA BUENO
CUNHA LIMA
DARCI COELHO
DARCISIO PERONDI
DE VELASCO
DILSO SPERAFICO
EDINHO BEZ
EDSON SOARES
EFRAIM MORAIS
ELISEU MOURA
ELTON ROHNELT
EMERSON OLAVO PIRES'
ENIO BACCI
EURIPEDES MIRANDA
EXPEDITO JUNIOR
FATIMA PELAES

ADROALDO STRECK
AGNALDO TIMOTEO
ARNON BEZERRA
BETINHO ROSADO
CLEONANCIO FONSECA
DARCISIO PERONDI
DARCISIO PERONDI
EDINHO BEZ
ENIO BACCI
EURIPEDES MIRANDA
FAUSTO MARTELLO
GONZAGA PATRIOTA
HENRIQUE EDUARDO ALVES

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

FAUSTO MARTELLO
FERNANDO FERRO
FETTER JUNIOR
FRANCISCO RODRIGUES
FRANCISCO SILVA
GENESIO BERNARDINO
GERSON PERES
GONZAGA MOTA
GONZAGA PATRIOTA
HAROLDO LIMA
HENRIQUE EDUARDO ALVES
HERCULANO ANGHINETTI
HILARIO COIMBRA
HOMERO OGUIDO
ILDEMAR KUSSLER
JAIR BOLSONARO
JAIR SIQUEIRA
JOAO COSER
JOAO HENRIQUE
JOAO IENSEN
JOAO LEAO
JOAO MAIA
JOAO MELLAO NETO
JOFRAN FREJAT
JOSE ALDEMIR
JOSE BORBA
JOSE CARLOS LACERDA
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE DE ABREU
JOSE MUCIO MONTEIRO
JOSE PRIANTE
JOSE REZENDE
JULIO REDECKER
LAPROVITA VIEIRA
LEONEL PAVAN
LEUR LOMANTO
LUIS BARBOSA
LUIZ DURA0
LUIZ GUSHIKEN
MAGNO BACELAR
MARCELO TEIXEIRA
MARCIA MARINHO
MARCOS MEDRADO
MARIA VALADAO
MAURI SERGIO
MAURICIO NAJAR
MAURICIO REQUIAO
MAURO LOPES .
MIGUEL ROSSETTO
MOACYR ANDRADE
MOISES LIPNIK
MURILO PINHEIRO
M'<JSSA DEMES
NAIR XAVIER LOBO
NARCIO RODRIGUES
NELSON MARQUEZELLI
NELSON MEURER .

SECRETARIA-GERAL DA MESA

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

HERCULANO ANGHINETTI
HOMERO OGUIDO
JAIR BOLSONARO
JAIR SIQUEIRA
JOAO COSER
JOAO HENRIQUE
JOAO HENRIQUE
JOAO IENSEN
JOAO'MAIA
LAPROVITA VIEIRA
LAPROVITA VIEIRA
LUIZ DURA0
MARCIA MARINHO
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NEY LOPES
NICIAS RIBEIRO
NOEL DE OLIVEIRA
ODILIO BALBINOTTI
OSCAR ANDRADE
OSMIR LIMA
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO REIS
PAULO BAUER
PAULO FEIJO
PAULO GOUVEA
PAULO HESLANDER
PAULO LIMA
PAULO RITZEL
PAULO TITAN
PEDRINHO ABRAO
PEDRO.CANEDO
PEDRO CORREA
PEDRO VALADARES
PHILEMON RODRIGUES
PRISCO VIANA
RAQUEL CAPIBERIBE
REGIS DE OLIVEIRA
RICARDO BARROS
RICARDO IZAR
RITA CAMATA
ROBERTO PESSOA
ROGERIO SILVA
ROMEL ANIZIO
SALATIEL CARVALHO
SALVADOR ZIMBALDI
SANDRO'MABEL
SARNEY FILHO
SAULO QUEIROZ
SEBASTIAO MADEIRA
SERAFIM VENZON
SERGIO BARCELLOS
SEVERIANO ALVES
SILVERNANI SANTOS
SILVIO TORRES
SIMARA ELLERY
SYLVIO LOPES
TALVANE ALBUQUERQUE
TELMA DE SOUZA
THEODORICO FERRACO
UBALDO CORREA
UBIRATAN AGUIAR
URSICINO QUEIROZ
VALDENOR GUEDES
VICENTE CASCIONE
VILMAR ROCHA
WALDOMIRO FIORAVANTE
WELINTON FAGUNDES
WERNER WANDERER
WILSON CIGNACHI
ZE GOMES DA ROCHA
ZILA BEZERRA

MARIA VALADAO
NELSON MEURER
NELSON MEURER
OSVALDO REIS
OSVALDO REIS
RICARDO BARROS
SEBASTIAO MADEIRA
SEVERIANO ALVES
SEVERIANO ALVES
SYLVIO LOPES
UBALDO CORREA
WALDOMIRO FIORAVANTE
ZILA BEZERRA
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ASSINATURAS QUE NAO CONFERIlII

TtruLOIV

ASSINATURAS QUE IlAO CONFEREM RtPETIDAS

- ZI GOMES DA ROCHA

Brasília. 08 de abril de 1996,

I

OfIcio nO R~t
.............................................-_ .

§ 3" A lei disporá sobre acompet!ncia do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 112. Hcvm pelo metIOI um Tribunal Regional do Trabalho em cada
Estado e !lO Distrito Feden1, e a lei instituirá as Juntas ele Conciliaçlo e Julga
mento, pocIeIldo, nas COIllUl:U onde não forem instituídas, atribuir SU8J'uriJ.
diçIo lIOI~ iIe direito.

Art. 113. A lei diJporá sobreaconstitulçilo, investiduri. jurisdiç;lo, competêtl
cia, prauIiu e CODdiçlleI eleexaclcio doi órgios da Justiça do TrabIIho, aue
JUJada a paridade ele reprcsentaçIo ele trIbe1badores eemprepdozes.

Art. 114. Colnpeteà Justiça do Tra1J8lbo conc:iliu ejulgar os dissídios indivi
duais e coIetivoI entre tra1la1hadores e empregadores, abrangidol~ eriteI de
direito púbIiaI externo e da administraçio pública direta e indireta dosMuni
c1pio1,==D', Federal, doi Eslados eda UIIÍIO, e, na forma da lei, outru
con . decoJrenta da relaçIo ele trabaIbo, bem como os litfgios que
1aIbam ori . !lO c:umprimenlo de SUII pn\priM leIIt.e!I\iII> inclusive coIetiva1.

§ liFptstradaanegociaçlo coletiva, liparta podetIo e!eFr ÍItli.troL

§ 2'~ qualqucr das partes à negociaçiIo 011 à ubitragem, 6
fac:ullIdo lIOI respec:livos IiDdicatol~ dissidio coletivo, podeIIdo a Justi
çadoT~ eslIbelecer lIOllIIIIe COIIdiçOeI, rapeítadasas diJposiçileacon-
veDCionais e Iepis minimu ele proteçio ao ttlIbIlIIo., '.' .
Art. 115. Os 'rribuDais Regionais do TrabI1bo setto compclIlOI ele juizes lIC)o

IDeIdoI pelo~ da República.1elIdo dois leIÇOI dejuizes topdol vila
lfcioI e um taço ele juizes c1asliSW tempodrios, obIervada, entre OI juizes
topdos, a prqxmiooalidacle estabelecida !lO art. 111, § 1', L
~ 11ImOI~doITlbniIRqílDIiIdo'nlbllboll:do:
1-~ do trabalho, escoIhidoI por promoçl1o. a1tema.1ameIlte, por

ami&OiMde CI mmdmeDao;
11-aclvopdoI e meuibroI do MiniJláio Público do TlIbaIho, obccIec:i.

do o diIpoIIo !lO art. 94;

m- clauiSW indicadoI em listas trfpIíceI pela direloriu das tl:denI
çlla • doIliDdicuoI com buc territorial na reJiIo,
Art. 116. A 1IUIIa de ConciliaçIo e JulpmeIIUIllri COIlIpOIla ele um juiz do
trálbo. que a preIidúi, edois juizes c1asIistu temporários, repreIelItaDIea
doi eDIpIepdos e doi emprepdoRI.

___ J'anJ,rtJilllIilco. Os juizes cluIlIcas dasJ~ ele C'mciliaçlo • JII1
pmeIItlllCdclllODUll pelo PreIideIIte do Tribunal.R.eiioaaI do.TnbeJho,
Da 1brma da Iri, permitida um RICOIIl!Dl;Id.'" .' .
Art. 117.0Illllldatodol.. '''.c:IaIIiIlaI,emllldulliDldDcial. ,de
ldI-. '

Pt1nJIrrIfb llIrü:o. Os.......cIasIiIIu tedo qIciiIIL...........................................................................................................

LAIRE ROSADO
LEONIDAS CRISTINO
MANOEL CASTRO
MARQUINNO CHEOID
MAURICIO REQUIAO
NEWTOII CARDOSO
PAES LAIIDIM
PAULO FRIJO
RAIMUNDO SANTOS
UBALDO CORREA
VILSON SANTIIII
WALDOMIRO FIORAVANTE
ZE GOMES DA ROCHA

ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS

ANTONIO JOAQUIM
AUGUSTINNO FREITAS
FRANCISCO DIOGENES
IVO MAINARDI
TELMO KIRST

"LEGIS~ CITADA ANEXADA PEtA
COORDE~O~ ESlUDOS LEGISIATIVOS.c.OI·

CONSTITUiÇÃO
REPÚB1JCA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

.us~ DE DEPUTADOS LICElICIADOB RIl'II'I'IDA8

ANTONIO JOAQUIM

ABELARDO LUPION
ALCESTE ALMEIDA
AIlMllIIDO ABILIO
AIlMllIIDO COSTA
AUGUSTO FARIAS
BENEDITO GUll!ARAES
CHICO DA PRINCESA
DELI'IM NETTO
DILCRU SPERAFICO
EDUARDO MASCARENHAS
ELISEU PADILHA
FRANCISCO DORNELLES
FRANCISCO RODRIGUES

DA OllGAlllZAÇÃo Dóa PonuW

CAPhuLoill Senhor Secretário-Geral:

Do Poca JUOlCIÁlUo

&cloV

Art. 11L SIo ÓIJIOI da JIIIIiça do Trabalho:
1-oTribunal Superior do Trabalho;

Comunico a VO&S8 Senhoria que a Proposta de Emenda à
eonstituiçAo, do Senhor Luciano Castro, que "Dá nova redaçlo à Seçio V da
Constltuiçlo, ai/arando a redaçlo dos artigos 111,112,113,114, 115, 11& .117,.
Inclui novo artigo nu DlspOtIiçO.s Transitórias". contém número suficiente de
signatários, constando a referida proposição da:

11 - os Tribtmais Regionais do Trabalho;
11I- as Juntas de Conciliação e Julgamento.
§ li O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte e sete Mi·

nistros, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de
sessenta e cinco anos, nomeados pelo Presidente da República após aprovllÇllo
pelo Senado Federal, sendo:

1-dezessete togados e vitalicios, dos quais onze escolhidos dentre jui
zes de carreira da magistratura trabalhista, tres dentre advogados e tr!s dentre
membros do Ministério Público do Trabalho;

11 - dez classistas temporários, com representaç!o paritária dos tnba-
lhadores e empregadores. .

§ 2" O Tribunal encatninIwá ao Presidente da República lisw tripli
ces, observaDdo-se, quanto às vagas destiJIIdas aos advogados eaos membmI
do Ministério Público, o disposto no an. 94, e, para 11 de classistls, o resulta
do de indicaçIo de colégio eleitoral intearado pelas diretorias das conI'ecIezh
ções nacionais ele trabalbadores ou emprepdores, conforme o euo; li liJlaI
triplices para o plllYimenlo ele eatp desIinadoI aDljuiza da magiJllatura Ira
~ ele caneira dewerIo sere1abondu pe10I MiniIlmI topdoc eviIIIlcioL

171 assinaturas válidas;
028 assinaturas que nAo conferem;
041 assinaturas repelidas: e
005 assinaturas de Deputados licenciados.

Atenciosamente,

dt1~
LYVIA FERNANDA MORAIS GUERRA LUCAS

Chefe Substituta

A Sua SenhOrie o Senhor
Or, MOZART VIANNA DE PIWA
Sec:reI*rio-Ger da MeH
NESTA
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PROJETO DE LEI N° 823-A, DE 1995
(Do Sr. Murilo Pinheiro)

"LEGISLAÇ.lO CITADA ANEXADA PELA
COOROENAÇ.lO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS-CeOI"

Dá nova redação ao parágrafo 19, do artigo 381, da
Consolidação da Leis do Trabalho; tendo parecer
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serv.!
ço Público, pela rejeição deste e da emenda apre

sentada na Comissão.

DECRETO·LEI N!! 5.452 - DE 12 DE
MAIO DE 1943

Aprove .. CcnddaçID daeLeia do Trabalho
~ ~ .

(PROJETO DE LEI N9 823, DE 1995, A QUE SE REFERE O .

PARECER)

TiTULO'"
DAS NORMAS ESPECIAIS DETUTELA
DO TRABALHO

SUMARIO
I - Projeto inicial

" - Na Camluio ele TrabalhO, de Administração e Serviço Público:
- emenda apresentada na Comissão
-termo de recebimento de omendas
- parecer do Relator
- parecer da ComissAo

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. la O § lado art. 881, da Caneolidação dll8 Lcte do Trabolho, aprovada

pelo I>ecRto-Lel na &.458, de la de mala de 1943, patl8a a viga COII1 a llegulnte
redaçio:

..~ _ .
Capitulo III
DA PROTEÇÃO 00 TRABALHO DA
MUlHER

.....................................................
"'''11
DO TRABALHO NOTURNO

AlI. 3111. RewgadgpN LeI ".7.S55fJll
AlI. 380. /dMrt....:. ': '. •

AlI. 38T. O"abaIlo'llClLolnoda. "...,.,...,
....0 IUperiar ao diurno.

S1" P••t» Iin& _ wtlgo, t» .....ic»;,1o
.~ dLma perl*ll&gim adicianaI de 2O'Ii'.
(viú par cento) no "*'ilm: .

S2'c:.dahor.do~nolLmDde ..abaaD .
das mu........., QIqOerU. doia "*"- ...

-..:~::..:.~::::..~~••~.~.:•.-.-:;::.;?:::.;::7.~;:=.-;:-.:;;:::;::;, ,:

-- --- .. -.-__········~_.. ·"t.·····!.·~·~·_'t.··_··_·u'!.~.:..·_~·~·..:.=.::~.·':_

[ EMENDA NR J
~ OOJ / gç

[1-..
[1_

1_ LIlfA NItTTO

1_li nAllLHO, AllMIHISTlAÇÁD !' snvtCO PltoLlCO

Mil

"......................................................................

Art. 2" Eeta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3" Revogam·se 85 disposições em contrário.----r

"Art. 381.. ..
§ 1" Para 08 flna deste artigo, 08 salári08
serão acrescid08 duma percentsgem
adicional de quarenta por cento, no
minlmo.

Subllitu...., o paráp-aro 1° do Projtto de L<l B°1Xll'5.

An.381 .

JUSTIFICAÇÃO
Em cOl18Ol1Ancla com as dlmenaõe8 COIllIUbetanciod.... no art. 881, da

Consolidação das Lcte do Traballio, o traba1ho notorno das mulheres terá
acr_o m1nimo de vtnte por cento oobre a hora nonnal.

Entretanto, COII10 a aper1êncla vem demotl8trando 1\ lIOCiedade • COII1 a
confirmação pelo Cronobiologio • o traba1ho exercido em período notorno t
alglnlficatlvamente maiB desgastante que o realizado durante o dio.

E, no caso de mulheres, seu OIgonl8mo aofre alada - maior desgaste,
ensqendo traastornoa do e1stema ncrvoll<) e problemas cardiovasculares, dentre

outros.
Por !eolo, como compenaeção por """" mmbtdez, preconizamos, nesta

prop08lçio, que o traballw notorno dae mulheres devem !ler remunerado com
acrtecimOde, pelo. menos, quarenta por cento eobre cada hora trabalhada.

Em': 'se tratando de medida de justiça, temos plena convIrção de seu
aco1lúmento.

§ 1° Para OI fins deste IrtÍlI" os salirioI pododD ler acrescidos de lIIIl&__ mlior
do que ° m1lIimo 'estipulado 110 CAPur. cfade que oep:íJdol em Il:Otdo ou
convençio coleliva do trabalho.

An. 2° Este lei entra em vigor ll& data de sua pubUcaçIo.

An. 3° Revopm... u dispooiç6e& em comrúio.

JUSTJll'ICATIVA:

SoUciWllOl a _tuiçlo, devido a pmposta ir de eDalntto 10 que previ o Capitulo I An.
,. irem I da CFIII • "Hom mulheret sIo i..,.u em diRitot • obri~ .OI 'OflllOS

deste COIIIÚlUiçJo°. porUllUl díac:rimiIlIçIo de """'.

Quanto i JleFCÍIÇill das parlOIlobre o~ seri de bom alvitre perseauirmoI OIte
camiIIbo, comidenado que u emptall ji Ih \IIJl& tau aldasima de _ oociaiJ, os
quais ooaam em mui", o ....,. produlivo • quo reIlelam llOI _ lbWa dos produtos,
aIimootmdo o pmcauo inIIaciooário • reduziDdo dnlticammte o mercado d. trabalho,
priai:ipalmento pua a muIhct, como tIIIlbóm lDII1ta>do o uIário IIOIIlÍJlI\ do trabalbJdor
em lncUos b_ baixa0. Pela livnI'DeJOCÍaçIo, OI _ da ocooomia teria maior
"""- de ajua...- • cadaciu de mJo.do.obra • uIário .... repwuem de folllll
pnjudicial pera o _ da oociodade.

0-4 t/Il/qs-..
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBUCO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 823/95

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados. o Sr. Presidente detennmou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a partir de 29/09/95, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, foi recebida 1 (uma) emenda ad projeto. -

Sala da Comissão, em g de outubro de 1995.

(J~~TIífur~eda de Almeida
Secretária

PARECER DA COMISSÃO DE lRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

I. RELATÓRIO

A iJúciativu", epigrafe tem pai' escopo alterar pua 040% (quarenta

por cento) o adicional de trabalho noturno da mulher, previsto no § I·, do ano 381, da
CLT.

O projeto recebeu uma emenda, da lavra do Ilustre Deputado

LIMA NETTO; remetendo a fixaçlo do adicional de traltalho noturno da mulher, acima do
previsto no caput do art. 381, da CLT, para a nesociaçio coletiva.

Ê o relatório.

II - VOTO DO RELATOR

Em que pese a nobre intenção do 'Ilustre Deputado MURILO
PINHEIRO. a inicíatíva em apreço não deve prosperar,

Equivoca-se o nobre autor da matéria quando afinna que o
presente projeto objetiva proteger o trabalho da mulher.

A iniciativa em tela nio considerou vário previsões
constitucionais" que nio podem ser desprezadu.

A primeira delas está inaculpida no art. 7", xxx, que proibe a
"diferença de salários, de exercicio de funções e de critérios de admisslo pai' motivo de

sexo. idade, cor ou estado civil". Dessa regra.. decorre o entendimento que u regras gerais
que disciplinam o trabalho masculino aplicam·se, também, ao feminino, respeitadas sempre
as disposições especiais do Capítulo IIL da CLT.

Já o art. 7", xx. estabelece a "proteçlo do mercado de trabalho da
mulher, mediante incentivos especificol nos tennos da lei", Aqui, é de boa indicaçio
entender que os incentivos possiveis de serem criados por lei ordinária sio aqueles

relacionados a aspectos do trabalho feminino que dizem respeíto a necessidades que
obviamente o homem nio tem. Definitivamente, ..... necessidades nio se evidenciam no
presente cuo.

Por fim, o art. S·, I, dita que "homens e mulheres sio iguais em
direitos e obrisações ...".

AssiJn sendo, sob a ó~ do princípio constiruciona1 cia isonomia,
de obsetYincia inafastável, se houvesae necessidade de dilatar o percetllUal minimo de
adicional pua o traltalho feminino noturno, haveria. também, a neceasidade de faú·1o para
o traltalho masculino noturno, igualmente desgastante e penoso.

Quanto á emenda apreseutada pelo Nobre Deputado UMA

NETTO, entendemos .... desnecessária, em razio do que já diJpõe a Constituiçlo Federal,

em seu art. 7", XXVI, que reconhece as convenções e acordos do trabalho.

Ante o exposto, quanto ao mérito, $Omos pela rejeiçio do Projeto
de Lei n° 823, de 1995, e da lmica emenda a ele apresentada.

Saia da Comissão, em1-de j.t de I99S.

DepUtadO~(f/,-T-

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comis,15ão de Trabalho, de Administração e Serviço
P!1blico, em. reunião ordin~ria realiz.ada hOjê, REJEITOU,
unanimemente, o Projeto de Lei n g 823/95, e a Emenda
apresen~ada na Comissão, nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os senhores Deputados Nelson
Otoch, Presidente, Ildemar Kussler, Jair Meneguelli e JO_'
Coimbra, vice-Px:esidentes, Paulo Rochat Noel de Oliveira,
Zaire Rezende, José pimentel, Jo!o MQllã.o Neto, Jair
solsonaro, B. S!, Miguel Ro&setto, Luiz Moreira, 'Wilson Braga,
Luciano CastJ:o, Zila Bez.erra, Agnelo Queiroz, Wilson Cunha,
Luciano Zica, Maria Laura, Darci Coelho, Mendonça Filho, Chico
Viqilante, Sandro Mabel e Jost1! Carlol!5 Aleluia.

Sala da Comissão, em 10 de abril de 1996.

DeP~t Jl:~~6~E

PROJETO DE LEI N° 2.650-B, DE 1989
(Do Sr. Francisco Amaral)

Dispõe sobre destinação às entidades fil"'tTópicas ele lOOTCa1lor1as
apTeODdidas; tendo pareceres: da a:.rl.ssão de CCClstituiçio e Juat!,
ça o de~, pela constitucianalidode, juridicicledo • técnica
legislativa; da Coa1i.ssiio de Ec:oooIaia, Indústria o 00Iiit<:i0, I*la

~; o da canis.ão de Finanças e Tributaçio, pela ~
çio, caa emenda. PARECERES À BIENI:I'. QIlEREClIl,I, BI !'LENoQUO: ela ri;
Ilissão de BcoooDia, Indústria e COIIlércio, pela aprovaçio, .;;
5li>eIaealda; da Canissão de Finanças e Tributação, pela aclecpçiD.
financeira o orçamentária e, no JaÓTito, pela aprovação • .,.. lido

ção da subealenda da Canissão de Ec:onomia, Indústria • COIaÍrcio; •

da CCIIissão de Constituição e JUstiça o de Ilodaçio, pela constitu
cianalidadc, juridicidade o técnica legislativa caa sme.ma i
emenda oferecida em Plenário, e da~ da CCIIiuio de Bc:o
naaia, Indústria e COIIlércio. -

(PROJl!TO IE LEI ll'I 2.6S0-A, IE 1989, EII3IIWXl BI !'LENoQUO, A ~
SI! REl'ERB( OS PARECERBS)

SUMÃRIO

I - Projeto inicial

II - lia Comissão de Constituição e Justi". e de Redação
- parecer do relator
- parecer da Comissão

III - Na Co!iiissão"' de EcllllOlilâ,- Indústria e Coalêrcio
- parecer do relator
- parecer da .Comissão

IV - lia Comissão de Finança!; e Tributaçãr
- parecer do relator
- emenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão
- -.la .ootada pela CoIlIissâo

V - B1enda oferecida 0a1 Plenário
Vl - lia Co11issão de Econoaú.a. Indústria e Comércio

... parecer do relator

- subemenda oferoclda pelo relator:
:: - perecer da a:.rl.ssõo

·,c;o. sLiJemendlI adotada pela Coodssão

VIL - Na. Cotússão de. Finanças e Tributação'
,_.parecer ib.relator. ,.

, - parecer da- CoIlissió ,
VI Ir, " lia CoIIissã;> de Constituiçào .e. Justiça e de Redação.'

~ - pare,<;er do_.""Iatof<. ." .
.,.7~ow~i~ p<;io rel!tor
- - parecer da Canissão

- sti>emnda adotada pela Comissão
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o Congresso Nacional d.creta:

Art. ia AS mercadorias de Que tratam os
arts. 23 e 24 do DecretO"Lei na 1.455. de 7 de
abril de 1978 serio apr.endida. em nome e or
dem do Ministro da Fazenl~a.

Art. 2a As mercadorias apreendidas na forma
do artigo precedente. Quando pereciveis. 'serlo
prontamente doadas pela autoridade faze"oária
local às entidades filantrópicas do respectivo
Município.

Art. 3a A apreenslo du mercadorias de valor
até mil vezes o Maior Valor de Referencia
MVR. terá destinaçlo 1d'ntica à prevista nõ
artigo anterior e as demais serlo alienadas na
forma do art. 29 do Decroto-Lei na 1.455. de 7
de abril de 1978.

cia em recintos alfandegados nas seguintes
condições:

a) 90 (noventa) dias após a descarga. sem
Que tenha sido iniciado o seu despacho; ou

b) 60 (sessenta) dias da data da interrupçlo
do' despacho por açio ou omissio dp importador
ou seu representante; ou

c) 60 (sessenta) dias da data ~a notificaçio
a que se refere o art. 56 do Decreto-Lei na
37. de 18 de novembro de 1966. nos casos pre
vistos no art. 55 do mesmo decreto-lei; ou

d) 45 (Quarenta e cinco) dias após esgotar
se o prazo fixado para permanência em entre
posto aduaneiro ou recinto alfandegado situado
na zona secundária.

•• I I •••••••••••••• ' ••••••••••••••••••••••••••••

Art. 4a Esta lei entra em vigor na data de
sua pub1icaçlo.

Art. 23. Con.ideram-se dano ao Er6rio as in
frações relativa••• mercadoria.:

Consoante .a presente ~)roposiçio para evi tar
a deterioraçio de mercadorias apreendidas pe
las autoridadeS alfandegDrias Quando ocorrerem
apreens6es de produtos porecívei. a sua doaçlo
se faré. prontamente. em favor de entidades
filantrópicas localizada~ no Municipio em Que
ocorrer o fato.

Art. 24. Consideram-se igualmente deno ao
Erário. punido com a pena prevista no
parágrafo único do art. 23. as infrações defi
nidas nos incisos I a VI do ·art. 104 do
Decreto-Lei na 37, de 18 de novembro de i966.

Art. 29. A alienaç!o ou destinaçio será efe
tivada da seguinte forma:

I _ mercadorias com notórias poSSibi1 idad.s
de comercializaçio externa:

a) venda a empresas comerciais exportadora'
Que assumam compromisso de compravar sua efe~

tlva exportaçio;

b) venda a lojas francas.

11 _ mercadorias de dificil cOlll8rcializaçlo
externa: formas de destinaçio conforlll8 crité
rios e condições a serem fixados pelo Ministro
da Fazenda .

S 1a O produto da alienaçio de Que trata
este artigo constituirá receita da Uni lo.

S 2- Fica o Poder Executivo autorizado a a
brir um crédito especial de até Cr$
200.000.000.00 (duzentos milhOe. de cruzeiro.)
em favor do Fundo Especial de Desenvolvimento
e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscaliza
çlo _ Fundaf. para atendimento dos encargos de
administraçlo e alienaçlo das mercadorias
apreendida•.

IV _ enQuandradas na hipótese prevista nas
alíneas a e b do parágrafo único do art. 104 e
nos incisos I a XIX do art. 105. do Decreto
Lei na 37. de 18 de. novembro de 1966.

Parágrafo único. O dano ao Erério decorrente
das infraçOe. previstas no caput deste artigo,
seré punidg com a pena de perdilll8nto das
lII8rcadorias.

111 _ trazidas do exterior com~bagagem. a
companhada ou desacompanhada e Que permanece
rem nos recintos alfandegados por prazo supe
rior a 45 (Quarenta e cinco) dias. sem Que o
passageiro inicie a promoçio do seu desembara
ço;

as di sposi ç6es em

&Ju.ttf tcar,io

Revogam-seArt. 5a
contrério.

DECRETO-LEI Na 1.455. DE 7 DE ABRIL DE 1818

Dt.põe .ob,.. baga~ de pa......tro pro
cedente do eJet.rto\", dt.ctpl tna O regt_
de .nt.-.po.to aduanetro. Estabelece no,..•
• ob,.. ..rcadorta•••'tr....tru ~tda'
e dá outras provtdincta•.

I _ importada., aO de.amoaro de guia de im
portaçio ou documento de efeito eQUivalente,
Quftndo a sua .mi.slo estiver vedada ou suspen
.a na forma da legislaçi,Cl especifica _ vigor;

11 _ importadas e QUe for8lll consideradas a
bandonadas pelo decurso dO prazo de permen6n-

Na forma do artigo segundo a. apreens6es cu
jos lotes n60 excedam de mil veZes o Maior Va
lor de Refer'nCi. teria destinaçlo id'ntica
isto é. seria distribu1do. entre entidades fi:
lantrópicas pais também Reste ca.o acreditamos
Que nio se justificam verlham a Constituir re
ceita da Unilo apuradas mediante leil68s.

Tais as elevada. finalidade. do projeto.

Sala da. 5ess68s. ~ de junho de 1889.
Franctsco ~ral.

1EGIS1AÇAo CITAO~. ANEXAOA PE1A
COORDENAÇAo DAS COMISSÕES PERMANENTES
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§ 3~ Os recursos necessários à execuçio do
d1Sposto no parágrafo anterior decorrerlo da
anulação de dotações orçamentár1as consignadas
no vIgente orçamento.

§ 4~ Caberá à Secretaria da Receita Federal
a admInistração e alienação das mercadorias
apreend1das.

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

pela legislaçio em vigor, ou seJa, destinar
toda e QualQUer mercadorIa apreendida a enti
dades filantrópicas, ao invés de privilegiar
mos grandes empresas comerciais e exportadoras
com lei16es, ou mesmo pessoa5 f;sica. e juri
dicas com maior.s condiç6es financ.ira•.

~ imperativo QUe as .ntidades filantrópica.
deste Pais, desprovida. de intenç6es lucrati
va. e exclusivamente voltadas para o bem co
mum, seja", atendidas com maiores inc.ntivo,
por parte do Estado. Este projeto de lei t~

esse objetivo.

Art. 1A Serio incorporadaS ao patrim&nio de
entidades de cunho social todas as mercadorias
apreendidas por contrabando ou delcaminno, que
possuam notória possibilidade de comercializa
ção ou utilizaçlo sem atentado ao eauilfbrio
ecológico e/ou à saúde f;sica e mental dos .e
res humanos.

Art. 2& As mercadorias serio distribUfda'
pelas Delegacias de Receita Federal, pelo cri
~ério de proximidade da apr.ens.o com relaçAo
a Sede das entidades a serem beneficiada••

Art. 3A Esta lei entra em·vigor na data de
sua pub1i cação.

PROJETO DE LEI NA 3.036, DE 1889

(Do Sr. Gandi Jamil)

Dispõe sobre a doaçio de MrCadori ••
apreendidas por contrabando ou desCUlinhO •
entidades de cunho social.

(Anexe-se ao Projeto de Lei na 2.850, de
i989. )

§ 1 A Serio definidas como entidades de cunho
social. para os efeitos desta lei, aquelas re
gistradas no Conselho Nacional do Serviço So
cial _ (CNSS) e declaradas de utilidade pÜblt
ca pelo Mi.nistério da .Justiça.

§ 2A' Contrabando ou descaminho sio .ssim de
finidoS, para os efeitos desta lei, pelo art.
334 do Código Penal, institufdo pelo Decreto
Lei nA 2.848, de 7 de setembro de 18'0 e modi
ficado pela Lei nA 7.209, de 11 de julho de
i981 .

Cla.sificandO sua proposiçio, o ilustre par
la..ntar defende a necessidade de se evitar a
deterioraçio de mercadorias per.civ.is ou de
pequeno valor, .m benef i c i o das ent i dades f i 
lantróPicas localIzadaS no Municipio em que
ocorrer a apr.en.lo.

Encontrá-.e anexado o Projeto de Lei na
3.03e, d. 15189, do DePUtado Gandi .Jamil, com
o. ~.mos objetivos e medidas semelhant•••

A matéria. constitucional, ins.rindo-se no
rol daQUelas cuja competência é .xc1usiva da
Uniio (art. 22), obedecidos os princfpio. do
processo legislativo (art. 59, 111) e da l.gi
timidade da iniciativa das lei. (art.
81, caput). Além di.so, é jurfdico e .ncontra
se r.digido em boa técnica l.gi.lativa.

Votamos pela aprovaçlo do projeto.

Sala da Comi.sio, 2' ~e agosto de 1111. _
Deputado~ Arbage, Relator .

11:1 _ ,.,...,. da cc.i ••10

A Comiaalo de Con.titui;lo e ~ustiça e Rede
;lo, em reunilo ordi",ria ple",ria realizada
hc.je, oPinou unani .......nt. pela constituciona
lidade, Juridicidade • técnica legislativa ~

ProJ.to de L.i na 2.e50/8I, nos t.rmps do pa
r.cer do relator.

E.tiveram Qresentes o. Senhor•• DeputadoS:
.,ndeS Ribeiro _ no .xercicio da P~••1dtncta
(art. 7&, ~, in fine, do RI), Bernardo Ca-
bral, Carlos Vinagr., Harlan Gadelha. Hélio
Manhi•• , Leopoldo Souza, Osvaldo Macedo, Mi
Chel Temer, Nil.on Gib.on, Plfnio Martin.,
Theodoro Mende'. Renato Vianna, Ro.'pio Congro

11. - Voto do Relator

Sala da. Sess6es, _ Gandi ~aMil.

PARECER DA COMlss10 DE CONSTITUIÇ10
E .JUSTIÇA E DE REDAÇl0

I _ R.'atóriO

Do Deputado 'Francisco Amara': o projeto de
,.i em .xa~ det.rmina QUe as mercadoria. a
preendidas nos termos do Decreto-Lei na
1.'55/78 .erlo destinadas às entidades filan
trópicas locais, quando pereciveis ou QUandO
.eu valor nlo ultrapassar de mil vezes o Maior
Valor de Refer'ncia _ MVR. Disp6e ainda que as
demais ~rcadorias serlo .lienadas na forma do
art. 29 do Decreto-Lei na 1.455, de 7 de abril
de 15178.

diSpo.iç&e.Revogam-se asArt. 4&"
contrário.

.Ju.ttft~

A Portaria na 76, de 5 de maio de 1181, do
gabinete do Ministro da FaZenda, di.ciplina a
"destinaçl~ e alienaçlo de mercadoria. apreen
didas ou abandonadas·. Em .eu .ubitem 1.2.', a
referida portaria estabelece QUe as ~rcadO

rias apreendidas ou ab,ndonada. (.xclufda' a
Quelas c~m notória possibilidade de ce-ercia
lizaçl~ ext.rna) serio incorporada. ao
"patrim6nio de entidades benefic.nt•• , reli
giosas, cientfficas, culturais ou educacio
nais, .em fins lucrativos e d.clarada. de uti
1idade pública".

A int.nçÃo deste ~roje~ode lei ., pr.ciPUa
mente, a de estender o ben.ficio ,J' previ.to
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Neto. Sérgio Spada, Tito Costa, Aloysio Cha
ve.. Costa Ferreira. Dionísio Hage. Messias
Góis. Ney Lopes, vorge Arhage, Vilson Souza.
vuarez MarQues Batista. Sigmaringa Seixas.
Gerson Peres, Miro Teixeir'a. Roberto Torre.,
Ibrahim Abi-ACkel, vosé Genoíno, Marcos Formi
ga. Afrisio Vieira Lima. Francisco Sales. vosé
Melo. vorge Hage. Wagner Lago, Alcide. Lima.
EdUardo Bonfim e Gonzaga Patriota.

Sala da Comissão. 14 de setembro de 1989. _
Deputado Mendes Ribeiro. no exercício da ~re

.iOlncia _ Deputado vorge Arbage. Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

J _ Relatório

Com este projeto de lei, o nobre Deputado
Franc~sco Amaral propOe $ejam destinadas as
ertidades fi'antrópicas municipais as mercado
r'a. perecíveis e aquelas de valor nlo supe
rtor a mil vezes o Maior Valor de Refer'ncia
MVR, apreendidaS pela. autoridades fazendárias
locats. nos termos doS arts. 23 e 24 do
Decreto-Lei nP 1.455. de i978.

Determina. atnda. Que ms demats mercadorias
apr..ndidaS sejam alienada. na forma do art.
28 do Decreto-Lei nA 1.~55, de 7 de abril de
1878.

Encontra-se anexado o PL nA 3.036, de 1989.
do Deputado Gandt vamil, por tratar-se de ma
téria.rigorosamente idlntica.

A proposta já foi apreciada pela Comisslo de
Const 1tu i çlo e vust i ça e ~ledaçlo, que opi nou
unaniMemente pOr sua aprovaçlo.

Compete-nos o exame do mérito econ6mico. nos
termos regimentats.

II _ Vota do Relatar

Entendemos Que as medi c,.. propostas em nada
afetarlo a vtda econ6mica do Estado, devendO.
pelo contrárto. altvtá-lo da tarefa de armaze
nar e letloar.mercadortas perecívef. e/ou de
batxo valor. com resultados antes benéftcos
para a economia pública.

Por outro lado. a d.stinaçlo da. citadas
marcadortas às enttdades filantrÓptca. locats
.erá uma forma eftcaz de 'Incenttvo oftctal, um
estímulo do Estado a essa3 tnstitutçOes volta-
da. para o bem comum. '

votamos pela aprovaçlo do projeto.

Sala da Comisslo, de de i988.
Deputado Geovah AMarante. Relator.

III _ Parecer da ca.tsslo·

A Comisslo de Economia. Indú.tria e Comér
cio, na reunilo ordinária realizada em 5 da
dez8lllbro de 1988. aprovou. unani IfIetIlente, '0 Pa
recer do Relator. Deput~do Geovah Amarante,
Favorável ao projeto de Lei na 2.850/18 ••

Esttveram presentes os Senhores Deputados:
Airton Cordeiro, Presidente, Chistóvam Chiara
dia. Fernando Bezerra Coelho. César Maia, Mil
ton Rei •• Francisco Carneiro, Amilcar Moreira.
Vtnicius CansançAo. Geovah Amarante, Osmundo
ReboUças. Cláudio Ávila. Saulo Coelho. Ézio
Ferreira, Ismael wanderley. OswaldO Lima Fi
lhO. vosé Thomaz Non6. Luiz Salomão. Firmo de
Castro, Gilson Machado. Ziza Valadares. vosé
Moura, Iber' Ferreira, Luis Eduardo, Oscar
Corria. Virgildásio de Senna e Lúcia Vánia.

Sala da ComissAo, 6 de dezembro de 1989. _
Deputado Airton COrdeiro, Presidente _ Deputa
do Geovah ~rante. Relator.

PARECER DE COMISSÃO DE
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃ~

I _ Relatório

o presente projeto de lei do nobre Deputado
Francisco Amaral propOe destinar às entidades
filantróptcas municipais as mercadorias pere
civeis e aquelas de valor nlo superior a mil
vezes o Maior Valor Referência _ MVR, apreen
didas pelas autoridades fazendárias locais,
nos termos dos artigos 23 e 24 do Decreto-Lei
nA 1.455. de i978. PropOe também que as demais
mercadorias serio alienadas na forma do art.
29 do Decreto-Lei nA 1 .455, ~e 7 de abril de
1978. O Projeto de Lei nA 2.650, de 1989,
encontra-se anexado ao PL nA 3.036. de 1989,
do Deputado Gandi vamil. por tratarem-se de
mat'ria tnd'ntica.

O refertdo projeto já foi apreciado pela Co
misslo de Constituiçio. vustiça e Redação e
pela Comissão de Economia. Indústria e Comér
cio. Que opinaram por sua aprovação. Compete
nos. pois. o exame do mérito financeiro, nos
termos regimentais.

II _ Voto do Relatar

Somos de parecer Que o projeto de lei pro
posto nlo trará Qualauer prejuízo financeiro à
Unilo. tendo em vista a perda inevitável de
mercadorias perecíveis. caso tenham Que obede
cer a forma de alienação prevista no art. 29
do Decreto-Lei na 1.455. de 7 de bril de 1978.
Também as mercadorias de valor não superior a
mil vezes o MVR. ao ftcarem submetidas ao a
tual processo de altenação. causam prejuízos à
Unilo. uma vez Que o custo dos leilões é supe
rior ao valor das mercadorias.

A destinaçlo das mercadorias apreendidas às
entidades filantrópicas também nos parece uma
soluçA0 prática e de profundo conteúdo social.
tendo em vista as dificuldades financeiras
dessas entidades e o bem comum Que elas
proporcionam. Entretanto. entendemos que o
projeto poder. ser aprimorado ao permitir a
doaçlo das mercadorias apreendidas às entida

'des ftlantrópicas de municfpios vizinhos,
Quando a quanttdade de mercadoria apreendida
for superior a capacidade de consumo das enti
dades ~tlantrópicas locais.
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Assim. somos pela aprovação do projeto com a
emenda que apresentamos em anexo.

•Sale da Comissão. de de 1990. _ Oeputa-
do ~Dsé Geraldo Ribetro, Relator.

Adoto o parecer supra. Deputada Rtta Fur-
tado. Re.latora. .-

EMENDA AO PROJETO DE LEI N& 2.650. DE ~989

/ Art. 2& .

Parágrafo ~nico. Quando o volume de mercado
rias perei::íve.is for superior à capacidade de
consumo das entidades filantrópicas do respec
tivo município. a autoridade fazendária local
fará a distribuiçio de excedente às entidades
filantrópicas de ~~nicípioS vizinhos.
Deputado ~o•• Geralao Ribetro, Relator.

Adoto a emenda supr'a,/ -1' Deputada Rt ia
Furtado, ~latora.

111 _ Parecer da co.tssla

A Comissio de Finanças e Tributaçio, em reu
niio ordinária real\zada em 6 de junhO de
i990. opinou. unanimemente. pela aprovaçio do
Projeto de lei na 2.650/89. em apenso PL nA
3.036/89. com adoçA0 de emende. nos termos do
parecer do Relator. Deputado José Geraldo.
lido e subscrito pela Deputada Rtta Furtado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Francisco Dornelles, Presidente; Arnaldo Prie
to e José carlos Grecco. Vice-Presidente: Del
Bosco Amaral, Paulo Ramos, Fernando Velasco,
Paulo Minc.rone. Simlo Se•• im. Saulo Queiroz,
Rita Furtado. Arolde de O:iveira. Gilson Ma
chado. Edmundo Galdino, Edivaldo Motta. Irajá
ROdrigues, Expedito Machado, José Ulysses de
Oliveira, Flávio Palmier da Veiga. Fernando
Gasparian, Mussa Oemes, Miro Teixeira. José
Serra e Paulo Zarzur.

Sala ~a Comi.slo. 6 de junhO de 1990. _ De
putadO Franctsco Domell.s. Pre.idente _ Depu
tada Rtta Furtado. Relatora.

EMENDA ADOTADA PELA COMISs10
AO PROJETO DE LEI NA 2.650 DE t989

Art. 2~:

Parágrafo Onico. Ouando o volume de mercado
rias perecíveis for superior à capacidade de
con.umo da. entidades filantrópicas do respec
tivo município. a autoridade fazendária local
'ar' a distrjbUiçlo do excedente às entidades
filantrópica. de muntcípios vizinhos.

Sala da Comis.io. 6 de junho de t990. _ De
putadO Francisco Dome'l... Presidente _ Depu
tada Rtta Furtado _ Relatora.

EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO

1

EI1E;NDA NQ
(Ao Projeto de Lei nQ 2.650-A, de 1989)

D~-se ao artigo 29 a seguinte redaç~o:

"Art. 29 As mercadorias apreendidas na forma do
<'artigo precedente, quando perecí.veis, poder:3'o ser doadas peta
autoridade 'fazendária local às entidades 'filantrópicas do
respectivo Munic!pio."

JLtS ti f i c:ati '.Ia

A emenda visa permitir
diretamente aos Municí.pios e
filantrópicas.

a doaç~o desses
n~o. somente as

alimentos
entidades

Sala das Sess~es, em 02 de março de 1993

~~~
DeputadQ Hél~~do

-PT/SP
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PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA,INDÚSTRIA E COMÉRCIO

I - RELATÓRIO
A emenda modificativa ao projeto de Lei

nll 2. 650-A/89, oferecida em Plenário pelo iluBtre Deputado

H61io Bicudo, objetiva alterar o art. 2a daquele projeto, de

modo a permitir que a autoridade fazendAria local fique
desobriqada da pronta doação das mercadorias apreendidas na
forma de seu art. lia As entidades filantrópicas do reJ5p8ctivo

Hunicipio. Propõe o nobre parlamentar que, no lugar do
diapositivo original, faculte-se à autoridade fazend6.ria 11

..neionada doaçio.
Em sua justificação, argumenta o insigne

Deputado que 11 emenda em questão visa permitir que nlo se
restrinja o destino das mercadorias apteendidal ,. entidades

filantrópicaa, abrindo-se tmnbém a possibilidade de doaçlio

diretamente AOS Municípios.
~ o relat6rio.

II - VO'ZO DO~t

A eIOOnda oferecida pelo nobre Deputado H61io
Bicudo afifJ\1ra-se-nos plenamente oportuna. De fato, a adoçA0 da

Jiedida sob exame introduziria maior flexibilidade para a doaçAo
de mercadoriall perecíveis, dI! especial iJDportlncia naquela.

localidades elO que a estrutura administrativa lIlU11icipal seja
ui. adequada para seu recebimento do que a. entidade.

filantr6picas porventura IA instaladas.

Quer-nos parecer, entretanto, que a redaçAo da
_nda .ob anlilise permite uma interpretaçlio distinta do.
objetivo. pretendidos pelo Autor. Do fato, a leitura menos
cuidadosa da proposição poder' fazer crer que a obrigaçio
previ.ta no texto oriqinal do projeto .e reduziria a .lJople.
faculdade da autoridade fiscal. Maia ainda, pqder-se-ia arqUir
que a _nela nio preveria a deatinaçAo da. Mrcadori•• , caso a
autoridade fazendArill nAo optasse por efetivar a doaçlo

diret....nte lia entidades filantr6picas. Desta forma, decidillo.·
pela elaboraçlo de uma subemenda, com o fito de •••ociar ••

int:enç6es do ilu.tre parl....ntar a uma redaçlio menos ddbia.

Pelo exposto, votamos pela aprovaçlo da emenda
oferecida elO Plenlirio ao Projeto de Lei n" 2. 650-A, de 1989, na
forma da aube..nda apresentada em anexo.

j o voto, lIalvo melhor juízo.

Sala da Comissio; em ciM. de ~1!Jc... de 1993.

nnD :.~L fR~
De~OSt. HllCIO HONTElRO

Relator

SUB E M E N D A N9 1

OFERECIDA PELO RELATOR

Di-s. ao art. 29 do projeto a seguinte redação:

MArt. 29 - As mercadorias apreendidas na forma do arti

go precedente, quando perec!veis, serão prontamente doadas pela
autoridade fazendÁria às entidades filantrópica. públicAII ou
privadas M

•

Sala da eomift21o'2: de 's~7~ ~e 1993

!/ I ••e/k!- f.-{CA"
Deputa o JOSE MOeIO MONTEIRO

Relator

m-PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Economia, Indústria e ComérciO, em reuniiio
ordinílria rnlizada hoje, opinou unanimemente pela aprovação, com subemenda,
da Emenda cfttrllCida em Plsnário ao Projeto de Lei nO 2.650-NB9, nos termos do
l*8C8f' do RellllOl',

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Márcla Cibllis Viana - Presidente, Max Rosenmann, e Viltorio

MedioU - Vice-Presidentes, Antonio Barbara, Felipe Neri, Gonzaga Mola, Israel
Pinheiro, Luiz Piauhylino, Darci Coelho, José Múcio Monteiro, Osório Adriano,
Feller Júnior, Merino Clinger, Rubem Medina, Renato Johnsson, João Mendes,
MlIviaeI Cavalcenti, Jone. Santos Neves, Adilson Maluf, Giovanni Queiroz, Paulo
~ e Romel Anioio.

Sala daC~;sao, ~2.de setembro d~ 1993

•~uta MÁRCIAL. . 'I Presidente ,

'~I . I, " /;;: ,4'.C;( {,,- ~.,~º tado JOS~ MÚCIO MONTEIRO
Relator

SUBEMI!NDA ADOTADA· cEIe

Dt-H ao .n. 2" do prOjeto a seguinte redaçAo:

"Nl 2" - N mercadorias aprendidas na forma do artigo
precedente, quando pereclvei., _lo prontamente doadas pele autoridade
faandjrja .. entidIldeO filantrópicU públlcaa ou privlldu".

8eIa da c~omll, em 22 de Hlembro de 1993

d_
Dtput~' CIA CIBILIS VIANA

'j ( i r1iden
. te .~ 

_/....... '" .-I Cc_fi '.ti!>
Deputado JOSé MÚCIO MONTEIRO

Relator

PARECERDA COMfssAo DE FINANÇAS E TRlBUfAÇAO

O iluatre Deputado rrancieco ~ral apr..enta
projeto de lei _ epl\J1"efe, diepondo aobre doaçlo a entided..

filUltrllpicu de Mrcacloriaa apr_id.. pelo Kiniet6rio de

'aoenda.

Ao projeto, foi-lhe apre.ent.d. -nosa _
plenirio, do nobre Deputado HIlio Bicudo, poaterioraante
aprovada pela COIlia"o de BconOllia, Ind11atri. e COOl6rcio
(ClIC), m. tlI1'II08 do parecer e de e~ I -nosa, ~
do rel.tor.

cabe a eata COIli..lo analiaar • -nosa de

Plenirio, quanto l adequaçlo financeiro-or~ntlria e quanto

.0 llirito, HlJUndo o lle9i..nl:o da C....

I o relat6rio.

11- _ DOuu._

A ...1Ida (ao art. 2. do projeto) lIIplica ua
..nduento e UIIlI condiçlo.
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A condição reporta-se A perecibilidade daas

l\ercadorias em consideraç!o. Nessa conformidade, quer-se crar

que a perecibilidade das mercadorias, ao inviabilizar sua

tranBformaçAo •• renda, justifica sua doaçl.o. AliAs, nAo 6: por
8.1 que o artigo se modifica..

o andamento, entretanto, refera-se a
0brigat.ória doaçlo das Jlercadorias as entidades tilantr6piéaa

ali eapeci!icadas.

A •••nda nR 1, sob anllise, 1D:odifica o texto,

tornando a. doaçlo facultativa.

Por sua vez, a subemenda adotada na CEIe, a par
de (I) voltar, verificada a condiç5.o, l obrigatoriedade do ato,
(U) aubatitui a expre..l.o "Aa entidade. filantr6picaa s1Q

ralplç1;ivo Kunicípiq" (destaque nOlSl5o) I in tue, por "A.
entidad.. filantrópicas p6blicas ou privadas". OU ••ja,

•••egura o beneftcio, por ua lado, a amplia o leque de
alternativas de doaçlo, de entidades a sere. beneficiadas, por
outro.

lIe.sa confor1llidade, d6. maior flexibilida.d.a ao
agente qovernmuntal, para CUDprir seu papel da doador, at6
...ao, e.«1., ante, a possibilidade de nlo haver entidade
filantr6pica alquma nUJI Distrito recá transformado ••
Municlpio, cujo Municlpio de oriqe. continue atendendo

beneficenteaente ex-munlcipes.

Quanto A adequaçl.o finance1ro-orçaaenttria, o
projeto nlo .e incoapatibiliza com.a LDO por nlo tratar-se de

di.inuiçl.o de nceita.

Anta o exposto, pois, aOll08 pala adequaçlo
flnancairo-orç...ntArla da ._nda nll: 1, oferecida e. Planirio
ao Projeto de Lei nO 2. 650-A, da 1989, e, no _rito, votllllClS

por sua aprov&çlo, allbotl oa efeitos na tOrJl& da aubutenda
adotada na Cai••lo de Economia, IndOstria e COll6.rcio.

IH - PARECER DA COMISSÃO

A Comi8zio de Finanças e Tributação, em reunião
ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pala adequaçãg

financeira fi orçatw:ntáriA e, no mérito, pela aprovação, com adoção

da aubemenda da COMissão de Economia, Ind'Ústria e Comércio, da

Emenda Oferecida em Plenário ao Projeto de Lei nQ 2. 650-A/89, no.
temos do parecer do relator.

E.tiveram presentes os SenhoI:es Deputados Reinhold
StephaneB, Presidente; F6lix Mendonça, Delfim Netto e MAx

Roseruaann, Vice-Presidente.; Germano Riqotto, Pedro Novais, José
Falcão, Manoel Castro, Jactaon Pereira, CArrion Jtinior, José HArla

Eymael, !den Pedrollo, Geddel Vieira Lima, Benito Gama, Jos~

Lourenço, Paulo Kandarino e Luiz Carlos Hauly.

Sala da ComisBoio, Q. 25 de maio de 1994.

/ ,4 -- / /L
Deputad '=INIIOLD STEP Es

Presidente ~

PARECERDA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
REDAÇÃO

I-RELATÓRIO

I. O Deputado Francisco Amaral .pr.....tou Projeto de Lei .través

do qual as mercadorias, referidas nos .ns. 23 e 24 do Decreto-Lei n" 1455, de 7 de abril de

1976, sejam .preendidas "em nome e ordem do Ministro d. Fazend." (art. I") .. quando
perecivei.. sejam prontamente doadas pel. .utoridade fazendária locJl u entidades

filantrópicu do JOSpe<Iivo Municipio (.rt. 2"). igu.1 destino devendo ter as mercadorias de
valor até núl vezes o maior valor de referência, sendo 1$ demais aJionadas na fonna do art.

29 do Decreto-Lei cilado (art. lO).

2. NJ PL 265D-A, de 1989. foi .pen5ado o de n" 30J6, também de
1989, de autoria do Deputado Gandi Jamíl. que "dispõe robre. doaçio de me«:adorias

apnendidas por contrabando ou descaminho. entidades de cunho social". definidu (art. I"
I I"), para .... efaito, como as "registradas no Conselho Naciona1 do ServiÇO Social •

(CNSS) e declarado de utilidade pública pelo Ministerio d. Justiça." tomando-se corno

"colllrabando" e "descaminho" os crimes lipificados no .rt. JJ4 do Código Penal,
modificado pel. Lei n" 7.209, de 11 dejunho de 1981 (.rt. I" § 2").

J. As COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
REDAÇÃO. DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO • DE FINANÇAS E
TRIBurAÇÃO furam pela .pmvaçlo, tendo • última oferecido emenda. tarnll'il>
lp<OYIIIa, no JalIido de que "quando o volume de mercadorias pereciveis for tuperiat i
CIpICidade de COIIIUmD das entidades filantrópicas do respectivo município, a autoridade

tuondíria local Iiri • distribuiçlo de excedente às entidades filanlrópicu de 1IllIIlicipi0l
Yb:iIIboI-.

4. Submetida a matéria a PIo<lirio, o Deputado HíIio Bicudo
....que o art. 2", do PL 26Si>-A, de 1985, deveria exibir outra redaçio, para tilcuItar
adooçIo poIa autoridade fàzendiria local dos aJirnentOl apreendidoa, quando penclvoia. iI
CIIIidades filanlrópicu do rapeclivo Município.

5. Na COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO, li ReIatdr, Deputado JOSÉ MúCIO MONTEIRO, considetmldo

"qlIB • redaçIo d. emenda sob anili.. permite uma interpretaçlo

distinta dos objetivos pretendidos pelo Autor, De fãIo. a l&itura

tnelIOI cuidadosa da propotiçio poderi fUer crer qUI • oboipçlo

prevista no texto original do projeto lO reduziria • lÍlIlplOI

faculdade da autoridade fis<al. Mais ainda. poder-te-ia arJllir "" a
emenda filo preveria • deslinaçlo du m«cadoriu. cuo a
autoridade fàzendiria filo optasae por efetivv a dooçIo
diretamente u entidades filantrópicas."

"Art. 2" As lIlITCIdorias .~idu na forma do lrtÍJCl
prececlente, quando perocíveis. serIo prontamente doadu poIa
autoridade fuendiria às entidadea filantrópicu púbIicu ou

privadu."

6. AdoIada • Subemenda pela COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMERcIO, o _ ocorrru na COMISSÃO DE fINANÇAS E

TlUBurAÇÃO, ""1IIim ..pnnmc:iou:

"A emenda n" I. sob anilioe, rnodiIíca o texto, tomaIIdo a
doeçIofacultativa.

Por ... vez. • subemenda adotada pela CEIe. a por de (1)
voltar, verificada • condiçio, i obriptoriedado do llO, (11)

aJbolitui • expresslo "u OIllidades filantrópicu do lMVIGIlyg

~ (deJtaque noaso). la lIae por "às entidadot
liIantrópicu públicas ou privadu". Ou seja, lSHJlUta o beneficio,

por um lado, e lIIIp1ia o leque da a1temativu de dooçIo, de
enticIadeI. serem beneficiadas, por outro.

NeNa conformidade, dá maior flexibilidade 10 apnta

~ para cumprir seu papel de doador, m-......
ante • possibilidade de filo haver entidade filantrópica aIgwna num
Distrito recém transfonnado em Mwiicipio, cujo Município de

origem continue atuando beneficemcmente ex-munícipes.•

É o Relatório
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.A Comiss~o de Constituiçlo e Justiça e de Re
daç~o, em reuni~o ordinária realizada hoje, opinou unanime_
mente pela constitucionalidade, juridicidade e t~cnica legi!
lativa, com subemenda, da Emenda oferecida em Plen'rio ao
Projeto de Lei na 2.6S0-A/89 e da subemenda da Comisslo de
Economia, Indústria e Com~rcio, nos termos do parecer do Re
lator, Oeputado Nestor Ouarte.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Aloysio Nunes Ferreira - Presidente, Vicente
Cascione, Nestor Duarte e Vicente Arruda - Vice-Presidentes,
AntOnio dos Santos, Benedito de Lira, Ciro Nogueira, Paes
Landim, Vilmar Roche, De Velasco, Gilvan Freire, Ivandro-

Cunha Lima, Udson Bandeira, Adylson Motta, Alzira Ewerton,
Darci Coelho, Gerson Peres, Jair Siqueira, Jarbas Lima, Jos~

Rezende, Prisco Viana, Almino Affonso, Danilo de Castro,
Edson Soares, Marconi Perillo, Welson Gasparini, Zulai! Co
bra, Jos~ Genolno, Marcelo Déda, MIlton Mendes, Aldo Aran
tes, Rodrigues Palma, LuIs Barbosa e Nilson Gibson,

n· VOTO DO RELATOR

I. Insere·.. na órbita da comperc!ncia desta Comisslo apreciar sob
oc 'upeclOI CO<IIlitucionll, JeaaI, jurídico, regimental e de técnica legislaliva' os 'projetos,
-.... ou JUbIlilutivos sujeitos á apreciaçio da Càmara ou de IUU Comi_', na
filrma da alínea lo do inciao I, do art. 32 e do inciso III do art. 53, todos do !legiITlelllO

lnlamo.

2. A proposiçio vi.. dar destino às rnercadoriu a que se referem
oc -. 23 e 24 do Decreto-Lei n' 1.455, de ,7 de abril de 1976, que, procedentes do
tIlItrior, in;rauam no paía de forma irregular, o que conJiste intTaçio, danosa ao eririo
público, punida com apena de perdimento.

3. O dispositivo objeto da emenda do Plenário e da Subemenda da
COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, exibe a seguinte rodaçio:

'Art. 2'. lu rnercadoriu apreendidaa na forma do ~jO

precedente, quando perecivei.. seria imediatamente doadu pela
autoridade fazendária local às entidades filantrópicu do respectivo
Município."

A Emenda do Plenário, do Deputado Hélio Bicudo, substitui
-1eI'Io imediatama1.t.1I por "poderio ser". pretendendo o seu autor com illO que "a emenda
viii permitir • doIÇio deues a1imentol diretamente &OI Municipios e nIo somente àa
lIllidada lIlantrópicu'.

Já a Subemenda da CEIC, do Deputado Relator, JOSÉ MÚCIO
MONTEIRO, implica na JUbstituiçlo, na redaçio original, da eKpresslo 'irnedillamente'
por 'prontamcnIe', IUprimindo a palavra 'local', relativamente á autoridade fàzendària,

quaIiftcando u entidades fiIanlrópicu donatàriu em 'públicu ou privadaa', eliminando a
....... 'do respectivo Município'.

4. Do ponto de vi'ta constitucional, legal, jurídico e resi~
noda obIla á tramítaçio da Emenda do Plenário, com a feiçio que lhe dá a Subemenda da
COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

Quanto á técnica legislativa, melhor adotar·.. a fórrr<lla que COIlIla

da Subemcnda 1IlI1IICIllO.

m-PARECER DA COMISSÃO

Sala da Comiss~o, em

Deputado

SUBEMENDA ADOTADA - CCJR

Dê-se ao art, 2a a seguinte redação:

abr lJ: de 1996

S. Assim sendo, o voto é pela aprovaçio da Emenda do Plenàrio.
com o aperfeiçoamento que lhe dá a Subemenda que ora se propõe.

Sal. da Comissio, em j'he

"Art. 2a As mercadorias apreendidas na
forma do artigo precedente, quando pereclveis,
serão prontamente doadas pela autoridade fazen
dária a entidades filantr6picas públicas ou pr!
vadas."

Sala da Comissão, em 09 de abril de 1996

SUBEMENDA OFERECIDA PELO RELATOR

oa... ao art. 2' a ..guinte redaçio:

Deputado

'Art. 2' lu mercadoriu apreendidu na forma do artigo
precedente, quando porecivei.. seria prontamente doadu pela
autoridade fazendária I entidades filantrópicas públicas ou

.privadaa '

JUSTIFICAÇÃO

A nova redaçlo vi.. a aperfeiçoar a anterior, clareando o seu
objetivo, desde a emenlL

SaladaComisdo,em )4.0 "l~.~
.~

Deputado SrOR DUARTE
Relator

(**) PROJETO DE LEI N° 4,591-A, DE 1994
(Do SenadoFederal)

PLS N" 94/93 •

Dispõe sobre a Política Nacional de Drogas e dã outras provi
dências; tendo parecer da Comissão Bspecial, pela rejeição
deste & dos de n9s 2.454/91, 2'765/{2 e 441/95; apensados;
e, pela aprovação, com substitutivo dos de n9s 1,873/91 e
3.9~1/93, apensados, com comp1ement ção de voto,

(PROJBTO DE LEI N9 4.591, DE 1994, TBNDO APENSADOS OS DE N9s
1,873/91 (2,454/91; 3.901/93), 2.765/92 e 441/95, A QUE SE
REFERE O PARECER) "
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III, -

IV U" H' I. il r o

r ,,~()j~t:o ~icial.

II _,,r, ··p~â~.:tó~·a~"do.... - ..' '.
_ prójefo 'de 'Lein9 1. 873/9i "(2.454/91' ..,3.901/93)

_' p~ojeto d.Le1 n9 2'.765/92

,':::':proj,.t.;;. da iai n9 441/95

(U) RopubIlcHo pertor lIido com ÍIlCClImÇGClI DO 1IIlIrior,

Na Comissão Especial

_ Parecer do Relator
_ Substitutivo oferecido pelo Relator

Complementação de voto

Parecer da Comissão
Substitutivo adotado pela Comissão

o CONGRESSO NACIONAl,. dee~ta:.

Art. I" As atividades ..ferentes l pmoençIo elo UJO ele cIrops cIevem
in"'BJ'W, especialmenle, u poUtius públicu nu in:u ele saúde, educaçto e cultura e serto
implementadas com o apoio dos poderes públicos.

Art. 2" As atividades de prevençlo do USO i.idcvido ele dropa sIo parte
inregran'" da Polltica NociOllal ele Drogu.

Art. 3" Todas u drogu poicOllÍVlS - IIcitu • illcitas • serto objeto: dos
programa pmoentiYOl, destinados aoi 'priineiro e .sefllIlldp jl'lIlIS de tnsillO, cOmo lnbeIho

'lIIulti!liociplinw, inleplclo 10 dcsenwlvimento normal elo, currkulo., eIMlI\'CIIdo lIlde •
,comun~ escol., cujas cll'lClerfaticu própriu .mo levadas CIlI COIIIa na fonnulaçlo clot
...pectlYOI~

\'aript) Iinico, ElU:!_ do dispostO~ Ii1ÍIlI OI mn ..
,poicPlliWl iA objelo de Jesís'-çlo e coftftole da autoridade SIIIitária.

Art. ~ O Pocle'r' P6&lic'o eiriniuliri •~ ele' ele
ç~~prores- . ., ' ~

Art. $O Os p!'IlIIima públlcoll de jlreveIlçlo, CClIIIpI'e<IIdi de f_
in.. se dacIolna aa di làtcs:. •

I . prirMriI, COIII'onM se dirijllll l pesIOI _ elo _ 011 da ocontIIcia di
probIemà dele co_qc 11;

n • KCIIIIlIMilI. cIur.- ~ viFacia de probIemM~ do-.
COllI oobjetiYo~,

m·la'cÜria, epcM a lUpCrIÇIo, CIIl 'lIII a fiaaIida6I. a~ tooW.
, .,t I·;~ ilnpIe~.lIilo di~ pIÍllÜO!IIlIepRWllÇlO,........
~'lHnre&ridaaaetllllliJO,.~ Iel" pIIlicq..çio ele entidades nIoP" 'C"
~.::oo COIIIIf._~ pelo~ Jl"ÓIIIiO~ao-o FecIerII &/I quIl CIlt..o

, I i" SIo teaki-, If atividaclel~ .... vi.- ioap' .11'"
~ 'daa !'iIÍI".... -.- OI pnlII'-. ele prewnçIo, cabeDdo &/I 6rJIo 1IOIlIIIliwt·.
coordeatdor di !'oIIdct t:I~ di, Oropa dirimir nenII1Iia cIl'IridIa 1lqidIIIobrt,IIIMáia
~daItJIIripatb. " ,

. Art. fi' *~ o 1110 pessoal di ""'-' _ lIÇIo.•.--...-
CCIIlrII,' ..~ COIIi OI _ ~ OI quais Ienh.- sido aqaeIII ... áIduicItr,
.....1Innnla. .. Ii_ elIbonldas ptIas ....on.iadn _iúriat lIllCÍOlIIiI, para fiaidI-'011
JII'OICfÍÇIo, saMI~ 1tpI, .

lI· O 6rJIo 0ll1UlOridade • quem illClllllllir • aiC1IÇIo dos~ di
~~~ a dqa deiriIIada 10 Il1O pessoal • lIfcitIt, " 'al' ,.....
~.iuIoridacIt policial CQIII{IdIIllI. _ a apmIlIIo Il1o lf... lItIIacIo por_
6Itat, Iawado, _ cpaIqw hIp6tnI, _ e:m:-iIdo. .

t 2" l'ocIa pnIOIllICCIIllrlIda pomacIo drop aa .............
•'-·dIsliMclIIa &/I _ pÍÍIIlllIII illolto 1ft iaIqr8cII COlIIpIhori. 'li' _ pnw-. di
~ ... lHn ......oltado~assáaoirldlctr.

f 3" O poiIaidor ele drop para UIO pnIOII, _ llOIIIIIçllaI _oca."
nalt artlJll, "" tdWI1icIo reli auroridacII encarrepda ele lIpftOIIo, lOln a EIIpCIlIIIlliIldtdt
PIllIII~_ Jrip6Ie-. ele ntlltlncil, delob.di..cia 011~

§ 4- As penols jurídicu ou qualquer sociedade de fito que tolerem o uso
ilfcílo de drog.s em ~us eSf:lbelecimentos. sujeitar-se-Io u seguintes sanções, considerada •
inlcnsldade da culpa:

a) multa, conforme estabelecida 111 regu).mentaçlo da presente Lei;
b) .u.pens30 provisória clt ltividades e multi;
c) ~terdiçlo definitiva.
§ S' Quem quer que flça uso pessoal e iIlcito ele drogu fiea sujeito às

.eguintes sanções. Ilém da .preenslo da droga e, se for o cuo, da compulsória ..tirada ele
estabelecimento de UJO público:

I) su.penslo, por seis ....... clt Iiccnça pata c<>nduzir qualquer veiculo
terre.tre. Iérco ou maritimo, se a infnlçlo se der quando da eonduçlo do mesmo ou por ocuilo
dei•• cuo haja repctiçlo d. infraçlo, a suspensJo .... por UlIl lIIO, cusada a licença se a mesma
se repetir pela terceira vez;

b) .u.penslo, por um ano, da IicCIIÇa ..ferida na Illnca supra e nos casos ali
previ.tos. quando se tralIr clt qualquer meio ele transporte público, cusada • Iiccnçalll hipólcle
de repetíçlo da infraçlo;

c} suspcnsIo ele Iiccnça pora pcctc clt ...... por sei. mcses. ousada a
Ii~a, n. hipóksc ele repetíçio da inl'taçlo;

d} papnenlO clt multa, cumulada eM outras sançllcs que teManI sido
aplicadas, exceto no cuo ele prowr o inmtor. na fonna da Ici, estado clt pobnza;

e} se se lrIh1r clt eslrIftpiro, ... vi..... ele turiAslo, .... suspensa a sua
permiJsfo ele ..lida no PaIs, illdepclldenl<.1ICIlII cios demais sançllcs cahIwiJ.

Art. .,. As saeçllcs pmi-. _1dru .. !I. Q e i 1 4" do ""' 6', serIo
IpliáYcia, incIcpcncIcntcm da mpoasabiIidadc pmI1 que couber, a quem, 001 meIIDOI casos
ai; lndlcadoI, !lo Iprcsmw ... estado clt Cftlbriaaucz,

Parqrafb Ilnico. Aplic.... lOS casos provillos DO 1ft. 6", 14',. o Il. Iodas
..·demai. sanções provistas na IcJisIIÇIo sobre lrilllito,.re~ • dirIçIo ....... da
C1Ilbri.......~ da mpoesabilidode pmI1 caIlIwlllI hip6tcta,

Art. I" A publicidade, tob Iodas u ..... e- cIu m- pàcaaIMo
referidas no Irt. 3", rICac~i~~ IIJ!'Í")CI~~ I~·

a} se clt medicomento psicOllÍYO, objeto de, icaisllÇlo e controIc da
.utoridade 'S1nil6ria; resfrinsiMN it pulllielÇões técliicas I propapDdISlicas dcIliaadas lOS

prolissiclllis clt saúde clt nlwl superior;

, ' b) ..da aulÍas dropI psicOMi..... colIiocItc • normas boixaclas pelo órIIo
clll'llpctOlltO referido no I r do'lII'. ", d qual JlOd#~'a vcicullÇlo caso juIJoIe c"'*-ÍM' o
in_ público, l:abcIIdO_".... 6céiIIo 10M"""da 1uslíçá.

. M. 9" o {qIo npccIfIto, reftrlde 110 1r, 111. ",~ ._ cada
período ele doze ........ lcYanlImente e pulIIicaçIo de dadot reIaIiVllI • exceuçlo da PoIJtica
Nacional de Dropo, relatando· li -.w acIoIacIos e u _ oricnlaçOes quo li

cimmstAnciu i......

Ar!. 10. A cada tm lIlOS, • J*lÍI' da aaIIada ... VÍJOr da ...- Lei, o
Iludido ÓIJIo npceIlico do ........... 10 qooaI nIi aI'cIo o pmblellla dlIs dmps, pa:IIBOWIi
~MCioaal sobre o ..-. ..,.I>ue, ;"'Iuaiw, lOS ...._lIlOIlIUllÍS .-m-",

_1tIjao -.iclIl'
f I' A eoMtrifteia ..ferida _ 1Ili., ~~ cIiwIpda,

canvidldo o ptiblico, eIII l'fII. I, cspccialmentc, possoes e cnticladcs ptillI~ • privadas quo
....ç.. llividaclcs rclo1Ms. ... qualqoct lÚvcI, l PoIltica Nacional da e.-.

f r As c_b_ da coa&rfftcil __ÚOiUIda 10 MÍIIiIlI'O da
lusriça, acomponhadu ele recÕ!nendaç&s, .. ror o c........ o objolIYo de .. adotama..-
comçjln na Jesi.laçio sobre dmps, CQIII bale III expcrifacia__ raIizadL

Art. 11. o Poder ExccuIíYo rquI-..apm;.Lei, ......ílÕ~
diu contMoo ela _ pubIIcaçIo. '

Art. 12. Esta Lei entrIrá em vigor na data de sua publíelçlo.
Art, 13. RevogIIIIoSe q disposições em contririo, em especial o.IIt.16 di

Lei n· 6,361, ele 21 de outubro de 19~.. ~· '

SENADO FEDERAL, EM~ DE MAIO DE 1994

SENADO~~ÇJARQ ,
\ .'

I I
SJ'NOPS~

Projeto ele Lei elo Senado ..94, di,~,:.:",

'. 1DIIfIIe roIW,. PO/ftkil'N«IiJM/
iN Dtop.. I d6 OIIIJW

,jWOI'idI/!Ck&
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(*) PROJETO DE LEI DO SENADO
NO 94, DE 1993

510•• Ao impIamentaçAo da progr,",a~ públicos de prevlllÇlO,

abtangan!H da difarant.. fa_ rafarida nall. 1I10g0, podar. I... a

pII1Icipaçlo da antidadet filo govamamanIait ele acordO c:om .. normaa

torn"Alladaa paio 6I;Ao pr6prlo do Go_ Fedaral ao qual .... afllQ o

..tunto.

M. 60. ~ vedado o uso passoal da drogl!s, com açAo no

sistama narvoso central. am dasacordo com os termos mediante os quais

lenham sido aquala drogas inciuidas. regularmenta. Im listas alabotadas

palas autoridadel sanllárias nacionais. para fins de controla ou prOSCtj~,

UIvo autorizaçlo legal.

510. O órgIo ou autoridade a quam incumbir a IXacuçIo dos

programas da pravençio apreandat.. sampre. a droga daslinada ao uso

pasaoaI • i1idlo, encaminhando-a, imediatamenta. à auloridada policial

compal8tlla, caso a apraenaio nIo M tanha realizado por alia última.

lavrado. em qualquar hipótase, termo circunslat1Clado.

520. O possuidor da droga para uso passoal. nas condiçOes

mancionadal nasla artigo. sarl advllt1ídO pala autoridade ancarragada da

aprMnaio. sobre a responsabilidade panaI incid8tlla nas hipóta... de

raliat6ncJ.. dasobadilncia ou dasacato.

. 530. As pauou jl.ridicas ou qualquer sociedada da fato~

toIarain o uso iUcilo da droga em SlIUI aatabeleclmentos. sujeiW-H-io ..

aaguintH unç6H, contidarada • Intantidada ela culpa:

a) multa, conforma altabalacida na raguIamanlaçIo da

praaanla !ai; .
'b) suspanslo provil6ria de atividades a mulla;

ci inlardiçlo dafíniliv..

d) pagamento de multa. cumulada com oulras sançOes que

tannam SIdo aplicadas, exceto no caso de provar o ,"frator, na forma da la'.

estado de pobreza;
a) se sa tratar de estrangeiro, em viagem de turismo. ser'

suspansa a sua permissAo de estada no Pais, independentemente das

demais SdnçOeS cabivels.

Art. 70. As sanções previstas nas letras I. l2. ,. e li. 5<10, do art.

60.. latAo apliciveis. independentemente da responlabllidada penal que

c:ouber. a quem. nol mesmol casol ali indicados. se apresentar em estado

de ambriogUllZ.

520. • 510 legilimas as 'ativ'dades autorizadas que v,sem

implemantar qualquer das fases que inllgrem os programas da pravan~,

cabendo ao órglo normalJvo a coordanedor'da Polítlca NXJonal da Drogas

dirimir evenlualS dúvidas surgidal sot.. matéria ronstante daste parágrafo.

§ 4ó. Quem quer que faça uso pessoal e i1icito de drogas fica

aujailo .. seguintes sançOes, além da apreenslo da droga ., SI for o caso.. .
da compulaórI. ratirada da ..tabelacimanlo da uso pUblico:

.') auapansin por seis, ~r de liaÍnça para condúzir
qualquer veiculo Iarrastra, a6teo ou m.ilimo. SI a inftaçAo SI der quando da. .
~~do malfllO ou por ocaszio dela, caso 'laja rapali~ da inftaçto. a

suapantIo ter. por um ano. cassada a licença se a mesma se rl'patir pala

terceira vez;
b) auspenIIo, por Im ano, da IlCanÇa tlIfllrida na alina& supra"

ta~ ali~..~ se traW da quaIquar maio 'da' transPorte

, pilbIico, çasaada ala,nça na hi~e.. da.rapa\içio da~;
c) suapantIo da licença" para porte da arma. por Mis~

cassada a Iicança, na hipót... da rapaliçAo da inftaçto;

." o',

, ~ ~·;·ti::~. ~;i~ Fi :·~.1 ~I·.:·~~~;--~
r'. h.J.u I•• o',

········ 1a 4c.....tN
I I

'nl - ~.

M 10. As atividacles refetenlH • pravençao do uao de

drogas devem integrar. aapecíal"*ll., a poIilicaa públlcai nas .... de

núcle. aducaçAo • cultura a _Ao implementas cem o apoio dos podam

púbIícoa.

:,,~I.'lAi!M~S mU7:'·D~

?:'t···:'j·n~·'·022·ál5

:. ., ,',!;'•.•

Dllp6e 10ma Pol/tlca Nacional de Drog,..
• di oul,.. pmv1dllH:,...

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

I'. ptim8ria. confanna M dirijam' passoa anlas do uso ou da

ocorrtncia da problemas dale consaquanla.;

11 • sacuncüri.. dur8tlla a vig6ncia de problemas daco<TanI"

do conlumo. com o objativo da suparl~;

lU • lalCilria, ap61 • suptr8Çto, em que • rll1ali4ade • a

{'tin~ 1OC!a1.
(-) Refeito por incorreçiD 110 anterior

M. 20. As atividades de pravençIo do uap indevido Ile~

aio parta inlegranle da PoIitica Nacional da Orogu.

M 30. Todaa" droga paicoatlvu • JrciIU 11 i1lcilae • Hl'Io

objalo doa programa ~antivos, claalinadoa _ primeito • HgI.Ildo gr.-

da enaino, COI!lO lrabaIho muJ!idillciplinlr, integrado ao dnenvovirnanlo

normal do curriculo, anvolvando IOda a~ HCOIar, Cl4U
caraclatlIIlCU própria ..Ao Iav~' em CClfU na fannuIIlçIo doi

~ programa.
M. 40. O Podar Público aSllmuIar. a arganizaçIo de

programu da capacitaçIo da profauora.

M 50, O. programaIJ públicos da pravençao, COIlIpIHlldldoa

da forma intagr.., se daldobram em tr" fua:

" '....... aV_·I!xoeI6IciI,. fIii ""-WO ......CIIIIra..~ 6I11t. 65 .COIIIIItII · .

Lei do ScMdo" 94, ele 1993,__edoi autópal'oI_ -o. que"diIplle'" a
PoIftica NICiooII ele Drops edi _ provicleDciu", .

Aprowito a oporlU1Iidacle ptn lCIlO\W a v_ 1!UaIIael.
prolnloI ele estima I COIIIicIeraçIo.
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programas preventivos, destinados aos primeiro e .egundo

;rau. d. .n.ino.' como trabalho multidisciplinar.

inte;rado ao des.nvolvi••nto norm.l do curriculo.

caract.ri.ticn pr6prias serlo l.v.das .11 conta na.

fOrllulaçlé, do. re.p.ctlvos pro;rllll... "

X propo.iÇI~ pretende vedar a publicidade d•••••

ar09". Tàí 'pUblicidÁde. na per.pectiv. do pro~eto.

hav.rl d. t.r control.. do pr6prio CONFEH qu.. quando

autorizar .. ..... zelari por que •• veicul., tAIIbU,

..n..~ 'eacla:recedata quanto ao. "riséos d. con.u!"o.,..

coa dur.çlo • qualidade idlntica I da "proaoçl~ do u.o" •.

Anote-.. aais que a .ut'orizaçlo soaent. serl doida quando

envolvido .v.ntual int.r•••• pllb,lico •

o Estado InterVIr. p.ra COIbir o L:SQ de drogas

illcitas medi.rlta o ex.releio de leu "poder de poliCIa",

par. o que iaporl sancOu especl hc.s que • l.i

cont.mplar." 1510 desmente, ~••d. 10;0, as IllAl'vol.. •

belll orquestrada. insínuaçOe. de que um projeto n••te

s.ntido est.ri. propondo • liberaçlo do uso de dro;...

pelo t.to d. desloc.r do lIlbito do direito penal os

controles r.l.tivos .0 consUllO. A propo.içlo d. uaa

politica N.cional de Oro;.. estl ...ill d.tinida: "a

proposta d. que o trat...nto do uso de dro;as nlo ••ja no

labito do diraito penal, nlo si;nitic.. .bsolut...nte.

lib.raçlo do uso. O que s. qu.r I que a intraçlo sej a d.

outra natureza que nlo p.nal, como hoje se contellPla no

art. 16, d. L.i 6.361, d. 21 de outUbro de 1976. A

cOIIunidad.

ou

cuj..

sanitlria.

..colar,

s.rpode

•

caso,

tOda

no

.r.:..o1vendo

intr.çlo.

M. Qo. O Órgio especifICO, referido no 120, art. 50,

providencianl, I cada periodo de dQza mesas, levantamento a publicaçio da

dedos r.lativos i .XICUÇlo doi PoflliCl Nacional da Droga., relatando 11

• straligia adoIadaI a a nova orientaç6es que IS cil'ClMlSlllncial

indicarem.

M. 10. A cada lr6s anos, I partir doi entrada em vigor doi

presente lei, o Iludido órgio .specifico do governo, ao qual estj afelo o

prllbIama das drogas, prlllIlOVIrá conferincia nacional sobre o asunlO, com

basa, inclusive, llOIlevllltarnantol anuais previstos no artigo antarior.

10. A conferincia referida nessa litigo sanl amplamente

dvuIgada, convidado o público, em geral, a, npaciaIrnanlÍI,~ •

enlldadas públicas • privadas que exerçam ~idades relativa, em qualquer

nMl, i Polltica Nacionaf da Drogas.

20. AI c:ancIus6eI. doi CClI'úrtnciI S«Io~ 10

MinlslII) doi JuItiçI. lICO!'Ilpellhad de recornencIaçOas, se for Cl CIIO, com Cl

olljItivo da .. lICIolarwn evenIuIIia Clll1'IÇIOII na IegisllÇiD sobre drogaa,

com basa na experi6ncia lIl6 entlo realizada.

Pll"ágrlfo único - Aplicam·sa aos casos previstos no li!. 60.

140, •• Il. todlS 11 demlis sanç6es prevIStas na lagisllÇAo sobre trAnsito,

relltivllTllrit. i direçJo em ••1Ido de embrilguez, independentemente doi

reaponsabHidade penal cabivel na hipót.se.

Ar!. 60. É vedada a publicidade, sob toda. IS formas, das

drogas psicoltivas ref.ridas no art. 30. salvo previl ••xpressa IUloriZlÇlo

do órglo competent., referido no 120., art. 50., que avallari, em cada caso,

o eventual interessa público envolvido • sempre acompenhada a

publícidad.l, quando autorizada, de mensagem .sciarecedorl quanto _

riscos da l:ClMUIl1O, com durlçAo • qualidade idlnticls i di JlI'OIl'lOÇiO da

ueo.

Art. 11. O Poder executiVO regulamentar. a pr.aenl.lai, danltCl

da 60 (..s~) dlla contado. d. SUl pubhcaçio.

M, 12. Est. L.i .ntrari .m vogar na doIla d. SUl pubüClÇáo.

.dIlinistrativ•• "

O consumo de dro;a.. nla , apenas ua ·c••o d.

policia" ou -do,ença zuntal-, mas si. C.ScI de prev.nslo

dou.o e d. tisc.lizaçlo • repr...lo ao trltico. Ua

M. 13, R.VOllam-sa 11 dllPOllçOes em con~. em .special

o art. 16 doi L.i 6.368, da 21 de outubro da 1976,

JUSTIFICATIVA

l.i tunda..nUdo

que in.dvertidaaente. cli na tentaçlo ou

,adolescent.e,.0e

intelicidad. de con.uair dro;a.. ficando d.la depend.nt••

nlo coaete o ...ao tipo doi cri.. que ua tr.fic.nta

inveterado. o prillliro , l ...ntav.laante uaa tri.t.

v1t~, o aequndo um criaino.o.
Em relaçac i criançade-r.d.ralConselho

d.Trat.-s. d. proj.to

pUblic.çO.. proaovid.. pelo

esp.cializado I cri.nça '. .0 .dolesc.nt. d.pendent. de
entorpecent.. e droga. atina". 510 incOllp.t1v.i~ ~•

procedi..nto. de criainalizaçlo do u.o coa o direito "I
convivlncia tlllli1iar • cOllunitAri." •• o adol••cente. jl

expllcita a Const1tulclo do Brasil, em seu art. 227,

parágrafo terceiro, item VII, na recollendaclo de que ..,

dever da tam1li.. d. sociedade • do Est.do, asse;urar i

criança e ao adolesctmte. COII absoluta prioridad.. o

direito • convivl:ncia familiar e comunitiria" •

A Proposta da Pol1tica Nacional d. Oro;..

.cresc.nt. que o direito I proteçlo especial, referida

penalaente re.ponsava!.

.tendillentoeprevençlo

..u sujeito I r.pre..lo

deabrange

Politic. 'NAcion.l 'de Oro;..", .prov.d. pela aliori.

daquele Cole;i.do .11 suas reuniOe. de junho e julho 110

• no de 1992.

O projeto diri;e-se, especi.llllnte, I prevençlo

do u.o indevido de dro;•••.•sp.cto que .vulta COa0 u. doa

aai~ illPClrt.ntes no coaplexo e b..tant. div.r.iticado

probllllll& .do con~UIlO de .Ub.Uncia. psicoativa•• E ...ta

••ndo. o proj.to nlo poderia. Coa0 atl .;ora tu.

.co!'t.•c~do. d.ixar d. l.do qualqu.r que ••j. o tipo di

aroqa p.ié:oativa••eja .1. licita ou il1cit••

conveZ'g'_ para & nece.sidade da uaa ·Proposta Para uaa

Entorpecente. - CON!'EIl - do HinisUrio d. JU.tiç.. que

· .....t. proj.to estl previsto'que "todail ..' ciroq..

psico.tiva. - licita. • il1ci'f.. - serlo ~bjeto' do.

policial. ao xadr.z. ao achaque • I açlo p.nal.
As BançO.. contempl:ldas no projeto consultam,

efetiVAmente, o. superiores interesses socia1S, coa
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independ.ntUlente das d....is sançOes cabiv.is.

Ponto d. exc.pcional relevAncia esti .. que todas

alcança lIuito •• is elevado que a exclusiva e inütil

incriminaç&o do uso. t a.sill que os 'estabelecimentos de

trAnsito público qUI! tolerare. o "USO ilicito de drogas

•• luas dependtnc1.. passam, a, realmente, ae c~mpromet.r

no enfrent...ento do problema, na medida em que pagarAo o

preco de seu comportamento com mul tas e suspenslo ou

interdiçlo definiti~a das resp.ctivas atividades.

Quanto ao USC) pesaoal de droga, a16m da multa,

acarretarA ao usuArio a suspensAo ou casacAo de licença

para conduzil qualquer veiculo terrestre, .'reo ou

aaritimo, o ..1110 acontecendo coa que. 'tenha licença pará

porte de arma. Prev., lIa1., • proposta de novo diploma

legal, a susp.nslo elo visto de estada no Pais, se se

tratar de estrangeiro, •• viaqem de turialllO,

prop6.1to d. instigar o seu usô; procura d.finir uma

Polltica Nacional para ."itar o abuso • ó u.o ind.vido

das drogas pdcoativa., licitas ou o ilicitas, visando

conter a propagaçlo do flagelo do vicio ".uas ..i.

variadas formas, para evitar que nos caracterizeaos coa

waa sociedade de dopado., d. viciado. • d.Pendent••, nlo
apenas de fumo e Aleaol, InitS, de tuda. as drog•• licita.

ou ilicitas, d. ef.itos fisicos e psico16gico., que

nest.s tempos contradit6rios e pollmicos da. cris.. se

r.v..t .. d~ t.ntaçlo ilus6ria de refrigério da al.., ...,

na r.alidad. alo causadores d•. grandes ..1.. • vArio.

criae.,nlo· apenas individuais, ... col.tivo., coeo ....

verdad.ira end••ia nacional.

Sala da. S...õ••,.. 8 d. julho ·de·19n

6.--Jo.~J,/,1 "M... t-I.·:t:~
senador LOURIVM. IIAP'J'J:....

as sançO.s ant•• ref.ridas serAo aplicAveis,

indep.ndent....nt. da responsabilidade p.nal que coub.r, a

qu.., no••••110. ca.o. indicado., s. apr.s.ntar ••••tado
de eabria9uU • tudo isso s.. pr.juizo da incid'ncia d.

tOda. as deDai. sancO.. pr.vistas na l.gielaçlo, .obr.

transito, por exltJlllllo.

pr.v.ntiva,do usuirio; dispO. sobre o trAfico ilie1to de

o projeto vlIm aSSlm sanar • amblguidade, o

comportAmento moralista e duplo da pr6prla autorldade

públíca que lncent1va .. criaçao e .. manutençlo d. centros

de pcevenclo integral, em que, portanto, s. realiza o·

trat....nto de probl.mas· decorrente. do consumo de drogas,

e propO., ao lIIesmo tempo, a prlelo para a clientela

d....s centros, p.la conduta do uso.
A previslo. inserida 110 pr6prio corpo da l.i, d.

se proc.u.r, trienalill.nt., i confer'ncia nacional sobre a

questlo da droga no .BruU, coa objetivo de .nc...inbar

conclusO••• r.cOlll.ndaçO.s ao Ministro da Justiça, t •• o

prop6.ito d. identificar .v.ntuais correç~.. ns /II••ma lei

sobre drogas, co. bas. na .xp.rilncia at6 .ntlo

adquir.ida.
E, final/ll.nte, o Proj no cuida, d. forma

Ora, est. ai clarissimo que • finalidAde da

sançlo nlo é a aplicaçlo da p.na pala p.na, mas a

pres.rvaç&o do int.ress. público, sempre que o m.slllO

po••a s.r pr.judicado coa a conduta do individuo e.

sociedad••
. A' ref.rida proposiçlo preverA qu.: ·0 6rglo ou

autoridade a qu.. incumbir a .xecuçlo do. progr..... d.

pr.vençla apre.nd.rA, supre,. a droga destinada a u.o

pe.soai • llic1to••• •· Portanto, a apre.ns",", sempre, da

droqa, nlo da P"SOIl, que t.. sido a causa mdor d.

. tanto. d.~do. d. al<;lUn. policiais, co. o fo.ento da

~orrupçlo ativã • "l'a.lIiva.
. .. ·prev~-!l~. ~ll serA ex.rcido !'O caso do uso d.

cli'0\l&., ·0" ·"pÓd.r .. d. Policia·. do E.tado, • nlo.

.xclusivaaente, ·0 ~ocl.r da Policia·.

t·,i., .. "·uml.. •,•• """',·nrM". 11,,,'11,""'"
" ..,. r cI,' CIfUl/Uf"'~ •• IlrI"''''''''' .'bu.... ",.".' ''''''r mil Ilt!nll .pfl't'ltrliJ... " ".ll/lIIritl4l1t".,'" ,'""'"'11. d., Ir.fi,'u ""'''fI ffl' tin'll•• m,
.d'·ic/II"". ('lJ,,...I..,,,.. 1° J. nul,•• ,,'flV;'
.ltr•••.

I>I::CIlE'ro N' 7U.9'J2 - DE 21 I1I
DU~.1I1.0 111 Ul71

Rt!(lu!a:'lfwI4 a Lei Jlúnaero 1.3G8. de
21 de OuCuh,,, IIe 111715, que di$lJóC
,nl",,' medida, de preIJenç40 , re
",,,uão do CIátiCO iUcilo , uso 'n"
dev:d·:) de su/.s'4nclu. elltnrpece"te.
ou '1ue determinem depelldlnci4 /i
IIC4 IJ&I psiq&lIC4.

O Prtsldemte da ~p(lbllc..
no uso do alrll·ulçlo que lhe co"rere
o Ilrtiac 81, item lU. da Conatltuiçio,
e nos lc!mns do atUa0 45. da ~..': "(I.
Dlcro I. allll, dI! 21 de outubro de Ig7~,

I.};. N~ 70!ilill, UI:: 19 UI:: UI::ZI::MUItO UI:: 1!1ll6

La .0" '._.::"11.~
.-.-. ---.:.::--::=.. - .......~ e=-.:::./IIIaIi • .....-. e * __-.......

Ano 11:' !:=oL. lui ""Lra "111 V!IlClr na daLa du oua Ilubliclu;lIu.
Art. !I:" Hevul(.moae •• dispuoic4es I!m conLrário. cspL'Ci.lllluntll o

o I r. do ..L. :11 d. l.ci n~ 1I.:UllI. dll :lI de ouLubru dI! 1!1760coapraticado.atosossobreainda,.,droqas;
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"":1 N~ ".n7~. m::l.~ II~: ./111./10111': 1!lIlCJ

,,,~,.. .......1..., ..... ri""'" ....,,.-'0 ...
,•."'" ' ..' .." ~.'na·l .'í'.'''.iLl ON •

'm'· "'",,·,.1', o" ." 'I"m."'• ..41.' , ,.
'''~'H'lll''

An. 10. () art. iS6 lha I".i ",:" ' .•"1, d~ III .lu cmLulwCl dtt
1171, pa..a • viJlllrar acl't'lICitlu d,' parátP'.f" único. com a ..
.-ü"'" Macio:

-An. ali. ••••••...••••••••••••••••••.•..•••.•••••••

•••r'.r.f" unicn, JlI6 prnml pruC:lodillwnlal. dt.~l' ,,_pl.
IMIn '1WI'Io cnnhutow ,'m dobro Illumdu ~. lra"ar 11M crJnHItI
pnovh.tulI alOI. art». 12. 1:1 .. I....

AComiIoIo·do~ SociIII·· DeciIIo Torminativa
J!ullIicado ao DCN ($eçJcl1I), do !!.7.~

PARECER NO 125, DE 1994

!lcls Mtt5IES, t.l1E llc:~n,a para conLluzir' qlJoillqultl'" yC'iculo .. se a 1""r.ciD

se der quando da c.ondudâo do MfI't.lnCt, óilgr.Yarrdo-~1r li sanc:âo no caso dtr'. .
... trlncldincl .. , cu 'AR .. In'rôlC;:So DCOrr na conduc:iio t.I. ltUalllu.", •• io

de transrorte públ ic.o, loulopensio ou c aEão "de 1 icenca p.,..a ItDI"'tl:'

de .. r.,,'l; paga.cnto tJtr MUltõ'l' ~, ~. ~Iit tr.tanloJo de turi'Sta ".tran• .,i-
ra, louloPIEIl.ilo de !ou.. perMi!loloâo dr e!.t ...da no Pai•• Igua.is. ".nc:i.s ..50

taMbéM apllc;adas aos condutores tJe veicules lIue sltJaa li'ncorftr..doa ••

••tado de ....bri.glJcz Ir, IIlltutati'" MlJtal1dJ", apllc:ando-!!olt I"J. usuário..

de dro!JôAs, tI'Je nio o álcool, :l~ dl? ... i!l :ia.nc:ões prevista,", na lC'lsla

c;.io '!tob.... CI trân~lto, r.-latlvô':UIIa'nt. ia dir"~.D de veículo.... c.t.da

d•••br iaguez.

OlJtro dl"PQf,itlvo õ1l1pna alo pe••aas- jurídicas. ou Itual""tr
DA CDHISSID Df ASSUNTOI SOCIAIS
lO Projeta de L•• do Senada d. nO '.5ociE'doJ.tlc Jc i"ato ~IJC l:olereM o IJSI) 11 (cito dlf dr-09as 'ltM 'I..... tt'St.a-
94, de 1113. ti ... ·Dí .,a. labra I
Pol itlca M,clana' de O"D'" • d' LJ ..h:c.inumta~, co. 'lllflC:ÔItL ~'JE: via da fol_",l •• tlMlltll à Int...diclo da-
outr •• p ... 'ld.ncl ••••

IInit Iv;:a..

o PI"'o.Jcto ÚIf l.el sob .ln.ili'j~, lJe llutari'l llo nnÍ:J .... San..dur- li•• !'lIicoiatlv... licita. \JIJ iliclta·). :iob detar••n:"".,, COftllic........

Laurival i:t.,:lJs..ta, v,,'!IJ,. s.abrlt ua. 1'01(tica NaCionAl de Oro.ati, que 4PlIt.b.lcr....

enf'at iZIl .Db,..••'1nltir. oi. IIIll:d id:a. (Ir.v~::nt l v ... .ao U:JO indevida dI!' dr-a-,
••••

ae.unda diz o ilus.lre l1utor na ju.t if'icac::lo da Projeto,

••te 'unda...,ta-... e. publ ica\:i.r. pr'o.avhl•• pela Conselho Feder"l

de ElltofPICC'cntc" - CONFEN .. cio tíini!"tirlo da Ju"tlÇ.'''' p quc c:onvergl-

Ma h,,' ia fr ..ntlf r i.pi.. ao 'rslD nCll"'..liVD .. coar ..

PaI (t rci Hac lónal de Orosas u•• r-eav.allllclo anu.al de ha. Atlv .....

c' 11 pro.cc,la... cada tri.. anDC, dat Con'"",'ncla "'clGllal ...,.••••

..unto. c.uJ.... ·conclu.re. ''Serla ·.nc... lnh.." ...... &D "''''..trD .... ·....tl"...

cc. o obj~tiva de ~.f •• adatada. eventual. cor.....'" n. 1••'slac18

.obre draD.~.

da D~Dg~.", já aprDvada vela maloria daquele Colegiado, ~M .ua. reu

nla•• de Junho If Julho ÚO .no ú. 1992. o ~rt. 311. dD d(zer ~U. -ta... ~". "'0".....le..t1YS. - 11

cit••• Ilreltas - .!frlo obJ.to da. ""0"'''••• ..,..vntlwn". , .......
conf'ut.io conceritlJal no que tangR •• dra.......... lcDath'•• licita•• pol.

OI!' f'lIlo, o ProJ~ta der Lei ell csotuda r.rfe,.-".. , eM .cu can- a( ,a.t•• se In&:luir, aI•• llo alcool • do tabacD..... Ic...nt.. vari ..-

texto, quase qUIf eHclu1iiv3l11ltrnte ;i, prlrvenc:ão loJo uso tJe dro$law- p.lco... - do... que vráa de.dr UM ~i.pl •• anal ••• lco, ou dI' u. r.laManta ••cu.-

tlv.s, IlqlJl cl.""I'icada!i. coa0 licita... il(cltll1o, dct.rIllinando ô1l0

Podltr P'ibllL:o o úRvcr ti. Il ..tabelltc.... progra••• trduc.t iVOli, loJe"lt 1001.-

dos aotl ."iMeiro Ir "egundo graus d.. cntdno, COMO traltalhQ lRultldi.-

OIl'ro .,. et 0 01 •. d crl.ln~llzaclD do .'.pl..

UH •• "r..... 1._'" ao llwllr I tru ""cr ·..u da ,.na d.

d.t........~'., (".1'.) ..;".. ... ( ) _. e ~~t .. ~. 21 (.. 111-
, .. :i-,," : '.. •

te) • H (CIH_t..) "I••_U•• C_for. "It.. o U't. 16 11.. L.I

••:UI. " ••. '.&".. ~_ 'i"': _ ~I""" 1..... ,1'.-
.....clo • 1'.11I' _,,"Ic. lltalt. It _ illllwl l10t t"'I...

Irntor_.._•• 0Il _ i_ ••r +'i. 'ta'" 0Il ,.t.i ell
"'.'J,'f .. t, 1)1i.· l' • 1 '

outr.. lII'ovl.... ' ......

1.... , aa. ..d Ic.,...nto. ant i pslcl6t I.:os •••••ne 1&'. ao t,..ta.eftto de

dD.n~." ••f.tals de natureza Iravt, Ir que "10' irlduz•• à dapenCSlnr.la

"(sica au p.(,.uica. Conclu(.o•• pai., pel. '1dlçia lllt u.a r-••salv.

que vlrr,h. di.· ..... r po•• ivlrllo .lfU(VOCtilSr··-

UMa 4'all.1r. t(UI: ao naliscr ver til, no ('I' DJeto cic L.e I Ir", ;ar"P'It~O

é .. in«xlstinciA cJ .. inclu'J:io ca."u':sÓl"t~, oas ()"'Du~aM.~ ~,.eY.nt\YD"

cer.undár fOfo I: t:ercl-'l"lCt., j~to Í!, d. trata.urnt" « rC'.bll1t:.~la, da.

úc,.cndlfnttt. t.le drogA" P'ioI CDôAt IV,'l'S, llCIlll coa0 '~ n"cc.s:i.I"' j.'l r!feductlç:io

das .irAl. c.onsualdo",·,. eventu.is. U.a ....nda ad'l'v. vir \Ir. .""Il,-'r ...-

ta Irave lacun••

'01'" d.rracfelro, cou,oidefD.aOl' o ."t. aR - que veda a publi-

Cl t.IHI"• .a. 'ar••• , da•.d a ....... Ico.tlv licitas .. Il(cl-

, ,..••1\10 prolvl .. Ir ~lllll'.a.....t lz.dD d to.ld.d.. CD.~.t.n-

te _~ • _ ......... fera" art. 2211 da COIIatl.t.. lcio " ..d.ra" D .....1

tal...., r..'''lc''. 1... la ••••u 411. no. t.r.Ds do Ihclao XI. dD
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3'1. If oio" I:OMO :le coloca" de proiblçio pura e 'Ai.pIes c da cMilin- podErá sustar. velc.ulac.S" c..$O JIJlguC c,C1ntrar itlr o int&:rEs;s>e públ j-

el. de .u.t"rlzit~ia prÉvia dlt aulkol"ldade ,o.patente - C'lue, ••ora, "c- co" cabendo recurso de-.lSil dRCis:io ao Ministro d.l. JUlIt: 11;•• "

,.c dirct.a••ntc o 652 do já cU ......o ..."t. 2iZ. d. Lei H..nd••ltntal. C;a-

bit. aqui'" YOI~" '1......"da ••n~.dDr. dCE.ta .. Iv. de lnc.on..t.ituclona-

Ildad...

A nio 5.Er l'or r.sl;t lltc.."s,iÍr ias r .. t If'icac;ões. ~a.o. Intei-

r ....nt .. 'avor_vltlz it iiProvac;:io do p"clIcnte Projeto d. L.ri. 1:QM oi In

r.lusão dita Sicguint .." Rlu:nda••

EIIOIDA NlI 1 _ ( n~

NIli"t. 3D ••••••••••••••••

Par~gnlf'o ()nico. !!xClU"'M-5. do dlliPolttCl nltt.t .. artigo os.

••dicilNRntO$ p-sh:oat Ivos Já. ob.ieto tlc 1•• isli1~:iQ .r ccntro-

1. da autoridade !.llrlitària......

Ellt:NOA NlI 2 • O\i

',' .
Acre'Scllnt.-'Se o ~.l1uint. :zg &0 art. 6Q" r ..nua.randQ-~.

H{W ~. 61l. J ••••••••• ••• u •••,••,.,•••••••••••••••••••••••••••••

11l •••••••••• o o ••• o ••••••••••••• o •• o •••••• o •• o. o ••••

22 Toda pc!'s". encontrada portando dl"oSla ... qUiilnti-.
dad.. que car..,:t.r ize a sua u~st Ina,:ia ao U'.IO 1'''.0;03.1

e 111s;ltg !olrr1Í. InteSl... ada cuapulI.or ia.cnte •• ,.I"ogra

'lias dI:' pr Itv..:nc;íio, na,; (as." '"'''' qUI: o 1Budo fturd I CO-PE-

ricial a5sl~ o indicar.

EIlENDA NlI 3 _ (lIj

Di-se .a sell,linte rlrthu;io ílD art. 8511

drogas :1$; COo'lt I V.i\:s, r."~r t d.1s 00 .1rt.. 3~,. t" i C:l cond i c I on~da. .10S

a) 5e de IIIlcdic.a.Rnto pt',lcoativo. objr:to rl .. legi!oladio •

controle d~ autoridõl\dlt o;;..ani'tárf.l,; ~r~... t'''lriglr-'!i.-;i ~1I publ ica,o..~

técnicas .. proPllgandí'!ot ie•• t11r.t I nada. ao. F<ro"i!.",i~nai!tt d.. !lilú,d~ de

.1 - JUTAHY I1AGALHlIES - PRESIDENTE

.2 - colSAR DIAS - RELATDR

e3 - DIRCEU CARNEIRO

114 - ALI1IR GABR IEL

.:5 - REGINALOD DUARTE

., - I1AGND BACELAR

.7 - LUCIDID PORTELLA

•• - EPIToIlCIO CAFETEIR'

''1 - /lOI5oíS ARRID

l' - NELSON CARNEIRO

11 - .I0Nll5 PINHEIRO

12 - .JOIO ROCHA

13 - RONIILDD ARAOIo

14 - ClIIlaLDS PATROCiNIO

1:5 - COUTINHO .I0RGE

16 - IlEIIIA FILHO

17.' lOUftJU~t l~f71171J

TEXTO I UUlL l'lPlfOV"OO r'LLn [;()IIHHiaO OI:. I\SSUNfOl..t !;;QCIAIS

PROJeTD De LEI DD sellllOO Ne 94, DE 1'1'13

n I '-'I'PI t',I'I,1 I" ;1 Pt. J I' i C:i' a.,r. I tlll" I tir Ur (,t,,\':' r'
LI ... 1.0111" .I~. :'r li,," I ,It' 11 l, I ......

Art .. 2Q - A....tlvidi\dcl':o ch:' prevrnç.,âtJ C;o l.1~.n illdr:,.-iclo dE:

l iti\S 5J!rf:\o ob.;eto dlJ~ pragr.:AII ...s rrcvent ivo'5. ~'·.Il.t In3L1tJ~ :AO!3,
f",IM.lro I! !oR9'Jlldc1 !Jr ..u .. dlr enltina. [,OMO lnlllJillho r."Jltldl!toc'ipli-

nar. inl:eg~.do, >lO d~5l?nvolvi.cnto lIorflto'\l do curr(cul!J'J' envo1Ytmdo

todill. ti c!JII':lUitlAdt:: I:~cohu·,. cuJat. c.arlolctl!'rí!iticõit'!o prór,rl ... !!."rio

1ey..d~:i eM ,'=0"1:-" ~ ... t'orMulÔ1lç:liQ dos , ,,:apeet IVQ~ progrnlll.l,s.

PiIlr ;,í,grAf"o Úll h.o. E)(clu~..-!.... do di tlopc'!IoLtI "to ble ar ti 90 C'$

.2dh':a.~nl:o:; t':sit:oa.tlva.. ,i" objvbJ de lIlZ9i·.51aç:io I! conlro1"f d ....

'lutor idiut,.. !.anltár iil.

Art,;; '"',) - " POllcr Plíbli'co ~..:.t jnllUl"'r.~ .:\ or!JI"lli~n(,:~tJ Ut'

b) !... de outra. droga.. plolcoatlvlllo, C'on!.Oilnt .. as norMas; f1rt: .. 'AI -: Os'rro!Jr'o\tlt"t. pú,bllC,os de rreven"ilQ,. co,upr .. ';~o-

b.ix....a •• ".10 .,...io'co."..te-nt.. ",w'erlrJd -nd- ' 2g 'do art. :SQ. o 'tuaI didn~ de f'Ulllti!\ hll'cgra\; $a d~l>i;ultrà'n ('11 tl'é& ra!'oE.'s:
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1- PI' 'filiá,.. ia, conFor... se dir ijAM • pe:ssu. ant.s do uso der quando d ... ccrr.du,"io du nU".Il'ID·OU r'or aca"ião dl:l~. cabO hajil,

ou ela Of.:ClI·r~lic ia ot: proJ"lFllulS deI. con"tr'lu.mtcs;r

,"rntp!õ do ccU'!o·UltllJ. lPI!t o DbJet Ivo 'dr! ",.!pera-Ien.,

C.eAÇo;a ,.... iJ IcIIt!SrlIa !te rcpl:tir plrla tcrc.c'r. vez:

b) 5usp~n5io, par u. Ano" ~~ liclrnç~ re'«rid~ na alínea

"upra « 11I)1r c.asas ;a] i prltvllótoa. qUII.••dD lo!!' trl&tar de 'tualqu."

.«io «.I .. trllnsporte público. l.:lIs'S~d.a .a licenç. n.a hipóteslt de rlt-

[ltrt.lçilo da in;rad'OJ

c) IIusPf:nsfio de J i c.nc:a F'ilra ~orle de ar ..a" par "cls

rilri4srilfo iR - A 'N1pl••Rntaç:ão d. I1rogrllMiU' ptíbl icos de

prt:Y~nc;:ão, abrannr:nltts IJ•• di ferlrot •• "lll"es rettrr i das n••te art i

90, 1,QJ:il!'ril l.r .. v...rtic:ip..,Qa d. «ntidadv.. nãCJ tlQv.rhk"cntais. d.

.1.corc.lCl COIll as nortl1tilS rorwulad:J.l5 p ..l0 .rAio p,..prlo ,",o Oov.,..no F'.,,
til:ral 0-.0 rt"l:al Ie~l'" Ilff'lo o il.~",untQ.

P.ar'~rõif'o 251 - S:io lRgít i ...s ..s at: Jvidiluhr" autor I ,;:adi1~

qur VI!of:M illl"tf'Jllcnh,," qualquer da. "'••cs que 1r,tRgr~. o. pro'gr'á

.... 5 tle prt:'yttnç!io, '::.'liJ~ntJo ao' &irglio nor.~t Ivo e coortJ«h.1dor (I .. Po"

1 ít Ita HeAC ional de DI'O!:Jl.5 d Ir fa.ir event.uais dúvidalt .or IIhhu••0

brE ~at€rl~ constante de~te p.r••rafo.

~istf"lll~ IIC" VIH'~CI (("llcr*,l. EM t:C!IoaC'orr1o COJll Olt tel'lcOL Mediante os.

dn \:~n\:n,h" ou pros(;riç.fio" salvo auloriotl1.ç:io leR'll.

Pill'~nr""'l:I H! - O úrgtio ou lautor idtl.de .. ClU•• Inc.ull1uir ...

flh,''! lE'laJ IZ1UlO POr e's!':... t.11t: ihe". lkvrado" ~Il qualquer hipiittrSif
r

tErll10 L':il"C'uhstanciado ..

rar"grk-ro 22 - Todal PI'••O. trncontr;cdll portll,.da droga Ir.

.,"'". f."\f:tlti'!fõ 1':", qUIr o lAudo nuÉdico-pcricial Olssi. o indi'.I".

Pacrágr;c;o 3R - O rO.SiuJdor dlt droglll rarir; u..a pl:.,.oal r

"",. contl"':o~' "'enciun.....da'.l nt'.lte ..rthlo. será .-dvtr\:hJo P1E1,", il.uto-

l(!nhiAtII !':.rdo Rr'l i LôlCii4!o. cxc:.t:to nu CiAF..CI dp. I·rçwar o JIITratar. na

ft~r""\ d'~ J~~',i" t;"o;..\:..h.ln tJe (1obr"";.:~;'

._e) !i".e Soe tr.bu d,' cIotrt.lll!Js:iro. rtM viageM dI!' luri"'.o •

..cr4 o;,u'J,~lEn:;a ,"a, SUa pcrllli55fíra UI!' 'f:stauti no Po1.(s. 'inucp~ndlrntlo!.(m-

te d~. dcNai!o Lançüc~ c.Liv~í~.

Art:. 72 - Alo s.•nç.Cir:!t flr~vilih,,, nal. 1...l:r'-II i.... La. " e d,

p.rágr""ú· '4!:l; do art.' 69. OCd~D il~lic~v~'s~ ind~PtrntJRnt••~ntll da

,trsrctnt;!.alifllchu:Sc" 'j..enal·q·.lc· é'Óuber. il·'quc.... nó~ MIt••OICo c ••as ali
,

ind iCo'ldo.;··sli JlprlrlSt:lnl:.r" eM ..~t:lda de «Mbr IMgUez.

Pkrág(alo yniLO - Aplica.-c~ ao. ca.os prcvi.ta. no

da- eMbr iag'.lez. il.d~Pltndl:ntr:.1LrltRda r «.pon'loal» i 1 idad.. Pt'nal call;-

Vl!:l 001. hi?ó\:.~lt.

Arl. Ela - ti ...ubll(. id:tdr. s;ob tod•• ·Lt:. .uas f'or.i1., d ...,
~roads p.icoatlv~. refcridy. n~ Art. aQ. ~ic. condicionada aos

f.eguinttrt.õ c.rlt'rlo",.

control« da autoridade ,.nit;,i, i •• rttstrln.lr-••-á •• ftubllc.ci••

ti~ni.t.a" I: proJ"l'a9?l;ndi ...t ica. dc..t Inada. ao~ pro#I •• lonah. de .aúeJe

d. nível .up~"ior,

su. o 'lU",) I"odt:rá SIJ1ótóll" .~ vcil.':ulA~i" C,'l'lôf) Jul!Juc CL1nlrn"i ..r U

.nlel C'5!!.c rl.;IJ] jc.Q. c.~IIl:rltlo rE·c.... r50n dC!oloa d~c:n.ãD ao t1lni.lro da.

(u l~ 92 - O'ornlio e~l)ecif'icor refc-rido"tI Pan'slr,,'a :lI:!,

~r~. ~2. provldcncl~rJ•• c.~a par'odo de tJn~c ••••5. lcvanta••n-

Art. 1. - A cad~ tri_ ano•• & ~artir da Entrada •• vl

gar ri. prr'!ocntR 1.. 1. o aludido ".;0 c:ul.c.lfico do .ov.rno. -.D

'1ual ~stá Afeto a pro.bleMa d... d"oga-.. proaov..rá cantllrln.:l. na

cional !!.alu·t!· Cf "'~5unto, c,o.. 1"'iI,5o... inc.lus.lvl:. no" lcvantaMlE'rlto!5.

lo.

. -
rtrlal.ncJo -'5 lrsl:,.atÊ.illS :&dot"dil.. .. • .. nov.a•

llr r~,' 'ui ~~ 1;, I ;

c.) illtEl"tJi<;Ho cJefinltiVõl-

Pat;il'~r.'l{'t1 5r: - GIJE.:lI quer C).'J.I· f;,.C;iJ, uso plt:s'Jooal .. 11ic.ito

L1~ dro!J'cts 1ir.,~ 'juJ~ito ~":i 'õC~lJintE5 50*nçàtZ'lô. ;tlê. da o1.prccnsio doA

.
to utt u~o públi~o.

aou.. l!!! prcvisto!$ 00 .:lrtlga ant.:rrior.

Pa,."grafo 1f1 - A cemff!'rirlCiil referida nVioloe ilrtilo ~.r'

...pl ••ent .. divul~old.a, .:onvido1lllo 13 públl(;o, R" gllral. tl. Itsp.,Jal

.I:nt ... pts."oat:. c t1cnt id1Ad~s públ ic•• fl pr iv..d..... qUI: t:X«:l"ç•• llt ivi

dadtt. rttl;al:lvialS. e .. '1uA1C1Uttr n{vf21. :.. Polltic.. Nil.L:iono'll dlf Oro-

..a••

li. for o caso. 1:.0. D obJet Ivo dI: 1." adotar•• eventuais. ca're~;t:s.
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: AVl'. ,::t'

SUBSECRETARIA DE COHISSüES

COHISS~O:DE ASSUNTOS SOCIAIS

OF/CAs/,a01/94

Prcs i «Í!rnt ll!.

Drasília .... dr Maio d~ 1994

ta Interno. COMun ico a V.E>la.' que 'e.ta Co.is.io aprovou o, PLS

.94/93. que Ndl.pie sobre a política nacional de droga. e dá outra.

provldência.,N. e. reunilo de t3.. de .ala de 1994. I

na DPortunldade renova a V.Exa••eus pr~testos de

elevada, est i _ i ., can.1 dera",I..,.:;

Exao. SI'.

Senador HUMBERTO LUCENA
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rROJETO DE LEI N- 1.113, DE .19tl .

(APENSAOO NJ PL. 4591/94)

Abril de 1996

Dilpãe .obre a prev••eio. o tNt_nto. a fi.calbaeio.
.0 controle e e r.p....~io do trático il!cito e do u.o 11
devido de entorpecente. e dI'O... atina e di outra. PI'!
vidincia••

<As COlIISSOES DE SmUIIlIADl sOcIAL E rww. I DI: COIIl
TI'rUIcAO E JUSTIÇA E DE IEIlt\cAO) .

O'COHCftESSO NACIONAL decr.t.:

CA,rTULO I - DAS OI~~ÇOES GlAAII

Art.l. _ ~ devar de tod•• a. pa••oa•• naclonel.
ou ••tr.ngelr••• cal daelclllo ou ••de na 'al•• eola~r'r nl p~
vençlO do tr,rlco lllclto • do u.o Indevida de .~.tlncl. entlr.
p.cent•• drog•••tin.. '

'.r'gr.ro Onlco ~ A p••SO. Jurl410. ~••ollclt••
de. nlo pr..ter. InJu.Utlcld_t••• collberac" .r.vI.t. na.··
t••rUGo t.d l"llleUunt. su.;.n.aa ou nege4Io. quel..,.r lU.l

. 110. ou .ullv.nçO" d. Unllo. do. Estada., do OI.trUI ''''rel I
do_ Munlclplo•• 11.. c~ di .u•• eut.rqul••• .-pr•••• ~llo•••
socled.de. de ec_I. IUt•• tuncllçOl..... pane • r• ...,..••
IIllldecle da ·autorld.d. coriCe-.nt••

Art.jle • '.re o. Un. d.~ta 1al .er" oon.ldpre
·dl. ~.tlncl•• entorpecent•• ou·dra,a••rln. equel.1 QUI •••1•.
ror...specltic.d..· .. lei. trat · ou convançllH lntlrnaclo '.
n.l.. ou ulaclon.da. pala drgle c tentl .. "lnll"l1... SIj
de. ·lllCUb•• 'SUc1. ' ..r.1 ••l"'rer nareal de centrell I
11.t.~1 • "i••p..to do. produto. ijijIllca. utllll...ell na 11"".
raçlo••atl'lçlo; produç" e tran.róPlt" ...~.t"I•• antores
c.nto•• drog•••rln•• ·

,"'grafo li -~~ •• clrcuantlnll'l ••al" •
r..; dlvl .er revlstl •••PlClticaçlo I .,. H rerlre I ·OllUt •
d••t. artlga.~cu•••clu." ou Inciu." .. naval .Ub.tlnel.1 1ft •

torpac.nta. ou' draga.' .Un••
'. .

'adgraro 21 • Inc~. lO NllÍlatfr10 .. SMWe••tr.."
da ~eu. elrg.o•••pecll11rldo.. o .. 'oDllronldacle o "Ut! •
c.' ..tall.i.clda pala ConNlllo ' ..rei .. Intor""'t , Uld'
ln.truçO•• de C.r,t.r garll loar. prol~lçlo. 11.1t..... rl"'11
zaç" • c~trol. d~' produç.,. 11I ea.rc11 o .'UH .. _.tlnel.
:I~torpec.nt. ou drOlll .n.. ou •••PlC1IU.... r.-euuo ...
• eantanha. podendo • nSCIUr.." • I contrai. Hr... ..1......
• Orgia•. congtntra. do. IItldol' • "'Dlltrltl ''''ral•

. .!' • • ~., ,0

ilrt. 'I' i;. : Q Sl.t_ IIIcl....... I'n1IIIICIo. Fi..aU...
çlO. Contrai•• Itep~".... EntorPlClent•••• c_Utul. "11
conjunto ~ Orgló..;':-«t!U'" .,. .aer_. not "U.. r"'r.l.
• ltldUll • eunlcl"l••••Uv141c1e. de IIUvlIIÇ", rllC~l1l"lo •
controla' • repr...... trUIH lUcU' • cio UH In_vi;' .. en
torlllCent... dragas .Unl. bII _ .0 • r"'raélo ~"........
illntll._ U.U.... 11III .traulçMI'" • ,;".. .

. <l .' .•. " " .
• ,.r'ol.ro I1nlCl •. O Slat'" IlIICIlonel .. 'rIV"1o

'lic.ul,," • IIl11r..... 4IliItar~'ertll'1l" I fIrtIII.
II!'taaltrutur"- par dIcrIü íII PlIcIU a.-t~"~

Art ... - '0 Consalho Fedeul d. Entorpecente.. Org.o
centr.l do Slst_ N.clonal d. 'r.venç.o. FbcIU:'Ç'O. Contra_
I•• ·1I...r....o d* Entorpecent••• con.Utu!do • orglnlz.do n.
conrar.ld" • 1.1. Inculll. propor • polltlcl nlclonal d. entor
IIHlftt.1 • dragas .rlnl. -

Art.'1 - ~ '.cult.do • Unilo call1lru conv'nlo.
c.... E.tldO~ • Munlclplo•• vl.ando • prevenç.o;·ó·tratl..nto •
• UIC.UI".O. o contrai••• r..r....o· do tr'tlco Illclto. da
u•• Indevida de drog•••

P.r'gr.'o Onlco • podia o. E.t;do. I Munlc!pl0••
NI• • 1 rlnl d••te artigo • p.re .tu.ç.o no. UIlt.. de .UI. r..
pectlv•• 're••• caep.tlncl••• con.tltulr • organlzlr. n. conror.
IIJdede de lal. Connlho. de Entorpecent•••

Art." • A. autorld.d•••anlt'rll.. judlel'rl •
a•• IIIllcl.l•••lrendag'rla. dev.. org.nlz.r ...nt.r e.tatl.tl_
c••• rlllltrOl • 4&1.11 Inror.... Inar.nt.... re.pectlvI••tlvl_dad... r.l.clon.dal COl I pr.v.nçlo. • rl.c.llzaÇIO. a controla •

.•.ripr...... QUS' trata .,tl lal. r_tendo .null..nt•••0 Con.!
llle 'lder.l de Entorpecentl•• 01 dado•• aII.arv.ç.... .ug••t ...
Int~ldal pertlnent.1 ••UI IIIllc.ç.o. b.. caIO a .lalloraç.o da
r.l.t'rlo ~1 d••t. ao elrgla Int.rnlclonll da Controla d. EntOL
PlCant.l. .

Art.71 _ Ao Con••lho '.d.ral d. EntorPec.nt•••
.. autorld.dll JudleUrl.1 ••0 Mlnl.thlo I'lillllco '''cult~ •
....n ... Iftt"ldo nec•••hta•.• ltld.p......t_tI d. In.taure_ .
ç" .. proc"laanto penll·lnv••tlglt'rlo ou Judlcl.l. r.qul.lt.r
•• autorldlde' ...nltilrll. ou tI.cal•• r••Uzatlo d. ln.peç.o .1
...,.... lndu.tri.l, • c_rellll. ..tallalecl_to. ho.plt.l.
ra•• di pa.qull., de ensina. ou cong....r••• a..l' COlO o••arvl 
va. "'le.1 • rlrNClutlc:o. qu. produzir... vlndar... caeprar.. ,
conlUllr.. ou rornec.r.. ~.tlncl. entorpecente • droga. arln••. .

. 'Sr••ro 'rl..lro • A ln.tltulçlo ou .utorld.d.
~1.ltlfttoP" ••ll"Ir r..r'.lRt~t. ou t6cnlco asoecl.l1z•• '
.. ..ro lsUr • In.p.... de QU& trato ••t. artlga. ou,.. ror
I ..... c raaar.· "_lllftt••••u. rllUzaçll.

'ultrarl a - ... el....rallnela lU di U~l••
ç" J_lol.l dai ...ra••1 011 at••lacl_tOl r.rarldo. nest. art!

. li, -..l.,.r outr.·.. .,. .dlt...Ub.tlnchl entKlI.cent'l
o Il'Inl.......1.U......,·r.rNCIuUc.. .,. •• CDlltanh...
..--. li" Jltba perlll'." qull'tr..no I n.PII=Uvo procldllln 
tI••_r·, I...lat. 'lHraç" .. ,ullt.tnat.laçOl.. ordlnlndo •
autorl'''' I.t.rl.... lai ••11"1'"'' _gant••doç'" da. "dldal
_~l..· li nelltlllllttli· lta;, _"~.tInc1l1 entorpa -
cant.l, ......U ... lU l.U ! f_IuUco. orrececlede••

'ar.",')I· i A v'" .. hllU IKlltUea ••1IIIC1'
.U.... r.raacluUe••rrlÇlllldl ....., ralUzldl' COlt •. , prelenç.
di r..rllSfttlllt... autoridade lanlt'ri. Ituanta n. .rr.c.d.ç.o.

'ar"r"" ..... Ot'UeltaçlO\ .. h1lt. pdbUH
.......rUclpel"·"1_' rlalca· ... jurlcl1el' r."l.nantl hlllUlt!
.. 11I 'm ....Ule• .,. coeprllVl. antlClpMlllent.,· o ..... lfcl
~ .. ~.tIftIl. au IIrefut. quo.pr.tendl .rr...t.r:
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CA"'OÚ!:O 11 SEÇJlO If - DO TRATAMENTO

DA PREVENÇJlO E 00 TRATAMENTO

5EÇJlO I - DA PREVENÇJlO

Art. " - o dependlnte de substlncln entorpecentes
I drogas arIns rlc. suJllto 's .edld.s previstas neste CapltulQ ~

seçlo.·

Art.8Q - Inculllbe aos Conselhos de Entorpecentes
d~rundir. por todos os ~elos de co.unlcaçlo, as .edidas to.adas
para a prevençlo do tr,rlco lllcito e do uso Inaevldo de ~ubst'n
ciu ento~pe~ent"s .. drogas arIns. -

• ' I I

Art.l. - As red.s dos s.rvlços d. ,slúde dos Estl 
dos. do DIstrito rlderll • dos Munlc!pIos dlve. contlr co. Plogr••as
especUlcos lO trlta.ento de dlPlndentes de substlnclea Intorpec.n _
tu • droges lrins, .. que IStl lei si r.rer••

C""!tULO'IU'

DOS CltIIllS I DAS 1'fNA~

IV_ Cantlll1ul·..· "'lCl\llI to_ DlrI lne"'tlvlr lia

dl"""lr •._ llldlYl. lU • tr"l.. lUclt. clt tub.tlnCl.·"'t.ltI
e",t. lU drIII' .f1"'. .

"ar'gnro' , ... No easo'da In"",.;lo ou trata..!!
to a8bul.torIll DOr ord.. JUdItlI1. dev. s.r· r.lt. I eoaunlclçlo
-.nSll sollr. o· .stldo éIo _lant.· li Julro e....t ...t ••. QUI dar6
cllnel. ao Mlnlst'rl0 ~llc..

1;'" . ; c' • •. ,1'- s~I'''' oultiv. !'" f';l • eo~"'lt. da pllllt••
dlltll11d1. • ,rap.r,," di IUbst.lncl. entorpecente • drog.. .fl...
Ustldl•.Dll'" 0qIn c....tentll .... MIJIltt6rl.· dl- sidcse••

.;?j". e. ;~./." ..~ ,~ ~~<. of: ...~,. ..

. ....ete.: &nc:otrlto .lnc11.......
.... .,,~~:J .. '·"·i,J;.ii,_'t ~':' .~.

'. " . 1-.llIdu&. 1MU...... "'._U.l••l~•• ullr iubltln-
cl. entorpecent.•• drOPI ef1ns. . . .

•• ~, \".t • ... '''''1 ~ .~ .... lo "".- •• ,,',.

11- UU.lza ,lanl .._ t:-.. MGlWt..... "'M
acIIIl"lstr"... prele CIU vlgUlnel.. oU cons"'t.· CIUI out·r. ...1.
.. uUU~•••1~ CI\II gr~tutl~....,t.••1llID tr'f1ce lUolt. di sulJe
thl1 ."'torpacêrit.. iI 'cI~oOe••n.... . ...... ..':" ..

~ \~''''''''!f.'. '.'t> ,'o • .!. .. .~o . ~ :'" 10\•.·v.ql"" "l...;.,,:; ".,.' • .,,'" • I ."

111., r.llbl~" J .... '!li'~1~ 11I. vendi lnc11vlc1aM1ltl ..
..lvent.. lnal"'t.. lnllbrlent.. lU 'reduta que •• cont""'- • Ntll
c.-.nto. controlacIH Dll. Orglo COIIDIt"'t. do Ml..1I"rl0 da IItJdI.

I~ lapÓr"; .xpOrt.; :r_t•• produ•• rebrle.
vendi, ••pIe'. V'ndI ÓU ótlieé'.'r.rfllCa linde que ,r.tuIt.-.nt••
, .... dlf/6lJto. trenlDOrt•• tr.i conslllCl ou lU.rele ..tlrl.- prl
... 1"_ ou produt. QlI1.1eo ....uneoci .' prlDlraçlo ... iub.tln 
CI. entorPeCent.·. drO\ll.lfln•• ou que DOSS. par••••~ fi•. s.r
...,IIJIdI· '... .,' , .... .

.,

lIrt." . - IlIIIOrtK ou 'ICDOrtar•• r_ter. pr~ 
rar. P,Odu,... fllbrloar••clqulrh•• vancllr•••por • vMcle ou· or.r!.
c.r••Inda CI\II grltult.-.nt•• ·t.r ... dIPd.lt•• transoort.r. tr. 
'IIr conslllCl. guerdar. pr.seZIVer••ln15tr.r ou anu'lJIr .... qual
quer fo_•• consuÍlo. substhl. entoZlllCente ou ·drogl••rlnl •
s...utorlz"lcl ou .. d..acordo CDl d.te"lnlçliJ l.g.l ou rlQlll'
-.ntlr.

,_ • racl"s" .....15 • qulnz•. _ • p.IJIIIIftt..... c... tr••~
to•• s.s...,.· dl.s-lUlt•• "

,
. . . Àrt. 15' ~. O trata.lntOIO'; regi.1 eil' lnternlçlo 1lO!

p!tallr • obrlgat6Úo 'qüànilo o quadro clinIco 'do 'd.lÍ.ndent. ou I nl_
tur.zl de SUiS ..nlr.itiçDis pslcoPlto~6glclso e.IgIr.

Pa'r'lirlro " - V.rI ricldl I dlSnlc...id'd' d. lnt.r
nlçlo, subalt.r-s.-' o dlD~dent•.• trlt...nto ... r.gl.. 18bull~orl:.1. CDl IIsisttncl. "dlc•• do serviço soell1.

Par'graro 2. - O. Ist.b.l.cl..ntos hosplt.llr•••
p~lICOS ou Plrticullr.'. que r.ceb.r.. daPandent.s Plrl trltl..n
to. d.v.. 'IncMlntJar '0 ConsllllO ,.deul di EntorPlClnt••• It' ;
dI. 10 d. cada "s••IPI 'stltlstleo do. e.sos .t.ndldos no •••
Intldor. eDl • lndleaçlo rJd c6cllgo d. "d~.r segundo I ela.
sIrlclçlo Iprovld. p.ll Org.nlzaçlo ~~I~ ~. s.~di, vldld. I
aençlo la~ ~ plcllnt••

",i

Padgr'arô llnico - As .ed\dU de que tutl este
artIgo poderlóser eretIvadas, talllb'. por pessols, entidades pÚ

bllc.s ou priv.das, devId••ente .utorlzad.s pelos Conselhos
vlsancro esclsrecI..nto sobre os ereitos e conSlqu'nclu do uso
indevIdo di drogu. ' • 1

" Art." - Slo proibidos, .. todo o terrlt6rIo naclo
nl1, o pl.nUo, • cultuu, • colhllta e • ·e.Plo~.çlo s.. per.issb
legl1, di todu .s pl.nt.s d.s qllais po.... ser 'e.trddu subs'tan:
cles Intorplcentes, lncluld.s n. list.g.. dos 6rglos do MlnlSt.ilo
da S.llde.

Perigr.ro ,. - AlI pl.ntu di qUe tr.t. Istl erUlICI'
dev.. ser destruld.s pel.s .utorid.dls pollci.ls e. seguld" su.
locallzeçlo e·.s· provld'nel., lndlsPlndveis • rupecUv. doeÍlllli!
teÇIO: (Art.5l e·p.dgr.ros).

Art. 10 - Plrl ••~r.Ir. produzir. rlbrlcar. tren!
ror.er, preplrer, possuir, .Inter .. dIP6s!to. 18portar. '.pOrtar,
rl••portlr, re..t.r, trlnsportlr, I.POr, or.r.c.r. v'nd.r,coaprlr;
troclr, c.d.r ~u Idqulrlr, Plr. qullqu.r ri•• substlnells .ntorpe~

cant.s ou drogls Irlns. ou produto qul.lco d.stlnldo • SUl prepli.
,lo, • IndIspens'v.l lIcençl da lutorIdld. s.nlt'rl. lncU8bld8 ~
concedi-la. Observada. .1 d...la ••1glncl.. legal.. . .4'.

Pldgnro ,. ;. IIs tlrrls .. que rores culUveoU
tll.·pl.nt.s serlo••Idl.nt. proe.dl..nto Idlquldo•••proprl.....
conror.ldld. CO. o disposto no Irt.2.' ·ClPut" di constltul,IO f ••
eIIral, ressllvldl I bOI r. do prOPrl.t.r1o que nlo esteJI nl . SUl
po... dlrlt...

per'gr~ro 2. _ A erudlc.,lo "IS pllntes ele qua
trltl .st. Irtlgo rlr_s._' di IOdo nlo pr.Jqplcl.1 lO Icosslst•.•
• 1, llvando-s... contl I prlservl,lo gln'UCI du ISP'el.... I do
..10 ..lente.

'Ir'gr.ro Onleo - r dltpens'" di ••lgtncl. prevI!
t. nast. arUiIo' .

1- • aquI.l,.. c. "'10..entÔ~ "'J~t,:pr.sp~iç"
"'101. di _r'" CI8 OI prec.U" 11..11 • "",l_tlr.I'

11- li vendi ... PrOdut• .".lccI ...~.qulllUcM.
... nac"s'rll • conilCllC1* IN fnlllUdadl' lIc1t••. : ".~" ..o,~

,(M.ti - ta dlr1get1t" '" ......lecl "..J.
no ou IIOSDttll.,. 11I "'"UdIdI _1.1. cultunl, rICrlltJw., ~

Uva CIU ""'flof"'t.· ........t.,. lOlI .1'l"'t "I IIOI.COft ·
lllOs • Int.rpac"'t"; ._.. IUtN Ck'" ... ·I15t · &lftIl di 'NP
vlllÇ". P'J.o.Uz,," .-_ ," InterlllC_'" .. lIifIol;clfI,.rUl
'sSl .trll1ulç". teei.••• Ntll _ '1••·••, ••"".... t,"a...
co UlcJt.·. di ú.. 1_1'" di ••t l •• ""'""lftt... drCllll'
.fl11s. 11I rlolnt. di .u••thlt1Íd•• ~" '. ~'..• '",I' ., ."'~' .,>•. , i.

;. J:t .;; ~ oi;.·: ti ~.l. ;<'t"1 ~rJ

IIrt.12 - 1lCI. p'lIIr... do. cu,... di roitllç.. di
pror.s..u. __ Sé' ll1Cluldl. _1_t.. "'.""t••• suIJ.tlnel-
.. "'torpaceilt••• 'd,ei.. • tI..., ",r... "'s.su". t ..II U.
eDl • l"UN1I1db.1 eJIlIUtleJcI8dI. '. -.,., : 1 ""'" .'H 0

.' "r....f. Onl00':, 1lCI~ .,.;,r.... da ~leetlj111;:...·t ll.
'r•• di cllnel.s llItur.I.. Intlt,,,,t.. doi currleulo. do. curso. da
prl111re • SIQUIldI grlU. Inclulr....-... Clbrlgatorl_t.•• DOftto. CIUI
ClbJ.tlv... prevlllÇ". o .sel.rael_to ... IIItur•••• do. .r.lto.
das SlIlJSt.lnel11 "'torDlcilnt... c1rOlJls' .fin•• do. "toda. uUUa. _ .
doi p.re • IncIuç" • dIOencllncl.. .
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Art.17 - Fabricar, adquirir, ••nder, -l..porter, •• '
portar, transportar, tornec.r ainda que gratulU...nt., possuir Ou
guardar ".qulnis..o, .p.relho, lnstrulllnto Ou qualquer obJto d..Un.
do • t.brlc.çlo, prepar.çlo ou transror".çlo d. substlnel••ntorp.:
c.nt. ou droga .rl", s•••utorl••çlo ou .. d.sacordo co. d.t.r.ln._
çlo l.g.1 ou r.gul....nt.r.

P.n. - s.is • quln...nos d. recluslo • p.g•••nto d. 100 (c••) •
"O (tr...nt·o•• s.ss.nte) dlas-.ult••

. Ar~•. I' - A"OC1.r..- •• du•• ou ••1. p.,so., p.r. O
ti. d. praUcer, r.it.rad•••nt. ou nlo, qu.lquir do. cri••• pre"is
to. n..i. Lel, ••c.~o o ~rl" pre"isto no. "UDo 22. .

P.n. _ ••is • dez .nol d. r.clu.l" • p.g"'nto de 2DO (duzento.) •
''0 (tr.z....to......ti.nte) ·dl••-auitl.

Art, 1f - Adquirir, r.ceber ou ocultu . II~. ou v._
lor ••bld......t. pro"enl.nt. d. tr.rlco l11clto de .ub.tl~l. en~or

pac.nt. ou droga .rl., b" Coa0 tr.n.ror~-lo, dl••laul.r .u. orl 
gea, d••tlno, proorl.d.de,ou transr.rlnell.

P.n" _ ••h • qulllz••nÓ. de '-eclu.1o • p.gaaent. de 100 (c..) •
uo (tr.zentol .....ente) dl..-aulta.

P.."refo 1. - N•• "_I pen•• Incorr. qu.. In.Up,
!nflul, ou d. qu.lquer fo," concorr. p.r. ou. t.rc.lro de boa
f' .dqulr., rec.be OU oculta b" ou ".lor pro"enlent. dII tr'fI
co Illclto dII sub.tlnel. entorpac.nt•• droga .fl••

P"'gr.fo 2. - Adquirir ou reclll.. b" p~o"enllftt. dII
tr.,lco lUclto dII droga, qu., pai. d...rooorçlo .ntr. o ".Ior
• o preço, ou pai. condlçlo d. p."OI QUI o oferec., ~ cIav.
pr••UlIlr áUdo par ......10 crl.lno.o.

....... - detanç", dII dois •••h _., • oav-t. dII ~ (clll 
QllIII~.) • 100 (c..) dl..-ault••

. Art.ZO - Pre.cr.".r ou .lnl.trar, culpo._t., '0 ..

dlco~ dlftU.t., f..aec....Uco ou profl.l1on.1 dII.enf~,.....,sulIi·
tlnel. Ifttorpecent. ou droga .fl., .. do•••"Idlftt t. "l.r
QUI • nac....r1., ou .. de.acordo COll dIIt...lnaç" 1 1 ou r.-
gul_tar.

"'~I - d.tançlo di ••1 doh .no., • PIV-to dII
(trlnt.) • 100 (c..> dl••-ault••

Art.21 - C.der, .. oc••l .. I1IIlc•• gr.tult_t., li!
qulft. quantldlclll dII sub.tlnel. entorpec....t. ou dr... ~fI•• llI1
... d••ou ••tr.lt. raleclon_t•••r. JUftt con.lIIIlr...

Pen. - dIItançlo dII doh • oito _ •• ~ t ~U. dII
100 (c'!'> • 2DO (duz....to.)· dl••_U.,',

Art.22 - Adquirir, receber. gue~r, ou tr...r COftI!
go, .. PIQllIftI qulftUdlclll. Dlr. u.. ,r"rl•••".tlllcl. entorll!
cent. ou droga .fI.. _ eut.rlzaç.. ou .. "._rdll o.- ..t.r
.lnaçlo I.gal ou r..,1àlIenU••
Pan. - dIItlllÇlO ...;,. ('t.ta) _ ••• 1 hlll) _.!' ......t. de
)O (trinta) ••-(l...ente) dl..~lt•• ' .•..

,p.r"r.'o 1. - SI o ete"t. pr.tlear • c.l..· .r."laU
na.t••rtl.. ·.. oc••l" I1IItae flc. suJ.lt•• pene r••trltlv. dII
dlr.l"•• P.,..ent... ~It. pravJ.U. .

...r....f. 21: - li l_ta ..'".. tenda q.
..UtIa arl. ,revl.t. na.U arUgia, t "'aç".
lnt.lr_t. lnc.PII de entlflde•• c.rn.. lUclU .. f.U' . ou
dII dIIt...l11ar-1I dII ecorde COI..... entllldl_t.. .. ..... de
dllPIftlIlncl. Pav.. cOlilliOVldl· pariçl.1iIIftta.~..-lhe tra-
c_t. IlIIluI.tar181 ou outra . '. :" •

A.t.2J - Ylalar, de queliluu 1111 ! .... '

. tr.t. o .rt.2' dII.t.· ui ..
.... - dIItançlO dII .11. _ •• dol._~ • ~t. dII )O
(trlnt.)..~ 1IO C.nsent.) dl••_U•• _ p"'Julzo dU .enç... li
.lnl.trltlv.. • que ••tlv.. .uJ.lto • lnfr.t•••

Art.·2. -A. p.n.. pr.vhta' nõSârUgo. ". 17, 18 •
" desta LI1 .u••ntad" d. Ulti. • doh t.rço.:

I - no caso d. rl1neldtnel.,

11- no C.IO d. tr'rlco co, O ••t.rlor ou d. I.tr.t.rrl_
torI.Ud.d. d. 111 p.nl1,

UI- quando, d.d•• n.tur... , • prac.dlnel. ou • qu.nUd.
d. d••ub.tlnel••ntorp.c.nt. ou droga .rl••pr.endld., •• . c~r:

cunlUnclll do rito. o••ntacedlntn; do agent••vld.nélar••n"ol·
"1.....to ca o tr"lco lUclto org.nh.do, n.clon.l ou lntarn.clo:
n.l,

IY- quando o agent. Uv.r praUc.do o cri.., Dr.v~llC""
do- dII funçlo PÚbUc. ou, ..._ QUI nlo ••arc,ndO. runçlo PÚb1l
c., d Inh.r al••1o di gu.rda·. "lg11Incl.,

V- I. "har ou .Unglr ..nora. de dIIzoit••noa, ou pa.
... ou. t.""., por 'qu.lquer c.u••, dl.lnvld. ou.' .uprl.1de • c!lIli'
elldll dII dlsc.rnl..nto ou dII .utod.t....lnaçJaI· . . .

VI- •• qu.lq.,.r do••to. de prllliraçlo; ••ecUçIo OU con
.UlllÇIo oi:orr.. n.. lMdlaç... ou '11 int.rior tIe ••tltl.lcllltÍft :
to dII ....Ilno lICI ho.pit.lar, dII ... dII ....Ud.dII ••tucllfttll, .oc!
.1, cu~tur.I,rlCr'.~I•••••pOrtl•• ou banlflcl'"t•• di loc.l di
trab.lho col.Uvo, dII ••~ItI.lecl_to ""01 ou de iHlnt"'" !IUI
li r••llz.. '.P.t'cuIO. ou dlv.r di QllIIQllIr natur.z.'. ;..
pr.julzo di lnt.rdlçlo do ••t 11C1 to cOMr.I.I. . .

Art.2' - 01108 dII lnfraç';·.i .rUgo. ·i....',.
1•• li dIIst. LI1, o JuIz pld.r" dIIlx.r dII IIIUC.ã- • p_ ooi reduU:
I. dII l1li • ·dol. terço. llUIlIdI o. agent. naUcl.r .flc••_t. 1Ç'0 de

. bendo ou quodrl1Jla ....I.·llltegrldll ou nIe.. proolclaÍldo aç.. PIftIl;

IIrt.H - O COlICIInIcIII Nr lnftaç.. de IIl••t. nao
.rt•• I'. 11, 1•• l' dI.t. L.l•••c.t. n. hlpdt~1I da .rt. 2','cteVl
c~rlr • pen. prlv.tlv. di Ilblrdlclll lntegr.l.....t.... regi.. f~_
do, "edado o 11vr......to condlclon.l;

. 'C","ITULO ft

00 PIlOCIOIMIIITO,....

IIrt.21 - ~pracldlaant. r.l.tlvo •• prac..... ,.1
crI... dIIflnldol nalt. L.l raga-•• R.lo dhpa.to n••t. Capltulo,.I!
c.IIdo-•• sublllllarl...t••• dl~lç~. dI;C6dl.. di "rQC••~ f11ft11.

IIrt.2'· -.II....lv..... prarrogaÚv.. dII juiz. de
Mlnht"lo I'IllIUco; de eutolldlclll PIIUei'1 •. do .dv", 1\11' f.r..
de I.,~.IIÇIO .. vllClr...... I" _ldII. Hlt algU... OI reghtro••
doe_to. ou peç•• de ln'0flllt'" 'bel e lUte. dII prh" ..
fl.,.ent.... InquiriU ..ncl.1 "ri raç c.l. dIIUIIlda
na.t. LIl. .

·......I:.f. Onlc. ~ 1_.,.... eç.. penei. fio. •
.rlWrl.... Jult • ~enç"'" _1111••~ li r.rat•••t. !lrU...

Art.~ - ~ \,(ltlt. .. nr.ctftlzaç....... or.1ll!ll
deUnld11. nalt. Ui•• IUtorl tenller•• natu..z. lIt .-tlll· -
de ·d. oulI.tlnal••rlllllll* loc'l _ •• eondlç'" .. que •• " _.
_volvou ". IÇIO crl.l_••• ~l......tlftel" de ..1........ cOlf
• cOflllute..... entlCllllnt.. 1aIll'!U... .

'.ÇJIJ 11 - OI f ... Nt...-túlh ,... . . .

. A~t:)O.·-.~fIftde .rl." .ia flatrent••• eut..l....
NUcl.l dei' f...·~l.aç.. na .r..... ,. 111'" .. ,Jula c....

. t ....t •• r_tenda-lhe''''.~..' lUe. IHrlclll.· .

.' ........f. li - ~r~ .fllte da lavretur. de iat. ..
, pri..... tlegl\ent••ftI \acent•• "~.rl.li.... de erl••• ,ouflel

ent. lauda dII cen.tltlÇlO .. naturaz. di· ~.t"'l.. '1..... ...,
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perIto oflclll ou, nl relU deste, por Iiessol idenel. escolhldl
preferentemente, entre es que tenhl" hlblliUçlo t'cnicI.

Par'grefo 2Q - O perito que subscrever o iludo I
que se refere o par'grlfo Interior nlo rtCI iMpedido de participar
di ellboreçlo do lIudo derlnit1vo.

Art.31Q - O inqu'rito policlel deve estlr concluldo
no prezo d. quinze dies, s. O indicildo estiver pr.so•• d. trin 
ti, qUlndo solto.

Pldg~"fo "nico - Os prezas I que s. r.fer. est. Irt!
go pod•• ser ,dulllicldos p.lo juiz. "edilnte pedido Justi rtcldo di
lutorldldl 1I011ci ..1.

Art.32 - A lutoridlde policill ••Incionlndo concr.t!
••nte li circunsUni:ill r.f..idls no ertigo 2' d.stl Lei. d.v.r'
justi ficer, 10gc; IPds e levreture do ItO. li reza.s que I 1.vlre.
• clessiflclçlo 1.g11 dO fito.

.Art.;' • rindo o IIUZo esUbll.cldo no erUgo 31
os lutaS de inqu'rlto policill dlv•• s.r r...tidos • Julzo,s•• pr!
Juizo d. r..11zeçllD post.tior d. outres dUig'ncles destin.d.. .0
IScler.ci••nto do fito, inclllslv•• 'elebor.çlo do l.udo d. • ....
toxicoldgico ., s!' n!tc.~"rio, dll dep.ndlncle, cuJ. IPr...nta 
çlo pode der-SI .t' o di. ~esignlldo ll.~•.••udllnci. d. lnstruçlo
• Julg.,..nto•.
5€çJlO '11 -Oe inshuç18 cri.in.L.

Art.'. - Recebidos os eutos d. inqu'rito pOlici.l·e.
Jubo, c1tva s.r .btrt. vllt••0 lIinllUrio Pl!lIllc. panr no prezo
d. 10 (~z) cU", of.recer d.nlÍtlClia, irroler .U cinco t ..t __
nhes, r.querer .s dili~nci•••• s••nt.nder clbiv.l,. susp.nllo
do proceslO no ceso d. lnfr.çlo 110 .rUgo 22 cuo o r'u s.J. prl.,.
• bio.

P.r'gr.fo Onico - P~r. o of.r.cl••nto d. d.núnci. •
sufici.nt., no toc.nt••••teri.lid.d. do cri... o l.udo • que s.
r.f.re o par"r."· 1., do ntigo 30.

Art." • R.c.bid•• d.núncla, o Juiz ••• 2. hons
ord.n.r' • citlçlo ou requi.içlO do r'u e de'ign.r' dia e hora
per. o int.rrog.t~rio que Se ie'Uzer' d.ntro dos l' (quinze) dies
s.QUlnt'...

Pe-r6gr.fo Onico - 51 o rlq nlO for encontrado no.
.ndneços const...t.s dos Mito., o Juiz deter.ln.d • clt.çlo por
lI,"t.1, _ pr.20 de " (cinco) eu•••

i" ~ : c. ~ ~;: •

Art." - Mo lnterrogatd~io.'s_ ó·r~~.cus.idO'· de
infre~ .0 artigo n. o juiz if'ld.ger' .... eventud' d.iMndtn
cia ., .. c.so da r.spo.t. pÔ.itiv.; sobre ieu propd.ito d••• tr!
ter conv.nient._ta. adverUndCl.o si.n. a. coneaqulnci.s··d.··· jua.

;" t,',:',
d.cl.reçaes.

p.r6gr.'CS'lIiUéo:- !I. o 'riu. 'ICUI~ de infr-e1O .0
artigo 22, .dlWitir .:~'tiéi·da d.lito•••• niolO d~ljr.f·d.p~~
dent.. ..,.. lndlgado "n 'IU prQP6.1to de nlll ..1. li lItUtzu
clt su"tlncJa entor*ente. ,;. t ," '. '.•
· , 't': .,:"~ ~t';4"j ", ....., ,i :1'J t.!~.,f'l I"lt:!,;"!.l."&t·

, ~<%' . ",' . '~.,~.;.' ~ 1Í .,~~ ";. ,I~' ','

Art.37 - Int.rrogadO o rlq.ou deClaradO revol.e ••r'
, ., "" " ••• _', l" ',- .• "l"T t· .

aberta vI.ta a d.fa.. "mi;"nó ,rU' ~fJj}~~IlCl'~ dl!a~ : o,r~,~!c.r
alageça•• preU.ineres••rrolàr~fa.r.-untli.aU o ...i.' d. , tc1ll
co) o ~.~r.r~. dl~~~~·~o~entlftdOrtR4Cl••'rla••- r:HOVIRde
..1. de UlW riu. o pralo.sar' .. dobro • corrar' .. c.rtdrl0.

~~,,-t" .; •. ~.~l~\l. .,t:',,\'t11"J;)"Q - ~:(pl:A

· o'. ';ír{'fãi~' ,a~'5' 'i':"l"I.t'dci' l'íSlll1co requereu' ia' ..,!
'penslo do prOla••o r:.·r'*•••·.er int.rrog.de.· ••n!'••tou prop6.!
to da r..Uzar trat_to ou clt nlo ..11 .e uUUZer d. sull.Unci.
entorpecente•.e dlf••a dev.r". tenifeatar a reapeito,dizendo. se
"Mcorclli c;' O'Pedldo•. ' . ,. , , •. ..•...

1': '11'. ilI-. ~

Pn'grefo 21 • Se nlo houva p.dldo do HinhUrio Pú •
bllco, "11 o r'u, ao ser int.rrogldo...nlf..tou propdsito d. rea~

llur treta••nto ou d. nlo "Ih s. utllizar d. substlncl••ntorp.~

cent., I d.fes. poder' r.quer.r a susp.nslo do processo. s.ndo
a respeito ouvido o HlnhUrio Públlco.

Art. 38 - Arguldl n. d.r.s. pr'vie .Itlria pr.li.l •
nn, dlv. ser .bert. vhta la HlnhUrlo Público, p.lo prazo di
5 (cinco) dies, perl .Inlf..taçloõ

Art." ~ E. s.guld•• os lutOS s.Uo concluso. lO
Juiz pera, no prazo d. cinco dl.s. prof.rir d.spacho san..dor, no
qUIl d.cidir' • r.sPlito d•••t'rl. preli.ln.r, do P.dido d. sus ~

p.nsio 110 proc.sso.• dll diliglnclas r.querid.. pel. d.f.... lndi!
p.ndv.lI la Julgl••nto do f.ito. dI.ignando, para"," do. pr6xillO'
40 (qun.nta)· dlll••udliocl. d. lnstruçlO I JUllla.anto. notlfica~

do-se. o r'l'. e a. 'lIt.llllnll••• lnti.ando-s. o d.fanlor • o NlnllU_
rio Público. b•• ClltllO cl.lltiflcando a .utorid.d. poUclal sobre •
nec.ssld.dl d. r...ss. dos~ de ••••• to.lcoldglco • os drglo.
dos quais d.p.nd. a r•••isa da plça. aind. nlo Cllnstant.. do•
lUtO'.

Pldgr.fo 1. - O.t.r.inlda, a susPlnslo do proclI'o P!
10 prazo clt dali, Inos. o du IIsu.ld cOlIPro.i..o de li tratar ou
d. nlo reit.rar n. uso de substlnel. d••ntorp.c.ntl. sendo .dv.r
tido d. qu.... caso d. nlo honrar o COlOPrOlOlsso, o f.ito t... s._
gui.l"to. pod."do e"tlo ser ·sub..tido ao ..... pr.visto na par'lIr!
ro s.1I111nte. O.corr.ldo '" perlodo de doi. ana••••• d..cUllPri.... •
to do cOlIPro.lIso. o proc.sso s.r' ..Un"". OUrante'o puzo d. sUl
p.nd. nlO CDrr., pr.soriçlo..

'.dgr.fo.21 - Caso h.J. n.cesstdade d......
cs. dependlnci. todcoldllic•• o Juiz d.r' OpOrtunid.de h·, pert••
p.r. apr.sent.çlo dos qu••lto.... cinco di••• deslgn.ndo I .ud!
incl. d. lristruçlo e julll_to par.... dos 60 (1I...nt.> dias
s.guintas, d.Vlndo.• laud. ser JlIfttedo 10. lUtOS at' • d.tl d•
.udilnci••

.•rt ••O "- N.·.lIditncia de'inlitruçlo • Julll. 
_to, SIUO' lnqulUd...S tlStlllUMes, dando-•• dapoU' I PIlo _
vr., suclssiv._t•• ao Orgia dó Ninist'rlo polIlUco e .0 d.'en _
sor do riu, p.l0 teepO d. 20 (vintlr tfnvto.· par. cada UI. pror
rog"'l1. por .ais d. 10 (~ez) 'lnuto•• prOferindo o jull.... s.
QUida, • s.nt.nç•• , o .,

'.r'grafo I. ~ 5.0 Juiz nlo ••••ntir h.bili
t.do • Julg.r da illldlato. cauII. ordener' que os .uto. lhe s.J"

'conclusos para. no pr.zo da'10 (d.~) di•• ; prorerlrsent.nç••
• • I'" , • ..' ••_. • • " " "". ~

• , ". "adgutl 21~"'l:"" nla t.,me sido' juntada .01

.utos. O 1.udel d. e.....tllxico~dg1Qo. qu da dlllllldillClil. o Jula •
Ipd. ouvir as t.stallUfthes. '.rc.~4 .000tra d.U p.r_ 11 contlnueçlO
d. ludllncl.. na puzo do quinl. di...

- Ârf;"."~ 'Âo isentar ~··.cu.ado da p.n.. no.
't.rlOOi do art.22~ par'II~.;0·2 •• o juiz dat.r.inar'. n••enteno'.

qUI lI. s.ja sublWetido a' tr.ta..ntó lWIdiéo .-bulatorl.t: '
• • • ~ .; • l' • I •

'I.' ,'; i, l!adllrefO,l. - Q Julz,.er• ...l,nfor I c.de
3 (trls) ..s•••• uspeit•.~,"U,t_....... ,_luç do 'quadro
clinico do leu,.do.

~ I ••. li '. -: 1'<0""; I",) .'. '.tI • ':'i ~ I •....!Jli '~ ...,;. .·l ;''' : .. ' ;'"4

.•• ,". !,er'g~~o 21:- AP'I,O dac:\IUO,d. dol"_'.e.•
s.d n.cessui_te r.eHlldo,~xa.. d•. vllI:lf.ic.çlD di recuP.re
çlo de Igente.. l.ndo que-.• Jltiz.....cOlOProvl. pe~J.qlel_te a
recup.reç"v '~de I MJ.,,1st'r~ JlUbIJ.a.; cItve det.r._lnu .1 ....
c.rr.....tocdo.llrOC.IIQ:.. j~~J:1:; t' .'~d. '')tj.''S ,'1 ~;.~~;,! \I_··~"'..... ji,~

'~~.' 1 '; .t.., .~'. "', ., •. ". --7":" .>,.~ f'; i .~.' ::1<"1 ..",':," ,~(,

" ,-,.. ,.. " '" "u"JC.'f~ .~ :~~~t••.do perlodll da ,doi' ~I"
o ..... r.r.rido no p.r'g~.~o 2. PQdarf. ••r r••liredQP,Or deta,
.ln.çlO do Juiz. de oflcio~ oÜ'~ .tanÇ'~ • 'r.qu.ri..nto'dQ "i-
"istlrio Pôt!Úco 'ou il. ·d.f••a: ..". . c. ,.. ..' ~ .. ',' ., , ~ .

.. P."guf,O ~I .-soo ~t•. fru.Uar, ele qualqu.r li!!
do. o tr.ta....to IIIlIuI.tor1el. ou vier a .er nav_nt. proc••••·

. do por cri.. pr• .,ista ~••t. L~i. ·aJ• .,illdl. so apd. 'doll _.0 nlo. .. ,./:. ., .. :' .
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ficar co_pro,adi a sua' recuperaçio. o juiz poda d.t..alnar que o
tratao'ento seja fdto .a regla. d. lnt.rnlçlo ho.pltal... por tellPO
nlo superior a u. ano.

P.i-lgra'o ""lco' - A coap.Unci.r.curi.r;--n...·ii
c..a•• do Tribunal R.glanal ,.dar.l.

Padgrafo""- S,. ·aoel. , Ctr") Ino. dO .lnlcio
do trata.ento allbulatorlal. nlo for r..Uzedo O ..... a que •• re f!
r. o padgrafo 2'., ou nlo vl.r I ... d.teraln.do regl" d. lnt.rn!
çlo hospital... o proc...o s.d ••Unto.

Art ••7 - Na. cI.a. d. can••la OU d. cantln'" •
cl. entra o. cri... d.tlnldo. nlSt. Lal • outras ln'r.çalS orei••
o proc.!!.o d.v••Ir o pr.vl.to p.r. I ln'rlçlo '11. grava. rls.al
v.da. a. da_caap.tlnel. dO T~lbunal do Jd..l .. H.jud.sdiçlll. IIP!
dll••

Art.a2 - Cab.r' O ••qu••tro pr.v.ntlvo do. bens
do lndlciado' ou acusado •• houver.. lndlcio. v._ntu de SI" P1:O

,enll"Cl1 llícltl.

Art." • O candlnldo por ln'raçlo do dlspa.to·
no. Irt•• 1'. 17. 'I • l' dI.t. Lal nlo podlr' .palar ... raco •
lhar-sa • pri'lo.

CAPíTULO Y

DA COOf'PAÇAO.IHTE"MACIOIIAL.

CAl'1TUIA 'fi .' ·t ••

DISI'OSIGQII 'lUIS' .
.'~ .. ~ -" ~'" '.~ ,!~ Cot.

". '. ,.,.,.,. 11•• oa.-u-ta; a, _rrlnflJa ~lll_

t. ter.. _.1cIII ... IUt.. cIII Inquiriti "1101'1. ou••• ror .. o
c.... di aç" p_l... . ." '.

." i,J J,!;l-f'; .. )Jt;(; ":'~.--.s1!'''''1

''':\ .'"':' .

" ; ••'~ 'Ir~ > 'l,' / ';

'.

'ar".." ZI' - SIo r..,1Iltll. d. ,0UcUlçlol
"t ," •

,~. o _ •• quaU11caçlo da, autoddldl solicl.
tent'l

, '.,' "'. Pl'rltn,. IF" ,.,.. c......,•.•' fll&lWtle' •
I"'raçlo•• IUtorldacll palUl.1-" devar' IIIIItH ...,.....
o tran.Uo li jul.... quanUdacII "'ficlente de lUlI.tlnel. ental,
pacant. ou .,... al'-; devi""" ....."teMl' na t._ fr!",I'.
to no Pldgrl" lIIt.dOl'. h, ".; . 'J ' ..

~!-l •.' ';f ~:'>" ., 01. "'~.:\" .t

IIrt.~.-.: 10.....0 .....taqac_t ·• drO"' fina
1O~1IfI4l1dOa pa~ l"'raç" llnt.'La'. , ••H1v I.PII.t. ,..
r'II"'o 21 dl.t••rtloo. dlvll .,r da.truldo. p.ll autorldlda ~
11clI1. ·,"I...t • .utortzaçllit jÜdd'I', na pr'lanÇl di rapra.en •
t.nt. do lf1"l.tfn"I'I1ltUn-.· •••1iUda· 11ft parte. dII 'r... :

Ilj O obj.tl • o -otlva di IOl1bltaçloJ
IU';.~ .. eII.crl~ .uafri. do procedl_t. li cur..

no PIS. .aUcU_. : ' " . ", '

IY. a'~111c'ÇIo'da •••1.tIneSI .ollcltacllr '.
,Y. a __taç" lndlspin....'" 10 ••clarecl_

ta de IOllcltaç.......... lu. o caso i> • .-

I' . ' • '~. :'•• J .• ' .. ,

.. Art •.5O· ••'arl I. cOll'1ICUÇ1o db. tin. vlsldO• .Ml
ta Lei. dlYl'~1I _UeII .1nstUuSdI UI l1.t_ cIII C_lcaçllls
apto. IlI:llltar UI l"t.re"l. r"le11 • lI.,ra cIII 1"'olIIÇlla'
SObr. o tr.,lco di entorpeceni.. • dro... .,1"- coa drgloa cOftQ!

, "11" di out~~~'~~"'•• 1J;" '!.' '.

Art ••, •• 'r••arv.da•••oblranl1 n.clonll. •
ard.. pâbllca a OI bOns CO.tUltI; a Gov.rno Ir.l1l.1ro podlr'
pr••tar a nac••••rl. cooparaç" • outro ".1...... nanhua anu.
quando .0UcUado p.ra: .,

1- praduçlo di prava.i
11'; ••_ de obj.tol • luglr•• ,

~II. ln'oraaçl••obr. P"IOI' • col.a'l
IY. pr••enç. tOlllOr.ri. de p..â~a prasa.. cuJ..

dlclaraçlle. tlllhll rll.vlncla para • dlclllo de UII clU.al
. y. '.cilUlçlo do trailadO de t ••tllllUllhas;

VI· outra. 'or... de ...lstlnel. paralUdll pala
1l1IIlslaç.. li vIgor.

'artgra" ,a _ 11 .0Ucltaçlo de QUo t"r.t. ..tl
arUgo ••r' dirigida H MI"1I"rlo di Ju.Uç•• quo a r_tarA

1 quandl n.c••••rl0•• IOreclaçlo.dO Orglo Judlcl'rl0 coao.tlnt. P!
ra decidir a .... rll"ito, ou I ·_..Inflar'·' IUtorldad. c,p,z de
atlndt.l.. .

Art. " .• O proce... a • julll_to eII cri... cIII
tr6l1co coa a a.teriar clb... JusUç. E.tadual. coa a ,l"tarvan·
çlo do r"oectlvo do Mlnl.t'rlo P6bllc.. quandO c_tida li c_rc.
li que nlo In.t.lada Y.r. d' JU.tlça '''rll. '

. , • ..-.,.,. 1111.... - OI Jedt, ,tr_U_'" Ju1~ a
senUnça candln.tclr"~.aflcl'" a•. M1nlstN,. ,tu.UI' pari a clftCl
l ...nto d. conc•••Io'dl n.turallzaç... ,.' .• ,. • .'

.:,.jJ~-J • ~. dT' J , •.•• ~"" .• t! ; j'; 'J:',
, ,

~rt. 45. -,' P...~.ft, eII' ...1..... na. '._,' " dlIl
1.g1Sllçlo lSoacttic,. a IItr~nllOlro. .. c_til' _cri... , del1"lda'
no••rUgo. ". 17. l' • " d••ta i..i. dllcIII que c_le11', eÍoncIanI
çlo ll11la.t••.••lvo li õ Inter.... '"10111111 'rac........ ·aui .....1...
l..diat.. -' ..,." "",

SlCAO Y • Outr••'dl.pa.toot. pracessu.I••

p.dgr.fo \!nlco - O Mlnlst'rl0 l'I1bUco d.v••cIII••
d. logo. padlr o sequ.stro pr.v.ntlvo do. bens do lncUci.do ou 1Cl!
sado, podando co~tlf coa .f.tlvo 11'.1110 dos clrglos d. ".c.lt. , ••
dar.l I InsUtulçll•• I'lnlncalr.. Oficial•••. tla da ••r ra.Uzldo
ainucioso lav.nt...nto d. SI" .~tu.çlo .conOalco.tlnanc.ir••. .

A"rt." - O julz,.dat..aln.d. n••entenç.. O

confisca d. ban. d. v.lar .canOalco lor••ndldo... dacorrlnel. dO
tdtlca ilícito d. entorp.cent•• ' ••lnda. o pardloaanto dOI lMn'
que a condan.do oar.lnfr.çlo .•o. Irtlgo. 1'. 17. 1•• l' d••t. L.l
tanh.·.uf.rldo ou .dqulrldo .a decorrlnel. di SUl .tlvldlclll criai·

I

no•••

Art." • l".'alt. de 1OIIlIIMt" "rellr o "ltllraJ.'!
zlda. cond.n.do par.!I1!raç.....~a, IIUgo.•. "'••J?'.}' a"J • -;aclOlll
lidlde bra.ileira. ...' . . .' ...

P'''gr.'o ••• Na..... rl_"" cIIIt'I'1R"'" dOI
b.ns .pr••ndido. oú s.qú••tudo.; '0 'jult crfal".l llOcIIIr' provl~l
.. o le1110 dur."t. o proc..... nlanclll o ••I..'oIINr.......~.U.

.I4f11cl.l coa Ituallze;la .~~"~~" ,,-, ,.'J"~', '>l. ..." " .••'

Pldllra'o·";'. 5lftclll<'.,r'" Ivl."',o......... .;
qu••trldo•• ou a v.lar d~l,. ~pur......~l~ll '?r~,••1. devalv!
do••

P.dgr.'o l' - IncuabI ao acusadO prov.r. dur....
te'. in.tr~ç~o" • arig.. Ucitt do" ben••

p.dgrlro 2' • O. b.n. h.vido. na 'Oral cIII.t. '1
Ugo sarlo v.ndido. li 1.1110 ou ut!l~zedo' ....pfcl•• d.vciniló •
'julZ Crlalnll dISUn'-IO' coa .ob••rVlnel. dO. ·í"'lntt. crUblo"

.- ••• Ipr.en.1o decorr.i de .tlvldade di 'olS.
cl. fadar.l ...teclll (112) ........ da.Unado .....Cr...tlclll (1/2)

lO CO"'11t (Cansalho ,.daral de·lntor..éient..h
b- •• • .pr••n." decorr.r de .tlvl~ d•• 1lO1Scl~

...stail".ls...t.d. (112) .er' ••1•• de.Unlda •• outra ..tlclll
(1/2) .0 COMEN (Con••lho E.t.du.l di Entorpecent.., que cap••••r.
o.rt••0' COMENS (Con••lho. MUnlclpll. dé Int.rpecent••)~ .

. P.dgra'o ,. • ir vadldo 10.' tOll••lhil. • uUi'1zaçlo
do. bens .preendldO!! IIlrl IUt_tlflÇ'" ....... ·01 __O'. ..r
I/Irovaltldo. n. con'oraldade do arUgo '2 desta. Lai. "
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Plr'gra'o " - Procld••I. do "'110 IIOdo qulndo

•• tratar d. culturll i1lg11l d. pllntll Plicotrclpicu. co1han 
do-I'. IPi~lI. qulntidld, ,u'iciant•• ralllzlç.o da' ••á.. perl

'dai; d.'truindo-,. o r.'tlnh.· con'or.. pldgra'o i •• do art.".
dutl Lal.

Art.'2< • Todo. qu.lquar b...pr••ndldo a. d.cO!
rlnesa da tr"ico lllcito d. entorp.c.nt••• droga. a'ln. .••r'

.con'llcado. r.v.rt.r'" b.n.'lcio d. inltituiçO'.' p•••o.1 ••
peciaUndo. no trata..nto • racUll.raç.o da dap•.ndantu • nll apa
r.lh_to • cu.talo dlt atividad'. d. 'lIc.Unç.o. control••pra-'
~anç.o • rapr••••o ao cri.. d. tr"lco d",a. lub.t'~la••

Plr'ora'o l' ~ Ap6. a .pr.an••o. ••••• b.n. davI
rio Ilr d.po.I~.do' judiclalaentl I .ntr.gue. • cu.tódi. 4'~
,.d.rall 0jI Eltaduall que atu" n. Ir.a cIe antorpac.nt... c_l
cando-'I o ocorrido .0 COWEN I "0 rllpect1vo CONfIf.

. p.rlor.'o 21 - O JulIO caapatant. p.r. proc••••r
• Julgar o clel1to pod.d .utorlllr o UIO do. ban••pr.INlcIe.. •
l.-pr. qui nec••••rlo p.r•• pr.vençlo. 'Isc.lllaçlo. controll •
rapr.1l1o do. cri d,'inido. n••t. lei. lU P'" ••u. con.lrv!
çlO••t' o'tran.ito Julg.do n•••ntanç.. .

Art.'" - o. 'Trlbun.lI cIe Ju.tiç. do•. I.t.do••
Ol.trito 'Ider.l. n•• caplt.l•• grtndei cantro. urb.no••• ob.ll
·v.do o arUgo 125. par'ora'o, 1.·.. d8 con.titulçlo 'lderal. d.v..
In.tltulr JulIo. '1PIC1.III~'p.rl o proc••ao I Julg.-ente do.
cri... clet1n~do. lII.ta lei:

. P.r'gr.ro unico - O. IIlnl.t'rlo. pdbllco. do. EL
t.do. e do Ol.trlto 'id....1 providencl.rIO. n•• c.,ltal. I COllll
c•• cIe grande IOvlaento~ • crl.çlo de prOllOtorl••••pacl.lll.d••
p.r••tulçlo ~. pr~e••o. do. cri... de'lnldo. lII.t. LII.

, . Art. 5' _:; No•••toru de rlllr...1o ........ de
cri... de'lnido. n••t. 1.1. atu.rlo autorldldl"1 POllcl.l~ cO'
"PICI.III'ÇIo adequad••

parlll""1 l' - S4!tIlIrl ~ tunclado. e1_to. o
ju.Uf1~. 9 Jull poder' autorlln, .. dlcl ·IOUvad••• nlo.
Int.rdlçlo Pollcl.1 do traniPortu. guarda. r ia • an~ego di

· ~cmrl'" cibJtto•• doe_to•• v.tor... lIOIdI naclon.1 e.
.lI\r,",-úe••ubltlncla...terlei.. li IClIlI• .-ento•• r.lfCllonldl. cO'
o tr.'lco· Illclto de entorpeCente•••nte. d. IPr",,'" conildere -
~ .lgnl'lcetlv. p.r•• repr -.4111 ·.. cri .

P.dO""o i• .'AS .gll '1'10 deHnvol~lde•. ,.. T.r-
rlt6rl0 N.elonal ... IlIblto.ln"l'"llC1_1j di..... ;r"lIt....
acordo.. t ...tado., c_ançoe....toll ·lnt'l'"acl_l••.' ..' ~.

· . par~or.•'o "',. •.r.llultldl de·.,.,aç.. Hrl l111C11..
t.-ent. r.latldo .. lUto ctrcun.t~I"'.. jull .., • autOrilOU •
par. av_U.çlo. • .". '.
· .

. Par'gra'o •• - " lnl'UtZlçÍe ", 'orpntzaçlo C·rill.ii
I' de· 'Olltt•• til POlId. 'lIIacUluz~ .'1'6. .. c.rlt.r· .lgUoH •
.01Iclt.d. PIla au~,rldldl Plllcl.1 10 juli COlllltlfttl, qui • eutl
rl1.r6; no pr~rl0 raquarl.ento; .n houvlr indicio. d. prltlc•.ou·
t.nt.ti~. di tr.,lco utelt'o di- entorpeclftt.. I drogti ·.nn. I .1
• provldtncl' 'or ntol,"rl•• apur8Ç1O ou ••ncur8qlo dai prov•••A
autorlll!1:lo judlel.1 •.,. a•• P"I IIOUeI.1 dltlrlllllldo • por t ....
PO dlrinldo.PlrIIlticlll • Pl'Crraoaç... . . . :.' . ' . ," .. '. -. .: .. ,' .

Ãrt.55 '--...autorldllCll 1101101••• IIICIl~t. eutorll'
'çlO judicial. "_r' r-'lIitar. aqual"quer autOridade. ln'......_
çlÕ...~to·ou dUlglncl. rll.th•• lnv..ilgaç" I DrovI .' .dI
crl~.· riUlC10ntd0' CIO' o'. trinco ÜlcltCJ I.~11,do di. antorpe '.
cent". . -:,' t; *I ." .....··i ,"" ... ,

.·Pld~r.,. unlilo ."0 i10110 .... Hrl'lG~i ~ ·_r~oe•..
'In_."" nlO pqdI. ~r lnvOc'- i:.. 601ce 10 ·.tanéllillnto da ri :.
qul'IC...."• .,1Itl·,.. S!I!!!1. dit.tl' 'lftlllO. :,.,," .,~ .,:. ~ , ••. , .. ' .. . .

;

·lIrt."· - O Poder lilacuUvo devi noul.-entar ..ti
J!!L~!o.:..!_dntl: di•• c~~'do'_!! - ~~_Ic:..IÇ.Io.. "

Art.57 • Esta Lei .ntrazl .a .Igor no••nU dia•
apó. a lua pubUClçlO. nvogades es dispol1çO•••• contdrio esa••
cIl1..nt. es da Lal 63", d. 21 d. o';tubro da 197'. '

~j/I#W(
"J.~ ij~l.

JUS TI' I C A T I V 11

A .l.bor.çlo do pr.s.nt. Proj.to· d. L.l t •• coa0 b",

a L.I "~,a que dllpO. lobr...dida. d. ar.v.nç.o • r.pr••slo ao

tr"lco lllclto d••Ub.tlnel•••ntorp.c.nt•• ou que d.t.raln•• d.

pandlnel. ,blc. ou Pafqulc.. publicada •• 21 d. outubro d.

1'7'.

Pa.sado. qulnr. ano. d. .ua .,.tlv~ publlcaçlo • pro

aulgaçlo I b.s••do. no. principio•••tab.l.cldo. p.l. nova Constl

tulçlo b....U.ln••ntand_••• '.zer.. n.c..s,,"lI. algu'a.s aodl

flc.COl. _ .dtquaçOl. coa vlst.. • u.a .to'lllaç'o • no. aoLd••

da no", r••lld.de .tu.l.

U. t.1 'or.a. trai ponto. 'ora. con.ld.rado. 'und...~

t.U na .lllloraçlo do pr...nt. Proj.to d. LI1: l' _ at.nulç.o da

.lt~.çlo .tu.l do u.ulrl0. dlllandant. ou "101 2' crlaçlo d. 'Lour.

Interatdllrl. antrl e u~lrlo • o tratlcant'l ,. - .aJor rigor no

trat_to lagal • IIr dado 10 tratlcant••

Par. o u.ulrlo. o ProJ.to •• t.la, .coapanllando o

trab.llIo de 8lgu.q. l'1I1sJaçll•• lIOCI.rn.. qUI obtlv.r•• nele ablol!!

to IUC'.'o" pr.v' .....r rl00r I ••tab.lecl... algun. C'.O.. lU. 

pan.lo do prOCI.IO. cO' po••lblI1d.de de tr.tlllnto ••pontln.o

.tr.v'. de rS'de póbUc. ou partiéul".

l.iab'llel ainda. .. clr't.r ab.olut...nt. lnov.dor •

• tlgur. do tipe lnt.ratlIl'rl0 .ntrl o u.ulrlo • o tratlcantt. aO!!

. to .. qui ••tu.1 1.gl.1açIO , r.latlvaaent. 011.... nlo dlspon

do.por .....10.de .racl1t11par. IUuaçOl... que o u.ulrl0. •..

Hr tra'laant. '01'_1. IIndl qu.' oc"lon.l..ntl, p.quen. quanti

dad. di antol'PlCant.. I .-1... ou p...o.a de , ..IUI.
FInal_ti. o Projlto que g,r. IPra••nt_.~ recrud,.cI

a' pan'l1laç'" llPO.t.. ao tr.'lcantl .... atu.l..ntl. • punido _

p__ rldurlda., li cOllll.rad.. cO' a. reprl..nd.. 111110.t... cri...

de llUll. Ou••t. "_'.......' oravldade. Nal. que 1110. pr.t.ndl_;

no c••• da tr.flcanta. r.gul.r de 'ór.. de.tac.d•••ltuaç.o do tr.

tlcantl Ugado'lC cri.. organizado I ao trltlco Irtarnaclonal:

~ d.tl do ••to.to 1c1.. I. prlnclp.l...,tl... 'unçlo

d. _Ia.ld~ da ln••rclo na L.gI.I.CIo vlgentl de preceito. rll.t!

vo••í '!Ov~ conqub't.. na Ir.. de ~1Y~1o .0 abu.o d. droo••,pU~

c'1P1I_t. oriunda. di tr....11Wt de. CanAl'- 'S'derll. l.tldu.1 • IIJ!
nle1p.l. de Intouec"'tl••1.. 'cIc! .attbalacl_to .... 1'101''' pari •

dl.trlbulçlO I de.tin~1o doa' racursa. obÚdoS coa o tr.,lco il.g.1

dI·.ub.tlnel., antoroaeant.. '!'.Ot;lo, .'lna••ubaltlllOa o pr•••nte

Projlto di Ui'_ IlIraclaçio da.. llu.tr•• paro I p.... a qual. ..

vi.t. di .•UI ai-- ,illl\Oft"'I'~Jl!.IJ..!<lt!llO' •~zaçlo. .
~ li~ U$/..

. ~~'"("
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LrO/SJ,ArAO CI7ADA. ANIAADA rll.A t'OOIlDINAÇ'ACI
, "AI COItlIlIOI' r6ICtlAN6NJ'&1

CONSTITUIÇÃO
aEP08LICA fEDEIUlTIVA DO DASIL

11II- - - -- - - --

SeçIoWlo-,....,........~
, ' ,

M. 125. Os &.doi~ lUi JustiÇ.. obIeMdos -, '"
OI prIncipioI tltlbllecidoa nata ConstIluiçio. '

I J' AcompttincllCloIlrlbunais será dellnldUI ConstIi '
tulçio do EstIdo. íendo alei de organiuçllo judicláriade~ '
... do TrIlunII de~.. '

Abril de 1996
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PROJETO DE" LEI N- 2.454. DE 1991
(CPI do Narc:a1.Ii&o~

Quarta-feira 17 09797

Diapõa .obre • prevenção. o tnt...nto. a fiacaltozação. o
controle e a rapraaaio do tráf1co 111c1to e do u.o 1nde.!
do da antorpacant.. a drog.. aUn•• e dá outr.. providin
c1...

(APINSI-58 AO PROJETO DI LlI N. 1.873. DI 1111111

(~~i\WII~II?k~~ ..~W91/94J

CII,:fTlILO I
0111 DII'OIIÇ5EI GERIIII

Art. 19 • dever de toda••• P•••o••, nacionais ou
••tra",.'r•• , coa doaicllio ou .ede ~o ,.í., colabor.r na ~r.Y.nclo
do t~"lco IHclto .. do u.o Inde"ldo d...ub.tlncl...ntr......c..nte e
d~o••••fln••

P~á.r.'o ~nlco. A ,e.so. Jurldlca lue••ollclt.d••
nlo pre.tar,. inJustificada.ente. a cal.bar.clo ,revista n••te .Ftilo
ter" ' ••dl.ta.ente sua__naDa ou nu.ados ~u.I ...u." ."'Mltlaa Ou sub
v..nCre. d. Unllo. do. E.t.do•• do DI.t~ito Feder.1 e doa "unlcl,lo••
b•• ca.o de sua. auta,..... I••, .~,..u•• ,ú_lic••• socledad•• 4. econo
.1••I.ta .. 'und.C"'•••ob ,en. de reuon••bllid.de d••utorld.de
concedente.

Art. 28 P.r. o. 'Ina d.ata L.. I .ttrlo con.ld..r.d••
• ub.tlncl.. .nto~,..c.nte. ou dro••••'In••lu..I•• lU••••1. 'or...
••,ecl'lc.d..... lei. tr.t.doa ou cDftv.ncre. Intern.clon.l. ou rela
clon.da. co. '~llo co.,.t.nte do ~Inl.tirlo d. I.~'e. IncuMbe. Po
lIcia Fe'.r.l. el.bor.r no~••• de controle e II.t••en. a r ••,elto'0. ,roduto. lul.lco. utilizável. n. ,rep.r.clo. extr.clo. ,rodu..lo
e tr.n.'or....lo 'e .ub.tlncl •• entor,ecente. e 'r.....tln•• b_ co.0 e.t.belecttr • luantld.'e .áxl.. d. livre '0." e coe4rclo. "

Art. ao As ~ytoridad •••anitárl~., Judiciária., po
liciai. e al'.deng.ria. deve. orlanlzar e manter estat(stlca., rela
cionado. co. a pr.venclo, a ".c.llz.,lo, o controle «. repr.s.io
de ~ye trata e.ta Lei, r ••etendo anual.ente. ao Conselho Federal de
Entorpecente., os dado., ob.ervacie. z su••stõe. ~ntendida. perti~

nentes à sua .pllc.cio, be. co.o a elabora,lo do reJat4rio anual
d••te ao 'rllo Int.~n.clon.1 d. Control. d. Entor,.c.nt •••

Art. 9V Ao Con.elho Federal de Entorpecente., l. au
toridade. judiciária., ao "inlstiria Publico c •• autoridade. poli·'
cial. é faculatdo, se.pre ~ue entendida nece••ário, c inde,endente
Mente da instauracio dc ~roccdi.ento pen.l inve.ti.at'rio ou judi'
eial, re~ul.itar à. autoridade••anitárls os 'iscai •• reallzacão
de inspecio e•••pr•••• industrial. e COMerCiais. estabeleci.entos
hospitalares. de p.s~ui.a. de en.lno, ou con.inere., •••1. COMO os
••rvlco•••dlco. c 'ar••c'uticos ~u. p~oduzlrt•• vendere., co.pra
~;~~•• CO"SUMirCM ~y fornecere. sub.tlncia ento~p.c.nt. edro.,.

• UI li In.t Itu Icio OU .UtM Id.d. ~elu'I.1tanta .od.
de.lln.r r.,r•••ntanto OU t'cnlco ••,ecl.llz.do ••~•••• I.tlr • In.
~cclo de ~U. trata ••te artl.o. ou••• for o ca.o, co.~.r.cer, , ••
.oal.ente, • sua r.aliz.~lo.

• 2D No c.so 'e '.I'ncl. OU de 11~uld.cl. Judlcl.l
da. e.~r.s•• ou e.tabelecl.entos ref.rldo. nc.t.·.rtila, ou de ~ual

~uer outro •• ~ue exiat•• substlnei •• entorpecente. e dro••s a'lns,
ou ••peclalidade. f.r••c'utlc•• ~u••• contenh••, incuabe ao Juízo
~er.nt. a ~ual tra.it. o r.~ectIYD ,rocedl-.nto" pro.over a I... 'a
ta tacr.clo dc sua. in.talacl••, ordenando' autoridade ••nitárla ._
lei de.lln.da • u~l.nt••doclo d•• aedld•• n.c•••á~I•••0 ~.c.bl.en

to, •• d.~•• ito, da. ,sub.tlnel•• entorpecent ••• dro••• a'ln. ou e.
~ecl.~zada 'ar••c'utlca••rr.c•••••••

• 3D li v.nda •• h••t. ,úbllc. d•••••cl.lld.d. 'ar
.ac'utica arrec.d.da, dev• ••r r.allz.da coa a ,r••anca d. reprc••n

'tant. d••utorid.de ••nitárl••tu.nt. n. ~r.c.d.clo.,

• UI I_,re lue • ., clrcun.tlncla•• _1.lr_. ..-•
• ttr r.yl.t••••,ecl'lc.clo • lU••• r.'e~e o ·c.,ut· de.t. ~tl•••
c_ .xclu.lo ou Inclu.lo de novo., ,roduto. ou aub.tlncla. entor,e
cent•• ou dro••••'in••

• 4D Da Ilclt.clo••• h••t ••~bllc., ••
cl,.r ' ....0. ,1.lca ou Jurldlca ~.Iul.r..nt. h.bilit.d.
pcciflca ~uc ~Q.,ruv•• anteci,ada..ntc. o u.a licito ~
ou _roduto ~ue ,retend.·arr...tar.

,ode ,.rt 1
na área e.

5uto.Uncl ..

• 2D Incuabe.o "Inlstirl. d•••~••••travi••••eus
'rll.. e.,.cl.llz.do•• e •• con'or.ld.'e CDa • ,01Itlc. e.t.~.'.cl'.
pelo Con.elho F.d.~.1 de Entor,ec.nt••• balx~ In.trucr.. de caráter
••r.' sObre ,rolblclo. 11.lt.clo, 'l.c.'lz.cle • controle" ,rodu
cio. do COHrclo e do u.o de aubstlncl••ntor,ecent. ou 'r....tI ••
o de e.,ecl.lld.de '.~••c'utlc. lU • contenh•• ,odlR'•• 'l.e.,lz.L
cio e o controle ••r .. 'ele••'o•• 'r.l.. con,'ner•• '" E.t.do.~'0 Ol.trlto Fe'er.l.

CAPiTULa II
DA 'REVlItCIO E Da TRIITII"ENTa

111:10 I
'DII PREUENI:IO

IIrt. 1.. Incuabe .0. Con••lho. de Entor,.c.nt•• di
'undlr, por todo. o••elo. de coaunlc.clo, •••edlda. to••da. ~ar. a
.r.venelo do t~á'ico Illclto e do u.o Ind.vldo de .ub.tlnci•••ntM
pccant•• e d~o8a. a/lns.

'.~ál~.'o ~nlco. li•••dld•• d. lue t~.t•••te .rtllo
.Dderlo- .er .,.tlvad••• t ••bi. ,or ' •••0 ••• ,ntld.d•• ,~bllc•• ou
,rlv.d.s~ d.vid...nte .utorlz.d•• ,eloa Con.elho•• vl ••ndo ••cl~.
ciaento sabr. o. efeito. c con••~Ulncl•• do ~.D Ind.vldD de dro••••

".1
'. IIrt. U. 110 ,róibldo•• e. todo o tttrrlHrlo n.clo

o ,Iantlo. a cultur••• colhelt. e ••x,lor.clo ••• ,r•• ls.lo
1~••I. de tod•••• ,I.nt •••••' lu.l. , er extr.ld.s .uD.tln-
:~.;.~:;~or.ec.nt••• Inclul~. n. ll.t do••~.Io. do "Inl.tirlo

. ~ ......;
• 11 ~-,'.ftt•• de lU. tr.t••ste .rtl.o d.YlfD .er

de.truld.~ ,.1•••u'arl'''•• ,.llcl.l. e••••uid. à .u. 'oc.'lz.clo
• a. '~ov;d'ne!a. indls,.n.'vels • r ••,.ctlv. docu••nt.clo lllrt. 52
e '.rá,~.'o.l. •

Art. 12~'" P.r~' .xtr.lr. ,roduzlr. fabricar. t~.n.'o;'••r.· ,re~.rar. possuir•••"ter ..'d__I.'to, i~ortar••",ortar. re
eH,ortar. r ...t..... tranwortar.-. e..... oferece,., Y."~er. c....rar.
trocar. ceder ou .d~ulrir. par. _u.l~uer " •• sub.tlne'.. entor,e
c.nte. ou d~ol•••'In•• ou ,roduto ou .ub.tlncl. lul.lc. utlllz.dos
n••u. ,~.,ar.clo. i In'I.,.n.'~1 Ilcenc••••utorl'a'e ca.petente
Incuabld. de conc."-Io• ....rv 1••xll'ncl•• lel.I ••

. '.r'lr.'o ~IC.' '·'I.,en••'. d. exl.lncl. ,r.vlst.
n••t••rtl•••••~ul.lcl. d. aedlc.Dlfftto...dl.nte ,r••crlclo "di
ca, d. acordo c~ as ,rac_lt•• 1••• ls • ,.c.ul...ftta,.•••

Art. ts: o••rrl••nt. 'e .st.b.leclaent... .n.lno
~ Wo.,lt.lar. ou ~.lRtl'ad•. ~I.I. c~ltur~l. rec~••tlv••••,ertl-



09798 Quarta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 1996

': .

v. ou bene',cente deve. adota,.. 14_ ct'll'ntacia tle"i'. do CO",EH. ao
"lIal 4 l:::J"'«r"d'a Ir ••• atl"'bulcio,1.tod•• a••"ida. ncee••II" ••• ;.
~,..v ..n,ai do t""'H:O IHelto I' do 'na indcvide de .ubstlnc ... cntor
,.' ..nt •• I' droiAS afins. no "ce loto de I\la at íYIClIadc.

Art. 14, No. '1"0''' ••• ' dOI C...,..o. d. 'or••cl. d.
,~o,....o,... dev•• se,. Incluídos en •• na••ntoe ".,.,.cnt •• a slJtI.tl,,
CHtS .. nt"rp ..c.n~" ... ~,.o,.s ..fins, ,.,.. ~IJ••0 ..... ~., t,..n•• itido.
co- • IM,,,c.Clndlvcl CtCntl"Cldadc.

.. D",."át,.;afo ,jnlco. Ho...ro.,. •••• d. dl'lcllllin•• de
,,.!a d. ClcnelA. nat'Jr;aI •• lntc.rant•• do. cur"(cul0' .... c",".e•••
"", .... ra .. 5c,'.lndo Jr~'.l. InCll,llr-,e-lo. abr'i.atoría.ente. IIOftte••ue
OItJ.t, .... a prcycncao. a c.cla""cl.ltnto da natur.za lIt da••f'eito.
da. ".lb.tinc la. cntorpccent ... It d,.o••• atina • do. Mlito"" ut Itlz••'
do. "ar•• Ind'.lcio i. d..".nd'ncla.

SEÇIO __

DO TRATA"ENTO

Art. IS. O de,endente d••ult.tlnc la. Itntor,ec:nt .
drDlA. atln. 'ica .1,I.. eot à•••dlda. ,r.vi.t•• n••t. Cu/tut -
• Ie.

A,.t. 16~ A. r ..... tia••eryico. d•••ú4. ti" K.ta.....
... Di.trlto "ed.,.al .. do. f1unlcl,la. tlev.. cCN'Itar COll .,r ..-•••-
,ecí#lco••0 t,.ata••tno d. de,enll."te. tle 1iu,.t"'Cia....t ,eceM••
e tlr"•••#In••• ti.....at. L.i .e ,..f..... '.

Art. 17. O t,.ataHnt••ã ,.•• i .... In'ernu" ....
,ítalar • «*,.i.at4,.lo tluant. o tllJatl,.. cltnlco ti. da'IIt"4."t..... lIa
t ...,..z. ti••ua•••"'f••t.c'., ".Ico,atol'" ••• exl.lr.

• 11 V.rlfle.tII•• d ft••• I Inter".cle. "'-
b...t.r......' o tle,.ntlente a tr.t t ••• r .. l I.t... l.l. c_
a•• I.t'nci. H'IC•• do ••rvlc. SOCi.l. . ~

I 21 o. ..ta.eJ.. l t .. h_lhl ~II......
" ...'IC'Il .....1; ti". recn ,.n t ara t,., , ."... eftCa-'
••"..... .. C...I". 'UI l li. Int .,wcettt••••t' • _"a II li. eM•
.... ••tat t.t Ice 110. c t ,. _t c_ • 'A-
tllc.cle c'II ••• li. tloenc•• In_ et •••ltlcac" urevlltla ••••
ar..... a 1 , •••~,•• v _I. __ , ••"1.., ••

I D Na .... ,. lo' o.c" 'r.'_'. ._1.''-
r'al J",lIlclal ••~ .... falta. c cac 1 ...,••
••t li••acleRt... Juta. c_etnta. 4_ "ar' Ci "111 ........r'. ' llc••

CAPiTULO ur
001 CU'" r 11M ,.-

Art. 18. I....' , ,....... "r lro

.rNua'r. f ••rlc.... uI...lrlr. vntl vetHta Ie#er .
• In" ".tuita_t., ter .. 4..-4.lt•• tr t tr c••'-
••••v.,. , ,'."rever•• 'II ••t,.., IN ..tr uI ,..•• a
c ...- tlncla t eceftt r .... • , izac.. w.
.......cor co- ••twal".cl. te.al .. ' 1.-' .

'na' - ,.eclu." li•••, •• vinte -.-t a c... t .........
• ......., ... i .....tt.. .

r - i ....t •••M,..ta. , " ..... ,.-rIca• .,.....
~.. à ven.a ... o'erece, 'ornna .'ft' Irat."...., •• t_ ..

::-:~~:t. :~í:~~:'"::;t~:::.cr:;::.::I~:·.::r.:::r~-:-.;~=
• Cr.... • 'I,,!. tN ,...., '1. MP ~""'.;!I

n - •••,•• c..n 1_ fU '. "1....áe ... ~1"'_
'nUOH" • • , • .-.... , , ..__•• *_ "'I....
11.' 1 c_ ,.. tia " , .

I. ..._ '''UPrer ..I .

I - I"-;·'''.U''. __111••1 ~ _ .
ela ............t •• •r_......,."...,~ "

n - ..U1I_ 1_.1 .. ;,;.... ,_ • ",_1-' _.
_I.. '.tr _ .. _ v•• I 11MI _ c_..__r_"I.'"
..UII 10'. _ ..., ..,,_, 'rUI~ nfcl'... _ ......1..·..., ,.....- .,....... .'.

Ua '. ,_'c•. ,.;. :"~';';_'._ ._1......·, ....h ....,. 1...1"'" '''_I.., .. c__ • __,
.Ic_'.. c..'r.l_ ..1....... e.......'... "1"••'''1... --.,..;.

. "lJj·'.'·c;.dri';'l"":_I__• "", ."
.1_lr • _ .~.. ..,. "'U'_Uf.". __"'te__••,... *....~.._ " .,,,:,~;,,;.o. ~ " ,. .

"",:'".. ,*i~; '-.~i~~.--' i";'t_~:"':_.... ,........,' , --.....,,--.. -... -___1.1_. _.1 I_r_. __1_ 1IltJ 1-
..... IMPlc.... "'_ _.'r...__" __
_fllt......_ "', ,_.. - --_ --,....
........., .. r_l-e...... .,' .,_.... .
P_ , , _ .. r....... •. ..... l"'_t' a. li"
nr I_ll.. .

. Ar,. 21. A••ec ••r • " •• i , .
'1 cw U " " 1..4& ti.. cri ,revi.'
...... "Ih .Meet•• Cri ev'.t. n i.. ,
PIll•• 1111•• ~Io ,. reel 1e ,. ,~ 2M C, ..
• __ Itr""',, '.1 ,. ••• n ••
• Art. Il• ....jr.r. "'H....... HIIIltar Il•• h ..,al~.Úl._'. 'p IIll'••• 'r"le. 111lelt. Clt _.' 1. CIO' .en'. lIlI "r... •tl c_ 'r....t.."'·I•. •1••1...1 I..
...U .... ,P_llttl_ .. 'r...teriftt •••

'cna - '1r1S • VI"tl' Ano. de t'cclt.a.lc .. ,a.aa:cnto d* 1" (cc.) a 3.
<trezentos li s••senta) dl •• -MI.&1ta.

J HI Na. 11••••• ,en•• Incorre <li"'•• ln.t i,a, In#l_"
cu d. "'l.lal"l,l.r tiO". cancorrl' "ara "1,1" terc:ei,.o de ~a.-"é 1od ...uira
rec.ba ou aC: •.lUe ~c. c'.lva\o,. ,rov.nlente d. tráflcD .liclto d. ''1••
tlncu, .ntor,.-c:cnt. e ~rOI...f'ill.

• 2$1 Ad..... i,.jr ou receb.r ~e. ;tl"'ovení.nt. d. t,.ãf'icl
i 1 tc i to d. drc•• , ....... , , .. la d••,ro"orcã. entr. a v.lcl'" .. o '''.co. O"

,.1. con"lclo da '."0. " .... o ol.r.c•• 'I. dev. '''.'1uMir o_ti'. ,.
• .....io cri.lnc•••

'cna - d ..tl'ftclo, d. dai •••• i ••n•• , • ' .....ntD ti. ,. Ccin..Uent.
• 1M Ccu) dia.-_na..

Art. 22. ,,.••cr.v.r 0'1 .i"i.tr , c...l'o...."t•• ~

.tf"ieo. d.nt I.t •• lo,.••c'ut Ico OU ,r.fl"ion.1 d nf.r••••• , ....
tl"c'. entor'Rente o... "ro.a a#le o•• evI4lIftt nte lIalor .." ••
"H••''''' •• IN U tle••cord. coa tI.t ".c•• 1•••1 IN r ..ul •••"t....

'."a - ".t."cl. d••• 1••••••• doi••ft.., • ' •••••nt. ti. 3. ctrlft
t.) • 1H Cc••» "I ••-NU...

•
Arot. D. C......... oc••il. única. Ir.tv.UaHftte

, n......Mti ...... d.......tlnc:l. cnt ..,ecc"t... til"'" .fl•• , .....
:: ~I::.::~:.,:~:~:~~.IMft•• "ara Jut••• e ain••?
..... • r ..l N .. INIII1 C.lt.) _,... _at.
,. 1.. Cc_) • 2M 1_'_» .I n ••

Art. a4. MINlrlr. P'K MW....... tr ..
• 1•••,., .. '"VCft& ." e UH 'r R,.'Ift••• IIftt ,
ent.· 'r... •'Ia _t n." 'uu.... c_ ..at.,. ..c" 1 1 r I_'ar.

'CIO. - , c U Itrfa» hllll _ ..,.,. :I<
Itrlo'al a'" 1_'.» U•.

I li _r.' I cri••rllV'.'. o ar
'I ,.. oIIIlc. rica M,i.It 'rIUv. ,. IIr."_ .__'e n ••rllV .

I •• I '. , "". _. ,_ ._1"

~:. ~rc:;:~·,:-::':::·:·c::t""Ii1~.'::":':::~~::~~.
.....-.. , c_ __I ' .... r .... ,. ' ..Ill",",I .
Ye. c...,.eva4. ' Iel ' •• 1 .--lll. tr.t ... Mltr. a •

Ilrt. ~. I c__ 1_ ,...... _
...U_· li. '9••• 11 _. Lal. _n 1."_ .. artl.. Mo_ ._Ir ••_ 1_1..... 11__ 1 1__... r..l •
, ...-. __ • 11 _. c..-1.I_l.

CAPiTULO lU'
DO nOCEDI....TO 'ENAl.

Irçu I
DA' REGI" On.11

Art. a. O '''OCR''''''. r.l.tive .... 'r...... ,r•
cri... d.'lnid•• n••ta Le' rw••- •• .,el0 .Jlua.to n••t. C•• it.'Il••••1Icu'.-'. ...i..ariaHftt.... "IUHlcl..... C'tli..... 'r.....''''.1.

Art. 2.. 'ar• .,••t. ti. car.ct .... lz.c.. '.. c.. i ...
...'1".... " ••t. La'. a· .ut t ..... atlt'fttf:IIr..... "'at'lr.za tIN. da
•...tlnci. .'r.en.. I local CN à., contlicr•••• " ' ••uvel-
Yft • acl. crl.ln••• , à. clrc"n.tlltci •• ti. "ri.I•• be. c_ • c.....
t ••••• Mt.CHetlt•• 4•••ante.
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SECa0 II
O~ ~AS[ PRé-PROCESSUAL

• tO 'ara .felto da 1a",..tU,.8 dQ ."to de ~,.III. ••
na.r.nt•• no tacante à ••t.ri.llda"a do cri •••• lullei.,..t. laudo
d. canstataclo da natureza da 1..II.tlnela, 'i,.•••• ,.... flerit••fi
cial. ou na r.aa d••t., ~M ~••••u id'"•••••colhida. ,,..'.,.....ci.l
....t •••"trl' a. ~u. tenha. h••• l Ullere ttlenlee.

I 21 Q ,.,,'te "'I. lu••cr.v.,. o Jauda ...ue .. r.f...
o ...,.4.,..#0 ant.rior nl. fie. i."lulldo d. ,. ... tlei'ar da .1 ......'10
do laudo definit iva.

Art", 31. O In..uhit. ,ollcia. 'deve ••t... COftClll1l'.::."::a::J::."uinze 11 •••••• oIn.ici•••••tfv." 'r..... 11. trlnt"

Art. 31•• Mt.filHe ,.IIeial. _c,."'" c.-cr.
tl...,t••• clrcunstlncl •• ,..'......m. ". artl,. at ...ta Le •• devw.
JllIst l'lc.... lo•• • ,1• • lavrahw. lJe _t•• a. ,ez'" ~_ • 1.-vv_ •
cla••• 'lcac" 1•••1 •• 'at••

Art. U. 'Inll•••, ••••taMl.. , ar",. as. _
a"tos li•• "~,,tfrlt....ll.'al lIevee cer re-.t .._ • J"l reJ.I-,
... •• r ••lia.," , ..tcrior •• out,.•••UI,lncl •••••, •"..... •• ..-
clare.l..n'. li. ,.t•. iflcl",.I" ••1a.uira," •• 1 e.a_ t.t-
ce14.lc. •• .. n.c.......o ".,.n.'''c' •• c"Ja ••r t .........
dar·•• at' • 'Ia ' •••IIt." a .-ilftc'a •• in.tr\IC" • JllIl• ....--
t ••

Art. 34. _H"'''.....e.... In árle. NlIel.1 ..
Jcdza......,. .Itr a~...t. vl.-t... "lfll.tlr'. ''''Uc n. "r.. f.1. (d.a) "a•• ol'.,.ft........-ci... •"r.'", a" clflc. , ••t r....
4)".,. li i •• a. H 1:-' C"'V'e' H'ec.~
•• ne c in, 1 ....ti" .. ca -"Ja H~.""t••

raré•••,. úle.. h ••••,.,... '_h , ..
•"I'cl.,.t.. n. t __te' ..t""alill:._ •• cri_. -..1."... ..
,.I.re o J 11.... .,.t i •• ,H. . .,

Art. 35. ..cn••,,·•••"'"._•• .1-.'''. _ 24 ......
M ••n.r' • c Ita,h CMI ' IC.. "l» rlhl n.,.' .,•• h•••ara

. o int.rrc••t'rl. "" rnllzar" tI.-tr. li" li f_I....) "'a. se-
JlIint... "

'.r'.r.I. "Ic.. .. e rIN nla ,., eftCM'r -......... c tant•• e J..,........'n.... clt _ ..,-
tal. c_ .r , (cinee•. 41......

Are. 36. .. l.e_~_U.I o _ ...
In',.cr. e I •• a4•• Jou. , .- _ .
•• c ti itl".•. "PII ... • r•••••• ..... tra eM"
vCftie,,' nt.. "'ver' in l) C_H:4ij,hc _ •. 4.1 -
cl... . . .. a

rar' '. 4IoIe.. 11tr _ •• lo' .
••el •• a4, 'u••••'ele. ale•••_ n" acl· .

, ....t ......, in .-. _ 'e.... o" .,••• utlll ·••."'.'I,ue'• .,.t r~ . ,.. _.. ..: _ . .
Are. ~. Ine _· _I...........1. _,•~.,.t. v ••t. i • .,.. HO_ (....... •••• " ••er

al".c'" .r.II r.l'" t , 'a' _ ,. S C.'ft-
c.) •••_ nll"llCl "ac I••• *_ .,a._. ~ 't'n•• .., ~, _ r._r ' .. c_,"'t... .

....· 111 '.,.,..1' ·_ ·
••H __. In ..-. _,**at_ Pt' n 11-
.... e..e_ or. .•1 1111 _eIM'. _ ..__
t •••••, , _" ..e _,ee _ .. e_.... e_ •......... '..

.' à "'0" .;...;.,"",.. ,,"ro'''ár'o ,..lIe•• _
• r .,.. Interr"H•• _.,..,_ ..._ r ••I tr.a-
....e n" .1....."11 _eIM' e__ e••••_-
•• 'Oder' .. ellll-a.,..,. a .u.," ti. l,1roc•••o, .~"tI•• r ••,.lt. ""i"
o rtinl.tirlo IIl.1l1lico. '

. A..t. 31. Ar'.iji ... n~ de'e•• , ..lkií. '••tirt. ' ...Ii......
n.r,· dlEv. s.r ,alterta- v'i.ta .. "lniat"'i. "tilll ic•••et.....a. 4. S
(cinc~) dia.l, ~."a ••nrle.t.cl••

A..t. 39. E. a••uida. o. auto.....r. concluaos ao
Juiz "~r•• no , .. a::o de cinco .. á••• ,.ro'.rlr d••,aclh•••n••tlcr, no
'lua) deCldi ..á no d•••tll.. ia , ..ol.einar, do ••~ltI u.,en- ..r. do '''CC••IO • d•• dill.hcla....."y.rid•• ,..t. d.'•••• in"ia'II""'"
• 'vei. ao .l1J1 •••cnto do 'cito, d•• '.'ft.n~., ,.ra -aa.do. ''''.jltO. 4.
("u....nt.) di,a.. , .ulliêncla de Inlttrucl,.. • Jut ....."to. notifJcanlllo-.a
o ,...u. a. t ••teaunh••, Jnt •••n~.-ll.·. def.n.or- • o "Inl.tiri. '4
bllco, be. CCItO cl.nt iflc.ndo a .utu"'dade ,ollc.al .ala... a nec••• '
".d. de ,. dos l.uda••• lI)(all4l to)(j,ol.,ico • O. 'r.I•••••"".i. de,enda ,cc•••hlfta nlo con.tant•• d.. aut".

. J la Dete....na•• a .".,.n.l. tio 'roc:•••• ,.10 '''.ZO
d. doi. InOI. o rtl" i .. ' cc.rotai t tar CN d. nlo rei-
t.,.ar 0 1.11.0 d.' .,,".tlnei. entDl",.e.nftt•••"'''0 14vertl". ti. ·'Iua. "f
ca.a de nl. h.nr... o co...ro.j •••, .. 'eit. t ..., •••ui.mt., ,.O••"d.i
.ntlo .... 'lJb••t ido .0 .)C••• , ..eviut. no r'.r.lo •••vinte. Dec... •
rld. e ,.r/Oll. d. dai. ano••••• d.SCu. I..nto do cOll,rOlli ••o. o
.roc.... .erá .,.t i"to. Ow_t. o ,,..z " ....nll. ftloc.,.. .,.......
criei••

do ita., •• cinco .i ...., d.'iln.n.......III.nci. de In..tr...cai •
J"t nta , .... I•• dOI ,. ( •••••nta) di •••••uinte•• :le..,en"o o 1....tI.
..e.. Junt.do .01 a"to. at•• d.ta d.....di'nci.. ,

"rt. 4•• Na .-adl'nci. de in'ltrl.lcão e Julla••nto .e
rio in""i"id•••• te.t ••unha., dandO-H de'Oil • pal~v... , .-ac••• ív.
••nt., •• 6r.10 do ... i n I.tlfr io P'úllllco e •• d.'.n.or do .. lIu, ,.10
t ...o de 2. (v.nte) .Inuto. ~.,. c••• ua, ..ra..rolávell ~or ••1. 1.
(4.:1) .inuto•• p".'.r In40 o J"iZ, •••••uida. a ••nt.nca.

• a c... n" t lI• .-1~•• Ju..t .... a...ut... leu"
d. eMa. tOM'c.I'.le•• IN n..lttci •• o J\liz, a.é. OII.vlr a. te.-
t.MI"..... ..rcar' Htr. tI.ta CORt Inuacl... .,,"Ilnela. ,,_
.r.a.....'11"••• 1....

Art••1. ". I tar • leu..... ti. ,."•• n.. t ..._ ••
• rt ••• 24,' 21', e. Jula tlet , .....'. na Hftt."••• ~....1••eJa ..-
..ti"•• tr.t .....t. Ntllca "'ul.t"'i.l.

• 11 a Jul ....... 'n',,-.4••• c••• :I ctr'.) .......
r •••lt. tio tr.t .....' •• ~. avel." "v"". cl r..'e acu''''••

. • 21 ""4•• tI"W" ".'a an , " ....,.t. ' ••IIZ V'ItI'.'lc ti. r" .,..c•• tia t ....

:'::ttI~u:~'l :.:o;:.av:::.::;~~.~-::::..~.:::::~:c::~:::~ •"'-
• 31 Mte ",'N.... 4......_ ......_ r.'",.'.

n•• 2••DtI..., .... r ••lIz.~ tI.ter.i".,I. d. JllIiz. ti. ol'c'......
•• • tenc'" r""eri_'O li. "Inlat"',. ''-lIe. _ tia li., .

• •• .. t. 'ruatr... ti. ,,"al~""" trae•
..ltt••_~l.torlal. IN vier novlMft'••roc••••4. " crl_
,,,.,,, ••t. n••ta L.I. tN .i"_ tI.i. afto., nlo licar c~rova-

... a ha r.c"".,.a."•• Juiz n ct"•• tr.taMAt. NJa,.u IM ... iftterflac" ,t.lar t ..... n'....... ier •" .
• :M ... .,.•• , It ) an••• ,.. lei••• t ••t_t.

• l.i.t.t. nl.,.. "••Iian r.I.r• •• a. _
"I. vi.,.. _ar d.t .... i"... r ••J" ti. int..n.c" h••llft.I..... tlr...
c Mti"'••

Art. U. C , str. Itr...,.,..t..,.. ti.. It.....
In.. le'ali. 011 acusU••• h In"el.. YC'.-.tt........ Itr.".-
"I'nc'. Illelta•

r ...' ....,. 4IoIe.. o "'.I.eárl. r"'lIe••_. •....
J.et. .."r • •••U.'l:r. Itrevtlfltlve ~ I ,cl ac .
.......... c t .. c_ .'''1 111 _H.le. ' 1 •.
In.Ut.. lel•• ' 1 011.1 li _ •••11_ .'_1_
lavant.....t It r. H 'e_I I...

Art. 4'. o Jcda .,.,.. ". IHtenc••• c.'I••
•• ~ v.l... HI.lel. __1_ .. 'H ""'I••• e.lltle. 11/-
cito ti t"'lIftU'•• e•• íft..... "•••_, ~. " e -
..,.. I"'••c"", are 1._18. i9. 8.2 L.' t , ".
ou .....Iri.... tI.e.rlnet. 4« "vl cr ••in••••

• 11 IncuMI." '-1. ". ttW'at'lt'•••".truc"•
• arl ... Helta ... ~....

. • ia oa ~..... _1__ ,.._ e. ..ti.. ~..,

""" I.UIe e11 1.._' 1 J.. la c.,••1
' ••lIn'-I _ 1. __I..e. crleárl... • .

.,. .1 Hcwr ' •• tv ....... Ifa 'al'ela
, ........ _ta_ IInl _ •••1. _10_ e.. _e_ 11/11 ..
C-.w Cc.n..11Ie ' 1 ~ H_ .

~, _ ar •••tlv Uel ••..e_,•• __ un, _ •••1. '_1_ e•• __ 1111'

.0 CONFI;M (Can••lho F.".".l d. [ntar ...clEnt •• ) "u.- IIt••••,., ".r• •OS
CO"!H. (Can•• lI'1iO. ",,"ICI,aie tllE IntM'.c.nt.,) •

J 3111 .. vetl.do .0. Con•• lho•• ut i I i zlcl. do. b.".
.,r••nd Ido'.. •........ta••nut.ncl., d.ven•• o. ".110•••,. a..,.ov. i t atlos
na con'or_íd••de- do Irtl.o 53 d••ta L.i.

I 41 H."'.nd." i .co ti. det.,. íor.,I. dOI ••n•••reltft-.lt

:~~:~t.o~ :~:~:::~:d:~~.: ..~"~ZV:~:;i::~r:::·~~ :::.~~::c ~~ I:I~~i ~::
atual iz.eio .onetár i.. ' ,

. J 511' S.nd. e ,.tllI allsolvldo, o. bens ••"U••t,..tlo•• C""
o v.lor d.l•••,W'.,,'! •• le.ll., ••rl. a .1•••velvi••••

do, cond.nado ..:t in:::cl: :::i:~t1:a:~:~n~;~o2:·:4:~,oan::~~~~~~:~
d.tI. br•• il.ir••

'.rá.r.'. !lAiCO. O J ... ia. tr.n.,t...... J\ll ..... a
s.nt.n,a con••nat'rl., c'iciar' a. "'nl.tr.... J\I.ti,. ,ara. C.Re.
t •••nto da conc•••I. da naturaliz.ela•

",.t. 45. • , ••alv.l d••)C,"1.1•• n. for.. ,. 1••,.
l.elo ••••el'ic•• o ••tr.n••ir. "ve cc..ter cri ... dlEI'inftloa "o. ar-,
ti .0. li, 19, : •• 21 d••ta Loel, d••de "Cole cu.,.r I da a contl."a,a. 1_
•••ta. ..lv.o •• o int.r•••• n.clon.1 reco.."tI....\1& eM,..l.'. 1..
41 ••t ••

Art. 46. Os ,r.ao••rltYl~ "•• I.cl•• 11 • 11% "O
C.,.lt 11/ llc ~iJ. _Iant 1•• J eltl-
c.lio d. autorld.4. ,.lIc'.' • ti. "l"i't~jO ,ú..t'ee.

nclO 1/
oun.. DIIPOIICIU P~oal_l'

• 21 Ca.o haja n.c.,••h..... d••xa.. tia "e'.II.'nc'I.~
o Juiz d.,.~ o,..t"fti cJ...••• ,art•• ,ara .,r••ent.,S.

~t. 47. O 'roc•••• e o J\ll ....nto d. cri.... tr'
f'lco co. o .Nterior c."" .. """.tic. E.t.tlu.l. coe. Interv.ns" ti.
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lIre. 4.. CI c 4 _~.. IR". 41__• ft••
art IS.s li...,. 21 .. 21 lIII••ta n" ItHer' .'.1'" recaU..r_
11 'ri ....

Art. ~S. HeI ..t ,...,. ~r.tle. li. cri-
... tI."'ftltl" n••ta Lei ••tlllarl. Mt.. , lIel.la c_ ...
cl.tlz.clo a••",,"a.

• Si ,.••ue I..,....... • I.-..t... Ju.t'''IIfU''. c
Jula IIlMIer' tariz dacl "'1'1&"., a "I. Inter"cl....11-
eial ti. tr.n t uar ,. e Htr ti 1••• eIlJ'"
tM••ec""....t v.I _ •• nllC~ 1 •••tr..,••lra. -.dat".' •••..terl.'. e "t r.l c_ • tr"lc. IIlcita •• _-
torLl-u."t otn .a ,.••ftsle c , 1.ftlf'lc.tl~ ..."•• ,.e-
.r all ••iI. ti. cr' .

CAPiTULCI UI
OIIPIlSIC5n 'INale

IIrt. 54. lia Tr.-..... I. ",1 1 1..... Trl • .
nal.... Ju..tlca 41... r.t••••••• DIstrlte ' 1. nu cun., '.r""'H_ ce"tr_ IM"'llan". e .....'1 __ti•• lU•• la. 4la c.n.,.~

t .. lcl. 'u l. ,M.. in.tlt"lr ';11I1 UHI.II Itr.......
... J ..I._e.,.. crl_ 4~1.1_ R..e. Lal. ., .

,.,.t. 52. Ta•• o_ ."t...,ft_t••• .,......."n• ..ri
.nd\Jfa. ,0,. ínf'raclo d••t. L.i. r ••••lv.eto G di ••a.to ne • ;1 tIl••t
.,.ti.a. d.v•• ••r d••t,."idaa ••1. a"torttfatf. ~elicial•••• i."t. &lo
toriZotclo JlJdlcial. na "r•••"c. d " t "h,l.tir'. 'lo
bllca•••• i.tlda ~ar ,.rlto da ,,. •••

I la Oocu..nt .-s•• ocarrlnê i •••tli ant. t .".0 aneM'
~:I.ao.....to. do in~uérito, ~1II1icl.al.,.ou._ .. .t.r .~c.~ tia ael•••

J 21 '..,.a c"I"ovv " ..t.,tla' ItlM. 41~ in'",,",
autorl •••e ,0Ilelel· d-.ve,........tar .... ".,.tla••tl • trln.ita •
JllIl ••tI.. tlua"t IlIa'e .,,'Iei.nt« da ."slttlAcia IIfIt......U'. ",t ........ti.. d.vida..nt•••,tcí'ic.'. ". tcrtl!l ,revilt. n.. ~.,.••,.,••"t.
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J ::til. P,.oc - -.Ma ~"'H' tr.tar et
cultur•• it••• i. 4.; "'ant•• ,.Icot,.",ic••• C.lheft ,n••
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ti. .t Iv14.... ti. ,.Iual iz.cl•• c.tr.I•• ,revenc" • r..r..... .'
cri.... tr'f'ic. d......ull.tlui •••

• li ""•• li .re ' ~.v '_ tII_
.lt.4oa J.... lcl.l .....e•••fter c U'I. 4 1 1••
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_ Or.. ELIZITA """IA R_ DA C1IUZ.
_ Or • .10•• 'AULO CALIllIN NOIUEIRA DA -.
- Or. _11 DE "AUA IIMTlNl,
_ Or. IJELLINOTON DA COITA CITTY,
_ Or. ANTONIO UCMOO CMVALHlh •
_ Or.. "TUM O" ClINCt:IUO ....OYA C_,
_ Or. OETULIO .EZEUA 1AllT0I'
- Or. .10" ._ RIICIIA RI.EIRO,
_ Or. nR_ ......0 _EIRA _1_•

•_ Or • .IIIl.IZM 'M'_ TIlI_'
_ Or. ALIEITO U"ERRE IRATZL 'ILMO..
- Or. TEMANI' ..,-,
_ Or. NOMEIO 'ILVA ICHEIDT.·- - .•.-'
- Or. lE'AlTlIO TEIXEIIA -.
- Or•• VOA _IA NUNU NIClIELI.
_ Or. LUIZ CMLOI DE CAlTIO LUICIII
- Or. ALTMIIO DE OLIVtUIlA.
- Or. JON ...... ICIO UM... _.
- Or. aplIO 'IDELII IIAI~ 'lIIlTllUIA.
- Oro [L.10 'ERIE IIf:LQ,
- Oro ..NTONIO OI UJO .1I1UO.
- Or. "".CI"L NElCULINO OI HOLLANO" 'ILNO ~
- Or. "".CO ANTONIO H".'UEI O" SILV",

'ora. considerado. tlJn.....nt••• na .labor.clo do ,rI'
sente Projeto dI' Lei li

I ....t."....c•• da sltlJacla atual do ........'10. de,endcnte IN nlo.
2 .. crl.clo da 'i.&U'a inter.edi"i. entre o .......ár' ... o trati

c."t .. ,
:a Iar ri.OI" ne trat."nt. 1•••1 •••,. dado ao tra'icante'
4 u.cleo ••••• is1acl. à Convllf'lcl...ar. ,..,,.•••1. a. trll

'1'. ilícito dI' IIro••• dI' Ulena li. 1.t••• oi' rati,.;c••• ,.
t. Con."•••o Haclo".I. .

S ...... ter .le.t ic..d.... no. ,,.azo. ' ••• ia tacl' ao. COR.tut.·
r.lac..."to _. ,r••le ,or .MC•••• de ..razo. ,.,••• _. L.
6."./76 .1. "'it. I'Ki."., .

, - corr.clo ~. di.,oeit Ivo 1•••1 lII"'. trata _. _••tr".icl. _a'
~ro••••,r...n~ida. lIIUI' '''''••nl'c•• cu.to_iada••t' • tr.... i
t. •• Jul ••de ~a .."t."ce. lIIU. tI'. acarr.ta.o ,rav.. ,ro
.. 1.... ,ara a. avtori~•••••"VOlvi'•• ''Ia ••" co••t.,

'ara ....,,"'te•• ,r.Jeto "I•• ,.ilorO.....t.,.,,,
C a'IWI. ca.o•• su.,.n.l••• 'roce... CINI ,o•• i'ili4a•••• tra'
t nt tl•••••tr.v4••• "Me ,1.1•• ica " ,a"t IcuS.... '

E.tue.eee .,"jja••• C t.,. ....".t•..,.t. inova"...
• "eva •• ti,. l.. t..,. I.,.,~ ."t '1.'1,,"1•• etr.",ut.....,.te
.. 1II0 • at l , _I Ia .. ,...., exe..le. • •
• rec•• t .. ,ara.•• t-.8cl ",.ullrl eratie t •• , ."ec.. .1 11I_ •••I.a'MfttlJ. ' n. ""Mt ." Cftl H."t••
• u'." _. "• ..,. ,..SlIcl ...,.t••

""".....t. c_ IR_I•• val.. laas" ........H. R.
c...... li. "._UH••c..anh.lMtAt. allu"•••• , .. i.'acl•• _I. __
"..,."•• 11I" Mtlver r u..c...... Inve.tl'NI•• "Rue.lr•••
"ar. • •••ar.ta_t DAln•••• · It "ar.. tr'''e. • •
• r ...."_•• ......t ",.el........ r I••• " tl ...
..... llcae" _. _Ie'ar ""c_t••••, tr"l-
ea IIlett .

a 'reJ"_ ........r_'_ rft.1KeHa.. ..,..a
........... tr.'lc t • .-••t'I.'lNIftt.~ c_ r ••"ai .
C.. c.....IIf.. c_ a. rettr UJa. I t ••• cri I,..a •• IN .t'..... Mft'" ",••••) 1. ~ ~r.tl'ft.__• H C." li. tr ...
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•• ... • n ....... cri•••• tr'fle. IlIclt••• • re .

"'ui_te. ..t••lec. r "ar•••••trl ...I." •
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r ....l_ta R. 1..1.las" .t...I ....'.tr_ .n I n-
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~ la OIr.- _10 _ ~ "'nea
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...... ,.IIII!II !:EM ......1.*I__ ~ ......
- 1"•••11.& ... .--._ _.~ .
FI It. .. _= artv 411 ._ ......_ ........_11I.

---

PROJETO DE LEI N° 3.901, DE· 1993·
(I)Q Sr. Eduardo Jorge) .

(F\~Ia~S~>.~ ~~. !c,6Q( (q~).
D1.spãe sobre'a prevenção do uso indevido de drogas.
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(AS COMISSOE9 DE EDUCAcAo, CULTURA E DESPORTO, DE SEGUR!
DADE SOCIAL E FAM!LIA; DE DEFESA NACIONAL; E DE CONSTITU!
eM E JUSTICA E DE REDACM (ART.54) - ART. 24,II)

Abril de 1996

o CONGRESSO HACIOMM. DECRET'"

Art. lQ A. ~tivid~de. refer.nt••• prevençao do
uso indevido de drog•• deve~ int.gr.r, ••pecialm.nt., a.
politic~. pública. na. ar.a. d••aúd., .ducaçao • cultura •
ser~o imple~entada. com o ~poio, sempre que n.c••••rio, do.
dem~i. s.tore. da admini.traçJ:o pública.

Art. 29 A. atividade. d. pr.vençao do u.o
indevido d. droga. sao integr.ada. À.P,oliti=•. Nacion.1 de
Droga., propo.t. p.lo Con••lho Fed.,.al de ~ntorp~cent••
CONFEN- no ~mbito d. sua compet.ncia .leg.l;_pr.v~.t. no .rt.
4la do Oecreto nlil 8~.i10, de 2 d••etembro d.. 1980.

Art. 3la Toda••• droga. p.icoativa.-licit... .
ilicita.-••r.o obJ.to do. progr~m•• pr.ventivo., de.tin.do.
ao.·prim.iro e .egundo grau. de .n.ino, como trab.lho
multidiciplin.", int.gr.do ao d.senvolvilllento nor_l do
curriculo, envolv.ndo toda • comunid.d. escol.,., cuJ ••
c.ract.rLstic•• própri•• ~er.o Iev.d•• eM iont. n.
formulaç2ll0 do•.,r••-p.cti.VQllicPI".QQ,-.a.a.. •

Art. 4Q O CONFEN coOrdenár. a or~iz.çao d..
pr.ogram.s d. c.pacitaçao d. prof•••ore., por inte.6dio do.
orgao. n.l., r.pr••entadq., ••pecial_nt. n•• • r •••.. r.feri.d••
no .rto" lll. ,", .,'!

Art. !'Q O"". Rro;,-a...· públicas· d.' 'l..F"~enç2lla, .
C:CNllpritendido. d. formaeint-vr.l, .••.. de.dobNll _ trt. f .......·
pri~.ri.i· ..cund6rl& • t.rcl.ri.·conforme i. dlrlJ.. 6 .
p•••o••nt•• do u.o ou.d. ocorr'nci. d. probl_a.:del•.,
COft~uent... durante árvio'ncia d. probl d.cárrent.. do
consbllb·'C:O.: e;.·oble~ivCl"de·superA-los). ~~ sUP41r..c;~, ••. '
qu."ar~;;lnali~.d."·. r.1"....çao _ocia!~' ' '.

. & lQ A impl.nt.çao d. progr.ma. público. d.
pr.v.,.,-çaq".. .-.br.ngent•• da. di1erllrlt• ., 1..... r.f.ri-d•• n••t.
art,igo.,.. pod.r~ ter. parUcipaçJ&o' de, entid.d_ nao " .... ~
govern.lIlent.i., d. acordo co", nor",a•• ••r .. forlllUl.d••.· pelQ
CjJ~.f.~.~:t~-, 't'! ,fi'. -.' '.';' lu''', .. ~ . ,) t J'G Jo:.J .~' ';h";; ':'.;:, ': .

. " .. 21i1 SJlo l·ItQá.t.i as atj,v.id.d_. q~""vi... ". ~ ·.r
impl.ment.r qu.lqu.r. d•• 1 ~ inteQretll. o... progr..... d... (
prev.n~o iot.;.r.1, c.bllndo, ~o CONFEN,cOlllO;: or9Jlo nor••tivo
• coorden.dor da. Pol~tic&,N.ciQ,,&l. d.., Or09• ..,....4:11ri.ir... .. , ....1
.v.ntuAi. dl1vid••.•\oIrg4-d.lLso~J1 maJ:..N.• .r.l.t.1~~Itl'lr:",
p.ráQrafo.

Art. éQ * ved.do o u.o p•••o.l d. droga., com .çao
no Sistema Nervo.o Central, em d••acordo com o. t.r~o.,

mediante os qu~i. tenham sido aquelas droga. incluá.das,·
regulzrmente. em li.t•• elaborada. p.l •• autorid.d••
sanitária. n.cionai., par&~in. d. controla ou pro.criçao,
s.lvo .utoriz.ç_o l.gal.

. & lQ O órgao ou .utoridad. a qu.m 'incu"'bir •
• xecuçao do. program•• d. pr.vençJlo apr••nd.r., ••mpr••
droga d••tinad. ao u.o p•••o.l • ilLcito, .nca.inh.ndo-a,
imedi.t.m.nt., ••utorid.d. polici.l co~p.t.nt., c••o •
• pr••nçao nao •• t.nh. realiz.do por •••• últim., l.vr.do,
.'" qu.lqu.r hipót••• , t.rmo circu.tlnciado •

.. 2Q O po••uidor d. droga p.r. u.o pe••oal, na.
condi~~•• mencion.d•• n••t~ .rtigo, ••r• • dv.rt1do p.l•.
autor1dad••nc.rreg.d. d. apr••nçao, .obr••
r ••pon••bilid.d. p.n.l incid.nt. n•• hipót•••• d.
r ••istincia, d••ob.di~nci& ou d•••c.to.

& 3Q As p•••o•• juridic•• ou qu.lqu.r .oci.d.de d.
~.to QU. tol.rar.m o u.o ilicito d. drog•• em .eu•
•• tab.l.cim.nto., .uj.it.r-••-.o • um. d••.•egu1nt••
• anç~•• , con.id.r.da • int.n.id.d. d. culp••

• > mult., con1orm•••tab.l.cid. n. regul.ment.çao
da pr••ent. lei& .
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DJ susp.ns.o provi.ari. d. atividad••• multa,
c) int.rdiçlo d.finitiv••
~ 4Q Qu•• ~u.r que f.ça u.o p•••o.l • ilLcito d•.

(' . s fica .uj.ito ••••guint_ ••nçtl•• , .1•• d. ·.pr.an••o
d~ droga ., •• for o ca.o, d. co.pul.ari. r.tirad. d•
••t.b.leciMento de u.o pQblicov:

.)' su.p.nsão,' por' •.iri.' m•••~~· d. iicÍmça.. p.r... ·.,
conduzir qu.lqu.r v.iculo t.rr.str., a.r.o ou ...ritima, •••
infr.ç'o •• d.r quando da,~onduç.o d~.mes.a ou por oca.iao
d.l ••.• E.. ca.o d.' r.p.ti~ao·d~. infrÀçlro,. &' .u.pan.lro- ••r.- por
u. ano,' ca•••da .: Ucança,.. ;.. r.p.~ir.p.l"; . .
terc.ir. ;".z..• ,'. ~..' '. ~.'" õ .,' " .-:

. ,.,_ •.b) .u.pan.ao,.por' UII...no."d~ Ucanç. r.ferid",n~::l

1.tr.·.. á .upr,· e no. c••o, ,.li previ.to.; quando.•e trf'í-AIl'l"';J
de qu.lqúer ..io-d.·tr.n.po~t. ~~~ic~, ; ....dtb.,~ic~~.,n.
hipõt••~ de r.petiçao d. 1nfr.çao, .

.'
'" <!-?: .. -',c)", suspan.1Id d~ Uêatrú;.., p.... porl:it-' d" "rm•.,~r -'.l"';:

••i. m•••• f..::••••da.·., Ucenç." n": ·hipót••• d. rep.tiçaO"'-d.
infr..çao,.·l'-'1\· .. '. . " .)';' . " .-. .;O,',j '. ,;. • '.

d) pagam.nto d. multa, cumulada. co•. outra••ançtl.~
que t.n&'l_ .ido; .lCpUc.d... ~ .lCC.tCl" no" C&tlO dlt' prov.r o
infr.toU"',· na .for..a· da. 'lei', ••t.do' d. pobr.za":· . J ' .

~.' .,,;. : eP ..' s.' trata,,' d. ·írstrang.:Lr~, _- via;_ d.·
turi.mo, ser" .uspen.a- .. sua· p.rniiti.lIlo' de' ••tada no' P.i'-,·
ind.pandent.-nt. da.' d_aiti ••netl••- C:.biv.is~· - .".- ..

Art. 7~A•••nçtl.s. previst•• n•• l.tr•••,b,e e d,
& 4Q, do art. 6Q, ••r~o .plicav.is, ind.p.nd.nt.m.nt. da
r ••ponsabilid.d. p.nal que coub.r, a qu.m, no. m.~~c••o.
ali indicado., •••pr•••nt.r ••••t.do d....bri~.z;

P.rágrafo único- Aplica.-s. aos casos cont••plado.
no art. 6Q.& 4Q, a • b. todas as d...ais sançtles previ.t•• na
l.gi.laç~o sobre tr~nsito, r.lativa••nt•• dir.ç.o •• e.tado
d••mbriagu.z, indep.nd.ntem.nte d. r ••pon••bil~dad. pen.l
cabLvel na hip6t.se. .

Art. ag * vedada a publicidad., sob toda. a._
forma., d•• droga. psicoativa. r.f.rid.~ n~ art 3g, salva
pr.via I••xpr•••• autorízaçlllo. do CONFEN que avaUar., ..
cada caso, o ev.ntual int.r•••• ~bl~co .nvolvido • s..pr.
acompanh.da a publicidad., quando autorizada, d. ~an.ag••
• sclar.-c.dora quanto .0. ri.cos d. con.UlllG', COIll' dur.çao •
qualidade idfntica•• da pro-açao d9 usa.

Art. 9Q O CONFEN providenciar., • cada p.riodo d.
doze m•••s, l.v.nta~ento • publiçaçao d. dado. r.lativo. ~

.x.cuç
~o da PND, relatando as ••trat.g1a.-adotada•• a. nova.
ori.ntaç~.s que a. circun.tlncia. indicara••

Art. 10 A cada tr"s ano.',' a partir da entrada .m
v1gor da • pr.s.nte l.i, o CONFEN promov.râ confarlncia
nacion.l ~obr. 'a qu.stlo da droga no Brasil, com ba•• ,
inclusiv., no. l.vantamento. anuais pr.vi.to. no art. qQ.

Parágrafo único~ A conf.rlncia r.f.rid. n••••.
artigo ~erâ a.pla.ent. divulgad., convidado o público, ..
g.ral, ao- ••p.cial_nte, p.ssei•• e entidad•• pl1bl:l.cas.•. ,.".

privada. que axerç_' atividad_ ralativa., _ qualqu.r' ....'.
nLv.l, ~ PND. À~ conelusa~'da conf.rlneia ••raa
ene_i.nflad•• '.. "ini.tro· d. Ju.t:l.l;a, aCCIlIpanh.d... d.~'" )C, ..... .• :.~

racClllandaçD.., COll o obj.tivo d. idanti1:l.ear evantuais
eorr.çeMts da 189:1..1.çlro anti-drog••, CCIII ba.. nà .lCperilnci••t. então r ••Uz.d.. . . '. .

. ,~. til'';' J./;''"ii'':.l~.,J ., .{~ .:-..:!..n1"\'" ~ ,,"••.~ ~"'oi:,,"':N,o.t.i't ~ ....11"".... '4 ,f ...;tl..;~ .... oIoõ..E!"'1d:~ .... ~"=

. _.' . Árt. 11 O ,P'cid.r"Ex.i:ut~YQ··réciúl....,ta;.."a';;e.~~ .~~ .~::':"> :.
pr...,~tr 1.ilid~tM:,d.· 4Ot••••antàt '~i.ii'cantádoa.d.....uà;;..":-.."::
publieac;:.o~~" ~.,.~.~~.;. ~"·......~~::.';:C ;~'-~ ....... ~ .. ·.~'\).v.'I( '4 .'~' ,,_~·'i~·).1 .'Hc ........;.;,J,
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Art. 12 R.vOo••-.e •• di.po.iç~....~ contr.~io,
....peci.f o .r~. 16 da l.i 6.368, de 21 d. au~ubro d. .
1.76.

Ar~. ~3' E.~a lei·en~r.r6 •• vioor n. d.~a de .•ua
public.çào,

JUSTIFICAÇAO
A in.fic.ci. d•• no•••••~u.i. politic•• póblic••

no tr.t.m.nto· do probl.~. d. droO., m. l.vou .•••~ud.r
.lt.rn.ttv•• ·•••••x.cuç.o "à. outros p.i••••

.... . Nô ·.n~.hto foi àquJ: 'm••mO" no Br.sil' que .ncontr.i
• form~~~.~lI~: ~4. '. c,:,,,.id~!,~i. ~.~:~. ,~d.qu.d. :P.r.4: "q,••. ,
r ••lid~••..

E.t. t.xto foi pr.p.r.do por cons.lh.iros do
CONFEN, .mbor. nao t.nh. sido ofici.liz.do •• ~lti..
in.~anci. p.lo Minist.rio d. Jus~i;••

As.i~ r ••olvi •••u.ir ••pr.sent.;ao do
.n~.proJe~o .l.bor.do e • s.ouirtr.n~cr.ver toda o tr.b~lho

dos conselheiros ent~. o. quais s. d••~.c•• o Dr. Doainoos
Bern.rdo Gi.Uui.1. d. Silv. S6-. e o D,. •. Alv.ro 'Nune~ de .
01i:veira, on~~ e.~.ao:. o.... fund_~~._~.fIy .~eó"i~O~.d.o. P~~~~~Q.

Sal., ••• S•••etes',:.·· .. c:N. jUnho de.'199::s.oiol,. .. _. -. . ,..~ .'"
.', "., -.. ...~ - ... ~.-"".~ '.'

D&eaa'I'O 1ft .,IU. ...DII UT&IIUO"ae." "
. -' ......,.~........,.-..~,

.. _,....... ~.'.- ._.IM ,,' '11, ._

ÀIC.' ti 'e-,ie." e.u.u.. r ltll••••i .
...................111.11..... lia ~ -=: +
.................................................. 4

adYWMIIa d .,... 111 • 'i
...................................... _ 1.

:~~.~~~.I~_~~~.-....

. c.vmu.-DOI~~.DM"".
'.i

··;...... - · IIUÍif .......... _ .....

.... e 1 '5 ..' ·-....... ----4......... .. ··· - ....- , ..... i1 la ••
CtIIIIt-a • ......-......... . T
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, . FONTIS oncws DE RuDENCJA
PARA UMA NOVA poLtnCA. N....CIONAL DE DROGAS

A simples e inafastável conviv~ncia de cenlros de refer~neiôle seUl
respectivos programu de prevençlo. 010 lado de um siSlemôllepJ que im~
OI clandestinidade OI grande pane da c1ienlClôI daqueles centros denunci:a. por
si 16. a contndiçio a que esses últimos devem se submeter, Também eles se
lomam clôlndestinos.

t pcmível. :assim, a manutençio de re1õlç6es c1ô1I'ô11. ,'crebdeilõll. SCIlI
lCmores,

Essas considenç6es iniciais inuociuzem os tópicos seauintes_~
sio'formulados objeÚVOl e princípios. com o propósito de embuarpropmu
de açio a serem Iórmu1adol, OI quaiI dependcrlo ela adedo forinallOlsu
praciladol objeáYoe e prindpioa. pua rerem apoio oftcial. em quaIqucr nMl.

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

I
JNTIlODUÇÃ~

ELEMENTOS PARA UMA PROPOSTA DE
POLÍTICA NACIONAL DE DROGAS

I o O BlõlliI ô1dolôl. de (0110. uma "política de crimin:alizaçAo de cerw
drogas". cristalizadanum sislCma"ô1uto-referenciu·quese reproclllZideoJóSic:l
e malCriôllmente (cf. Alcssandro Banana). (1) A eue sislema be;icunente
informado pela ,islo juridico-pcn..lI. está associada a penpccúva médico
psiquiálricôl. De tudo isso resulta que o problema de drops é compreendido
nCllo'll "política" como sendo sempre um ·cuo de policia" ou de ·doença
mental·, Assim. toda a qucstio Clt:i, presentemente. entregue a CII& .,'isio
simplista", como refere Carlini e Cels. (2)
2 o Ora, ôl quem cumpre. leplmcnlC. lidar com criminosos, E com
loucos, As respostas encaminham soluç6cs. necasari:lmCnte. pú'a OI ámbitOS 7 - O COll.'FEN. em reuniIo-ordinúia de 24.9.1991. decidiu OI pontOS
policiôll/Judiciôll e médico-psiquiálrico. com o. quais é. teoriC:llllenlC. principai1ltl'leintepariam. _ ~de UlIbalbo pua o corrente lUtO de
inconciliáyelalll:lll'ltençiodecentrOlderefe~nciaedcexcelincíadopróprio 1992. O'sepndo'ponto llllll a xpime redaçio: "Reco11lEr lodo material.
CONFE.'II. com _ rcspecUYOIp~ de prevençloin~(primária.. ' produIidopeIoCONn:N,em_cliw-.p6a. com. propólitode. ap6&
secundária e terciária), E.bso por um simples mociYo: li maion:a-eb clientela. a aMl1sedo mesmo. cllscuJk'YOW' leIltOque cOlllOlide e proponha OIlermoa
dcucs centrOllOmente~!po~~a~à~~e-con~.• da ·P~NIlCÍOMIde intorpecerMa., conforme prCYt oan. 4- do Dec.~
grande pane dessa mes~clien~ reinCIdente noc~u~~ cnmc 85.11,0.,de 1.9•.1~. Importa notar queo cIecret9 referil'o usa.co~.de rata
ae 11IO de d.rop. cstarta~ cadeia. conforme determina alei - \"Isor. O '0 Cu. tamWm. a Lei 6•• de 21.10.1916. o tenno "entorpeeemu". e,n$o
mesmo st: d:Iria com.os~ruJXIIde IllÚlUa ajuda. do~~ cn" dnlpa. ". ..,., .... " '. • ' .,
que~mteptJleIsc ontcssam. 'perante ~ co~nidadea que ~~nce~. ',' 8 _ Aslim. foraan HIedonadÓ4 0& JlriÓiCl~ doeumenl" produzidos
~dedropsem recuperllÇio.lE. ainda. idbaco fim· arepreidci poIlcW, peIocb~"'fÊN difeWrien.e.ou~convtlllCll, béaicomoouUOl~
• lCriasn nllmerosos desúnaláriol·c!e.·fioIra- dot~ na ira de-. .........:.:._:..__ • u _...........__ ,,:__ L_. .. . . r •
educ:açio. . .' lidolacen 'n:lUjá pcna1menle , " , • . . ~COtIIOSJ- rCloon.-. l:oMCII QOQImentol puaam acONU1Ulr .ontes
S J:'to:,.:palaYl'll: lei.. xistâlc:ia ela=:-~ di: ofk\l1ll. de refmnáa pua a praence f~.de u~ nova PoUtica

releriPciae:exceinda, sru:::~de probIemáIicOI~co_ NdDropa.PN~~~"""'I· '.' da;"'~'~ .._~ d~." '
de drop e de awcIanttI~putkipanta de~ ae pnvaiçIó' ~. pua u........\IQ ","'I'"f'~~ ~pe1l0 "'\- ----_ ;
i~ ~ indiJpenaávcl. na maioria du veza. qUé a polícia rIJO lenll'. .itJI!'O de l~. '" .' " ....
CunCionado a _nlO'. RilOrclIUIienl'e. ftente à~ CID vipr. tnD4e 2. M~rIo. cI!a P1e.n:isçlo - ReJat.ória Final - I~ .' •
deUlllunivenodcpessouquecomcr.eramlllDcri_••ainclalllllifMrencidCáI: S. ·Orientaçio pua orr- de lleYldo~ 1.4i~" 6S68. de 21.10.1971.:
na_·pliácacrirm-·. .... . .•. - • 1_ '.' .' '.. ' ,'..... . '.,. "'" ,.

. ....·poIilicãdecriminallDçlodeeenudrQIII·.~nc5I. 4.·~N.acionaIna.~cIU.nro.-·d_.. I "" •• ' .,.

imp6e,==otribulOalOdaacoDlUllidadíeaacioall,COIIIoÍilWia" ! .•eo-m,~ J)ropIIlOBnIII. MIl .1Mr,·~e <;o!et .••.
que.. i4eoJ6ak:ullUlCrillmcnce. . . . " e.·n~Nacio""""~ l!~~~_ EscucIantade
4-' .....reproduçlo.ideoI6p:aKd6porqueail'lllplllqueo~_:·· l·e.2!'G~.I~~~e~. '. • ,'. . ..'
_ dado _ hislórico. foi a ele'que o UIO- deunu dropI'colÍllittsfa·. 7. "SupIfAla.pu:a prosn_ elelre.DÇIo 110~ ,de~ JI!l~ -

=-~==-.J::::E:··' Crilte,=~, ê~ ~iki.is.·~~:~u.~:f~.
lDCOIIICÍCtlCII '. de ouuoe atoftlJ deI siIuma .aucon&rellCial'"..' . ' .. COMII-""" CQqlIiax- .. -U-.subIiIIIoI pua , eW!oncIo da
l!UIIIIIIo,seummuwaldepceveli'ô'lullz,pnrl .'.'Soquew ." ~~. . .
11m, elevem permanecer no imbUo da rcpreulo P:!JUdII eo~ adIíIaNI.'· . .
afirma haver~~ 'J1II a obIençioda.drqa,~ peIiI
primeira \_SC cIeu,'na maiona dáIê:*t. pori~ ele ~pr6prioI' .
amip-comumcnie; aliM, coIqas.•~-_""-'ctlftámIiI: ele latoó·, ,
a imap da re:alidade. caIaaia .. 1ei. que deInc. açIo~....:
COIllO trifico de entofpecen-. ao 1lado de 1IItIiI,de 11_..... drCII[ICIWlJ .": I: ., I • • , .'. .' • • ••• • '. • • • ..., • " .

componamentoi. sem~~~. ~~ entimiIcô.' .... A.n.,.....AODAlDROGASESaJlDOIIIIXOJ.PJUNClPAIJI.,
provavelmente. talllbim CJ'UdaM. ~ daâllll.Úilla ijo _ - ele. . ~.,._.,

~nçIo.Mil COIIIO ·traficama·'•. ieItiIIdc',o~ ..~:..~~~'; ,'J .' oRaTA E CONSUMO.' .' ; :ç:.;.: ::
, A reproduçlo idcoI6IIca~ ..coM"=- :' t ..·n.~~'I"-~.naquado4uclroJlll:

:lÚwde nepiva do público que dtá, por Ja'wt, _.- p' _~.~c.ouaara.-loCcria."prilaeiraWltIlQ·
criminalizaç10 e a'úY:ada pela :açIo dos. meior'ck.c,ÓIIlUniéaçIó" (.... ......~_ IIfI'dIIo·o'-"O._._lIç6elttaúlúa;
ratta)(S). . ..'. oc»paoteI. 'IIda a •• lriIko ilIdt.o • da todM • ac6eI pI'6priIIll _
.5 o ..;-\rep~material #: tó"nseqGcIIle•.-na- do proc:euo pelo realiaçlo~O~ deve cuidar. cvidcnccmcnce. de :um.... ai._..

qual ~,siIte,!'Jll produzWU~ toIÚCIrme 11 i_sem da qualsurp e que En_.'a' mall!ria apedflc:a de C!IIIIa 111M aip • adoçJo de dic.re1Ull
o Jeaiama. , IBam~J(.4)' .. " .... ,'. . . lI'&umena.=~~le.que ''ÍIIIóIo o'IO'lorIp de» MOIl

Ér~1 concluil'. er,uIo. que umavez criado d monsvo. indiIpenávll, acIowldo • ' . " 'I' . lIIÍIWI'IIõ.clfIiOIa. conludo.~
sen,colllblui-lo. sem trf&U!. com todo o~ policial~ IIIIÍ~ . lOdaaguCiCloaoWbltodo'ClireilOpcn:aU lei _Tigor•• funclamenta1mellle.
nu csco1aI, nu n-. inflm. onde CIUftI'eIII OI,~.cri_'Os pISI .' . lei peÔII; apoiada pela ócica "peiq.iía&iiiadã•. cfot prob1emaI C:lIIAdoI~
prol-. quando~ aldlr.COIII filboI~façam11IO de .~ de dnIps',. .,. . , . , ., " ..
drops perdem a lepiaIidadtt~~. cc. • , da~. QualotralUMlllOpmiItoJ*aoUlUáriodedropa.nIodependeriie
poIIO que .II&Ie fmKtt. - &loCi:I~ - ~. ripr. 11Io~ SU·· .nalci'Yipmerto\'Cltlnlttebprillo.doamburlo.iioclilcrltópolicille.laIlCII
afaIIada. incawIsçIo da llIIICIridad* poIiciaI.. ...do: '. ". ''CZa, !amensavelmente. a lpIIIIo lWc:a e o aduIquc. Tudo .... COflCa do.

,6- O CONFEN.-. _jUlho de 1_. _nIedwlf.a - '1......... 1ei6 .... "-"1"- - .........-1...... ..-.a. r-,
'.propoICapuawapolldcanJlCioMlàrapeilltda~cIudropa..".~. ~ ,,- --- _CN__ "''''i\'ICl'''',,:.~apasade_.......

. i*uI seMI de bMe. COG~~ li~ 11 ·PoIidcac adoil~ JllII'&o ponadorde~..,.UIO~ . •
N.....QualIodalDropl· ~~CÓNFe:ClDjunboda1_ . Imp6HMnU'.WItO.lllUlIIIpOI'WIl.ÍIIÜUincIa~a~
;,.·1~·"'lCXIa~· meia a urdncia de que .. opaWtt-:~ .do~ c a conseqüen&er~ ao~ uelulina o,c~
.lIlMwrdI,dcira'.......lIIlJdançadeDMllllllclldiipcnialeDlelOtrIIIWIIM. POllU\-amente.s*I.AoconU'ário.OUlOdedropw~cde-toàoIOIuflOl.lici&u.

do-mo.~""~dalaanoll8CllUa,~que_.va ' drln. c ilkital-pnhou proporç6a inédita EnIo rolpor fllii de- prender 1IIUáM.',
eMCaÃliallHicllllçadeDMlllalidacic·#:~.~"a""''', o que.l~ cWadas. aa 1IOIIII.'árias Icjs c1sarn:ldM -:SIlÚIÓxicOl' contempla-.
.....autorefcrencialque..nprodIIZicIeOI6I\Q.mar.erialmenIe.dtt"'- ttrp:cntreWllo.lCpararasdifercnlCSsedaondc~..rtntadaa
aanpIa,~ . asdua matbiaL
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IV
A OFERTA

\0 • .\ matéria rel:llivaaoferu.de drogas exige preliminarmenw:. ?efinição
legal que elimine a ambigúid;uie. orl~nad:l: ?O art. \2 da lei D.368. de
21.\0.1!l;6. sobre a concelluaç:io de lrafico dlClto de drogas.

:-:a realicbdc. ai noç6es sobre O 'tuc sej:lin a indústria e o comércio e
SUaI variações. esl;io já definidas. com loda cl:lrez:a. 1I0S t1ivenoa ramoa do
direito que lhes sio próprios.

POrtanlo. a IIIdúsuia e o comércio ilícilM de drosa-. de 5mbilO
n:acional ou inlCrnllCional. bem como lOdos OI atOl praticados com a inlellÇio
de realizar llÚI atividades e mais ainda, a veiculação de drogas com o propóIilO
de instigar o seu uso é que devem ser o~elode r~izaçioe conU'O~ P!na;L

Ainda. é indilpens:ível prever C1rc:unstinclal alCnuanla, ai pnnt:1pu1
decorrenlel de serem evenluais às ativid:adcs. cb indúsuia ou doco~
ilícitol.oudepeq\lenamonlaou.ainda.~l:aiIalivicbdelJejarn~
por dependenlC. ' , . ' . ~

11 • A proposta ora formulada elimina equiparaç6el indevidas como. pot'
exemplo. enu<: o comércio ilícilO e. :a.enucp "de qualquer forma", redaçlo
impJ'CCll&de que se orilÍJlUll upoI abcnQ llIS'JicIoa. aillda. na redaçIodo' P.
m. do _ anilO: 'conuibui ............ Conu, para incenávar 
ditundir o uso iDdeYido ou oll'dco iUcko•••• .....,.

ii. .. AICde da quado pctdneftté ao uso de droPs nió pode lei' odit.uo
penal. ~fuilOl.OI arpmenlOl que delllOllluam o :acerto dala aIirmaç:Io.
enue elel awlla o de que o direilO penal n;\o.pode le'r por objeto condwal
cstrilllneRCC privadIa. I"" • •. •

Vale lmIKrewr. ainda, as obIervaç6a_lei dos lCXlOI de ll1l16'
e 1981: do CONF'EN: pera u_ Polklca lIIaci'oha1 ná Quàdo í:Iú 'Drops:
•Atualmcme. o cotIIW'IIo de'procNto.Qpua de:akenro pliquu-1lUmano
faz pWw da \'ida em lOCiedade": O' áIéoóI; c:ujo uso é pe~Udo'~ :uj
arilílUllOo.~ é eonsiderlldo' c:omo o•."mediador daa rdaç6a
1OCiaiI"••\ maconha, pera muilOl jovens. cumpre.o papieI de facilitai' Í\Ía'
illlqnÇlo ao !",po. 04l ué lMsino 'urnà ronná de ll'MIpCIIioe~ ao
meio no momenlO criUco de sua paIU!ftI1 ~ idade aduka. () :abuto de
dclerminacloI medieamenlOl pode wnbélillCl' comO onpai li ietllaliva Cle
rniilimiar :lllenI6a pl'lldal pela lOCiedade .-detnL '.' .,

.\ qUCIdoo asraYMe qI.IUMIo adropconsUwHe uma1Ina1idade-.Ii
marna.lornandoseu lIIUúio~cWIIl.HinqiWcjueiOUU'amtHÍ\'llÇJO.
anio lei' a necessIdaiW f&ka ou peiqi.Iica de continVar àlI'tIlmliadcI.. .

. ·t-fuIldaiMnUIIpardr«da paio'ae suapÓIaara~dadtop ....
ellabeleeer as necellÚial aç6a prnenlPu _. leiàpful1cu. -ACÍllldeI
inlenrpéslitu.QiaàlÍllohólpilallraç6aem-'oplliquiállcb.pnsaà.~
Camiliam etC... podem produzir efeilOl de p-avaco~pUa lOCk» é
paia o~'em pardculu:. "

O CONFEN enlende que o dbcuno atm'oriJiAre e'ccntradlt -na .
drop. en;\o napamaeluas IIIOÜwaç6el, lenele aap-avaro probICltIà. Eleàtã
:alenlD àI comprowaç6a cienlific:u doi maleRcio&causadol pclaadropa Ucillll
ou i\icilU. mas cenua MUI afClrÇOl na fIpta Ilu-..a·do lIIUÚiO, _

prccont:eílOl, pata que o problema poua lC1' encarado l\II ... reIiI
proporç6a." (S)
15· Mas a profIOIU de ,.. o ll'alMIIftlO do uso de dropI nIo..ao
AmWID do d!rà1O ~nal~~~ulalMllte.lIberaçIodo._ O.~.
se quer' l\'Màiafiílçlo••'__..........._'hojiie .
conlell\flla no art. 16. da Ui1l.W,.deJnt. A ÍIICtIIÇIO. DO CMO, 'pode 111'
sanilária, ou adminiscnlha.

" .AdminiIUaçM NbIIapocK; ....-....-o ,·poder
de poIkIa". (7) que nio conlundkIe _ o'poder policia.
~nbado .. repnIIIt» _ cr--. O -potMr de poI(eia" \'eIa
cIelSNdoDOart.78daLei5.172.de25:10.1 -lIhidIckdlAdlllilllllnçio
NbIicaque.IiIaicaadoGII dlIcIpInudocllrálo, l..-GllJíIMrdMe. rquIa
• priIica de aro GIl a lbIttnçIo di ruo. _. rado de-~.'
CCItIC&I'MIw.tI~~lClf'lla!,~~.l " _',
pública, ou ao rapei.Di pc e _ direitoI~ ou .
to exercicio~pocIer.di,~~_......por.mdorea~qué.
nein'let1'*' lIo .....poIIchiIe.~..pnero•. por 1llCIIIpIo.
fiImãr em deternlinadaI.llt'1_oa o.-di &fIMd-1IJldOrllI- ceftOI.
Jocaia.

A iei illliaaa.-~. ~ la. di IUlllO. prftt, illli~
'1anç6eI~ f*& o - ..di dtopI:.COIDO ela'
~ de bMoi'ke.çao pen dirip. da Ilcaça ... JIO'W e .. do
p'X'p~ . .' :1"· Ao YIrtetIM 'ckf -- ... ponaMO.~ flI'ÕPri' ao cIniIo
privado. em que a6.. inlmtr •~ PdbIln. etIU'etIlIl,o, para
Iililialrou dllcipli_direilOl, me.- ou lIbenJada~ 110'l~
público COllC&menle &~ à blpme. l ordem. :101 -ma. à
tranqt1i\ldadepliblica...~.~(as.ICl!'pce.adtop6quedeYeser:aprecntlid ...
o .....

15· ' Con"elllanda:~arsourequal acomnbuiçâo...retiv:unenle comprovaclll!ooo
que a pena privau"a de liberdade u'ouxe. :ao cabo de décadas ,tc aplicacão. para
I'l:duzlr o consulIIo de dmg:u. () COIl>l ....lIganll:mo 'Iue a I esposta, latahnclIlc
trará. cxigir:í buscar 110\'OS caminhos.

De fato. a mat':ria ue uso ue drog:1l é do âmbito uo direito pri'':tdo.
em que o Eslôldo dC\'c IlIlcl,·ir. "pen:1l.•ubsidi:iria ou supkti,·amenle.
16 • Além de mccanismol nio penau de controlc publico. I elcrido. ames..
é preciso llaraCOlllnnidadc um ah-ar.i de soltura. outorgar·lhc carla dc alfo.....a.
para que ela possa desenvolvcr. Ii\TC c criaÚ\-amenlC. n:1l dh'cl'S:1I :irc:1I d:1l
relaç6e1 pessoail. familiarel. escolares e proflSsionail. os "aliados mecanismol
sociais de controle..\ pr:íüca já demonstraI! que. lia maioria d:1l '·ezes. .1

comunidade temcap:u:idadc para resolveros conflitos surgidos on cncaminhar
soIuç6a :adequadas. com recursol 1I0rm:almenlC e:dllentes nOI \olrios desdo
bramenlOl comunil:írios.

VI
PREVENÇÃO
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E preiençao em matéria de drogas; Parece n~o haver dúvida que.
também aqui: pre\'ençao poderá. em sua polissemia, significar antecipação,
~\át~;ie."lI\lerropção e acautelamento. Evidentemente. nem sempre um
detenniiiádo programa preventivo englobará todos esses sentidos. daí porque
é indispensável. em primeIro lugar. ao elaboraro programa "declinarclaramente
qual o objetivo a ser allngido" (Carlini e Cols.1 (9)'
25 • Importa notar que os problemas decorremes do consumo de drogas
não resultam, apenas. dos efeitos 'pnm:irlos- dasubslfmcl:L mas. prinCipalmente.
de seus efeitos -secundários". froto da 'polillca de crlmanalizaçãu de certas
drogas", "que são Igualmente terríveis SOCialmente uenão maisl que os efeitos
"prlm:irios-das próprias drogas-IHl"LSM......" .apud Caballero I (lO\. EXCJ1lplos
desses efeitos -secundários-são a margmalização do usuario. o esuga91a que
atinle seus dh'ersos ambientes de con\'Í\1o e os problemas de ordem policial
e judicial. Daí porque afirma A, Baratta: "Boa parte dos efeitos que amiúde.
impropriamente. se e51udam como efeitos pnm:irios da droga sobre os
adictos. são em realidade efeitos secundános" (11)
26. Entre outras possÍ\'eis divisões de prC"enção. adota·se aqui a seguinte.
por parecer mais consen~nea com as fontes de referência.da presente P~D e
com o universo de p()ssíveis objeli\'os de um programa integral de pre\'enção:

PRE\'ENÇÃO PRIMAJuA. com a finalidade de: ai aDtecip....... ao
início da expQiiIlCia d,. uso de drops. experiência essa· \ivenciada
em diferentes planos· do grupo familiar. da comunidade escolar. do
meio profissional e do vinua' usuário: b) atalbar o aprofuzlllameato
do "uso experimental" (C:arlini e Cob,) (12) c)"eviW proble_
decorrentes do uso de dmps" "o abuso e a dependência" (Carlini e
Cob.) OS} gue do efeitos "primários-o e os efeitos "secundúios-.
PJlEVENÇAOSECVND.4.IUA. com a finaJidade de atalbarproblemas
decorrenta de efei~ -primários- e "secundários". por uso de
drops.
PREVENÇÃO T!RClÁJUA. com a finalidade de promo\'Cr a
reiDsm;io dapaRa nasathidades iociais dequese afUlou em razlo
de dependência já que. como observ;a Anutacio Morgado "é a
asência da dependénci:t: o desproporcional investimento no objeto.
emprejuizodeultlapartiGÍpa~emoutrossetoresdayjda"(I..}.Nio
'" ncupeIIIÇio, efeth... sem oponunidade de re.inserçio social.
como um doi fatores rllais imporuntel de superar os t'r~ltGí
"HC:Undári0l" e eritar • RCidiYa. -- •
Idealmente. um programa intC!JõlI de prevenção de\'Crá abranser

todas as panes enunciadas acima.
27 • Confonne ficou dito anu:lI. tendo em vista a cmtralidade da peuoa
hurnananOl proprnasde prevenção. e. portanto.a consu1ta.primordialmente.
.ao seu interesse, considerando. mais ser indispensàYel abranJer as cIropI
liciloU e iliciloU na P:-lD. atentando. tam~m. para • billÓrica relaçlo do ser
humano com os psicoativos e eonsic:!er.adas. finalmente. as f_ de um
procra~ intesral de prevenção. pode1c afirmar que OI destinaWios dos
programas de prevençlo somoltodos IIÓI. em nouu complexas intenÇ6eJ.
inseparáveis do contexto em que \ivcmos. usuários de drogas. quaisquer que
sejam o. usuários e as drop· e os nllo usuários._
!la· O quese querpreveniré ouoiDdeYiclo. Altem:l!!""OJadjethos: uns
afirmam que a prevenção destinwe ao abaao de drops. OUÚ'OI que ela se .
dirige ao uso indevido. Opta-se pela última hipótClC. porque o abuso inclui a
idéia do uso em exceào:"noçlo de àKoInedim..,.o. :-<ão há dúvida que
deve a prevenção diri!ir-se. necessariamente. ao abuso. ~Ias. em primeiro
lugar. nem sempre () uso inde\ido é um abuso. embora o abuso seja JCmp~
um uso inde\ido. l:m medic:amento tom:ado erroneamente. aautomedicaçlo.
mamo sem excCllSO. um:a dose moderada e :até aporádica de lIJeool. mas
durante determinado tr:tlamento. com o qual JCja inéompatlYel. constiwem
uso impróprio. inde\idQ. mamo sem haver eXCClJO ou deJcornedimento.

Em sepndo !upr. se a PND abranse drogas Uciw. como por
exemplo. o álcool. o tabaco e mamo OI mcdicammlOl, li' _ tIericIo. tanto
na accpçio de Jesltirno. uso que é cIIe direito, Cf)IIIO no Jmtido de bentftco ou
proveilOlO. :-llo se~ jamais aquecer que A QUUTAo DAS DROGAS.
ESPECIALMENTE ,COMO SE COLOCA NOS DIAS DE HOJE. E
EMINI.NTDIENTE .SOCIOCUI:nJRAL E nelta: linha, oponuna é a
obIervaçiode.... Baraua. ":IIifllUémem _ tradiçIo cullUta1. poderia nepr
o upccto poaitivo deullrtlom copo de Yinho ou de umaldcara de eaf'· (15)
a laça de champanha COIlI que IIC Ibrindam bodu, :aniYcnú'ioI, Nua! e Ano.
N-. o chope ou o "viD cl'bonneur" do _ -.w. ...... em noua
cuIwra.P~ ele p,'8WnçIo que ipoma tala raIidades eenamcMC.
perdcIIl cred1bilidade. pcIa ambil'Jidade da _nRpIII:' I.

29" t.partirdoatudodurebçOadobralilclrocomoSIV~",'.
PLtJaALque lCI'á~COflICnIir uma PND. iMe. aIiú, olClUidodo~-ao.-. COJIIO criado por HemK Hackcl. em 1861.' .

t pouiveI,_in, definirquc PREVENÇÃODoUSO INDEVIDO DE
DROGA;StTODOTRABAUiODESENVOLVJDOCOM OSERHUNANO,
NAS NlJ'LmLA5 INTERAÇOES COM SEU MEIO E QUE OIJETIVA O
Riu.aONAMENTO ADEQUADO COM O FENOMINO DA DROGA.
!O" Ponamo, o "relacionamento adequado" nIo pmende eliminar o
Ccn6aMno. _ porque dropJ sempre as lÍVeIIIOIe _pre as~ Alim

diuo. parte-se da realidade brasileira. sem proposw retóncas de eliminar o
I1S0 inde"do <nele mc\uldo. asSIm o abuso I, apenas quando esll\'esscm
garantidas as condicães de bem-estar da comunidane. Os caremes. os dCSllOS'
suidos. então, dificilmente tenam nos pro~ramas de pre\'enção. .
SI· Oportunas as obsef\'3çães de Carhni e Cols. relauvamente as cnancas
de roa: ·pro~ramas de prevençllo para estas crianças de"enam merecer alIa
prioridade das autondades dada a gra\idade eonstalad~de consumo... ASSim,
enf~ dC"erla sercolocada n. prevenção secundária e principalmente tel'Clána.
pois estas crianças são de alto r,iJco-pm adquirir molêstias como hepatitel e
AIOS pelo uso endovenoso de drogas,..116) ":-;0 campo da pre"enção não se
pode f:w:r generalizações. os dados obtidos com eslaS crianças mostram que
se a elas é dada oportunidade de trabalharem há uma pDde reduçio 110

consumo de drogas... Esta reduçio foi obsef\'ada quando as cnanças de rlla da
cidade de São Paulo tinlwn nponunidade de trabalhar durante o dia. fazendo
pequenos objetos que \'endiam mais larde... O simples .f~to de ficarem
trabalhando. sem que le falaue nadasobre os perillos das arollas. redUZIU o uso
diário de solventes de 3':'.4% (poreentasem de crianças que não trabalha\'arnl
para -l.8~-. (1 ':'\
~ " A prevenção terciária (tak'Cz a fase mais árdua de implement:lfl cOllta
com poucas iniciatiYas nos propmas de prC"enção • mas "h:í algumas. c
imponante frisar. Por isso é de grande \'alia pnorizar aesses programas.
CJII'a~:aJdereinserç:locomo. porexemplo. convênioscomsef\iços nacionais
de empregos, de aprendizado industrial e comercial. .om empresas que
destinem pane do rodísio de seu pessoal. para apoio ia reinserção••nclus,\·e
com at2pos. alt!m de outros con\'énios com estabelecimentos de ensano e
0~W;6es não go\'CrnamenlaÍJ.S' . Há hoje no Brasil numerosos prO!ramas com o objetÍ\'o de enfrentar
as quat6es pertinentes à PfC\'CnçAo primaria. .

Diversas instituiç6eJ lovernamentais não governamentais e centros
de referência se ocupam de prevençAo secundária. além da primári...
54· Éindispensável.noquese refere àsduuprimeiras panada prevenção:
a) que os prosramu rcspeclÍVOJ estejam formal e perfeitamente definidos
quanto a seu modelo teórico: b) disponham cio material didático adotado em
SCUJCU~de apacitaÇio, comO.....~IOdos diversos ternas. e não
_e a lisIa cIoJ mesmos: c) disponham doi awdos realiudoJ e se~

resultadOl finais: d) tenham o reptro de atendimenlOlcom~t.
realizados. com raultadot de lCompanlwnentoJ feilOl e em que PJ;l&O: e}
demonstrem com que equipe de trabalho comam. efeúvamcnte. "---

i EIsa cIacIoJ deYcm alar à disposiçlo do público que tem o direito de
saber. como mínimode c:Iareza.a nawn:zados IICrviçosque lhedooferecidos.
35 • É CundameJuaI. entrellUlto, cviw a lCOrizaçio eJlCriI ou a aútude
pseudo<ienú6ca que leva à perda do conlato com proc_ populares ou
altemaúYlll de lidar com o lCfM, quando maia útil seria para a comunidade
buscar IICU aasdo, pua c:ompatibilizá.lOl co."I osmé~liauco<ienúficOl.

It. propósito. \'aliosaé a obIef\':lÇào de Carlini e Cob. ". não I'auingir
sua ação somente ao campo claI idéiaa. pois aloU por si só. pouco poder têm
de modificar o componâmenlo humano: • procurar colocar como agentel de
prevençio peuouque sejam conhecidu e respeitadas não só pelassuas idéi::s.
mas princip:almcnte pelo seu modo de :agir; • não se eximir de informar cien
tificaaMnte oseJWdantessobre OIefeito das drosas psieotrópit:1l. Xlo alimen
tar. no entanto. a expectativa que o mero aprendizado teórico delles fatos \':Í.
imediawneDle. refleú.... n_ diminuiçlo do consumo de drops"'(IS)
~ Olicvenamn "que o problema sofreria uma deformaç5o. se o

mudo multidimensional fosse realizado apenas por especialistas dos diversos
~'. e indica a comenifncia. em -clínicas li\Ta·. "despsiquauizadas". da
"presença de exodropdol. que conhecem a "música" melhor que todOI-, 119\
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36 • Muito já foi dito sobre o papel fund:amental de adequada lesis\aç40
paraodelémolvimentobanD6nlcodeumaP:\'Deaintr:tnsponiveldillculdade
de, presentemente. ser topada _ltarmonia.

. lt.J penas corponiJ e privaUvaa de liberdade impoNl ao UJUário de
drops nIo do coiJanowa. Foi auim com o lab:aco. introduzido na França em
156Õ e que. "em quatrO IécuIoIIIC tomOlI a primeira drop reere:ati\'& do

. mundo mas tam~m a mais~ Sepndo a OMS. as doenças lipdas a
seuuso fazem acadaano2.5mi1b6adcYiÚIMIno mundo". (!O) Mas.em tomo
de 1620. JllbeI':lllOl da época. na Europa. IIC declaravam inimilOl jurados cio
tabaco ao ponto de. na In&Wara. decapitarem Sir Raleilh) in\'Cntor do
cachimbo. OI papal L"rbIno VDI e Iaoctncio XII proibWn CUIJO do tabaco.
sob;madeexcomunhlo.NaRt1Aia.czaraelflo'dlMf.lClpromeliamoaçoite .
&OI fumanla C o nariz conado _ cheiradoreJ de rapé. No Oriente. o SuIdo
AmUral IV. considerando o tabaco JUblWscia iDcbrianlC'C que • embriaauá
era proibida pelo Corto, ordasaYa a cxecuçIo de quem fosse JUIllrééndido
rumando. Anola, poráD, CabaIIero. que "locIoJ~ t:UÚlos e OUlrOl ainda.
nIo tiveram KJ'UIdc efeko. O IDbito c:\e fumar. de cheirar rapé e de~
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fumo se exp:'nde [ema mõU segur:>mente na população. Os governante~
mudam. então. de tática. Começa o tempo do reali.mo fi.cal." (21).
37 - Seguem·.e. então, diversas fase•. ao longo da história do tall:aeo a
demollstrar " como também no caso do álcool· que .omente mediame o
tnbalho com a pessoa humana. nas suas múltiplas inter:>ções'com os fenõmenos
que a cercam. sem arr:ancã.la ao seu ambiente. é possível e legitimo prevemr
a relação indevida. ruinosaou prejuclicial do indivíduocom aqueles fenõmenos.
Também com o tabaco houve corrupçio. tráfico, contrabando. violência.
como, igualmente, sacliõU iniciativas de proceder a estudos epidemid\ósícOl.•\
lei di.pôs sobre prOloicões de venda aJovens. de UIO em transpones cnleuvo•.
,oore campanhas Je esclareCImemo. ,egulamentação de publicidade. entim.
>obre verdadeIros programas de prevenção. .

.\ hiltorla demonstra. as.im. que a politica de inCriminação ao UIO de
urogas e inútil· pIor que isso - prejudica o bom enfrentamento do problem:a.
38 • A lei em vigor e os projetos em andamento até aqUi. contrariam. como
uemonstrado. programas de prevenção de abrangência integral. E. :linda.

chocam·.e com a visão ecológica da prevenção. enunciada aCima. respald:>.cb.
,nclu.ive. 110 al·t. ~~i. § 3•. \11 da Constituição do Brasil.

De fato. prev'ê o dispositivo constituCIonal que "é de\'er da famaia. da
,ociedade e do Estado oISses;urar a criança e ao adolescente. com absoluta
pnondade. u direI:' ~ cOllv1vência famUiar e eomunit:iri:l". Eacrescenta que
I) direito à proteç:i.. espeCIal relerida ailrange - programas ,de prevenção.,
,ttenóimento cspccl3iizado :l cnanç3 t: ao adolescente dependente lie
"morpecentes e drogas alin•. -

Ora são impu...veis t:ús programas. com asseguraçâo <10 direito -:..
eonVivêncialam,liar e cumuOlulÍa- se°adolescellte'J:í penalmente respons:i.vel.
cst:i .ujeito a repressão policial. :10 Xlldrez. ao achaque e iI ação pena1. O
trabalho com a pessoa NAS ~IÜLTIPUS ~NTEMÇOES CO" O SEU MEIO
é. então. rigorosamente imi:ivel. " . . , .
:19 • "\ história do uso de .ubstãncias psicoatl\'llS segue. praticamente. uma
trilha consunte: aI descobert:>.: b) difusão: .cl rea~: <1-) compreensio: el
revolu: f) superação e g) controle social, apola,do. subsicliáriacsupleli\'&UIel1lC"•.
pel:l públicaadministração. Cada fase dascicadas.co~porlllrialollp~
Importa ressaltar. a fase c,em cli;nte. A ~e.ção ê. .de ordinário,reaçio peJUl.,
Já reierida :lntenormente. A compreeDSio é a busc;a.<ie enlCnáimc:nlo do
fenômeno. .oh múlúplos aspectos. entre eles. u -epidemiolóJico•. socia1.
antropológico. médico, farmacológico. psicológico-enunc;iaç:io IllCflIII1cnte
el'emplificaúva. repit:>.-se, Arrtoltaé a do povo imeressado cmlOlaçio.ê a das
populações c:arentes e liSO é:lrentes. com posse e despolSuidas.~.-de rua
e com teto. enfim. da comunidade perplexaqu~. !lO J,lrasiLbá maia de meio
século :>.I5iscc o. I'Ígo~oso cumprimeruo da lei pen:a1. de~ l:lItç6es e
diferentes números, pródigas em prender e irIQP&ZCS de.conll'Íbuir.pva o
efetivo enfrenumento da queslio. Estamos~~~.Asupençio será,)Iill,
a solução do uso indevido d.. dropa, mas o afastamento do problema fIIIw.
traduzido nos~feitos.secund:iriosgerados~bpolíticaerimi~.Sqn(ente.
ent:\o. pode., surgir o amplo desenvolvunento de mec:uus1JlOl~
controle. programas integrais de prevençSo. >Ob as' ótic:u ecolôlic:a c
constitUCional referidas acima. ' .
40· Impõe-se. portanto. ao CONFE1'''; amissio.inadiáveles:lp'lldamilSio
• de promover a imediata fornl:lÇio de Grupá"de Traba1ho. muklclisc:iplinar.
que proponha alternativa à lei visente. apcN ampla audiencia da soeiecIade
brasileira. para0 que poderá semI' de iAic:io a "oriaxaçio para0 ProeeIIOdc
Re\'isão da Lei 0.368. de 21.10.19i6". documento imqnnte c:iaI fonla de
referência da presencc PSO. . .'.

l'm no\'o diploma legal. que aproweice. induIiYc. idaaIe~
v'aliosos da lei em vigor como. por exemplo.oSiscemáNacionaIl~'"
diferentes atividades praticadas no :imbito da poIltic:a••'dropa. mil quo
contemple propostllS outraa inclicadas nesta PND. que adoce soIuç6a
dÍ\'ersificadas par:>. a questio. de acordo com pecuIiaridada rcstonalado
território brasileiro. acento. isuaJnltncc.l riq1MD ele ftI'iadoI upec:rae lÓc:io- .
culturais.

Vminstrumencoleplauim.ccnamenccdar.iaaCONFENcondiç6lt,
indispensáveis para bem cUmprir o seu papel instiwciolllll de coordenador da '
1':-:0. .-

vm
ESTt.'DOS E PESQlJ1SAS Pl.TJJUCAÇOES

41 • Devem prosseguir OI estudei • pesqui... pan:ialmeare impleo'
rnentados. sobre o que llSSÍm se manifesta o CO:-;~•.- _ de -1986 e
1988 • "Cu-se. portanto. da maior ul1enda. o desenvoMmcmo de eswcIaI e
pesquisas que possibilitcm uma correta ava1iaçia da extendo do problema.
para fundamentar as :&Ç6es nesta :ire:L '"

~escc senúdo. o Conselho Federal de EnlOrpccema irIcenliYui ai
pesquisu epidemiol6slcas. clinicas. t':umacolóp:u.aAtropol6p:u.bemcomo
implant:lÇio de banco de~ e de inforrnaçaa." (22)"' '

O CO:-':FE.-"; apoiará IniCiativas que \iabilizem a obten~o der~
internos e internacionais para essa área. alocando. inclusive, aqueles fornecid(l!i
pelo Fundo de Prevençio. Recuperaç:io e de Combate ás Drogas de Abuso-'
FUNCAB.
42 - As pesquisõU, entretanto. devem le\-antar dados confiáveis da ofena
• o que até hoje nio foi feito. junto aos órpos de fucalizaçio c repressio.
utilizadaa mediação~o CONFEN, sempre que necessãria. inccsracto queé JlQr
representantes das diversas áreas que atuam nesse âmbito. O Brasil niodisp6c
de um quadro realmente claro das verdadeiras e efetivas fontes fornecedoras,.
Sobre ccmas de tamanha imporlincia paraa PNO, hámuito maisapeculaç.Óes:.
distorções e fanwiu. fartamencc alimentadas pelos meios de comunicaçiÕ.

É preciso dissipar lendas·como ado pipoquelro-lraficanlC. ã~
colégio • e descobrir a realidade. IlISO precisa ser feÍlo já c amplamemt
publicado pelo CONFE.'l.
43 • .-\inda. inclispensávcl é a pesquisa sobre proeessoa a1lenwiVOl e
experimentais utlliJados no enfrenwnento da questio. em espedalo uaba1ho
do chamado movimento an6nimo. ou srupoa de mt1aaa ajuda. com cínquelll&
e _ ..- de~ em todo mundo. a cuiu téc:nicu, a1i:iI. .. ral'ere Ao
~Iorg:>.do. em lrllbalho publicado na Rc;vislaAp;aI' 23\. eamplafl,l"nce utilizadoa
no Brasil. c

·1" • Cumpre proceder. também. a ampla revisão das amb1qu:as noções de
dependência sobre que. entretanto. está :>.I5Cnll!da a lei penal. ao adotar o
equÍ\'ocado fatalismo farmaco~o. posiúvado na expressa ret'erenaa a
SUbstãnclas que elelenniDua depea.cIiDCia.
45 • O CO:-:FE.'I; deve reol1anizar comiss40· em 1986 era desipcla por
CEPAO·'}ue se ocupe de Estudes e Pesquisas >Obre o l."so Inclcvido de Orop
que. na "1'ropolu para uma 1'olíúca :-lacional a respeito d,lS drops' Ccf.
referencia n' I. ítem S supra I. foi objetO das seguintes consideraç6es:

"...especialmente consÚtuida para anliar os projetos de pesquisas
nacionais e regionais. e é1cilitar o intercâmbio el)U'e, OI diverlos
pesquisadores. coordenandoadequadamentea aplicaç:\ode recunos.
em colaboraçSo com o C:-:1'q. C:lpes e Finep. S:!O atlibUiC6es da
CEPAO: I. .\ssessorar a PresidênCIa e l'len:iria do <':O:\FE."'i em
,!uestões de caráter cientifico: 2. A\'ll1iar e emiúr parecer tétnico
.obre projctos de im'esúgação c1inica. epidemio1ógica ou sociológica
enviados:>.O CONFE.'I;. ou a OUtras institulÇ6es go~ernameDtais para
patrocínio ou apoio: 3. FOlnentar. em articulaçAo com órpo de
financiamento de Pesquisas. iniciadvu incli\'Íduaia ou instiwcionaia
de invesligaçSosobre ccmasconsiderados prioritirios peloCONFE.'I;~

,4. Elaborar ccnnos de referência para a re:alização ele pesquisai sobre
aspectoS especiflcos do abuso de drogas. a serem enc:aminbadol ás .
instituiç6es de fomento de pesquisas no !'ais e no ExlCrlor; 5.
Orpnizar e coordenar em conjunto com a OC\S.~'I;·MS. um banco.
de dadoa cientiflCos sobre o consumo de drop no Pais: ô. Propor e
coo~denarestudel muldcêntrieOlsobre o abuso de drops em esca1u,
nacionais: i. Promover o interc:imbio de informação cientifica.aobre
o problema das drops. atr.lvés de \'CícuIOl de cli\'U1pçio científica a
serem criados no imbÍlo do CONFEN."(24) .

46· As public;a5~ sio exigência natural doa eswclOl e pesquisas. Sobre
elu lIIÚm se referiu a ·Proposta" de 11186:: .

"mmuitoqucprofiuionaladedivenaáreallnccressac1olnaquado.
doabuso dedrogu sentemneceslidade depublicaç6esquepe~'

'alUa1izaMc e também apresentar o resultado de SWII re '
criticas. preocupaçàea, eswclOl ou paquiJaI. ele. __.

<;> CO:-:FE."l. para esta fina1idade. considera imponancca~'
du:Ia publicações que \'ÍSam preencher esu: espaço. " I
1. -Jorn:a1 do CONFE."'l. publicaçlo mensal. com a finalidade de li

\lIlprualividadesdoórpo.doiConselhosEsladuaiIeMunicipaiI
de Entorpecenta c f.uoIdei~ praL

2. Revistado CONFD{.queaepropõeJeja_VIácuiodeilv.crdmblo
cicnUfIcolObntoprbblemadasdropl.depaioclicidade~

clesuna<io il t.Ii\~IIpç:iode ellllliCll. ,~frisoa" de mis:\o. relalóriCll
de pesqUlSllS.c:>.rlllSaoeditor.ecomunical;óadec\ocDtos.pR&Crcft.
cialmencc releridoa ao COIIlCxto brasileiro.

Apesar da C\'Cnlual densidade e rigor cieruí6co daejáYeI do mareriaI
:\ ser pubticado. '" Ceic;:io da, RC\'ÍIQ' (~'Cra ICT lnodema c Ieft em
tel1l1Ol da sua prov-unaçio grá6clL. _ ',' "
A mallutenÇ:1o fillllnccira li de infra-estrutura 112 Re\'Ílta lllI'li 112
rcsponsabilid'lIletloCO:-:FE.-':.queinciuiráOlClllla.noseuorçamemo
regular. ' . ' .

.-\CEPAD/CO:-:rE.'I;~ enue SllU acnbuiç6c:Í. cumprir o papel
de COlllía:io de Redaç:io da Re\ist:>.. Para essa Una1idadc. ~bmeter.i
ia Presidência uma IisGdeCltudíoaol e pesquiiadora que COlllporio
I) Conselho Editoí'iIIl. • .

A Comwão .ic:' R;.ccb(io Mflnini r~'ltr:ll ele pubtícaçAo (lo nl&lCria1
:Iprc!scllt:llio. Lompnu\'cis' com as lIormas \'llCntCS elll public:açãa
index:acias."{,:;!j\
sao illacli:i\'eis as Publicaçãa aqui mencionadas.
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"7 • ... P~D someme pode ser coordenada por órgão dc deliberação
coletiva e multidisciplin:ll". E isso emerge. naturalmeme. do fato de que ;&

questão das drogas abranp UpeclOS de diferenles áreu de "luação. m... que
devem funcionar Imegrad3S. Esse pape! insutucional é :luibuição legal do
CONFE..1>l. nOltermos do:an. 3',1 e an. 4", do Decreto N' 85.110. de 2.9.1980.

P:lra o desempenho, porém. oe lU. funçõcl. especiDlmensc para
imple_aPND.oCONFENpm:isadeeaUUWl-a:adminiltrativacompaúvcl.
recunolhunwlolemateri:aíl,deacordocQmorpnop:unaascrimediatamensc
Cormulado por pupo de trabalho orpnizado pela Presid!1\CÍ2, com prazo de
lrinra diu para aprescnraç;W ao Plenário c que seja. a scsuir submetido ao Sr.
MinistrO de Estado daJustiça.

A coordenaçio a c:afIO do CONFEN inclui I) trabalhoconj~
eon.cu-EMaduaisdeintorpeeenlCS·CONINa,comoCo!ésiodePreside es
de CONINa, com cnticladcs govemamcntail c nIo Avemamenl:lÍS. .
e cstransciras, :aWm de todas • atiYid~ supracitadu. Tudo i .
_ para0 que.:aWm de dotaç6es o~nciriu,dcvcmscr utilizadas.
ConlCS do FUNCAB.

Finalmente. deve o CONFIN. dcsdc Joso promover a aItcraçio do
an. se do Dcemo l'o" 85.110. de 2.9.1910. com o objetivo de awaJizar a
compoliçlo do Colcpdo. para incluir awpresenlaÇ6ct que. de acOrdo com
propotra do Plenário. devam paniciJlU'.. dcIibcnçõcs coJeúftL

X'
CONCLUSÃO

411., Afonalllaçio de uma PND ~ ;randc parte do IJ'abUho.que cumpre
:lO CONFEN desenvolver. Sem impl_lIllÇio. por~m.a PND Hdcomo um
ato de f~que. _ obru.1I06 riCOrosos termos dasentençablblica. será mona.

Essa implemcnl:lÇlo. contudo. ~ :atribuiçlo. em boa pane. da
Admir.isuaç50 Nblia. Mas em outra, de supcrlativa relcvtncia, depende de
toda comunidade n:aciona1, espcci:a1mcnsc das apnciaa da sociedade civil. de
orpnistnol nlo covemamcnl:lÍScccnltoll de referenciado próprio COl'o'F!N.
t preciIo rcivlndiar as nr.ldançu, com unidade de csCorçoa. E ~ preciso;
finalmensc, quet~ nCM c:apaeisc_ de que o avanço. o crescimento c o
PfOSTCSIO em lema de políÜCl de, drops, exiBirá de lodCM nós o preço da
lIIal\IIidade;. '. o' ,

t melhor enfrentar a crise incontomá\'C1 de crc:scer, a permanecer
com a m6rbida acomod:açlo aoa p:aYÍSÂIJIICM m:aIa da poIiliGa,em curso.

1 • ALESSA~DRO BARATTA· ·Introdución a una sociologia de la droga·,
ia Anais da ConC. Internacional de Dir. l'ellaJ.Ed. Centro de Esludos da
Procuradoria C.,ral da Defensoria Pública do Est. Rj. 1991 .51/52

2· E.A. CARLL"I/I'e Cob.· "Sugestões para I'rogramas de Prevenç;1o:lO
Abwo de Drops no Brasil" • 10. CEBRID

3· A. BARATTA· op. cil..58
·1· A. BARATTA· op. ciL 51
.5. ·Política Nacional na Questão das Drop·. CONFE..~/I!l88.Ii
6· "PoIiIIcll Nacional na Quest:1o das Drogas". CONFE.~/l!1811·6
,. HE.1>lRIQl'E SIMAS· "Cm mau exemplo de Poder de Policia"·Jomal do

BrasiJ.23.10.8!1
S· -Política ~:acionalllaQuestão das Drops' . CO:'\FE..~, J!)811.:!
9· E.A CARUNI c Cob. • op. CiL 6 '
10· FRANCIS CABALLERO· "Droit de La Drogue' • Dalloz· I!l8'J. 112
11· A. BARATTA· op. cil. .59
12· E. A. CARLL"I/1 c Co"•• oI" cil. 6
13· E: A. CARUNI e Co".• oI" ciL 6
14· ANASTACJOMORGADO.Rcmstada~PliquíáuicadaAméliCll

Latina· .~l'AL • voI. ; ·.1985 • 99
1.5· A. BARATTA.op. ciL.58
15· E. A. CARLINI c Cola. • op. ciL 15
17· E. A. CAlUJNI c Cola. • op. cil. 25
1.· E..Ao CAlWNI c Cola. cic op. clt. S2
19· CLAUDE OUEVENSTEIN • "A Drop" • Brasilicnsc • 1980 .137/138
20· F, CABAU.ERO· op. eis. 142
21· F. CABAU.EIlO • op. cil. 145

21· "PoUIica Nacional na Qucsdo du DropI" •CONFEN/l988
2S. Ao MOIlGADO: op. clt. " I

24· "PI'lIfIOH& parauma poMtica NaciooaI a respcUo daadrops".~
l_.19/!O

25· "PI'lIpOID para umaPoUlicaNlICioMIarapIiIo dai dropI0. ~

__I_lI85_.3~y'~2 .

PROJ~T9 ;DE LEI' Na 2.765, DE 1992
(Do Senado Federal)',

o' • PLS Ni 203191:: ') ,t ~ Pe.NS'h')O P<o pi..o 4. sq l/Cf 1.1

Altera a téi'n9 6.'36s., 'de,21'deou1:ubro'de 1976, que "dispõe
sC?bre medidas'd~prevenc;ão e repressâo,ao·1:ráfiCO il1t:i1:0 e
ÚS07 indevido" de â'4bàtãncias e~torpecen1:es ou que determinem
depénd~cla, ft~.1c~~u. ps1quica~ e dã"outras providências.

(As C~ISSOES ~B"SEGURIDADE SC;>CIAL E,FAMILIAI E DE CONSTI-
W . . t. . '''. "'lI • l <I ."..,. ,

TUIÇAO B JUSTI~,BDE REDAÇAO (ART.24~, 11)
" "',~ '. .. ,

O"CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art;. 1·'- AIA! ile 6~368,' de 21 da.~· outubro d.1976,

pa••a a vigorar'8cre.cida, _ .eu Capitulo 11, do,••guinte artigol
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%II.

"Art. 12 - Ao dependente que adquirir, C)UU"dar ou t:!(BI8'&
xer consigo, para uso pr6prio, subsUncia entorpecente ou que deterai
ne depend'ncia física ou psíquica, se. autorizaçAo ou _ deaacorclo co.
deteraina9Ao legal ou regulamentar, aplicar-ae-Ao .. aeguintes -.cii-
daa: . .

I) trabmento imbu1atorial ou hoapital-àr, desde que
cOJll)rovada aua dePend6ncia, _diante ,notificaçAo judicial para que ae
apresente a ua _tabeleci-nto pr6prio a __ tipo. de tra~to, de
natureza pdblica ou credenciado pela adlliniatraç&o pdblica, devendo o
eatabeleci~to encaainhar, aenaal-.nte, ao juia, CoJIprovante de coa
Pareci~to do paciente, aU a aua alta definitiva, _ a1".l aJIbulato-
'riall .'

II) ..aiat*lcia do aerviço aocia~écmpetente, li9a4o
ou nAo A inatituiçlo terap'utica que acoJllNUlhar',. 'o .dependente, aU •
aua cOllpleta reabilita960 social. .ea_ procedi..nto dever...-, buacar
a devida participaçlo da f~lia e a inarçlo do dependente no Mrcado
de trabalho ou, na aua laPoaaibilidade,' o deaeIIpenho deate _ WIa ina
titui960 filan1:r6pica, .. a_ r_uneraçlo, podendo'o juia daterainar a
periodicidade doa relatórios do _rviço social a. comrocar a preaenc;a
do. faalliare. do dependente,. quando julgar necu.'rio..

. :
_. . ..... _...~.. , . . .....~.

'. Ãrt. '2-' _.j aupri.idO··cSeata.Lei. '0 art.~ 16 40 CApitulo
. ': .' ' .. ... . ~. . '." .

,. Art; 3.' - Renu-rea-_ os «l_ia' artigo.; cCmaOantea ..
a1~aç6ea contidaa neata Lei. . " .,.. .', .

Art. 4. - Eata· Lei btra _ vigor na 4&1:&' de .ua publi-
cava0.

Art.. 5· - Revog........ diapoaiç6ea _ contrArio.

SEIfADO FEDERAL, EII.3.3- DE ABRI~ DB_~992 •
':~.. ~~j -:o', :\' ':. ·i . :.·s ". . . ,-.,t~ ':.,'.:':'

LEGJSLACAO CITADA ANEXADA PELA.
COORDENAÇAO DAS COM) SSOES" PERMANENTES ~

........... - - ':'"-. ".!

DlINI lotai MEDIDAS DI ..&VINCA0 uiAo.AO ..
. TRAFICO ILICITO & uso INNVlDO DI. ~a• .:· .

. . INTOII'ICDlTU ou QUI DETUMI"p!'!,!'.!f~,==,
. 'IIICA ou PSIQUIC"-" & DA OUTAAI r_..._-....

'.0 .. '. ..' • •- :.:,::__."-- - - - - -.~ -- ....
" . ......... ', '". .

C·Al"lTutUII -.IJO"TUTAMltIItO. DA alC'UPDA(AU .

. An: .... - o:~....:.. , ,.SI." '.
............ IWm_ ,Ic ~ :
~ ••••• , ••• , •.•• J

An. - 'hnI*".:
D6IIIIIlt _ :
- "...... ,... "' li _!li 'I ...,............. .
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SIHOPS.

Projato da Lei do Sanado n· 203, da 1991

'Ai~ara a Lei n· 6.36., da 21 __.o~o
da 1976, qua "di.p6a .obra Mdid.. de
pravançlo arapra••lo ao ~'fico ilioi~
.,1180. indavido da'.ub8tAnc:ia. antorpec8n.
te. ou qua d.tarain.JI d.pendtnc:ia fi."
ou paiquica" a elA ou~.. providlnoi..·•

I

. ..
Apr:•••n~ado .-pelo 8.nado~ J'ranci.co Roll.1Iberg.-. . .

~'.- ',~ ~. ", .. , ';, ..~;, .

Lido- no eXpaclianu 'da S.~lo de· 7/6/91, a puJ:»licado no DCIf (S.ç1o 11)
da 8/6/91. oa.pachado l· 'Coai••lo d. ~.unto. Sociai. (d.oi.lo tanin••
tiva), onde podar6 "recaber .menda., apó. publicado. di.~ibuido ..
avul.o.,. Pelo praao d. 5 diá. \lui.. I.. I' I
Ela 16/12/91, lai~ur. do Parec.r ·n· 584/91-eu,. t.latado pelo Sanado__
Garibaldi ·Alv•• rilho, pela' aprdva9.~ do PJ;oj.to~AIPr••idtnc:i~ ccmuni.
ca ao Plan6rio o racebimento do Oficio n· 127/91";:) dei Pra.idanta d. CU,
coaunicando a' aprovaçao da ut'ria n. raunilo.. 12.1~.91. Abartura de
praso da 5 dia. para interpo.içlQ da· r'c:ur.o, por UJI· d.,111O da C~lIp08i.
ç1~ 'da Ca•• , para 'que-o proj.to .aja apr.ciado pelo Plan6r10.
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a presidência comunica' ao PlenArio o deferimento do RecursO
sentido de que a matéria seja submetida a PlenArio.
a Presidência comunica ao PlenArio o t'rmino do prazo, para
de emenda.; sendo que ao mesmo nAo foram oferecidas

Em 21/2/92,
n· 3/92, no
Em 28/2/92,
recebimento
Emendas.
Em 31/3/92, é lido o Parecer n· 64/92 - CDIR.
Em 20/4/92, é aprovada a redaçAo final.
À Câmara do. Deputado. co. o Oficio SM/H·~,

$M/N· J. O() Ba

de 23.04.92

3.ã de abril de 1992

Senhor Primeiro SecretArio

Bncaainho- aVo.... beelbeia, • fi. de .er ..ubmetido
• revi.Ao da ca..r. do. Deputado., no. terJiO. do art. 65 da Con.ti
tuiçlo Federal, o Projeto de IA1 do Senado n· 203, d. 1991, con.tan
te do. aut6grato." anexo~ qua, -altera'. Lia! ~. 6.368, d•. 21 d.
outubro d. 197"', que-' di.J)6e' .obra _didaa de pr.veJl9lo. repre••Ao
ao tr6fico il1e1to. U8o. indevido d••ubIIUbcia. entorpecente. ou

, \.

que dete~ne. dependbcia fi.iea·"01l"°priqaic. e dA outra. provid'n-
cia.-.

Aproveito a oportunidade para. renovar aVo•••
lIxe.l'neia prote.to. de eati_ • eon.idera~o.

I;11_.BxOel_1. Q ....-'

~éfo 11fOCt1fCJO ôJllvaIQ'
·DD-.- Pri"~·8~raUUGJ da'ca.a)f~ d~ DepQt&d.
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PROJETO DE LEI N° 441, DE 1995
(Do Sr. Elias Murad)

tPlté.~~IrPO /+r) pL. 4 r:Rtl'fLI)
Dispõe s~ra a Instalação e o funci_to de estabeloc~t05~

trataa do dol*'dmt.s de drOlas do abuso.

(JS Cc»UlO!S DI! SEalUOOlE Sa:w. E FAM!LIA; E DE ClJlSTrrul~ E~

TlCA E lE-llEIl'.(;,I.CXARl'.54) - ARl'.Z4, lI)

---o conaféuo Nacional decreta:

Ar!. I" fisll lei diJfl6e sobre os ...~ quo 1_de

dopooIcIonIes do dmvu do"lO

Iut. r EIlIIIIldt-M COlIÍo estabolm_o quo (fIII, de

~ de dl'Ollls do "10. illllilui;Oes do qualquer IlIlUraza. quo vi_ I inIamaç1o.
_ .......... ou apoio I .-_ dtpoIM!aIIes de cIropt de quoIqIow ......

lIcitaa ou ilicilu.enu~ou lIio pclilS lIIIoridades eompctOlll".

Nr.). Nenhum~o que 1111. de cIepcftdenIea de

drops podeti fllllCÍ<ll\lr ...., I auloriza<;Jo de auloridade sanitária CompctOlll. do SiII_

Único do Saúdo

Parapafo UlIico. Para obIer I relirida lUtorizaçlo do

l\mcioMIMnIo. o esIabdc:cimen1o deverli aamprir com a ....exiJÓllCÕU:

I . dispor de i""'a11Ç6es adoquades • .-as pore a priIica

doa a~ do cIeponcIOIIle. npccw- no que ......
COIlIIIUÇIo apoÇo....... ........-.... uteMilios .....lirioI~__

lIaoIidecleI po<tiIo etIIdo de lIIlIcioMrMnlo;

11'. lMiOI de proteçlo CIjleUI de eviIar oflIiIot __ ......

doi ....... elin... potÍIIlIII. • doi~

111 • diIeçIo • ,eapoolllbilidacle II!enica do pral\IoioIIIIlIolliIiIIlIIo<
oú de ...... ..,.;, noiiwlexporiiolcil.·r1lCClIlMcido pela 1Uloridade...........- .~

i lV : -ocIoIotàa do Iror_O.....&lcia ou apoio...........

............ IIIIiI.... compet.....

v • pIOIIIUllrioe. rqiIIn>s npecIfIcoI do tOlb OI .........

_ idonIidIole. hiIlórico. diaIoóIIicoo, avaIíIçlla • tode • ÕlIIllrlIlIÇIo nIaIiva 10 
_.ew>luçIo tenp6lcic:l;

;'VI "........ de peasoeI COlI'I.capedhçIo .......... _.-..o.
suIlcioIft10 quo .. po;a,pae o.. "li f _o .

Ar! 4" O eSI.belccIIMmô só poderl utilizar qualquer açio ou
inltnunento ter~licoprivativo lO exercicío profissional du catq:oriu ji rqulamtn)adu
em Jci. quando JlO'51ur o respectivo profissional em seu quadro de peuoaJ.

Are. ~. As instiluiçôes governamcmai. ou nIo-aewcrnamentai. que

tralem ~ dcpcndenccs de drOS"'~ fiscalizados pelo órIJo SIIIÍÜrio competent. do
Silleml Unieo de Saüde que. I qualquer rnomOlllO. poder. cassar I MI.oriJaçIo concedida
caso aquelas emidade. nlo se paularem pell le&alidade, pela ótica • pela legitimidade
cíenliftca ou filosóficl. do. seu. rnõtodos.

Iut. 6" As iMli'uiçÕes que daenvolwm I i..emaçio, làn d
MpiNn obrisaç6es. entre outras:

I •""- os direitos. BarantÍII do pocieru;

li . lIio restrin&ir nenlIum direilo que lIio tOllba sido objeto de
-.içio na decido de imemaçlo;

111 • oferecer "'OlIdimenlO penonaIizado. em pequeIIlI unidades e
JlIIIlOI ndu2idos; . ,.

• .IV • pmaya;·a icIOIIlidade • 01'_ ........ de .......
dipidade 10~e; •

'y • diH........ no _idó ao .............0 doi vincuIoI

VI • propiciar I.ividadeo aahurais. esportíval. de Iuer;

VII .'COIftUIlÍi* it lUtoridodea lIIIiIirias é:oonpa_ todot OI

CIIOI de moIesIia. infeclo-cOllllgioslS nos paciOlllea;

VIii • fornecer comprtlYIIlII ... depóailo .. .-- -

XIX • JllO"kIerIàl' os~os lWCaUrio& 10 aorcIcio da

...................._otiwóÕonr.•.

ParaJ.trllfo único Ap/icaJn-... no que coubet. OI obcipçlla
-.s........... inalilulçlles que ........ propinol de ....iIocia.__ ou

....doI·~.

Art.',. As inslitu~ .... dacumprirenI OI oIoripPl do anip

lt'Orior; _l'ftiuIt'lek~adecivil • crimiMI de .....~ ou pnpclIlOL

..-iuícitau ......... medida:'

I) ~álcia;

b) arulu.-o provitório ~
e) alillaniénlO definiciw doi ~
dI fec!WftOlllo de unidade ou inIcrt1iç111de .......

n.. inslituiçõcs nloagovemamenlais:

I) advenêrM:ia;

b) suspendo do repasse de verb" públicas. lO for o c:uo;

e) imerdiçlo de unidade;
d) eusaçlo dalUloriza<;Jo.

Paripafo único Em CIIO do reileradu. iIlA-açileI -waa.
dewd O fato ser COftIfticado lO Ministério Públieo ou represencado ...- lUIoridade
judicíiria competelll. ptr1l a provid&lciu call1veis. incluJive diuoluçlo da ifttIituiçIo.

Art. I" O Poder Exeaatiw. auava do Sill_ Único da
SaúlWMiIlistino .m Saúde. "'lP'_arilnla lei no prazo de_.diu de pIlilIic:açIo.

!i I" Compete às "Ioridedeo saniliriu doa EolalIOI. DiItrito
F..... e Municípios a COIlCUSlo. I rucaliuçlo • c:ontroIe dei llItOriaçGa de
lIIncioMnlenlo às iNtituiç6a.

!i r Os ConseIhoo ESladuais e Muniàpeia da~
quando exiIliran. perticipeçlo da fioc:ali3aÇio • eoIWrole da inllituiçiles quo _ de

dependenr.. de dmpo .... anicu/açIo COIlI"" autoridedeo ....Iiriu COIIlpIt_

AIt. 10 Revopn-oe OI disptlliç6lt .... eoIWrírio.

JUsrrnCAl;.\O·

T_ oboerwdo. neaI" úlIilnoe ...... ... praIifttncIo do
_ do llendilMlllO • dependeilIa de dnlps. De cerca do trintl~ a _ COIIlO •.

UÍIII&

Se .. lIItIkiplicaçlo da ..... pore o1_de dropdoa ,

........ 110 upeelO'quo prtJpOIl:iona oponUllicledes pore quo OI~ laje

ljudooIoe. ....-."n- ...... nlabolmIMNOIlIio oe ........... pela ....... pe
ética.... Je;tinoidode eiOIIliIIc:a alou filosóllc:a noe ..... lIIitodoo.

. r.. raaoPU .....~.a .....
da ...... de ........ po;. quo I omitolo do l!Ilado .. açio do _ ...

autoridades lIIIiIiriu ..aduais • lIIIIIIÍCipIiI ........ o 0 doIlttIiI ......
•ipoe de ..aIIelecimentOl COlI'I a .... variada pne de lllétodol de _ .

MuitOl ...... centrOI da Il~O~ _ pndria
ctlIIIIiçOes. com ....... _ quaIíIIc:Ido. ~a/iudo _ .......................

quo , • depeadàscia da dtopI. TrabIIha!Ido ...........~ e _ e:atllIiçlleI
0IUUItIfIÍI de .r...... UIIl IrabaIIIa eompctelW. _ inI. _ _ l'Clde
lransf'onnaraJ(' em cenfrnlS de dífusãn de crenças c: pRlN:aS charlacanncu; de aulinticu

fraudes .,...;;impcul".
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No entanto. se estes _ runcionIraw ollodocondo •

dolerminadoI requitoitOl; lO forem obriJPldoo • pensar. delIlIir • ""pIic:iw OI~

doto _o mClodoto • da .... aç6os. e lO forem periocIicameftle fltCalizadu - coono .-
_ lodoto os ...ahelccirnentOll que'"orçam atividades rdacionadu ""'" • prDIIIOÇio.

pnlIoçIo ou recuperoçlo da soúda - "es canos InnsI"omw-oe-Io _ ......... auxiIí.
do _ de ..CftÇIo. SllIide.

. A lCl!islaçJo alua!. quo abord.. 'eNte 0UlrU coisas, o

!lllx:lOnamen,o de cuso da saúde. ,; """111. de 1932. enio pcIIIUe disposilÍYOS npacitlcos

pua ~. cuo do. ,...........0 di dropdos Sou enfoque buoiHe nas conclíç6a Para o
--profi_ de lMcIicos, vetarinirios, ~icos, oaI'trmairos • pon.... nIo

~. nac:auíri• ........-oçIo PIla ........ra • operac:ionoIiuç poculiota I

_tIpo da _lOS da ItCftdi_o

A proIiferaçlo da orpIIÍZIç6a nIo é 'UlIl

......... -. que .......-.. eIllre outru eaiou, reopootl da aoc:iedade _
•prcIbIcwa que o r:stado nIo roi Clpu. 011 nIo é o melhor PIla~. EnIretluxo

- - - pri~. noquaIn quo inlariCrenlllO eoIoIivo. é obripçlo ~
Estado usar .... podar llllI1IIIIíudor para ..**-r 0I1inoites •• ordanoçIo'das~
daua CIIpIlÓIIÇ6cs 11I cIef'esa do inleresse püblico.

• .~-équo~o _PLcomo propóailo.
___ .......iura JoIioIaçIo""~di~ ..~ _ . . ...
--..soociail. ' ~.
da • . Utn .....~" aIljalivOI dai. projaIo é _ ......
~ ~---. paIaa _I'DI da il· _

.... Ilr lUloriaoçlo da lUloridada ....... do Siot-. ÚIIico da s.w.. Para

~ - lUlOriaçIo, • ..-Idade SIIliUria ....... .. COIIIIiçllao •
~ """". fOl1lll.OI 1ftisodoo._UIiIiaadoo.
. NIo IOdaJeja .......... oçIo .... _ ao ......
...... - -. _· ·ala nIo é......,..orio • _ OI lIlIIhoras
.......... A ....... 80 _ .....-idaIin íÍniúriio é daIoiBiiioarió •.........._e aç60s CIIlprIpdao_esc-.

. ....... quo o l'IllIIieo alo ClIIÍIiMa hu ao
- ..............."-*""" Su,rir_ _...... lÇIo......--~o_Illz _IIrillIIÍfIlOI •• _ ....~_.......... ....-

. . C _ ilustra _ dai. C.. para • lIIRCiaçIo data

.........llIldnc_ i""~"",,",para _1PftMÇIe.

SaIa..~-.uda,4ll'::;Jdal".. '1 .. "

) f

ouvld... Co.I...o d. ~ldIde Soeis! • Fa.Ula; • Coal..lo de Def.
IS "acionaI;. •. CC!.I...o d. Educaç.o. Cultura • D..porto;.e. coai!:
.'0 d. Con.Utulç'o. Ju.Uça e Redaç.o que. nO ca.o••e pronuncl!,
ria ta.b•••obre o _rita. d.do que todo. o. projeto. l[lclua. ..t!
ria p.ns!.

A..la ....ndo •. tlplflcancio-.e clara.ente • hlpdt...
do Inciso 11 .do ert. 34 do R.gI.ento Interno.. ISllbrendo-•• que o
ceput do dispo.lUva • d. natur.za clara••nta .anda..ntal. r.queiro
A Vossa Exc.Unel•• consUtulç'o 'de Co.lss'o ".p.cls! p.ra dar P!,
recer •• proposlçee••enelonallas.

Sal. da. s.sse.... e~ QS' de II~ d. 1995

Oeputadoa~~J
PJt~

REQUEaIMEIlTO DE APBIISAcAo

DeUro a .peraacio do PL n9 3.901/93 •

•0~73/P1" PUb~ia••b (11/ 193 .
. - ....::::....,!...: ,

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO. CUtTc)i2Ji. II pt;:"'Pl.-~1V; pre.l~nt~.

Brasil~27 de 0U1Ubr0 da 1993

SoIcko de V.Ex", IlOIIIII1l1OI do 11I. 142 do~1_eis

C.... pnwid&Iciu no MMido da _ o PL ri' 3.901193. do Sr. Edowdo Jotp, quo"diIplle oolIre

a prevençIo do UIO iotdevido da drops", apensado ao da ri" 1.'73191. do Sr. EIiIa Murad, ...

"ditplle oolIre a~ o lIIlamentO, a liocalizaçlo, o 0CCIlr0la • a..- do riIIco

iIk:iIo e do UIO indevido eis entorpecentes e cIrops aIiM • di OUIrao providinciea". lendo _
Wta _ de....1IIiJopI,

R E QUE R I N E N T O DE APEIlBAçltO
(DO Oeputado fernando Cab.lra.)

Defiro. Apen.a-•• ao 'L. n. 4.5'1. d.
1"4, o PL. n. 2.7"5.... 1.92, ...t",.'nan
da o .e.u anc•• lnha.anta ao ex••• d., COIII.
.ao E.,eclal. d••t Inatla a da,. parecer ao
"rl •• lro a .eu. a ..." ....o••If1t.-'0
tire. ,olltlca n.elan.l tia "",
Publlltuc-•••
~~~~,o.~~_!!'. .E ~NTE_

Senhor Presld.nta.

Requeiro. no. ter.o. regl.ental.. que vo..a
bceUncla enca.lnhe o Proj.to da L.i n. 2.765. da 1ff2. que
" Alt.ra • Lei n. 6.361. de 21 d. ,outubro d. 1'76. que "dl.pa•
•obr•••dlda. d. prevenç'o e repr....o .0 trUlco l1!c1to •

..... antltulçlo de CoabIlIo
~ ......... PmjIto de Ld ". 4.'"
~~.~ dllllllla .me • 1"OUtJci,-_ e __ outraa~.

Senhor presidente.

o Projeto de UI n•••"1. de 199•• do Sen.do f'e
derd, Int.nt. oferecer non regula.entaç.o "·PoUtlc. de Orogos. ii
de fora. apenudo. propo.lçee. anterlore•• oriundu dut. C•••• e
ubar: o Projeto 11n. de 1991. do Oep. Ell•• Murad; o Prõjeto de
Lei n. 24'4. d. 1991. d. CPI do Narcotdflco; e o Projeto da Lei
n. 3901. de 1993. do Oell'lt.do Eduerdo Jorge.

O Advento da proposlç'o do Senado .vocou' trul
taç'o da.t. os d l. projeto. de lei. n'o oti.tante ••Is antigo•• Õ
qua ju.Uflc. á pr nte Requerl.ento e o fato d. que. ..Url. de
que trat.... propo.lçe.. cltadai dtz co•• coapeUncis d. ..Is d.
tr'. Coals.e.. per.anente.. I.to foi reconheclllo j' no. rs.pectf
vo. d..pacho. de dlstrlbulç.o. pois veriflcad•• OS Coal••e.. per.;
n.nt•• e que c.d. UIII deI.. foi enculnh.d. te.o. que d.v.rl...e;

REQUERINENTO
( 00 Sr. Deputado Jo" Ceno!no)

R!!OUEllIMIIC'1'O' PARA CON8'l'ITUICAO DE COMISS~ ESPECIAL

DeUr.lno a constltuiçio de Co.bsio
E.pecial. no. ter... do rt. 34 11
do Ila.laento Interno. que-ie'
E•..i!LI-fi.l95. r' /'
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u.o lnc1.viclO da .ub.tlncll .ntorp.elllt•• ou que det.raln.. li.!
pendlncl. -rllle. ou pdqule•• I d' outn. providlncla.. •• •
COIlISSlIO ESl'ECIAL l'AIlII llM ,PM!U1l AO PIlOJETO DE LEI !li "."'.
DE '''''. E !!f;US AI'EIlSAOOS. lIÜE DJSI'bEIl SOIlIlE A PlILfUCA IlIlCJ!
IIAL DE ÍIIlOGAS E lNIlI llUTllA5 I'IIOVJOCNCJAS.

5'11. d.. S••sal'. .. da .go.to ~~ ,,,,.

I-ULATÓlUO

. EIta ComiIdo l!Ipec:iII &li c:oaIlituida pila ......o rr.,tote íIe

Lol4.Ml; de1~ cio SelIIcIo FecIonoI, que diIplle oolJno I PoIllica Nacioao1 de DropI;. I

..... apaudoo: DiIDte -da~ e da lraDeIIda CClIIlpIexicIAc cio ...ti
CODIlituída pelo ProoicIc:IIte da CImIra doi DeputadoI I e-ioIIe~ DatIuda I

Darrar--.. Prejeto de Lei I' 4.591, de 1994 e _ A..............1lIoI'I-HIln
I PalItica NacieuI de DrapI e PIea.-....idladIa.

~~I''''
IlIputado FEMAIIIlO GMEJIlA

LJIder 1Io Put1de Verde

Por __ da -1IlItáiI, Ibnm lIpOIIIllcIoo OI Projetoo de

Lei elo númemo: 1.173, de 1991; US4, de 1991; 2.765, _1992; utl, de 1993 e 441,

de 1995.

A lOflUDda RlIl1liIo ordiDiria, l'óIIízoda 29 de ........
cIootiaou-te I diIcutir JlI'llIlOIlU pila o R.oteirD de TnbaIbo, quo oIoIJonçIo de
l:IODllIl'IIIIl elo Audi!aciaI P6blicu, arrolaDcIo-te _ elo _ I _ coaondadu,

lIIloridada,~ de enticIacIoo eapec:iaIiItu em__ de depoDcIaa

No l1'IIIIc:orrer cIoS tnboIboo, ran-&- RaIailIoI cÍe
Audibia PúIilioa com I Prooença de prolIJIioIÍais onvoIvidoI comI quoIlIo da ....,....çIo
cio UJO de drogu eatorpec:onteI e da rep<eodo 10 tnlico, de ocorcIo com li propoolU

aDIIIIdu doI1'arlamerltlua.

'AIlICIB DA COMJSllÃO JSPIClAL DL'lTINAPA A APRICIAR o PRO.Jm) DI
LII N" 4,!91. DI 1m I SIUS APlNSADOIl, QUI DlSrOlM SOBU A POLfnc;A
NACIONAL DI DROGAS I: DÃo OUTJW! PR!MDtNQAs,

'BOJJ:TO DI: UI N" 4.591, DI: 1994

Dispõe lOlml a Polltioa NICionaI elo Drogas
e di CKItru provid6lciu.

AIltoir: SENADO FEDERAL

1I*1er.~ URSICINQ QUEIROZ

Em O! de '.Iombro - ExposiÇÕOl do Pr, Matlalu Jl\adI,

Presidente do COIlIdho Federal de Entorpecentel, CONFEN. do Deputado FedlOlll~
Murad e do Deputada FedenI Eduardo J_.

OI principoil pontOl1evantadol1lllt& primeira RlIl1liIo Ibnm:
I. É imperioIo revor.... a lei JIO que diz noopeito à internaçlo

obrigllória do~ a obriglloriedade elo collborar na iItYeIligIçio doi tnllcantes e
rovogar a bipótele de prúio do usuírio. COIIIlala-II a noceuidade de llUIIízar a

~.
2. Deve .... iJICOIIlívoda a partiápeçIo da lOCiedacIo c:iviJ

orpnizada 1101 prognmu de prewnçIo. imIpndo também OI QJr10I de fOnnaçIo de
pror....".,., CUlIOI elo l' e 2" gnus.

3. É evideute a neceaidade de .. iDteIIIificar I rep<eodo 10 crime
organizado.

4. C_a gravidade que ...... o proc:eIIO de aliciamento
de JlOVOIIIIUÍrÍOI por lIlIÍ80I CKI peuou de leU roIacioaamento. Acredita-.. que devem
.... previJtu penas pila eIla conduta.

S. AI drogu Iicitu e illcitu devem integrar a Política Nacional de
Drogu. Ao IDOIIDO lanpo, o~ elo JIOVII drogu químicu tem de .... c:ouoidlndo.
OYitando-lllegislar apenas lOln OI aIlorpecentel natunlÍI.

6. Devem .... buICIdu Ibm>u de - com rdeçIo àI f
rdigiow e triboo de lndioI que fazem UIÔ de~~ "

A ". ReulliIo 0rdiJIiria, l'óIIízoda ai 12 de _ ..... COIIIiItU

nu expclIÍÇÕOI cio Pr.1Ila1de CarIIaI, Secretário de VJIiIItx:ia Saaidria cio MiDiotírio da
Saúde, e cio Seudor~ T....N_nuIIÍIo fIxmD.-ltecIoa 0I1OlPJÍDhII poalOI:

I. Deve .... diIcutida com IIIIÍOI' proIJadidada • ClIlIIpIdacia cio
MiIliItirio da Saúda, cio MiniItório da JuIliça a da PoIlda, allUlÇlo lOln o ..,..... 10

trílico e llIO dai drogu.

2. É pncito .. ideaIificIr..."'-de COIIIO Iidor coaI quoIlIo

dai clropIllcitu, eopeei~o íIcooI e tabaco.~ D pnde CODIUIIICl de
anorexl....,. e lO!YeDta O problema da aoocioçIo de lIl&taminu .... r6mII1u
preparodao .... &rmKiu de 1IIIIIÍpUIIÇIO. op..- de _ lIOOcIo reprimido, deve ....

Jemlndo.'
3. É lIIOIIC:Ía1 que llIja diJc:ípIíneda a ÍIIVIIlÍpçIo do tnftcaDle

emprepncIo iJItbnaçllea cio cIeponcIcae. pdtíc:s quo 1rva, muito~ I

indaejadaI quàmu de arquivo.

4. Hà DOC<lIIidade de flna~, da ..,,;çoe de lft\'IIIÇIO,

reduçIo da daDaxIa e da ncupençIo • da~ de poIiticu eociIia lOln OI

I"JPOI de riJco pila OI tnIficatIloo, apeciaImaItc u criIn900 de l1li, que _ o riIco de,
nIolplllU_~ _ de_emprepduCOlllO ...... dollillaD.
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cIodinito;

Em l' de _twe rooIiZOIHI a 5' Ilamiio llnIinúia, que ouviu
_ AuditDcia PllIJIica o Dr. JoN MMclr r..-, CoonIonodor CeatnI de PoIlcía

FedonI. Deola cocpooiçIo, finm eafilizadoI 0I1OB1Jinta tópicOI:
I ..RecollJIeco.oa a neceuídada de odoquar a JeaisIaçIo pora

dlque lIIlÜI pr&'IOIllivo qua repreaor.

2. Drops Iepis e íIcooI devem ""~ em uma PolíIica
de Drops. É~ importante controlar drosu e procIutoa químicoI omptegIdoI
pore produzir entol'pClCallel .

3. A Policia encontra enormes dificuldades em desempenhar _
papel, principalmente no que tange a recolher armas irregulares no pllÍs e em controlar o
trin5ito das drogu, que entrllm, inclusive, por aeroportos. A grande exlensio da &ix& de
fronteira é outro sério entrave para combate 10 tráfico. Ri premente necessidade de
implantar e implementar programu de aparelhamento, capacitaç!o técnica e de informática
pore a Policia. Além do mais, esti claro que inexiste uma oo1uçIo local; ela deve ser g1ob4l.
A intqjraçio com u PoIiciu de outros pllÍses na área de inte1igCncia, íntereân1bio. de

informações e de tecnologia é desqável e ainda encontra dificuldades em se coacretizar.

4. Assusta a magnitude da rode que conecta o tráfico a outro>'
deIitoa, prlncipo\mente lavogem de dinheiro, jogo do bicho, crime organizado, colarinho
braDco, e u IlIlOrnlOIIOIIlU que eles movimentam.

,. S. Sugeriu... averiguar (, andememo ~o proceúO de

desaprppriaçIo das S03 fUendu onde se cultivavam plantas para extraçIo de substinciu

0lIt0<pecenteI, desumciadu á CPI do Narcotráfico.

Em 20 de setembro, a ComíJsio em .... 6' R<uniio OrdinÀria
ouviu u expoJições do Deputado Distrital R<oato Rai.ba e do Dr. Alberto Coruza,
DtIegado de Policia da Divido de Provençlo e Educaçio do DENÀR (Departamento de
Narcotráfieo da Policia Civil de Sio Paulo). Muitos pontos de inter.... foram levantadOl,
rouaItaado-ae OI que lO seguem:

. I. Roc:onbeceu-se a necessidade de atualizar a 1egiII&çIo,
priDcipalmoate a de distinguir u peau para o UIUirio e pore o pequeno traficante. No lIIlÜI

du-. OI UJUáriOI aliciam mais que traficantes.
2 COIIStIla-se a necessidade de açio mais enérgica por parle do

Miaiotáio da Saúde na nonnalizaçio complementar e na impIementaçlo de politicas de
saúde nIacionadu lO USO de drogas entorpecentes. Há urgCncia em se fonnular políticas
do lleIIdimalID ao wuório DOI serviços de saúde e de apoio á rea\1ilitaçio dos recupmdot.
Como rattam estruturas própriu do Sistema Único de Saúde pore tratar os dependentes,

propllem-. pon:eriu com OI estados e a iniciativa privada. Ao mesmo tempo, coJllllla-se
a dillcuIdade no~ dai OrgmzaçõesNIo-Go~ por entraves burocráticos
dosoverno.

O pIlblieo-alva dos programu de prwençIo primária deve ""
composto prioritariatnal1e por crianças e adolescentes.

3. É lIsgrame o deoapareIIwnent das PoIíciu Federal e Civil pore
~ o trilIeo. A partieipoçlo brasileira nu rodes infonnatizadu de corratIlicaçIo para
COlIlbale ao narcotrálico ainda Ómuito restrita.

4. 00 meios de comunicaçio fàzem apologia da droga - bi

~ do filmo. A divuIgoçIo do valor das drogo apreendidas faz com que o
tríIlco _ otivídado atrativa pora a pes&OII, pelo lucro que pode proporcionar.

S. Devem "" fiscalizadas todas a lUbstInciu qulmic:u
CIIIIPl"lladu pore produçIo de drogas. É necessário que lO defina o destino dos..
equi~ dos laboratórios clandestinos.

6. Uma oboorvaçIo interessante víncuJa a f'onte~
......- para """'IX" cio~ ao crime, nó caso dos bomeI.s, e. ", no

caso de mu!berII. ' .J

No dla 2f de --bro, por ocuíJo da 7' R<uniio, ti ouVida a
expooiçIo do MiniJuo da 1ustiça, Dr. Nelooa Jobilll. Em .... partlcipaçio, derencIou o
MiIistro, no que teve COIICOI'll&llci dos membros presentes, a seguintes pooições:

I. Neceuldado de definiçJo de política.de combate ao tráfico
l:OImIIIS á América Latina. ~ atividades das policiu no Brui1, Argentina e VenaueIa

__se integrando progressivamente. Detecta-se a necessidade de definições técnicas do

política de controle do tráfico e uso de drogu e seus objetivos. A prioridade deve ser o
atividade preventiva, e nio a represaio.

2. A cadeio du drogas envolve quotro otores: produtor, traficante,
uaWio dependente e usuário experimentador. A legislaçJo deve ser revista de modo a
enquadrar corret&tnente estu calegonu e associar a elu penas Correspondentes. Existe,
atualmente, em debate, uln anteprojeto o respeito no imbito do Minist<!rio da Justiça.

3. É imperioso que sejam identificados e implantados mãos de

impedir a lavagem do dinheiro, incluindo oJteraçJo nas regras de sigilo bancário.

Em 27 de setembro, I ComiUlo. em sua ·SI Reuniio tev~ como

coavidado o Dr. Tédo LiDJ e SiIv', Jurista e ex-Secretário de Segúiança Pública' cio Rio
de Jaiuim, membro do CONFEN e do CONEN do Rio de Janeiro.

I. R<ssa1ta a importância da reestruturaçfo do CONFEN e a
criaçio dos Conselhos Estaduais e Municipais de Entolj>CCentes.

2. Apóia a elaboraçio de nova legislaçio sobre a prevenc;io do UJO

e trilIeo de entospecentes,~ definições precisa das conduta a penalizar, propondo a
adoçIo cio peau a1temativu. E necessirio que se reduza a adoçIo de peau restritivas da'

liberdade, atrovós da ínstituiçJo de multu ou medidas edueativu. Àpóia a IUspendo do
proceuo.

3. Caracteriza trifico ilícito de entOrpecentes como delito
lranSllaciolla1.

4. É necessário buscar mãos de cc"llbater a lavagem de dinheiro e
atuar soIn o lucro obtido com o tráfico. Devem "" encontradas formas de quebrar o oiaiJo
baocirio em det<tmínadu cin:unstinciu, oserem definidas.

S. Sugere.se tramICrir o delito de consumo de drogas pora a~
dos Juizados Especiais Criminait, criados pela Lei 9.099. Porém, o essencial é adequar a
peau e procedimentos para que isto possa .... feito. Reconhece os delitos de consumo, ou
de porte de drosu pore uso próprio como de menor potencial ofensiva.

Em 3 de outubro foi ouvida a exposiçJo do Dr. Mareo Aof=;;
Marqun da SIlva, Juiz de Diroito e Assessor da Presid&cia do Tribuna1 de Justiça Sio

Paulo.N~ os pontos cruciais levantados foram: ~

I. Mais uma vez, reconbece-se que a legisIaçio deve ser
reIbrmulada, teado em vista a ÍII1pOrtiDcia da definiçJo de condutas, propondo maior risor
nu penu para traficante. a despenalizaçio do usuário. A idéia de intmupçio e suspendo

do proeesoo, aplicaodo-te procedimento similar ao adotado pelos Juizados Especiais
Criminais, criados pela recóm-sancionada Lei 9.099 é opoiada. Apresenta propostas de

aradaçio de peau pore o uaWio, que vlo num cresctndo, da seguinte forma:
a) se ele nio cumpre o acordo inicial feito em juízo _pena restritiva

b) .. alo cumpre IlOVL"Ilent. - multa;

c) lO alo cumpre outra vez - pena privativa de liberdade 3 meoes a
I &00 an ooI&1ia aaricoIa ou semi-aberta.

Opína-se pela puniçJo do eedente oeuioIIa1. Aponta-.. a
dificuJdade pore deIimr a pequenas quantidades de entorpecentes que caracterizam o USO

próprio.

2. A maior ênlise deve recair na açio sobre a dcmaoda, na
preva>çJo do USO de drogu, na campanha permanente, na fol1TllÇlo de professores, no
trabaIbo eom a commidade • a família.

3. Para o adequado combote ao tráfico é essencial o aparelhamento
da PoU~ia em todos os sentidos.

4, Tanto as drogas lícitas como 15 ilícitas devem ser alvo de

programu de prevenç1o.

s. É interessante o possibilidade de ",.pendo do processo, • a
puniçlo do cedente ocasional, porém nlo com severidade extrema.

6. Seria interessante estabelecer, através de Portaria do Ministério
da Ssúde. a definiçJo das quantidades mínima de cada tipo de droga ento/pCcente. que

caracterizaria a intenç10 de uso e nio o tráfieo.

A lO' Reuniio Ordinária, ocorrida em 18 de OIItubro contou com

o Putor Roberto Alves Pereira, Secretário Nacional do Movimento Jovens Livres de
Goiinia como e><positor, tendo opresentado o tnbalho desenvolvido pela entidade.

Dos Projetos Apreelados pela Co_iJdo

O Projeto d. Lei D' 4.591, de 1"4, dispõe sobre a~
Nacional de Drops e trata dos seguintes upoetos: . I

I. Atividades referentes á prevençlo do uso de drogu, como parte

iJlttarante da Política Nacional de Drogas.

2. IncIusIo no ensino de primeiro e segundo graus das queotlleo

relacionadas com os programu preventivos do uso de IUbstinciu psicoativu - Ilcitas ou

iIlcitu.

3. Veda o uso pessoal de drogu, com açio no sistema nerVDIO

CODtra1, em desacordo com os tennos mediante os quais Iellbam sido aqueIao drogas

íncIuídu, regu1armeate, em iiJlas elaboradas peIu autoridades wútúiu nacioDait. pIlll

fias de coutroIe ou proseriçJo, salva autorizaçio legal.

4. Prova a apreendo das drogas destinadas ao UJO peiooaI e

iIleito, pelo Ól"JlIO ou autoridade a quem incumbir a execuçJo dos programu de prevençIo,
com o lIlCIl1IÍllIl&m imediato 'lUIoridade policial competente.
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5. Dispõe sobre a integraçio compulsória em programas de

prevençIo de toda peuoa encontrada portando droga em quantidade que caracteriz<l a sua

destinaçio'ao uso peaool1. ,

6. lnItítui penas de multa, suspendo de atividade o int«diçIo

definitiva para as pouois juridicu ou qualquer sociedade do fato quo tolerem o 010. illcito
de dzogu em ..... ClSl&boIecímerl "

7. Prova, para quem quer que faça uso peaooI1o ilicito de drogu,

as lOflUÍ'IlO& 1&IlÇÕOI: lUIpfIlJIo da Iiconça para conduzir veiculos, ..;spens&o clã Iiconça
para porto do armo, papmonto d. multa, suspendo da pcnnissio de 0IlJda~ para
0IltII1jjár0a eIii viapn de turismo.

8. EstabeIace condições para a publicidade, oob todu as suu
fbrmu, dÚ drogas pticoativu~ na lei.

12. Toma indispensãvel lícença da autoridado sanitária para
extrair, produzir, fabricar, transformar, preparar, possuir. manter em depósito. importar.
exportar, reexportar, remeter. transponar. expor, oferecer, vender. comprar, trocar, ceder
ou adquirir substincia entorpecento ou drogas afins, ou produto quinúco destinado à sua
proparaçIo.

13. Obriga a includo, nos currículos dos cursos de primeiro e
segundo graus, do. pontos que objetivem a prevençio, o esclarecimento da natureza. dos
efeitos dai substincias entorpecentes • drogas afins e dos métodos utilizados para a
induçlo 11 dependêacia.

14. Prevê medidas do trotamento pita OI dependentes de

substincia Onlorpeceote ou drogas afins, a serem núnistrados pelu redes dos serviço. de

wlde dos Estados, do Diatrito Federal o dos Municípios.

. 16. Dispõe sobre OI crimes o as penas, preveodo, entro vjrlD\
outras condutu, as roIacionadu com o tráfico e o uso de entorpecentes. drogas ..".. a
fabricaçlo de instrumento destinado ao preporo de tais substlnciu, o plantio, a induçIo ao
uso, a aquiaiçlo de bem proveniente do tráfico ilicito. '

15. lnItítui o tratamento oob regime de intemaçio hospitl1or
obrigatório, quaodo o quadro clinico do dependente ou a natureza de suu manifestsçõos

psicopatológicas O exigir.

--10. Obriga o órglo do Governo ao qull..a afeto o problema du
drogas e & promover conferência nacional sobre o assunto, com base inclusive em

levantamentol realizados.

• 9. Di~ sobre Ievantlll11ento e publicaçio de dados relativos à

l'Xecuçio da Política Nacional de Drogas pelo órgão competente. com o relato de

:mratégias adotado e novas orientações que as circunstâncias indicarem.

Este., em resumo, Oconteildo do Projeto de Lei apresentado. Por

tratarem do mesmo usunto, vieram apensados os Projetos de n' 1.873/91; 2.454/91;

3.901/93; 2.76~/92. 441/95, quo pusaremos a relator.

o Projeto do lLoI u' 1.873191 é da autoria do ilustre D.putado
EIiu Murad • dispõe sobre a prevençlo, o tratamento, a fi~, O controle o a
ropressio do tráfico illcito • do uso indevido d. entorpecentes • drogas afins. Referida
proposiçlo trota dOI seguintes temas:

17. Estabelece o procedimento penI1 a .... adotado, coesistindo
em rogru goraiJ, procedimento. da Wo pré-processual, da instruçlo crinúnal e outras

rogru processuais, abordando aspeetOI relacionados com a apreenslo, a investigaçlo o
procouamento ojulgamento emjulzo.

18. Provê a 'necessária colaboraçio a ser prestada a outros pai....
a título de cooperaçlo internacionaJ, no que diz respeito a provas, exames e 'vistorias,
informaçlles, traslado de testemunhas. entro outros aspeetos.

1. Considera dever de todas as pessoas, nacionais ou estnngeíras,
com domicilio ou .iodo no PIb, colaboror na prevençio do tráfico ilicito o do uso iodevido

d. substincia entorpecente o drogas afins.

19. Dispõe sobro a apreemio • destruiçlo pela autoridade policial,
medianto autorizaçlo judicial. na presença d. representante do Ministério Público, de

entorpecentes. drogas afins, decorrentes de infraçlo prevista nesta Lei.

2. Trata, como substinciu entorpecentes ou drogas afins, aquolu

quo assim forem espeeificadu em lei, trilado. ou COIlVOllÇÕOS intornacionsis, ou
relacionadas pelo órglo competente do Ministério da Saúd•.

3. Dispõe oobro incumbências do MÍJústério da Saúdo, no que diz

respeito a instruções de caráter gerl1 sobro proibiçlo, linúllçlo,fi~ o controlo da

produçlo, do comércio • do uso do substincias entorpecentes ou drogas afins, ou de
eapecialidade _tica quo as cont..ma.

20. Provê a possibilidade de autorizaçio pelo juizo comp<tOlllo
para quo os bons apreendidos sojorn usados, sempre quo eecesaírio. na provooçIo,
~, controle • reprossio dos crÍJnes definidos nesta Lei, ou para a sua

COllIOtV&çlo, até o trinIito omjulgadoda sentença.

21. lnItítui a 'Obrigaçlo dos Tribunais d. Justiça do. Estado. e
Di!trito Feden1 de crianm juímIo especiaIizadol para o processo e julgamento dos crimes
deIinidoo pelo presente Projeto.

4. Provê a composiçlo do Sist.ma de Provençio, Fi~,
Controle oRepreulo de Entorpecentes.

5. Dispõe sobro a incumbência do Conselho Federal de

EntOrpeceot...

. 6. Faculta 11 Unilo a celebraçlo de convênios, viaaodo à
prevençIo, ao _o, à fiIcalizaçlJo, ao controle o à roprossio ao tráfico illcito e ao
010 indevido de drogas.

, 7. CUida dó dever du autoridades sanitíriu, judiciíriu, por:::;;)
alfiodegiriu de orpnizaran ol1Wltomn ostatisticu. ,t (

I. Faculta ao Conaelho Fedorl1 d. Entorpecentes, ao MiniJtério
PóbIIco ... autoridadoo judlc:iaio a requisiçIo de ínspoçio em emprosu induJtriais o
COIIIII'CiaiIe outroI osüboIoc:imaIlo

22. Estabelece a requisição pela autoridade policial, mediante

autoriução judicial, de infonnação, documento ou diligência necessários à investigação,

não se podendo invocar, na hipótese, o sigilo dos serviços e operações financeiras, como
óbice ao atendimento dessa requisição.

O PL nD 3.901, de 1993, que "dispõe sobre a prevenção do uso
indevido de drogas", do Deputado Eduardo Jorge. Este projeto de lei pretende enfatizar a
abordagem preventiva e está baseado em estudo do Conselho Federal de Entorpecentes.
Em seu texto, dispõe qu.:

1. Todas as drogas serlo objeto de políticas públicas na área d.
saúde, educaçio e cultura, sendo implementadas com o apoio de outros setores 9a.
administração pública.

2. As drogas lícitas e ilícitas serão objeto dos programas de
prevenção dentro do currículo de primeiro c segundo graus. com caráter multidisciplinar.

9. Estaboleoe procodímentos • oemn ob...._ qu&lldo,' da

arroc:adaçIo oda voaiIa em huta públicl de eapecialidade lirnw:&Itica.

3. As organizações não governamentais podem participar dos
programas públicos de prevenção. sendo que o CONFEN sera o órgão normalizador. e o
que coordenará a organização dos programas de capacitação de professor~.

10. Prolbe,,," todo o Território Nacional, o pIaDdo, a cultura, •

co1beita o a expIoraçIo """ pormiuIo logaI, de todas as plantas dai quaiI poIIIIIO ...

extraldal substinciu enrõrpecentes, incluidas na listagem dOI órglol do Müústério da
Saúde.

11. Prevê a expropriaçio d. terras em que forem cultivadas tais
plantu.

3. É vedado o uso de drogas com açio no Sistema Nervoso
Central. Em caso de uso. a droga será apreendida e encaminhada à autoridade policial
competentc. se a apreendo houver sido feita por outrem. Na ocuilo. o u5Uá.rio de droga.

chamado no texto de possuidor d. droga P"'" uso pessoal, serà advertido sobre a
r~llJabilidade penal no caso de resistência, desobediência ou desacato. As sanções
prOVIstas para o uso d. drogas seria:

- suspenslo da licença para condurir veículo terrestre, marítimo ou
aéreo, nos casos de condução após o uso da droga ou álcool. Ã primeira reincid~a dobra
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a pena e a segunda, cassa a licença. Se o transporte for público, suspenUo por um 1110 e

cuuçIo om cuo de reincidência.
- swpendo da licença para porte de arma por seis .- e

cuuçIo por reincid!ocia, inclusive pua casos de ombriaguez.
- pagamento de multa, exceto om cuo de pob..... comprovada.
_ swpendo da pmnissio da estada no país pua estrangeiro om

viagem de turismo.

4. SerIa apli<adas sanções de multa, su.pensIo provisória de

atividades e multa e inlerdiçio definitiva das pessoas juridicas ou sociedades civis que

tolerarem o uso ilicito de drogas em seu> estab<ledmeotos.

5. A publicidade das drogas psi<oativu é vedada, exceto

autorizaç1o expressa do CONFEN. Ê ainda atribuída .. CONFEN a tarefa de pro<:eder ..
1evanUmenlo e publicaçio de dado. relativo. à PolitÍCI Nadonol de Drogas, e de promover
conferàlcias nadonaíJ de três em três anos, encaminhaodo as conclusões para o Ministério

daJusti;a.

PL 2.765, de 1992, do Senado Federal, que "altera a Lei ri 6.368,
de 21 de outubro de 1976, que "dispõe sobre medidas de prevençlo e repressIo .. lràflco
~o e .. uso indevido de subst1ncias enlorpcc:entes ou que delenninem dependênciI(
flsica ou psíquica" e di outras provid!ocias.

Este projeto de lei, oriundo do Senado Federal como PLS 203, de

1991, pretende disciplinar o tratamento do usuário de drogas, propondo emenda ao

Capítulo II da Lei 6.368. Propõe que:

1. O dependente seja submetido a tratamento ambulatorial ou

hospitalar, se comprovada sua dependência, atraves de encaminhamento judicial. O

estabelecimento deve encaminhar mensalmente ao juiz o comprovante de comparecimento

do paciente até sua alta definitiva do ambulatório. A assistência social deve acompanhar o
dependente até sua completa reabilitação social. Este trabalho envolverá a família e
promoverá a inserção do dependente no mercado de trabalho ou desenvolvimento de
atividade em Instituição filantrópica.

2. O juiz pode detenninar a periodicidade de envio de relatórios do
serviço social e convocar familiares quando necessãrio. A criterio do juiz pode ser aplicada
pena por desobediência, em caso de nio atendimento à notificaçio judicial, ou

refratariedade ao tratamento ou à abordagem do serviço social.

3. Em caso de detençio. esta nio será superior à mínima prevista
no Capítulo "Dos Crimes e das Penas" da Lei em vigor.

PL 441, de 1995, do Deputado Elias Murad que "dispõe sobre a
instaJaçio e o fimcionamento de estabelecimentos que tratam de dependentes de drogo de
abuso". Este Projeto de Lei:

1. Define como e.tabelecimento que trata de dependentes de
drogas de abuso a instituiçlo de qualquer natureza que vise à intemaçlo, tratamento,
assistência ou apoio a pessoas dependentes de drogas de qualquer C!pécie. lícitas ou ilícitas.
Estes estabelecimentos funcionaria com autorizaçio do Sistema Único de Saúde.

2. O estabelecimento deve dispor de ínstalações adequadas, com
meios de proteçio. Sua direçio deve ficar a cargo de profissional habilitado, ter pessoal
capacitado e em número adequado, manter registros e prontuàrios atualizados, e empregar
método de tratamento reconhecido pela autoridade sanitária competente.

3. Estabelece que as instituições que tratam dependentes d~dro
serio fis<alizadas pelo Sistema Único de SlÚde através de .... órgão competente, ndo
ser cassada a autolÍ2lÇiO de funcionamento.

4. O artigo 6' elenca inúmeras condutas obrigatórias, como
Observar os direitos e g-.'IJltias do paciente, oferecer atendimento personalizado, preservar
a identidade, restabelec:er vinculos familiares, propiciar atividades culturais, esportivas e de

lazer. comwúcar os cuos de doenças infecto-contagiosas, fornecer comprovante de
depósito de pertences, providenciar documentos ..s que nio o. tem. SIo previstas penas
div..... para o des<:UDlprímento destas disposições, e prevê! a comuoícaçio .. Ministério
Público a ocorrê!ncia destas infrações reiteradas vezes.

5. Alnbui às unidades sanitàrias dos Estados, Distrito Federal e
municipios a concesslo, fis<aliuç!o e controle das autorizações de funcionamento das

instituições, prevendo a participaçlo dos Conselhos EstaduJis e Municipais de
Entorpecenles. .

A.áIlIe da ••ajuotura Itpl vigmle

A Lei llUa1mente em vigor, a 6.368, de 21 de outubro de 1976,
apesar de COIller íOOmeros ...roques positivos, mantidos, inclusive em diversos dos projelOl
.. eoludo, peca e _ lido butante <riticada pela seu rillor excessivo na caraclerizaçio

como c:rinünooo do UJUirio de drogas entorpecentes, penaIizando-o com delençIo dO leis
_ a dois anos e~ de naJ1lL Outro poDlo COIlltlIlado é o procedimenlo

criminal que se adota para com o UJUirio. A comunicaçio de prido em lilllflllle deve ....
&ila para o juiz imediatamente, porém, a provido para a remessa dos auto. é de que
ocorra 110I ciDco dias subooqoentes. Isto propicia a permanôocia longa dos ulUÍrÍO. em

ambicnles oefàslOI de deIepcias. Obriga, ainda, .. tratamenlo médico ou hospitalar.
SIo previllU penas de recIusIo de tras até quinze anos para

divorMs condutas compIlfveiJ com lràflco, produçIo, ou incentivo de qua1quer oalureza ..

UIO ou .. lràflco de drogas. As penas IlIJ1lVII11-IO na medida em que o tráfico efetivar-se
com O exlcIrior, do preva1ocimenlo de lbnçio púl>líca, lO afOtar lDlIIOreI de 21 lIlOI, ou lO
OI lllOI ooomnm ... eotabeIocimento de OIlIino, hospitalar, de sedes de eoIidades.
0IIUdantis, lOciaia, cuIturaia, reaeativu, eaportivas, benefi<:alles, de lrabalho coIelivo, de

llIlabeIecíment penais, ou de recintOl de espetícuIoI ou divmões.

Maia recoote, a ConvençIo daJ Nações Unidu Contra o Trilico

JIicilo de Entotpeceoleo • de Subsllncias PsicouópiCU, ratificada pelo Brasil em 1991,

ftmc!lIDftl!ad. na prIOCUJlllÇIo com alendfocia de cracimeolo da produçIo, demanda. eJ6"
lríllco de entorpeceates, pela precoddade cada vez maior da porlicipeçIo das criIn/u
como lIIU4rioa od como lpl1laI do lràflco, reconbece que a emdícaçio do lràflco illcilo ti
nopoasabiIidade de lOdoa OI EolIdoo • que é ooceuíria açio coordenada de coopcnçIo
iela'nacioual para lolIrar IUCIIIO. a-Jla que o trílico illcilo _ a liberdade,
__ sobenoia • ootabiJidade dos paiJa, e gera, .. mesmo tempo, o movimoalO

~ iocoDlroIávII de lIOII1U fabuIooas, e considera lSIIIOCial que os países efetuem o
COIIlrole de UolJociu quImicas lOlI'fIIl&das na fàbricaçio de eolorpecenlel •
poícolrópicoL .

A ConstituiçIo FederaÍ de 1988 considera crime inaIionçávd •
iomooollvoI de llfIÇll ou lIÚliI. o ttíIico ilídlO de entorpecentes e drogas ofms, prevt a
lXlnldiçIo de bruiI<iroo~ por comprovado envoIvimcmo om ttíIico ilídlO. No

Capllulo dealinado à SeguraDça Pública, atribui à Policia Federal a ioc:uml>hia de

.Art. 144 .

I

drop"IiDo·.
'. Na Ordem Social, oueguraà~ e .. ado1eoceole diroiloo COIII

~ • licuIla o llCOIIO a programu de prevençIo •~ especiaIízodo à
~...'~ depeDdmta de lOIlorpecenllS e drogas ofins.

As DispoIições COIIIliluciooaiI Gtnia penIlÍlInl a imedíIla

expropriIÇIo de temi oode exiJliran cu!lutas iJeaais de plantas psicolrópícu, e ..... o
ooafieco de beoo de valor eeonOmico, lpROIldidos em decoaôncia do lríllco ilIcilo,
rever1eOclo. "para insliluições e~ ospeciaIizodos no lralImeOlO e reeuperaçIo de

viciedOI, • no~ da atividades da fioca1izaçio, coDlroIe, prevençIo • ..
do crime de lríllco deobo oubelIncias".

Estu do as diretrizes legais que fundamentam e orientam o
pensamento sobre tráfico e uso de entorpecentes.

. Á luz deste. préceitos, compete a esta Comisslo pronunciar-lO
lCOrQ dos projetos apresentados.

É o relatório.

n·VOTO DO IlELATOR

Ent fàce dos e1<menlos colhidos por esta Co.m-, pasaamos a
nos pronunciar acerca dos Projeto. de Lei apresentados.

Com relaçio .. Projeto de Lei n' 4.591194, do· Seoido Federal,

0Ille0d<m0s que oIe nio lla<I a totalidade dos probl..... priocipais a ......" considerados
numa Polltica NadonoI de Drogas. O. aspectos centrais d.... proposiçio _

relacionados a atividades e fimçõea des<mpenbados por órgIos de outro Poder, valendo
.-!larque, oeste upeclo, esbarramos om vicio de iniciativa.

A includo de matériu no ensino de primeiro e segundo llfIIII nio

pode .... 0SlIbeIecida por iniciativa deste Poder. A criaçIo, eslrulurIçio e alribuiçõeo dos

Minitlérioo • ÔfllIOI da adminislraçio pública do de ioidativa do PresídeIIle da RopúIlIica,
na fixma do que dispõe a COOIlíluiçio Federal, no seu orl. 61, § 1', J,

NIo podemoI, pois, àvonçar ntIle campo, para fixar norma de

alçada do Ministério da EducaçIo e seus órglos, a quem compele reguIor u' ~ÕCIa

reIIlivas 101 curricuIos de primeiro e segundo graus.
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Pretende o Projeto obrigar o 6rg1o do Governo 10 qUI! está ofeto
o problema das drogu a promover conferência nacional sobre o usunto, o que. mais uma

-. se revela inviável, já qlUO haveria uma interferência indevida em assUntos da
compelma de ootro Poder.

A integraçio compulsória em programu de prevençlo nio no.
porece .... uma regra conveniente, devendo-se, todavia, colocar um oiJtema de UIÍSl&cia

módica, polcol6gica e ooeial á diopusiçio do usuário e lUA famJlia, ao qUI! e1.. teriam
1ICesIO, eopon_.

Também somo. de opiniio contrária á aplieaçio de lIIIÇÕeI como
lIUIpeIlIio da licença para conduzir velculo. e suspensio da licença para purte de anna de
f'orma ger.éri<:a, como regra geral, oplicada indiscriminadamente a iodo. OI CUOI.

O Projeto deixa de abordar um do. upec!o. mai. importantel na
PoIltica NIcional de Drogu, a sabe<, a distinçio de tratamento entre traficanteo e ullUáriol.
No enlaDlo, por prÍorizor o. upeclOl de prevençio, aponta para um do. caminhos mais
ÍtuaiJ para a reduçio da demanda, que foi incorporado ao teor do Subllitutivo

opresentado.

O Projeto d. Lei n' U73191 diopl5e sobre a prevonçlo, o
_, a ftacIlizaçIo, o controle e a represoiO do tráfico ilfcito e do uao indevido de

ontorpecenteI e drops lÍInI numa abordogem maio ampla. Este meIIllO Projeto foi adotado
.pela Comiado Parlamentar de Inquérito do Narcotráfico e tomou o n6mero 2.454, de

1992, diIcutIdo a seguir. =f
A co1aboraçio de todao u peIIOu, na pmoençlo do tráfico' . o

• do uao indevido de lUb1tIncia entorpecente e drogu <lina, é regra oalutar, ~ ~. _

Etpecillca-H, no Projeto, quaà li<> u oublllnciaa~ e
drogu l1iIII, a saber, aqueI.. tspecilicadao em I";' tratado. ou COlIVOl>ÇÓII iDlemacionaia,
ou relacionÍdu pelo órgio competente do Ministério da'~aúde.

As incumbêncÍas de órgãos de outro Poder, como, por exemplo,

do Ministêrio da Saúde, do Conselho Federal de Entorpecentes, do Ministério da Educaçio

dos Tribunais de Justiça dos Estados c do Distrito Federal, na forma do comentário já

expendido anteriormente, não podem ser estabelecidos por iniciativa do Poder Legislativo,
sob pena de violação do Texto Constitucional. Temos, assim. vicio de iniciativa quanto a

esses temu, que de.'I'em ser suprimidos da proposição.
Quanto à previsão de medidas de tratamento para os usuários de

substâncias entorpecentes e drogas afins, reiteramos nosso posicionamento, no sentido :e
que tais medidas nIo podem ser obrigatórias, nem devem ser restritas apenas aos usuário!,

estendendo.5e também aos familiares.
As redes dos serviços de saúde dos Estadas, do Distrito Federal e

dOI Municípios têm a responsabilidade de colocar â disposição dos usuários de substâncias
entol]leCCJ1tes e drogas afins, programas de assistência médica. que eles usarão d~ forma

vOluntáriL
Além disso, entendemos que a assistência,socia! deve ser prestada

ao dependento e a lUA família, até a completa reabilftaçio social
Quanto á oplicaç!o de medida de segurança, esta poderá ser

oplieada pelo Juiz, quando se fizer necellária, de acordo com o que dispõem os Código.
Penal e de Processo Penal, nio havendo necessidade de se tratar dessa matéria nesta Lei.

~ Na previslo dos crimes e das penas., a proposiçio. ora em apreço.
incide no mesmo uao da legíslaçio anterior, deixando de fazer a devida dillinç10 entre o

traficante e o usuário.
A nosso ver, aquele que adquire, recebe, guarda ou traz consigo,

para U!O próprio, ou consome em pequena quantidade. de acordo com critérios fixados
pela autoridade sanitária, substincia entorpecente ou droga afim, sem autorizaçio ou em
desacordo com determinaçio legal ou regulamentos, deve sofrer penas restritival de
direito. e de multa, em vez de penal privativas de liberdade. O usuário nio pode ser tratado
como o traficante.

O procedimento penal em re1açio ao usuário também deverá ....
diferenciado. Entendemo. qlUO seu nome Dio pode ser divulgado atravél de qualquer meio

de comunieaçio.

No caso de flagrante. em se tratando de usuário, a nosso ver. n!o

deverá haver prisio. A autoridade policial anotllJlÍ o núm~o de ~gi.s1rO geral ou outrfo.
documento de identificaçio, o endereço do infrator e a crrC\UlltlJlC1a de ser menor
dezoito anos, lO for o caso, Iiberando-o em seguida. Isto, inclusive, para evitar qlUO
UlUário seja torturado na delegacia, como meio de autoridade policial chegar até o.

traficanteo.
Consideramos, ainda, oportuna e inovadora a previsio de

suspensio da execuçio da pena restritiva de direito oplicada ao usuário. A ....penoio

: ocorreria doado que cumprida maio de um quarto da pena, sem a pritica de qUl!qlUOr
'" infraçIo a esta lei; cumpridu, satisfatoriamente, .. exigênci.. impostu pelo juiz, nio tenha

havido condenaçio pela pritica de crinte doloso. Extinta a pena, o condenado teria
..,egurado o sigilo de IOUS registro. sobre o processo e condenaçio, voltando á condiçio

de prinláril;J. imediatamente.

Quanto á quebra do sigilo bancário e fisca1. tal medida deverá,
sempre .... decretada pela autoridade judiciária e adotada openu quando neceosária á
invelligaçio do. crimes tipificado. em Lei.

. Estes, os aspectos que tínhamos a considerar sobre o Projeto de
Lei nO 1.873191. que,. ao 00510 ver, encontnt-se bem elaborado, merecendo. entretanto,
reparos nesses tópicos que acabamos de comentar.

O Projeto de Lei n' 2.454/91 é idéntico ao de n' 1.873/91 e
padece dos mesmos vícios.

Dispõe acerca de funções e competências de órgãos do Poder

Executivo. incorrendo igualmente em vício de iniciativa Um desses dispositivos é o que
trata da inclusão de- matéria nos curriculos de primeiro e segundo grãus. Há outros
relacionados com atribuições do Ministério da Saúdo e do Consellio Federal de
Entorpecentes.

Institui o tratamento obrigatório, sob regime' de int~
hospitalar e deixa de abordar a assistência a ser prestada aos familiares do usuário de
sublliincia entorpecente e drogu afins.

AD tratar dos crimes e d.. penu, também nio procede a uma
correta e adequada dillinçio entre traficante e usuário, pelo que merece ai mesmos criticu
feito aos PrOjet05 analisados anteriormente.

Com re1açio ao procedimento penal, fazemos aqui os ~os
comentários, no que diz respeito ao usuário. já expostos, no sentido de impedir a sua prislo
em flagrante e a conseqDente conduçio á delegacia, bem como no que tange á suspensio
<la execuçio da pena, no. casos que já elencamo•.

k di.posições acerca de atribuições dos Tribunai. de Justiça e do
Ministério Público, como explicitamos, esbarram em vicio de iniciativa, nio sendo mal

h
'

de nossa competência.

Quanto 10 sigilo d.. operações, entendemos que este d
abranger l8mbém os valores dai drogu opreendidu.

O Projeto de Lei n' 2,765192 dispõe sobre tratamento
ambulatorial e assill&tcia social, assunto este que já foi extensamente abordado nos
comentários feitos aol Projetos anteriores. No entanto, destaca a necessidade de prestaçio
de assistência por parte do serviço social, inclusive para o. fimiliares, o que é uma
preocupaçio relevante.

O Projeto de Lei D' 3.901193 diopl5e sobre a prevençio do uao
indevido de drogu.

Aborda u atividad.. de prevençio ao uao indevido de drogu
dando enfoque a est.. upecto. de caráter preventivo.

No que diz respeito às peIIOU jurídicas ou oociedadeo d" 1àto que
tolerarem o uao de drogu em IOUS estabelecimentos, estabelece lIIIÇÕeI qlUO variam de
acordo com a intensidade da culpa e vlo da multa até a interdiçio definitiva. Esta gradaçio

no. porece neceosária e oportuna, a fim de se evitarem injustiças.

Discordamos, todavia, das pen.. de perda de licença para dirigir
wiculo e de perda de licença para porte de arma, da forma em que previstal. O Projeto nio

trata da diIlinçio búica entre traficante e usuário, embora diminua a pena oplicada a este.

O Projeto d. Lei n" «1195 diopl5e sobre a insta1açlo e o
tlmcionamento de estabelecimentos qlUO tratam de dependentes d. drops. Por tratar de
atividadeI e funções de órgio. de outro Poder, o projeto contém vicio de iniciativa. Em
virtude de suu mimiciu o peculiaridades, disciplinando o tlmcionamento doe
estabelecimentos de usíst6ncía Aj)S usuários, eataeteriza·se basicamente como matéria • sei",
regu\Ida pelo Executivo.

- Em face de todao estai ponderações, apresentamo. Subllitutivo DO

qual contemp1amoo .. modificações e inovações que julgamo. necesoáriu e oportunu a
serem feilal no imbito desta ComilSlo.

Neste Substitutitivo buscou·se incorporar as idéias mais positiva
apontadas por estes Projetos de Lei em apreciação. Em especial. procurou·se aproveitar o
que há de mais atual em todos eles, basicamente, incluir os enfoques no que compete 10

consumo e 10. tratamento. policial e judicial do processo adotado com o UlUário.
Julgamos especialmente importantes a vedaçio de conduzir o usuirio às delegacias; o sigilo
a ser mantido no processo; a previsão de punir a autoridade policial que exorbite ou quo
desobedeça ao prescrito na Lei; a aplicaçio de penas gra<Íativ... indo desde a prestaçlo de
serviço. comunitário. á privaçio de direitos.

Acreditamo. ser da maior importância a possibilidade de~
do processo prevista num do. textos em apreciaçio, e adotada no SubllilUtivO. / •.••

Considerando, ainda, a relevincia das sugestões opresent&du no
que diz reopeito a medidu a serem tomadao por órgio. de outro. Poder.. e o vício de
iniciativa para estabelecermo...... aopecto. em Lei, ostas mattlriu poderio I« oijeto de
apresentaçio de Indicações ao. Ministérios da Educaçio, Saúde e JuIliça.
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Votamos, portanto, pela aproVllÇio dos Projlllol de Lá ri'
1.173191 • 3.901193 na Illnna do lIUbotitutivo em lIlOXO, ..,;o;tando 00 ProjdOl de rh
".591194; 2."504191; 2.765/92. <l4119S.

Sala da Comilllo. em 6 do dez do Im.

COMIZlSÃO ISPICIAL DISJlNADA A DAI PAUCQ AO PIOJm) DI LII

li" 4,S!1. DI 1994.1 SlPS APlNMDOS. QUI DISPOIM som A POÚUCA

NACIONAL DI DROGABI DÃO OUI'RAI! PIQ\'IDtNCWl,

SC..lIIUlIVO AO'ROJI:TO DI LlIN"I.173, DI: 1"1.

DiJpllo sobre a pmoonçIo, o-.a
l!Icalizlçio, o controle • a rqJrOIIIo do lIáIIco
iIIci10 • do UIO indevido de~ ocJros:e
afiIlIo di ouIIu proYicMocia.

oCONGRESSO NACIONAL docroca:

CAPiTuLo 1

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ar!. I" É de= de todu U pes!OIS, DlCionais ou estrangoiru,
com domicilio ou oede no Pais, colaborar na prevençIo do llifico iIIcilo, do ..., iDdevido
o da produçIo de substbcia ootorpcceDtc • droga afins.

Padpfo Ilnico. A pouoa juridica que, solicitada, DIo presW,

illjutlificadamelue, a co!abonlçlo prevista neste Irtill" terá imedialameIIIo lUIpomos ou

ocpdoI quaisquer auxlliOI ou subvenções da UniIo, doi EIIadoI, do DiJlriIO FodmI •

doo MUIlicipiOl, bom como do sua &lJ!lIquiu,~ p6b1icu, JOCÍedades do
economia miJta. ftmdIçlles, sob pena do respooJabilidado da lIIIlllridado coocederIlo.

Ar!. 1! Pua OI fim desla Joí seria coosideradu subotlDciu
eotorpeconta ou drogas afins aquela que usim fOrem especificadas em lei, tratadoI ou

~ ÍIlIOmICicmais, ou n:JaciOllldu pelo óraIo com~ do MiDis*io da
SIIldo.

Panjpfo ónico. Sempre que U circuIlst1Ilc:i o oxílÍJ'lll, KÚ

revista a ospocificlçlo a que lO refon: o aIlIIt dosle Irtill", com illcluslo 011 oxdusIo de

lIllYIS substbciu 0IlllXp0c00ll:I ou drogas afins.

Ar!. 3" É ficultldo i UniIo celebrar CClllWnioo com OI EIIIdoo o
MuniclpiOl, viJando i prevençIo, ao tIúImen1o, i fi5c:alizaçio, ao cootrolo, i reprasIo ao
IIilicoillci1o, ao UIO indevido do drogas • i produçIo do subotIDcia enl.OIpeCOIIlO odropt
alIns.

Ar!. "" AI. auIoridados saDiUriu, judiciíriu, policiais a
l1liDdoairia orpnizaIo olll&ll)erlo eItal!Jticu, qislroa o daIIIiI iDfonDoa,__u
mpocti... lIiYidadeI, n:Iacx-Iu com a prevençIo, a liJcalizIçIo.. o COIIIroIe o a
npraIIo do que trala esta 1ei, lIlIIIOICDdo, lllUIImente, &OI CooIeIIioa MuIlicipoil,
EsIaduaiI o FodonlI. de~ OI dadoo, oiloorYaçllII a IU.,.&I llIIIIIdidu
~ i lia apIicaç1o, caboDcIo ao CoIIIoIbo FodmI de~ a oIIbonçIo

. do roIalório &DUa1 ao órIIo inlomIciooal do COIllIIl1o do.~

, Ar!. 50 AGI Coooelboa de~ ao MinisIáio PídlIico o
U auIoridados PoJiciIit 6 ficultldo requisitar às auIoridades SIDiüriu ou liIcaiJ a

n:aIizIçIo de iJlIIlOÇIo em empresas iDdusIriais o comen:iaiJ, 0IIIb0I0cim=t00
boopitalaros, de paquia, do 0IlSiD0, ou c:oogbn:s, lIIÍDl como OI~ módiClll o

fánnlIc!uticoa quo pmduzin:m, veudomD, comprarem, ClXIIUDlin:m ou;.fomocorom
subItIDcias OII!IlIpeCc:Illo drogu afim.

'-, 1° A imtituiçIo ou autoridado n:quisi_ podo dalipr
~ ou l6c:Ilico apocioJjado para usistir i insp<:çIo do que trala 011O artiao. ou,

lO f'ot oCIIO, COIIljl&m:OC pouoaImeute, i sua realizaçlo.

§ 1! No cuo do Dl!ncia ou Iiquidaçlo extrajudicial das empresu
ou estIbeIecimenloo n:Coridos neste IrtiSO, ou de qualquer outro em que oxís1am
subst!nciu entorpocootos • droga afins, ou especialidades fannaceuticu que u

contenham incwnbe ao juiro perante o qual tramito o respectivo pmcodimento, promover
a imediata lacraçlo do suas ill5lalaçõcs, ordenando a autoridade sanitária em Joí desigooda
a lJliOIlto adoçIo das medidas oecossíriu ao n:cebimento, em depó<illl, das lIIIilodncias

entorpecentes, drojlS afins ou especialidades fannac6uticu un:<:Idadu.

§ 3· A voada em bula p6blica do especialidade lirmal:&Ilica
arn:codada, devo ser realizada com a presença do represonIInto da auturidodo sanitária
Iluanto na arrecadaçIo, usim como do represonIInto do MiniJI6rio Póblico.

. . Ar!. 6" Da licitaçlo, em bula pública, só podo pIllicipar peuoa

l!Jica ou juridica, n:auJarmento habilitada, na área eopecifica que comprovo,
antocipadlmento, o uso !lcilll da substlncia ou produto que pretooda~, atando
ll1ieita i inopoçlo judicial que comprove a dostinIçIo a1epda.

CAPÍl1JLO D

DA 'tlEVENçAO I DO TRATAMINTO

SEÇÃO I

DA.tlEVlNÇAo

Art. 7" SIo plOibidoa, em lOdo o Iorritório D&CÍOIIa!, o plantio, a
cultura, a colhoita • a oxploraçlo, 10m pomússIo \epI, de lodas u plantas dai quais

pllIIIII1 ... cxtraldas subIlincias 0lI!0rpeCeIlt0I illcluldas na 1iJ1qem doi ÓIJIOI do
MiDiIl6rio da Sa6do.

f 1° A pomússIo Iepl do que trata eale IrtilP KÚ coacedida,

_11ISÍVIIIIOIIlO, cpndo voIl1da para lIDs mediciDais ou cientfficllI, eslaDdo ll1ioita i
flJcaIizaçIa ocuaçIo, a qllllquertolnpo, por parte do ÓQlIO c:ocnpelalIO.

f 1! AI. pIaalu do quo trata -1Itiao dowm ... dotlruldas pe\aI
mmxidadoa policiais, em quida i ... locaIizaçIo o U pmvidIaciu indispoIIIávoiI i
lIIpOClM cJoçt"""daÇlq" "

f 3° A omdicaçIo du pIaalu de quo trala oslelrtilP &MH do
moc», nIO pniudíllial ao ---. lavIlldo-oo em c:oaIa a~ ...,.Ilíca du

OIpécioIadolllOiQ~.i '

f "0 AI. _ em quo fllRIm caItivadaI taíI plantas llIIIo,

___~ Idoquado, 0lqII'0piadu ,011I 0ClllftJmIidad0 com o diIpoMo DO Irt.

243, SIIIt. do COIIIIiIaiçIo FocIoraIo .-tVlda a1Jc».li do propjodrio quo nIO.a na
_...poIIlI diNCa. •

Ar!. 8" Pua oxtrIir, produzir, fabricar, lnn5fonnar, JlftPIIIf,
poauit, _ em dopócilll, importar, exportar, reexportar, .-, traDIportar, oxpor,
otmcor, veuder, compm, trocar, coder ou adquirir, para qualquer fim, subotIDciu
0Dl0IJl0C0IUa ou drops aIlDs, ou produto qulmico deolillado i ... proporaçIo, 6
íadiJpoaIáwI licença da a'*'<idado smitária iDcumbida de CClIICOd6-Ia, ollIcrvadu •
domais oxípeiu Iopia.

I - a aquiJiçIo de nw!icaI-. modiIIIlo pracriçIo lIMdica, do
aconIo com OI pm:oiloIlopiIolqlÚllllOlllltO
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n • I YeDd. de produto qulmico em JIO'III"M~ I ...

delInida pelo ÓIJIO de lI6cIecom~, -*ia1 COIIOOCUÇIo de 1bIaIidoda.-licillal

ou cienIIfica.

Art. 9" 011 diri..- de~ de -mo ou haIpiIIIar.

ou de CIIlidadc JOCiaJ, cuJtural, remativa, eoportiva ou beae1Iceale de.- adolar. Illb
crilIalaçIo téeaica doa e-!hoI de l!IItorpecenln, ou de _ ÓIJIo do~

NacioaIl de l'.-..çIo, FiIcaIiDçIIo o RepreaIo de EnIorpecaIleI. ao quo! , cedrida
_ lIribuiçIo. Ioda ai modidu -'riu 1 pIeIIeDÇIo do riIIco i1Icilo o 110 ...

iDcImdo de lIi>IlIDciu CIlUIIpOOeIllela ckopa aIlIlI, lIlI rociDlo de .... 1lividIdc.

Parijp'alll illlico. M peaou jurldicu '"' qualquer lOCiedIdc de
llIlo quo IoJonrem o UIO i1Icilo de ckotlu em .... oslIbelocímal1ol, lUjeitaHooIo I .

du aepiIllos laIIÇ&I, CClIIIidcrada I iDlemidado da cuJpa:

b) suspoado proviJ6ria de llMdadoIo multa;

SEÇÃOB

DO TIlATAMENTO

Art. 10. O dcpeDdcaIe de subIdnciu~a""'aa.
&a Iqjcito ia medidu pR\'Rs _ CaPIbIo o SeçIo.

'I
Art. 11. M JedeI doa oeMçoa da ...doa l!Itadot, do DiItlito

Ftdcn1 a doa MuaiclpiGI ooIocJaIo 1 diJpoIiçIo doa -'rioa ele ~'I
,~ a dropI aIiIIs, JlIlIPl1lU de wiJI!ncia m6dica.

• 10 Sori pnarada ...... lOCiaI • cIapcadIaIa a 1 
'1IIIiIIIM," a _ c:ompIeia nIIIliIItllÇlo 1OCiaI. NoIIe~~__ a

doYida paitioipaçIo da llImllia oI ilWIÇIo do cIepeDdcnIe IIlIIIIOI'ClIdo de llI1ldIo ou..
lia impoaibilidldo. o dcoempoobo doale em UIIII inslituiçlo filaDlrópica, ....
nmunemçio, podcDdo ojuiz doterminar I periodicidade doa roIl1lJriOl do aerviço lOCiaI o

00IMlCIt I prCIOIIÇ& doa WniliaRI "" dcpoodon1e, quaDdo julpr--'ria.

• 2" 011 estabeIocimenloo bospitI\IreI, púb\icOI ou )lIJlicuIues,
quo llICCberem dopoDdenta para_. do"leII1 <tICaIIÜDhIr ao CoMoIbo Fodera1 de

~ a16 o dia 10 de cada mb, lIlIpI OIlIlIJIico doa CUOI ateDdidoo llO lIIIa
1IlIerior, com a iadicIçIo do c6di1lO da doeuça, aepIIldo a c1IIIillcaçIo aprovada pela
0rpIlizIçI0MIIIIdial do Saúdo, Wldada alllCllÇlo do lIOlIlC do paciado.

• 3" No caIO do intemaçIo ou tndImcnlO ambu1atoria1 por ordem
judiciaJ, devo ... foila a comuni<:lçlo ..,...) lIOln o -.lo do poci_ ao juizo

compeloDlO. quo dIIá ci&Icia ao MiDiJlirio FiIbIico.

CAPtruLo m

DOS CIIJMIS J: DAS PJ:1IlAS

Art. 12. Importar ou exporlat. _. pnpizv. pmdazir.

6bric:ar. adquirir. \'OIldcr. !bloDciar, expor 1 ..... '"' ofencor. aiDda quo~
....dopóIito, 1IIDIpOCtIr. _ COIIIi." auonIat. preICIllYIf, miIIiSIIII' ou -.pr. da

qua1quer ..... a COlIIIIIIIO, auboIbcia 0IIIllCp0C0Ilt0 ou dropIl1iIII, IOIIIIlIlIlriDçIo do
llqIo CClIIlJlM* ou em doIaccIrdocom dcCaminoçIo Iopl ou reauJ-.

..... RclI11l1o de 6 (aoia) a 15 (quiDZo) 11IOI o po...,- elo 100
(c:em)a360(_0_)dfu.multa.

• 1· Noo_JlCIlllIÍJICOmI"-'~

I •~ exporII, n:mcle, procm. fabricI, lIMIICia, YlIIIlIt,
apllel ..... llII ......~ aiDdaquo~ 11m em dop6oito, 1IlIIIIplIla,

Ira COIIIiF llII prda ma*ia-primI. ÜlIUmO ou pIOlbo qu/mico dostinado 1 pnparaçIo
ele auboIJDcia.-.rpecoale ockotlu aIlIlI, ou quo JlOIM para _11m _ empnpdo, _

MàizIçIo do llqIo CXlIIIJl*lIe ou em doIaccIrdo com cIdcrmiDaçIo 1eII1 ou

..-:
n - acmeia, cuIIM ou I'az a coIIlàta ele pIaalII cieat&.d. 1

pnparaçIo.e1e .......-....-.·0 iIrops alIDI, JiIladoI peIoo ÓqIoa~
doMiIIiIln da Sa6cIo;

m • iIIdur, inslip, ou lUltiJia a\JuáIl a .- auIlIIbia
~e~daI;

. ri ~ utiIi>.a 10caI de quo 1em I~~ admiDiaCnçIo,
prdaouvilillDcia. oucooieme quo _ dole. uli\ize, aiDdaquo~ para

lIilIco iIlcilo elo lUbodDcia eoIoIplIccntO odmps af1Da; .

. 'v - fabrica, tem em depósito ou vondo, som autorizaçIo do órgIo

competente ou em dosaconIo com detemúnaçIo legal ou regu1IJD01ll11', 101vema
inaIAntes, inobrillllos ou produlllS quo OI contenham o medicameatol controladoa polo
órgIo competente do Ministério da Saúdo;

VI· contribui do qualquer forma para iDceDtivIr ou cli1IIlIdír o UIO

iDdoYido ou o trilico iIIcito do subItIDcia elIIOrpOceII1O OU drogu afins.

f 2" No CaIO do p11Jll1Ç1o de JlOCIUOIII quantidado, dentro doa
crit6rios estabeIecidoa polI autoridade OIDitáril, dostinada exclusivamente 10 UIO do
p\InIador, apIic1r-lO-á. pena provista DO Ifl. 17 dosla Lei.

Art. 13. Fabricar, adquirir, vender, importar, exporlat. !rIDIpOrlIf,

füwIciar, fomocer aiDda quo JlI&l1ÚlIlIIeII )lOIIUir '"' lIlIIfCIar lIIIl(lÚIIiIlIIaporelbo,
instrumonIo ou qua1quer objeto dealiDado 1 fabricaçlo. JlRIlIIIlÇio ou trmlIformaçIo ele
subI1IDcia enbXpoCOlIlc ou dro::a afim, som~ do ÓIJIO com~ OU em
doucordo COIII doterminaçIo legal ou regulamomar.

Pena· 6 (.....) a 15 (quinze) &IlOI do "",IUllo o papmeIIlo de 100
(cem) a360 (tr=lOI oSCUOllla) diu-multa.

Art. 14. Aaoc:iaIenwo duu ou mais peaou para o 11m do

JlIlIIÍCItqualquer doa crimes preYiJtoa_ Lei, exceto o crime pmiJto 110 Ifl. 17.

..... ·6 (.....) a 15 (quinze) &IlOI do "",IUIIo o papmOulo do 200
. (c!u=lloI) a 360 (tr=lOI o SCIIOIIIa) diu-multa.

Art. 15. Adquirir, lllCCbcr ou oculllr bem ou valor, SIbidamonle
pIlIYOIIionle do' trilico iIlcilo de subI1IDcia cntorpoceDle ou drnp afim, bem como
!rIDIfixmá.Io, dislimu1Ir SUl origem, destino, JlIllIlriodado oulrlDlrmnciL •

...... 6 (.....) I 10 (dez) lllOI de "",IUIIo o papmeIIlo do 100
(c:an) a 360 (traenloI o_)diu-multa.

"1" Nu ,DIOIIIIU JlOllII ÍJICOmI quem inslip, iDI1.d, '"' jIo
quoIquor lilmIa ccxicom para quo t=oiro de bcJa.f6 adquira, receba ou 'ocU1Ia bem ou

vaIot~ dotnfico i1Icito do subIlIDcia~ o drop afim.

• 2" Adquirir '"' lllCCbcr bem prDYeIIicllIe do • i1Icilo do
cIrop, quo, pela doIpoporçIo CilIIro o va10r o o preço. ou pela coodiçIo da JlOIIO& que o

Õferece. • devapÍaumiiobtido por CIIO meio criminolo..' ,

Pona - dotençIo, do 2 (doiJ) 16 (....)..;.,.,'0~ do 50

(ciDqGcnIa) a 100 (cem) diu-multa.
"J ••

Ar!.16.1'mcleYcroulllinimr,cuJ~0~;'deaIiIIa,
~ ou profisaiono\ de~ subItIDcia enbXpoCOlIlc ou drop.alIm, em
'doM lIVidonIemcIlIé miior quo I neccsúria, ou em doucordo com dccmminaçIO Iopl ou
'~:""'" -

Pena. dclenç10 do 6 (sois) IllCSOII 1 (um) IDO, o pagamento do 30

(trinta). 100 (cem) dias-multa.

Ar!. 17. Adquirir, 1llCCbcr, guanIar ou _ coDSillll, para UIO

pcóprio, ou consumir em pequena quantidado, do acordo com crili!riOl fixados polI
auloridado' OIDitáril, subadncia OIlloIpCCCnIo ou drop afim, som lulorÍ2IÇIO ou em

doucordo com doterminaçIo lepl ou regullJIICIl1Ir.
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(sessenta) dias-multa.

Pena - restriçio de <limilol e pogamculO de 30 (1IÍ1II&) • 60 1 I' t!wdoda .........,.,
poIaa....de, ...;. oç"

§ I' Incom: na mesma pera quem ceder, em ocuiIo ....,. e
gratuitamcn1c, pequena quantidIdc de subotIDcia ento:pee:enIe ou drop afim • peam de

.... ostteito relaciOlllll1Cllto, pm.jun1llo • COD5UlIIircm.

§ 2" É i..mo de pena o agente que, teDdo cometido crime pn:visIo

nes1e artiSO, en, 10 mesmo tempo da 1ÇIo, inteiIamenCe iDcapoz de coIaIdcr o <:aDIe<
i1lcilo do fàto ou de dc1orminar-se de acordo com esse ccleDdimcnto, em IUIo de

dcpcnd&1cia grave, comprovada periciaImcnIc, ilJlllO'lClo-lbe lIIIImcoto ambulatorial
ou outro adequado.

Art. 18. Diri&ir vcfculo automotor após ter COIlIUIIIido qualquer

l\UIIl1idade de subIt1Dcia cntorpcccnte ou dropafim.

Pena - apreendo do documccto de habilitlçlo o do vcfcu1o, o
suspendo do <limito de diriKir, na forma do di'l""'lo 110 Decreto n" 62.127, de 16 de

jlDCÚO de 1968, quo aprova o Regulamento do CódiIlONocionIl de TriDsito.

Art. 19. h pcnu previ!tas 110I 1I1S.·1~ 13, 14 o 15 desta Lei
oerIo 0IIIIlCIlIIdu de um • dois terçoI:

I· 110 cuo de rciDcid!Dcia;

n '- quaudo, dada • Daturcza, • proccd&x:ia ou a quaIllidadc da
subotincia cntorpcccnlc ou droaa afim aprccodida, li cin:uDs1b:Ia do fito o ...
llIlcccÍIon1CS .do ljlCDlO cvidcnciarcm euvolvimcDlo com o tráflco illcito~
JIICÍIIlII1 ou ínIIemIcloooI;

m- quaudo o aacnte tiver praticado o crimo, pm'IIcceado-to de

blçIo p6blica ou,~ que nIo oxcrecodo fiIIlÇio público, dcscmpeIIhar DtíJsIo de

~ VÍJÍlbcÍ&o cducaçIo;

IV ~'se visar ou atioKir mcoorcs do demito 11IOI, ou peam-quo

taIIlII, tJO< quoIquer causa, diminuída ou suprimida a capocidado do cIiJccrni-.. ou do
'-*Jdc*a.- wçIo; .

..": I,

V • se quaIquor dos atol do lftIlIIaÇIo, cxccuçIo ou COIIIIIIIIIIÇIo
___der"'Ma ,I,. do osIIbeIecimcnto do emino OU boopi1alar, do seda do emidado

....,.;I, lOCiaI, cuIlural, mcrcaliYI, espoctiva 011 beIIot'iccaIe, do locII do l1IIloIbo
ClIIel&o, de CIICIbeic'cimrn!!l pera! 011 do =iDIo em quo lO nali2Iat CIIpICácuIoI OU

......,.de..-b*'-.-;

VI • quaudo quaisquer demo atol sejam pnticados com 11IO do

Parágrafo olnico. A pritica reimada dossu inII1IçlIcs em
eslIbelccimelIl comerciais podctá implicar a inWdiçio des*

Art. 20. Nos casos do inmçIo aos lI1S. 12, 13, 14 e 15 desla Lei,
o juíz podctá doixar do oplicar a pera ou reduzi-la do'um a dois terçoI, quaDdo o aF!Jte
ooticiar eIlcazmcn10 açio do bando ou quadnlha por elo integrado ou 010, propicimdo

lÇIo pera!.

Art. 21. O CODdcnado por infiw;Io do di'I""'lo 110I arts. 12, 13, 14

015 desla Lei,"""",,, na hipólao do 111. 17, """" cumprir a pera privativa do liberdade
ÍJIlIlIlIb1IOI1 em rcgimo filcbodo, vedado o \ivnmcnIo COIldici-'.

CAPtruw IV

DO PROCEDIMENTO PENAL

Art. 22. O procedimeIllIl relativo 101 prDCOIIOI por crimes
definidos _ Lei "'l!'MO pelo di'I""'lo nes1e CapItu1o, apIÍ01l1dO-1C,~

li cIispooiçõcs do CódiIlO do Pmcouo PenaL

Art. 23. DoYom ser llWItidos sob sípo .........__
011 poças de iDformaçIo, ... lUlOI de prido em lIaar-* o de iDqlIáIIo polIc:íII pa
lIJUIll9Io dos crimes dofInidos _ Lei, bem COIIIO ... _ doi eawMdoI. pdÍica
doi doIitoo pm'ÍJIOIlIO 111. 17, 010 podoodo tais &100 _ wicuIadoI ..... da

improasL

12"O~................._ .. I7...11i
"'-wd, emlodll ......1Ucs, o__de,ÍIIIIÍ9L

13" Aileocll~""cia _~..~.
lOI\'CIlIIIÚÍO da jlllliça 011 lUlorídIdo policial, CllIIIIiIIi _ .

dolençIo do 6 (seis) JIlCICI • 2 (dois) aIIOI o~ de 31 (IriaIIJ ......

dias-multa, som prqjlÚ2JO das sanç/lcIldmitúJlnliwI ClIbIwis.

Art. 24. Paraefoíto do~ doI _

Lei, a lUl.Oridado atcndcd à oaturcza e qumtidade da subIdDcia _
às coodiçlles em quo se dcseIIvoIveu a lÇIo criminoIa, u circuIlIlIIIciI da prioIo,"

como aCOlIdutae lOS~ do 1IlI"'lC.

Art. 25. Ocorrendo prido em n...-. a llIlOridodo poIiciIi ....
fkd comUllicaçio 110 prazo de 24 bons 10 juíz CO!IIJlI'leIIIe rcmelmdo-tbe uma cópia do

. auto laYlldo.

§ I' Em se tIatando de usuário surpreendido com pequena
quantidade de substâncis entorpecente, pera consumo pessoal, a autoridade policilt
anotará o número do regiSlro geral ou outro documento de identificaçio, bem como o
endereço do infrator, lfuerando.o em seguida, vedada sua conduçJo à doIegocia,
encaminhando os autos ao juiz competente.

§ 2' Para efeito da lavratura do auto de prisIo em lIagrancc, 110I

demais casos, no tocante li materialidade do crime, é suficienle laudo de c:oostaIaçio da
natureza da substiucia, firmado por perito oficial ou, na â11a deste, por peam id&lea,
escolhida, preferentemente, cnlIC as que tenham habilitaçlo téeDica.

§ 3' O perito que subscrever o laudo a que se refere o poápfo
anterior nIo fica impedido de porticipor da elaboraçlo do laudo dofinitivo.

§ 4' A desobedi!ncia por porte da IIlloridadc policial 10 dispooIo
110 ..put e § I' deste artigo constitui crime pmúdo com pena de detmçio do 6 (seis)
meses a 2 (dois) anos e pagamento do lrinta a scsscnta diu-multa.

. Art. 26. O inquérito policial """" _ CO!ICluldo DO pruo de 15
(quinze) dias, se o indiciado estiver proso, e do 30 (trinta), qlIIDdo soIl1o.

Parágrafo olnico. Os prIZOI a quo se rcferc -1ItíIO podI:aa _
duplicados pelo juiz, mediante pedido justificado da autoridade policial.

Art. 27. A autoridade policial, menciocando COUJ •

cin:unstlncias referidas 110 ar!. 24 desta Lei, devcrijustificlr, Joio ap6o.-.-.110,

as rulIes quo a levaram à clusificaçio legl! do fato.

Art. 28. Finde o pruo osIIbeIecido DO 111. 26, OI _ de

inquérito policial devem .... remetidos a juízo, sem preJuízo do rcalizaçIo~ de
outru dilipiu destinadas 10 eselarccimcnto do fato, iocIUJivc. e1IbonIçIo do laudode
exame toxicol6gico e, se nocessário, do depcnd!ncia, cqja apreoentIçIo pode daMo ali! o
dia designado pm. a audi!ncia do in!tmçIo ejulgamento.

CAPtruwV

DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

Art. 29. Recebidos ... autos do inquérito policilt em julm, clave
llI' ahor1a viita ao Minimrio Público poIa, 110 prazo do lO (dez) dias, ofilreeor doalncia,

am>lar até cinco tes1=unhu, requerer li diliPiIl .. se CIIteDdor cabIvol, allllpOllllo
do proCesso 110 cuo do inmçIo 10 111. 17, cuo o réu seja primúio.

Parágrafo único. Para o oI'erccimomo da demlneia é llIIieiaIIt, DO
_ illllterialidade do crimo, o laudo. que lO rcferc o 12" do Irt. 25.

Art. 30. Recebida a donúncia, o juiz, em 24 boru, ordenatá •
cillÇlo 011 rcquisiçJo do réu e designará dia e hora pm. o intmoptório, quo lO lII1iDti
dentro dos 15 (quinze) dias sesWntes.
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Parigrafo I!nico. Se o réu nIo for encontrado nos endereços

constantes dos autos, após tr!s. tentativas, o escrivlo comunicaIá o falo ao juiz. .que

determinará a citaçlo por editaI, com prazo de 5 (cinco) dias.

Ar!. 31. Intenogado o léu, ou declarado revel, será aberta vista'
defesa pua, no prazo de 5 (cinco) dia, ofi:recer alegações prelimilllleS, molar
taIemunhu alé o máximo de 5 (cinco) c requerer as diligencias que cnteIldcrncccsWias.
HaYcndo mais de um réu, o prazo será em dobro c cormá em cartório.

Ar!. 32. ArgIIida na defesa prévia matéria preliminar, deve ser
abata vista ao MiniJtérlo Pllblico, peto prazo de 5 (cinco) dia, pera nwú•.

Ar!. 33. Em seauida, os autos scrIo conclusos ao juiz pua, DO

prazo de 5 (cinco) dia, proferir dcspIcbo saneador, 00 qus! decidilá a respeito de matéria
prcliminor, do pedido de SUIpCIlIio do proceuo c du dfiig&>ciu rcqucridu pela~
indíJpcnsivcis ao julpmcnto do feito, designaDdo, pera um dos JXÓl<ÍDlOS 40 (quaImlla)

dia, audi!ncia de iDstruçIo c ju1pmcn1O, 1IOIificand<Hc o réu c as 1es1=1Illhu,
iJItimaodo.Ie O dcfemor c o MiniJtérlo Pdhlico, bem como cicntificaodo a autoridade
policia1 sobre .1ICCaSidadc de _ dos laudos de exame toxicológico e 00 Ól\IIOI doa

quais dcpcDdaa rcmcua de peça ainda nIo constlJllcl dos autos.

Ar!. 34. Na audi!ncia de iostruçio c ju1ga111C1l1o, scrIo inquiridu
OI lCIIclD1JIlhu, daodo-IC dcpoíJ • po1avra, succssivImcntc, ao ÓIBIcl do MiDisb!rio
Público c ao dcfcnJor do réu, peto tempo de 20 (vinte) minutos pera cada um,
JlI'lIfllll*veipormais IO(dez) lIIÜndIlO, proferindo ojuiz, em seguida, .llCIl!alça.

f I" SCojuiznlo .. scntirbabilitado.julgardeimedilro ........
ordcuari que os autos lhe sejam conclusos pora, 00 prazo de la (dez) dia, p:oferír
-..ça.

§ 2" Coa0 aJo tenha sido juntado aos autos o Jaudo de exame
toxicolóflico, o juiz, apóI ouvir as 1es1=unhas, marcari outra data pera • COlItinuaçIo da
audiaDcia, DO prazo de 15 (quinze) dias.

Ar!. 35. Cabcrt o 1C<jt:5tto prevcJltivo dos bens do indiciado 011

aeusado .. houver iDdIcioI_de sua provcni!ncia üfcita.

Panarafb I!nico. o MiDisb!rio Pllblico deve, desde 10000, pedir o
scq_ prevcJItivo, doa bcus do indiciado ou acUlado. podeodo COIIIat com efetivo

llIllflio doa ÓlJflJI da Receita Federal • Jílslituiçllel Financciru 0llciaiJ, • fim de ser
rraIiado minucioao~ de ... lituaçlo cconilmico-fínanccira. '. "

Ar!. 36. o juiz dctcrminan. na JCOIcIIça, o confiaco de bcns de
vaIotecoaIlmico lprceIIdidos em dcc:orrencia do 1Itiico illcilo de cntorpcccola e, ainda, O
pcrdimcnlo .doa bcns que o c:onclonado pót inftaçIo aoa artI. 12. 13, 14 e 15 desta Lei
tenha aulórido ou adquirido .... dceorreucia de ...atividade criminosa.

§ 1° Os bcns havidos na fonna deste artigo ..rio veodídos em
lcillo ou utilizados em espécie, devendo o juiz criminal destini·los com obseMncia dos

lCI\IÍDlCS crit6rioo:
.) ...apreendo decorrer de atividade da Policia Fcdcral, metade

(112) ..... ela destinada c • ouIIa metade (112) ao CONFEN (Conselho Federal de

1!nIllcpcc:Cntc);

b) ...~ decorrer de atMdade das pollciu estJduais,

mctadc (112) ..... clu destinada c • outra metade (112) ao CONFEN (CooscIhc Estadua1
de J!nlDrpocmleI) que n:pouui pule aoa COMENS (Conselhos Municipais de

1!aloIpcccIlleI).

f 2" É vedada aos Conselhos • uti\i2lIÇIo dos bcus apRCDdidoa
pera~ dcvcodo 00 IIlCIIllOS ser aprovciladoI .. conlbnnidode do alt. 46

deslaLei.

f 3" Havendo risco de dclcriOnlÇlo dos bens aprccndidoa ou
lCqIlcitrados, o juiz crimina1 poderi providenciar o lcilIo chuaIIIc o proceuo, lI;ando o

vaJor apurado .... depólilojudicial, com ntua1izaç1o lIIOIIClária.

f 4° Sendo o réu abIIolvido, os bcus scqtIcatradoa, OU o vaJor dc1cI
1pIddo.,.1cilIo, ....,.ele dcvolvidoa.

Ar!. 37. É ctl:ilo da coudcoaçIo perder o natunlizado, C<lDlIcmdo
por iDIilIçIo ...arta. 12, 13, 14 c 15, a~ bruilcira.

Parágrd) único. Ó juiz, tnnsilllda em ju1pdo • lCnIcDça

condctloIória, oficiJri ao MiDistro da JUJliça pua o cancclamCDlo da COIlCCSIIo da

-.IiDçIo.

Ar!. 38. É possIveI de cxpuItIo, na Iblma da lc;islaç1o cspccIlIca,
o cstraopim que COIIICl<r crimes dcfInidoa DOI arta. 12.13, 14.,15 dcsla Lei, dcodc que
cumprida • coodclIaçIo imposta, salvo .. o intcrcae oam-llOCOlllaldlr _ cxpuItIo

imediata.

, Art. 39. O Juiz poderi SUIpcncler • cxecuçIo da pcoa -mva de

diJeito, aplicada ao 1IIIIÚÍO, na forma do art. 17 desta Lei, desde que:

• I· cumprido mais de um quarto da pcll&, O usumo. _ pcrfodo,

DIo tczIha illccrridoelIl quaIqucr das condutas previ_ .....Lei;

n·tenha cumprido, Iatisfatoriamen as exipiu impoolaI pelo

Juiz COIIIIIdcc:orrenciada~

m· DIo leDba sido COlIlIenado pela Jritica de crime doIoao.

I· praticarqualquer dos dcIilosJRVÍII'lI-Lei;

n•for COIldcnado, por sentença imcorrivel, por crime doloso;

fi - descumprir as cxipi.. impostas pelo Juiz.

Ar!. 41. Se até ofina1 do prazo estabelecido pera O cumpriJllcn%o'"
da pena, nIo houverrev~ da susponsIo, considcnl.-sc extinta • pcoa e o coodcnado
terá asscgwado o sigilo dos rcgi_ sobre o seu proceuo c' coodcnaçJo, vo!taDdo

imecliallmcntc.JllIDldos bcncllcios da primaticdadc.

Ar!. 42. A lUSpCll.lIo da pcoa poderi ser requerida pelo COIldeIlado
ou pelo Ministério Pllblico.

CAPfruLo VI

DA COOPERAÇÃo INTI.RNACIONAL

Ar!. 43. 1'n:se<vadu. soberuia aoeiaaal, • <lidem plblica e Da

boos costumes, o Governo Brasileiro poded pn:star • uccaúria coopcraçIo. _ PaIs,

sem nenhum tlDus, quando solicilado puw:

1· produçIo de provas;

n-ClWIlC de objelolelllplel;

fi· infonnaçIo sobn: pcaou c coisas;

IV - pmeuça tcmpodria de pcsaoa presa, cujas dec1ançlla
tenham relevlucia pua.dcciJIo de UIII& causa;

r i,·'

V· R:CCbimcaIo de 1csIemUDhu;

•I 1° A solicitaçio de que ttata cale artilO .... diri;ida ao
MiDisb!rio da Justiça, que. remctm, quando llCOCSário, • ap'CCiaçIo do (qIoJudic:ürio
compcíente pua decidir. seurespeito, ou,0IlC&IIIinbaIi. autoridade capoz de alilIId6-Ia.

f 2" SIo requiIitoa da oolici1açlo:

1- O nome e. qua1iflcaçIo da autoridade soIicitaDle;

n-OoijeIoe o motivo da ooiicitaçloj

fi ~ • dcacriçIo SIlDWia do procedimento em curso 110 poli
solicitado;
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v _ a documcDtaçIo indiJpomivd ao acIarocimcaIo ck

oolicitaçio, qu&IIdo for o caoo.

AlI. 44. PIla a COIIIOCUÇIo doa finllIDdoa llCOl& Lei,~ ..

lIl&IIIÍdO e instituldo umsi_de comunicaçlla I\*> a fIoci1itar lIID m-dmbio dpido e
oepuo de informaç/la ooIn o tri1lco de eu10lpeceala e dmpI aliDs coca 4qIoa

~deoutrolpal-.

CAPtroLovn

AlI. 45. Tqdoa OI CIIlllIpec:e.- e dmpI atb, lIliIiDdOI _

~ pmislu llCOl& Lei, cIlMdo ler opeendidOI, .-IWIdo o cIiIpOIIIIlIO 17''''
lItíJII, bem como doalruldoa· poIalUlOridade policial, lIICCIiarItI .-iDçIIo jIIdiciaI, _

~ de rqrcoaáIIle do MiDiIl6rio PiIb\ico, aaiICido porperitock In&.

1 I·~ a oc:on&Icia mediaIIle _ -.do _

..-do iDqumID policial, 011, te foc o CIIO, da açIo .-J.

1 7' PIla c:ompmvar a maIeriaIidada ck iIl:hçio, a -.idIda
policial deveni manlI:r lOb _ guonla, III! o tdnsilO em julpdo. qIIIIIIidIda~ ck
UlolADc:ia CIIlOrpeCa* 011 ckota afim, deYidomeIIIe apecilbIa llO _ pwviIIo 110

s-dPfo&l1lllrior.

1 3" Procedo-Ie do _ modo <padlJ IC _ ck CllIIlInI

iIepis ck pImu poicxJlnlpcu, coIberldo-oe, &peDI&, quMlIidIde lIIIIcieIIII: i naIiIIlÇIo do
exame pericial, deIlruiJldo.Ie o-.coafocmo 17' do lIIt. 7" deIla Lei.

AlI. 46. Todo e quaIquor bem lI"addo _ decantIIcia ck
1IáIico iIlcilo ele _.....- e cIropo aliDs oerá COIIfiIClldo e lIIiIizada _ bcaeIIcio di
iDIliluiçlIeI e~~iradOlllO _ e leCupençIo ele~ • IID

~. ClIII&io do llIiWIodea ele lbcoIúaçIo, COIIlI1lIa, pnwaçIo.....1lO

crime e1etr6llco e..cIeMM~

1 I· Ap6a a apIllClIIIo, _ '- cIawdo .. dIpooiIIdoa

j'IIdicWmeaIe e 0IIIIe&UCI i CIIIlIIcIiI. ele ÓIJIOIl'ecIerIis OQ EIIIIdoaiIq18 ........
e1e_.--.

17' Ojalm llClIIIpetIIIIl p.,. pcae- e~ o cIIIIitIí podIli
-u.r o..doabelll~ pelo tIeI dopooidrio, ......qae~pa_
•preveoçIo, lbcoIúaçIo, c:oMIIlIe e rqnIIIo doa c:rima doftzIidoa _ IAl,CllI pIIa__

CCDKVIÇIo, Ilé o trtnIho IIIIjIlIpdo.---'

AlI. 47. A autoridade judiciária poderá d=elIr a quebra do sigilo

baDcirio e lIJca1, qllllldo llI1 medida 10 fi= nc=síria i investipçIo dos crimes

tipificados DOSl& Lei.

AlI. 48. Esta Lei cntruá em vipna dIla de SI». publicaçlo.

AlI. 49. Rcvopm-oc u disposiçlles em CODttírio, cspeciaImeIlUl

udaLei n· 6.368, de21 de oulllbrode 1976.

Sala da ComisIIo, em 6de dez

COMISSÃO gngAL DWJNAPA A PAR PARljCQ AO PBOJUQ pl LEI

N" 1."1, DE 1m. I SEUS APENSADOS. OUI DlSPÕIM SQBRIj A roLtnCA

NACIONAL pli p!!OGAS Ij pÃO OJITRAS PBQ\1UltNCW!

lRQJETQ DELEI H" 4.S9I, DE I",.,

DiJpõe ooIn a PoIlIica NIcicnal de Drnps
e dá outru provi<Uncias.

Aator: SENADO FEDEIlAL:
Ildater. Dqlutado UIlSICINO~.,

~'~',.",:t{l"~l'r':lb

Em, RIiuIÕiO 0rdiJIíria para diIcuJsIo o \'OlIÇIo cio SubolituilYo
.-odo ao Projeto de Lei 1.173, de 1991, ocorrida dia 6 ele domIlbro de 1995, ala

itdaloria lCOIbou divenu..-..,,-.das em PIdrio poIoIP~ Laura
Camoiro, Eduardo 1OlJI, EIlu Murad, Fonw>do Goboira o Tup AJIIonmi,.IIICIIIIllroI da
ComiIaIo. EItu aIl«IÇ/leI furam incorpQradu ao texto final. '. .

A primeira modificaçio acatada foi a retirada da express10 "ou fiscaio" do
art. 5-, considerada vaga e desneceuária, uma vez que as autoridades sanitáriu é que

devem roslizar inspeçio nenes estabelecimentos. Neste mesmo artigo, incluem-lO áriloo
de defesa do consumidor como requisitantes de inopeçio nos estabelecimentos citados.

Sugestfo acolhida do Deputado Fernando Gabeira ressalva a ações da
lUloridados sanitárias da caractorizaçio como incentivo ou difusio do uso de drogas, no

art. 12, § I', VI.

Foi igualmento acolhida sugestlo da Deputada Laura Carneiro quanto ao
destino de especialidade fannacêutica nio arrematada qllllldo da venda em bula pública,

definindo-oc em um parágrafo 4' do art. S' o procedimento a adotar.
Toado em viJta o respeito às tradições e aoo costumes dos povoo indígenas,

.-alvou... de pcoa o cultivo de p1ant1$ das quaio 10 extraem substincias ontorpocentes,

an conbTnidade com o art. 231 da Constituiçlo~ como propôs o Deputado Tuga

Anaorami. resauardando rituais dest..po~ )

O § 4' cio moomo artigo, o 7", acolbondo pondcraç60s do Deputado Elias
Murad, roi modificado de modo a tomar explicito que a tenaa, no CIIO de cultivo de .

p1aoIas catoepocontes, seda expropriadas em lDda sua oxtonsio, cabondo ao propriotirio o
ÔIIUI da prova de lUa boa-fé, em CUOI de arrondamento.

No artiao r, íneiJo 11 do pariBrafo único, incluíram-le, além dos quinjcos,

produloI naturaiI pua fins medicinais ou científicos, a ......" vendidoo an poqu<a&

quantidade, de acordo com oonnu das autoridades sanitíriu, para efeito de dispensa do
q&ciu Jogais.

A Seçio quo regula o tratamento, segundo proposta da Deputada Laura
Carneiro, teve JlO"art. 11 incluída a assistCncia psicológica, além de usist6ncia por porto de

equipe ..utiprofission COIIIÍdorando-oc a nocossíria integralidade da alxJrdaiom
t«ap&nica a I«dada ao depondcoto.

No art. 12, a proposta acolhida do Deputado Eduardo JOIJlO nlirou cio
caputclo artigo e do íneiJo VI do .... § I' a expreMio "do qualquerfonna", tooclo an vista
que ala pode .... origem de arlJitrariodado decorrent.. cio~ em sua interpretlÇio.

A qusIo cio lWário quo planta pequena quantidade para consumo próprio,
abocdada no 1 7' do ..-00 artigo, causou polémica, em especial pela dificuldade no
eotabàocimerto dos~ para pequena quantidade. No entanto, diante dos iOOmerol
CUOI .....u-.. coabocidos, cujos _ sio enquadrados como pIantadoreo o "'jeitoo a

JlIIlU de recIusIo, o ""'*""" foi pela retirada do parágrafo o pela incIusio do termo " ter
pIaaIada' além de "COIUUIIir pequena quantidade" nas condutas lIlCIIICÍOr1adU no art. 17,

qua eatllClIriza os~.
. Sio estai u modificaçõoa adotadas como resultaclo das discuulles,

incIuIdu no texto tlJlII cio SubItitutivo apresentado à Comiuio.
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!lOOMi!;SXó"E'SPECÍAI.DEStiNÃÕÃ A DAR PARECER AO PROJETO DE LEI NO 4591,
>íJE 1994 DO SENADO FEDERAL E SEUS APENSADOS OUE "DlSPOEM SOBRE A
POLlTICA NACION~ DE DROGAS E DAO OUTRAS PRbvIDENCIAS"

- PARECER DA COMISSÁO

A Comissio Especial Destinada a. dar Parecer ao Projeto de Lei n· 4591, de
1994, do Senado· Fede<a/ • seus Apen511dos, que "Di'põem 50"'" a Politica Nacional de
Drogo e dio outru Providências". em reunilo ordinária realizada hoje., opinou unimemente
pela rejeiçio do Projeto de Lei n' 4.591/94 • do, de n', 2.454191, 2.765/92 e 441195,
apensados, e pela aprovaçio, com substitutivo, dos de n's 1.873/91 e 3.901/93, apensado..
nos termos do parecer do Relator, com complementação de voto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Laire Rosado. Presidente., EUa
Murad e Alexandre Ceranto. Vice-Presidentes; Ursicino Queiro~ Relator. Chiclo Brigido.
Edinho Araújo, Eduardo Jorge, Fernando Gabei~ Laura Carneiro, Lindberg Farias, Marta
Suplicy, Seb...tiio Madeira, Tuga Angerami, titulares; CorIos Airton, Felipe Mendes,
Humberto Costa, Jovair Arantes e Philemon Rodrigues, suplentes.

Sala da Comissio, em 6 de dezembro do 1995

r/l ''JJ. t/...
Depu~ ROSADO

Presidente

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DAI PARECQ AO PBOJITO DI LII

N" 4.591. DE 1994. E SEUS APENSADOS. 0UIj DJSPÕEM soBRI A roLtnCA
NACIONAL DE DROGAS E DÃO OJITRAS l'JlO\TIDtNCIAS.

SUJIS'lTl1Tl'IVOAO PROJETO DI: LIIN" LJ13, DI 19".
(Adotlldo pda COllÚIIIO)

• Dispõe !Obre a pmoeDÇio, o-.a
fiscalizaçIo, o controle e a ropresIIo do tríllca
illcito e do uso indevido de _poceaIoI e dropa
a:fins e dá outtu provid&lciu.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

AI!. 1° É dever de todas u pcssou, 1lIcionai. ou estraDgeiJu,
com domicilio oulCdc DO PaIs, coIabolllr Da prcvenç;so do tri1ico iUcito, do uso iDdevido
e da produçio do 51lbs1IDcia entotpec:cme e dnlgas a:fins.

Paríirafo único. A pessoa jurldica que, lOiici1llda, nIo ..-.
injumfi~a colaboraçJo prevísla _ artigo lc7á imatill._ JIIII'8IIIOO OU

negadoo quaisquer auxiliOl ou subveuçlleI da Unilo, doi EslIdoo, do Distrito Fcdenl e
doi Municfpios, bem como de suas lUtarquiu, emprosu p{JbIiCll, lOCiedldes de
economia mista e fimdaçl5es, sob pena de responsabilidade da autoridade conccdcotc.

AI!. 2" Para OI fins desta lei serIo COllIidcradu suIdncfu
entorpeccmes ou dmsu afiDlI aquelu que IIIÍID fomft especffica4u em Ici, tndIdoo OU

convençllcs intemacfonaiJ, ou relacicmadu pelo órlIIo COIIIp01=ItC do MiniJtério da

Saúde.

PaIágrafo único. Sempre que llS cin:un5tiDcfas o cxigimn, ....

revista a especificaçlo a que se relere o !lIIllIl deste artigo, com includo ou """Iudo do
IIOVII subs1iDcias eotorpe<:etIIcI ou drogas afins.

AI!. 3° É filcuItado • Uniio ceIebm convõniOl com OI Es1Idos e
Municipios, viundo. prevençio, ao_,.~,ao conlrole, • repmsIo ao

lrífico illcfto, ao uso indevidodo dnlgas e • produçID de.substJDcia entotpec:cme e drogai

afiOl.

AI!. 4° As autoridades saniWiu, judiciáriu, poIiciaiJ e
aIfmJelegiria orpnizarIo e manterIo estatfstiCll, registros e demIis informes, incrcntcIis
rospoctivu atividodoI, relacionados com a prevençio, a liIcaIi2llÇIo, o COllIIOIc e a
ropresIIo de que trata esta lei, remcteodo, anualmente, ... ComcIhoo Municfpoís,
E5!aduaiJ e Fcdenl do Entorpecentes, os dados, observIçõeI e l1J8CSllIa 0IIII:IIdidII
pertinenta • sua apIicaçlo, cabendo ao COI1IClbo FedoraI de Entorpcccmcs a elaborlçlo

do roIatório anuaI ao 6rgIo internacional do cootIDIe do entorpcccIIleS.

AI!. 5" Aos Cooselbol de ErdoIpcccnla, ao MiniJIúio PIlbIico,
... {qIoI de do!éIa do c:oounidor e is~ policiais Ó filcullado mquisilIr is
.-idades IIIIÍIÚÍI& a rcaIizaçIo de iJIIIlOÇio em cmprcIII induIIriIia e ClIIIIlI'ciais,
e5!abclCCÍDlclltol boIpitaJarcr, de peoquiJa, do CIIIÍbO, IM ................. como OI

serviços módicoo e finndutícos que produzirem. vendcIan, compnlClll, COlIIUIIIin:m IN

lomoccnrm..........poceaIoI ednlplafilla,.

§ 1° A ínstituiçio ou autoridade requisitante pode designar
representante ou técnico especializado para assistir • iMpeçio do que trata este artigo, ou,

se for o caso, comparecer pessosImente, • sua rcalizaçio.

§ 2" No caso do fàl!ncia ou Iiquidaçio extrajudicial das empresas
ou erlaÓelccimcDtol refcridoI neste artigo, ou do qualquer outro em que existam
substAncias entorpeccmes e drogas afins, ou especialidades farmac!uticu que as
contenham incumbe ao juízo peraoIe o qual tramite o rospoctivo procedimento, promover
a imedim.J&CIllÇIo de suas in5laI&ÇÕCJ, ordenando a autoridade SIlIitária em lei designada
a urgente adoçio das medidU necessárias ao recebimeoto, em depósito, das substincias
entotpecentcs, drogas a:fins ou especialidades~cu mecadadaJ.

§ 3° A venda em hasta pública do especialidade farmacautica
arrecadada, deve ser rcalilMa com a presença do representante da autoridade sanitária
atuante na mecadaçio, assim como do representante do MiniJtério PIlblico.

I 'I' O ratantc do pmduto nIo arrematado .... destruldo pela
autoridade saniúria, prescotc o representante do Ministério PIlblico.

AI!. 6° Da licitaçlo, em hasta p6b1ica, só pode porlicipor pessoa
filica .ou jurldica,. reguIalmente babilitlda, na áRa especifica que comprove,

antecipodamente, ·0 UIO licito da subtlJncfa ou produto que pn:tenda ancmatar. estando
sujeita. inspeçio judicialque COIIlJXOVC a dcslinaçlo aIepda.

CAPtruw D

DA PREVENÇÃO J: DO TIlATAMENTO

SEÇÃO I

DA.REVENÇÃO

AI!. .,. Ra.lvado o dispooto DO ut. 231 da CoJlltituiçio Federal,
do proibidos, em todo o lcrritllrio nacfOllai, o plantio, a cultura, a colheita e a cxpIllIlIÇio.
sem permiuIo IcpI, de todas u pIantu das quais possam ser exttaIdaI substIncfu

entorpeccntcs, incluldu .. Iistqem doI6r;Ios do Ministirio da S&6do.

_ atrihuiçio, todas li medidu neccsárias • pm'CIIÇIo do 1riflco i1fcito • ao 1110

iDdevido do suIdncfu _pcccntts e dropI afins, DO rocinto do liaatividade.
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~ tmico. As paIOlII jurIdica ou quaIqaor lIICOiedodc de
falo que lolcnran o _ iIlciIo do drDIII em _ CIIlIbd~,~ a uma

das lqIIiola lIIl9b. coosidcndaa i.-sidodc da cuIpI:

b) suspensio provisória de atividades e multa;

c) interdíç!<> definitiva.

SEçÃon

.DO TRATAMENTO

Art. \0. O cIepeodente de sublWlciu eutorpeceoIes. ckops aI!III
fica sujeito .. medidas previSlU neste CçltuIo e SoçIo.

Art. \1. As rodos dos soMçoo de l&Údc dos Esladoo, cio DiIlrilo

Fedcnl e dos MlIIlÍCipiDl coIocIdo • diJposiçlo dos usu'ri", de subIWIciu
elItorpecOIIla e drops afiM, pr<JIIIIIIII de usistblcia lIIédica • poicoI6zica, coosiderIda
a integralidade das ações em abonJasens multiprollssiollais.

f \0 Sori pn:stada lIIiItJocia socia1 llIl depeDdomo e ....
l"amllia, lIé a ... completa reabilitoçIo socia1. Neue proc:cdímeoIo deYer...... buocor a
devida porticipoçlo da r.milia e a iDIClçIo cio depencIeaIIl DO mercado de babolho ou, ..

... impouibilid&de, o desempenho doIIc em uma iDslituiçIo fiIaDIIóPca, .....
romUDel&Çlo. podcudo o juiz dcIenninor a periodicidade dos reIal6rioo cio oerviço oocia\.
coovocar apreoeDÇ& dos familiares cio dopeDdente, quaDdo julpr-'ria.

f 2" OI esiabelOCÚDeIltoI boopill1m:l, pIlblicol ou perticuIItoI,
que recebermn depeDdentI:s pua tratamento, devem CIlCIIIiinher llIl Coooo1bo Fedcnl de

EotorpecaJIes, lIé o dia \0 do <:ada 11I&, mapa erIatIJtico dos ..- llaldkIoe DO lIlb
lIIlerior. com a indiaIçio cio códiao da doença, seguudo a clus:iflcaçlo lIpI'lJWIIa pela
0rpnizaçI0 Mundia1 de Seúdc, vedada a meDÇIo cio lIDlDe cio pei:iente.

f 3° No caso do ÍJltemIIÇáo ou tratamento lDIbu!Jloria\ por ordem
judicial, deve .... feita a comlllÜCllÇlO lIleDSI1 lOlxe o estado cio poçienle llIl juizo
competenle, que dará ci!Dcia llIl MinistérioPúblico.

CAPITuLo m

DOS ClUM!S J: DAS PENAS

Art.. \2. lmpo<lIr ou exportar. temeIIIr. prepenr. produ:ir.
fiIxicIr. llIlIjlIItlr, veDlIct, fiDaDciar. expor • vooda ou ora-. eiIlIia que plUiwnaIIo.
lU em depóIiIo. 1IaDIpoc1Ir. lIuor CCClIiso. guudar. pRICm'II". miDiJIrar ou eutrepr ...- -
_ oubolIoacia~ ou drops afiDs, leDI autorizrçIo cio /qIo~

ou lIIldcsooorcIocom dcIcrmiDeçIo1eplou~

PeIla - reelwlo de 6 (seis) a 15 (quime) anos e popmento de \00

(cem) a 360 (tr=ltDIe seuenta) diu-multa.

PlIá&nfo único. Nu mamas peIlII ÍlIl:Oml <pm.

~:

I - impo<la, exporia, =ele, produz, Iibrica, tmm:iI, 'ICIldó;'
aplle • vooda ou orerece. fornece eiIlIia que zntujtamenIo. tan em depóoito, tnIlIport8,

lIaz COIIIÍJllI ou prda lIIItáia1>rima. iDIumo ou produto quImíco dcstiJIodo • \lRIlIIIÇID
de JUbttIncia COIlDIpcl:eDle e ckops aIiDs, ou que \lI*& pua _ 11m lIl'emprqocIo, lIIIl

.-izIt;ID cio .x..., COIIIpeIalte ou em desIco<do com cIl:tI:rmiDoçIo 10111 ""
~

n - lOIIIeia, cultiva OU lU a coIbeila de~ deIl:ioIdoI •
\lRIlIIIÇID do subolIncia ento<pocente e drops afiM, li..... pe!oI órjIoI~
cio MiJIisláio da Seúdc;

m - ÜIdlI%, ÍJIIlip, ou lWlilia alau'm a UIIr lllIJodDcia
lIIlorpeceIlte • dropo afiDs;

IV - wliza Ioca\ de que tan a propriedede, pooee, adwiIliobaçIo,
podaou vi&i\ll>cia. ou ClIllIenIe que 0IIltmidele lO ..mze, eiIlIiaque ilillllitau6*, pora
tnIfleo jlJcito de subolIncia "'*>Ipecealc e drops afiDs;

v -Iibrica, !em em dopóIito ou veDde, ICID lIUD'iDçIo cio .x...,
compctade ou em desIco<do com dolenDiDeçIo lepI ou ........... __

ÜIIIaDIOS, ÜlOllriII*I' ou produtoo que '" c:oaIeIlbIm e mcdio__ CCllIIIOIedoI pdo

óraIo C<lIIIP** cio MiJIís*io da Saúde;

VI • cootribui pua ÜlCeIlIÍYIr 011 cIifiIDdir o _ iDdoricIo 011 o

1IáfIOO i1lciIo di lUbodDcia 0IllDIpeCCIII0 ou drops aIiDs, ll:IIIModu • eçlleI da lI6dI
ClIIIpIÍloodidu pela lIlIllIridede lIIIi1iria.

Art. \3. FaIlrieIr. adquirir. WIIIIer. importIr, apodIr.1IIaI\'OIIIt.
fIDeDçiar.~ aiDda que~ "'*'* ou ...... 1IIlIqIIàIi-,~
~ 011 quoIcpB ol!ioIo dcstiJIodo • libriceçIo, preporlIÇIID ou b.....1D8ÇIo da

subIdDcia 0IIIDIpIc:a* ou droIt aIlm, lCIIIl .-izIt;ID cio 6qIo~ DII 

dcsooorcIo com delemIiDeçIo lepI oulepllemeullr.

.... - 6 (leis) a \5 (quiDzo) IIIDI de reclllllD e pIIImSdo da 100

(c:cm) a 360(_e_)diaHmllta.

AlI. 14. AIIocimm-eo duM ou lIlIis~ pora o tb. di
JDIic:a' 'I"IIcI-dos c:rimeIpevisloI_Lei, cor.c:c:to o crime previIlo DO ert. \7.

...._6 (leis) a 15 (quime) IIIIDI do rec1IIIIo • popDIIIO da 200

(......) a 360(_e_)diaI-muIta.

AlI. \5. Adqairir. ncobor DII oeaItar bela 011 wiaI', ......

JI1MIIÍe* de bállco i1Icilo di sobIdDeia CIJbXtleCa* ClIJ cIrop aliai, ClIaID

tralIICormi-lo, cIiIIiDlWr...oripm, dcstioo, propriedade oullllllllldaoia.

FeDa - 6 (seis) a \0 (dez) lllOO de recluslo e pajlIIIIOIIlD de \00

(cem) a 360 (tr=ltDIe.....ma) dias-multa.

§ \0 Nu mesmu peou ÍlIl:Oml quem ÍJIIlisa. influí, ou de

qualquer I'orma coocorre pua que ten:eiro de boe-fé adquira, recebe ou oculte bem ou
valor proveniente de trifico iIicito de oubst1Dcia eototpeeen1e e drop allm.

§ 'Z' Adquirir ou receber bem proyenieoIe de tntIco i1Icito de

cIrop, que, pela cIespmpDIçIo entre O valor e o preço. ou pela CODIliçlo da pouoa que o

ol'elece, lO deva presumir obtido por .... meio criminoIo.

PeIla • deteDçIo. de 2 (dois) a 6 (leis) IIIDI, e popmealD de 50
(eíDq_) a \00 (cem) dias-multa.

Art. \6.1'racrcvor oulllÍlliS1llr. culpoameole, o m6dico, dentista,
fmnoc!uIico ou~ de e,nf'ermaIem. subst1ncia 0IIl0qleccl:lle ou drop afim, em
dooe evidcolemeDle maior que a nccosdria, ou em deseconlo com dclcImiJleçIo lep1 ou

~.

FeDa - deleIIçIode 6 (leis) _ a \ (um) llIIII, e~de 30

(Irinla) a \00 (cem) dias-multa.

Art. \7. Adquirir. m:eber, .... Olllluor COIIIÍID. pua .-o
prclprio, lU pIen1Ida ou COlIIUIDir em~quontidode, de acordo com c:rillrioIlIxedoo
pela lIlIoridIde lIJlitátia, subodncia entorpecenIe ou drop afim, ..... aulori2açIo OUIlll

~comdctormiDeçloIepl ou..........

..... lalriçIo da düeiloa e pepmado do 30 (1rinIa) • 60
(......) dias-mu1la.

f I" iDcomI .. _ peoa~ ceder. lIll ocuiIo Ilaica e
pllllil .11I••~ <p.mdedo de lUbodDcia~ 011 droIa afim. plIIIO& da
_ 0Ill0ÍlDreI~,pora,Í1lllllll&COlIIUIIIircm.

f 2" É __ de peoa o qeme que, -se.CDIIIlIlido criIIIe tDVÍIIII
-1diIo. .... llIl_1IImpo da eçIo,~ iaoopaz ele ...... o ....
ilIeilo cio falo 011 de cIelermiDaHe de acordo com __ """""'i-' lIll I&do do

dopead!Dcia ...... comprovada JlOrieiaImeIIIe impoodo-eo-Jhe~ llIIbuIaloriII
ou_adoquecIo.

AlI. \1. DiriF wIcuJo.-ipÓllU --.ido 'I"IIcI
~ de~ llIItt1Ipeca* oudropellal.
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Pa.. lpI'CClIlIIo do documento de hIbiJi1IIÇIo • do WIicIIIo, •
lUIpCIlIIIo do diieilo de diriair. Da fbrma do dispooto DO Doc:mo rf 62.127. do 16 do
jIIIâm de 1961, que ljlIll\'& oRquw-o do CódiMO Nocloaal do TrbIilo.

Ar!. 19. M. pllIIII previJtu DOI l1li. 12, 13, 14 • 15 deoca Lei
1lIdo..-tlldudo um.cIoiIlerçoI:

I·DO COlO do lIliDcidbcia;

11 - quando, dada a natureza, a procedência ou a quantidade da
subst1ncia entorpecente ou droga afim apreendida, as circunst1ncias do fàto e os

anteeCdentes do agen~ evidenciarem envolvimento com o tráfico ilfcito organiz1dot
nacional ou internacional;

m• quando o agente tiver praticado o crime, prevalecendo-Ie de
f\mçIo pIlblica ou, m.....o c;ue nIo exen:endo funçIo pIlblica, desempenhar missIo de

prda, viBi1lDcia e educaçlo;

" IV - .. vi.... ou atingir menores de dezoito anos, ou pesllOll que
lmIha, por qualquer caUJa, diminufda ou suprimida a capocidade de diseernircento ou de
aulO<Ieterminoç;

. V· .. qualquer dos atos de prepmçIo, exccuçIo ou CllIlI1IJMÇIo

occm...nas depend!ncias de estabelecimento de ensino ou hospitalar, de sede de entidade
esludanti\, sociII, culturl1, recreativa, esportiva ou beDeficen1e, de 1ocI1 de ttabaIbo
coletivo, de estabelecircento pena1 ou de recin1x> em que ..~ espetáculos ou
dívenlles de qualquernatureza;

VI - CJlIIlIdo quaiJquer dems atos sejam pmticadaa com UIO de
viol!Dcia.

Pangrafo imico. A prática reiterada desIu infiaçlleI em
eslIheJecime1ltos comerciais poded implicar a interdiçlo dems.

\
AI!. 20. NOI casos de infi'oçIo\lOS l1li. 12, 13, 14 e 15 "delta Lei,

Ojuiz poded deixar do oplicar a pena ou reduzi-la de um a dois terços, CJlIIlIdo o ageute

DOliciar eficlzmenle açIo de bondo ou quadIijha por ele integrado ou Il1o, popiciando
açIo peooI.

Ar!. 21. O condenado por infiaçIo do dispooto nos l1li. 12, 13. 14
e 15 delta Lei, exceto D& bipóleoe do lIt 17. deve ClDIIprir a pena privativa do h'berdade
iDqnImente em reBime fecblodo, vedudo o livramento coadicionII.

CAPtrow IV

DO PROCEDIMENTO PENAL

Ar!. 22. O procedimento relativo &00 prooeIIOI por crimes
cIefinidos nesta Lei reawe pelo dispooto _ CapItulo, &JlIicando-le, suilIidiariamen

"U dlsposiçlleI do Código do PnlcesJo PenaL

. Ar!. 23. Devem .... mantidoo JOb sigilo os regislms, documelItoa
ou peças do iD!ormaçIo, OI &uUlI de prisIo em 1\aj!rIIlIe e de irIqI*ito policial pua
lpUIlIÇIo dos crimes definldos neota Lei, bem como os nomes dos eovolvidos D& prática
dos dolilol JRVisloI DO lIt 17, DIo podendo tais fatos serem veiculMIoI através do
impreIIsa.

§ I" É vedada a divulpçlo dos valores das drol!U opreendidu,

pelos meios de comunicaçlo.

§ 2" O procesao relativo ao delito previsto no lIt 17 desta Lei

obsetvará, em todas as suu f..... o sepedo de justiça.

f 3" A desobedi!ncia 10 disposto neste ortigo, por poIfc de
oaventuário da justiça ou autOridade policial. constitui crime punido com pena de
detençIo de 6 (seis) m.... a 2 (dois) anos e pogameIlIO de 30 (trinta) a 60 (sessenta)

diu-mult&, sem prejuizo das lIIIÇlles administrativas cablveis.

Art. 24. Pua et'aifo do caracterizaçIo dos crimes definidos nesta

Lei, a aut«ídade Ilenderá • natureza e quantidade da subst1ncia apreeIldida, ao local ou
is 00IIdiçlles em que .. deoeItvolveu a açIo criminoIa, is circunst1nciu da prisIo, bem
como aCODduIa eaoslllllecedeotes do lpIItll.

Art. 25. Ocorrendo prislo em flagrante, aautoridade policial dela
&ri comunicaçlo no prazo de 24 horas 10 juiz compeleole, remetendo-1he uma cópia do
auto lavndo.

§ I" Em..!IItIDdo de usuário surpreendido com pequena
quantidade do subItm:ia entorpecenIe, pera consmno pessoal, a autoridade policial
anotará o número do registro geral ou outro documento do ideotificaçlo, bem como o

endereço do infrator, liberando-o em seguida, vedada sua conduçlo • doIegacia,
eooaminhaodo OI &uUlI ao juiz compelellle.

f 2" Pua efeito da laVl'llma do auto do prisID em l1agrInte, nos
domais casos, no tocante • materialidade do crime, é suficiente laudo de constalaçIo da

natureza da SIIbsdDcia, 6rmIdo por pari'" oficial ou, D& falta deste, por pesllOll idoIuca,
eocoIbida, l*efeleu1e1lleUle, entre U que1aIham bIbilitoçIo t6cDica.

f 3" O perito que subocrewr o laudo a que .. refere o puígrafo
anterior Il1o fica impedide do porticipor da elaboraçlo do laudo definitivo.

f 4" A desobedi!Dcla por poIfc da aut«ídade policial 10 disposto
DO eaport e § I· deste ortigo COIISlitui erirce punido com pena de deteDçio de 6 (seis)

mesesa 2 (cIoiI) &DOI e pogamentIl do trinta a sessentadias-mul1a.

Art. 26. O inquérito policial deve estar conclufdo DO pnm do 15

(quimo) diu, .. o indicisdo estiverpnlllO, e do 30 (trinta), quando solto.

Paríanfo único. Os l*&mI a que ". reIae este artiMO podem ....
dIIpIicados peIDjuiz, mediaDlie pedido justificado da auIllridade policial.

Art. 27. A aut«ídade policial, mencion.ndo CODCreIaIIIenIe as
circuml1Dciu nrferidu DO lIt 24 deIla Lei, deverijUJlificar. logo após a laVl'llma do IID,

o lUlleI que a JevIn?n'c!aIIiflc:açIo Jcaal do falo. .

Art. 21. Findo o prazo estabelecido DO lIt 26, OI autos de

inquérito policial devem ser remetidos a juizo, sem prejuizo de reali1.açio posterior de
outras dilig!ncias destinadas ao esclarecimento do falo. inclusive a eIaborIçIo do laudo de

exame toxicológico e, se necessirio, de dependência, cuja apresentação pode dar-se até o
dia designado para a audiência de instrução e julgamento.

CAPÍTULo V

DA INSTRUÇÃO CRIMINAl.

Art. 29. Recebidos os autos de inquérito policial em juizo, deve
ser a1>erta vista 10 Ministério Pílblico pera, no pnlZO de 10 (dez) dias. oferecer denúncia,
arrollr até cÍDCO testemuohu, requerer as diligências e, se eotender cahfve~ • suspensIo

do procesao DO caso de in1iaç!o ao lIt 17, caso o réu seja primário.

Pangrafo imico. Para o oferecimento da denúncia é suficienle, no
locante • materialidade do crime, o laudo a que.. refere o §2" do lIt 25.

Art. 30. Recebida a denúncia, o juiz, em 24 horas, ordenará a

cilIçIo OU requisiçIo do réu e designorá dia e hora pua o interrogatório, que se realizlrá
deaIro dos 15 (quimIo) dias seauinIes.

ParígrIfo óníco. Se> o réu nIo fac encootrado DOI endereços

- dos autos, apóo 1r!s tentativas, o escrivlo comunicará o fato ao juiz, que
determinará acilIçIo por ediIal, com prazo de 5 (cinco) dias.

Ar!.·31. \lIIerrosIIdo o réu, GIl declarado reve~ .... Iberta vista •
defesa pera, DO pIUlO do 5 (cinco) diu, ofereoe< a1egaçlles pm1iminsres, urollr
_UDbu até o miximo do 5 (cinco) e requerer as dilig!nciu que entender necessárias.

Haveado III&ÍI do um réu, o prazo ....em dobro e COII'CTá em cartório.

Ar!. 32. ArgIIida Da defesa pévia matéria preliminar. deve ....

aber1a vista 10 MiDisll!rio Público, peID pIUlO do 5 (cinco) diu,.pera IIlIJ!ÜestaçIo.

A1t, U. Em legUida, os autos oerIo conclusos ao juiz pera, DO

prazo de 5 ( cinco) diu, proferir doopacho saneador• .,;, qusl decidirá a n:speito do matéria
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~, do podido do lDIpOllIIo do proc:eIIO c das diliJ!Deiu rcqueridII pela dc!ea,

iDdispoaoávcis ao juIpaIcaIo do feito, desillftlDllo, pua llIII dos próximoI 40(~)

diu, audibcia de ÍIIItI1IÇIO c juIpmculo, DlltiflcalldlHc o n!u • u _UIIIIoI,
iIItlmaDdo-te .. cIoIIIo.-lr lO .. MiIIisIáío Público, bem como ciculificando a aul<lridodc
poIIciIIlObre allOCCllidldodo.-dos 1IudoI do exame llixic:oIósicO • OI {qIoI dos

. queis dopcDdta_do peças aiDdaDlo~dos_

Art. 34. Na aucUncia do ÍIIItI1IÇIO c jalpmelllO, lCIIo u.pricIu
u -unbu, dIIIdo-Ic dopoie.1i~ !IICCIIivimcma, ao óraIo do MiDiIIáio
P1lbIlco • ao do!eIItor do .... pelo lompo de 20 (viDIc)~ pem ceda lIIII,

~~mais lO (dez) lIIÍIIIIlO&, pmfaindo ojuiz, em...,Ddo,' lOIIlaIilL .

§ I' Se ojuiz n!o se sentir habilitado ajulgar de imediato a causa,
onlenará que os autos lhe sejam conclusos para, no prazo de 10 (dez) diu, proferir
scnlença.

§ 2' Cuo nio tenha sido JUDIado aos autos o laudo de exame
toxicolóaico, o juiz, após ouvir u testcmunhu, IIWtaIá outIa data poro a continuaçlo da
audi!ncia, no prazo de 15 (quinze) diu.

Art. 35. Caberá o seqileSlm preventivo dos bem do iDdic:i1do ou
lICIISado lO houver iudiciOl _ de sua provcni!ncia iUcita.

Pmgrafo llnico. O Ministério PUblico deve. deode loBo. pedir o

ocqtlestm preventivo dos bens do índlciado ou aemado, pocIcDdjl, contar com efetivo

awdlio dos Ó<JIOI da Receita Fcdaal e ID!Itituiçlles FinaDceiru Qficiai.. a fim de:...
roalizado minucioeo Icvantamcnto de sua lIÍtnaçIo ccorl6mico-fiDaDccirL .

Art. 36. O juiz determinará, na lCII!cDça, o confi>co de bens de
wlor OCOIl6mico apreendidos em dcconâlcia do tráfico iUcito de ootorpccenles C, ainda, o
perdimento dos bem que o coodeoado por inftaçIo aos arts. 12, 13, 14 c 15 desta Lcõ
teDba auferido ouldquirido em dccorI!nciade sua atividade criminosa.

f I' Os bens havidos na forma deste artigo sctio vcndidos em
IeiIJo ou utiliados em csp6cic, devendo o juiz criminal dcstiná-Ios com obscrvincia dos
oeguinlcs critbiOl:

a) lO a apreeIIIIo decorrer de atividade da Pollcia Federal, metade
(112) .... a ela~ e a outIa mctodc (112) ao CONFEN (Con!elbo Fcdaal,de
Entmpccentca);

n-tenha cumprido. satislitoriarÍ1cntc, u cxigiociu impOllu pelo
Juiz como docnrJmcia daco~;

m-nio tenha sido _ pela púlica de crimcdoloeo.

Art. 40. Revoga-sc a suspendo da pena, se o b'berldo:

I - praticar qualqucr dos delitos prcvistol_Lcõ;

n-for coodcnado, por occtcnça irrecorrivcl, por crime dolooo;

m-descumprir u cxigiociu ilDJlOllU pelo Juiz.

Art. 41. Se alé o final do prazo <;tIahclccido pua o cumprimcato

da pena, nio houvor revopçIo da sutpemIo, CODIidcrHc cxlima a pena c o coodcaedo
lerá ....,ndo o sicilo .dos rcgiatroo lObre o .... JlIOCIlSIO c c:oadeIIIçIo, 'VOIIIIIdo
imedialamenlc a gozar dos hcccllcioo da primaricdadc.

Art. 42. A lUIpODIIo da pena poderá ocr mp>crida pelo CODdonodo
OU pelo Minisl6rio Público.

CAPiTuLo VI

DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Art. 43. Proocrvadu a lIObennia llICÍOII01, a onIem pQbIica • OI

booa COIlumeI, O Oovcmo Bruileiro poderá prestar allCCCOlÍrÍO COllJ*IÇIo a0\lII'0 PolI,

IOIIlIlOllhum ÔDUI, qualIlIo IOlicitado pila:

I·produçIo de JX'OVU;

n-CXIIIlC de objetol c luprcs;

m- inI'ormaçIo lObre pc:uoas c coisas;

N - JlRIClIÇ& temporária de pesIOO presa, cuja dcc~
leIlbam relcvlDcia poro adociIIo de uma causa: '

V - recebimento de testcmunhu;

f 2' Sio JeqUisitos da IÓIiCÍllçlo:

f I' A oolicitaçio de que !rala CSlIl artiJlO ocrá dirisida ao
Minútério da Jnaliça, que a reme1crÍ, qnando ncccuirio, à çrcciaçIo do ÓIJIO Judiciirio
compctcDle pua decidir aSCII respeito, ou aencaminhará à autoridade capoz de lIcad&-Ia.

b) lO a apreendo decorrer de atividade das poIloiu csIad-.ia,

mctodc (112) .... a clu dcstinoda c a outIa metade (112) 10 CONFEN (COll!ICIho Esl&doal

de Entmpccentca) que lCpUIIJá porte aos COMENS (CooJeIhOl MunicipoiJ de
Entorpeccntcs).

• 2' É vcdoda 101 Cnmclboa a utiIizaçio dos bem apreendidos
pua lUlOD1aIIUlcnÇI devendo .. mesmoa ser aproveitados na confonnidade do art 46
deotaLci.

vigor.
VI - outru formu de usist!ncia pcnnitidu pela lcgíJlaçIo em

f 3' HaVCllllo riJco de dcterioraçIo dos bens apreendidoe oU
ioqoomdoa. O juiz ériminal poderá providenciar O leiJIo durante o procc:IIO, ficaDOO O

wlorapundo em dopóIilo judicial, com aluI1iDç1o lIIOIICliria.

I·o IIOIIIC e a quolilicaçlo da lUloridadc J01iciIal*;

n·o objeto e o moIivo daoolicitlçio;

f 4' Seado o r6u abIolvido, OI bens seqOeItrIdos, ou o valor dela lOIicitado;
opurado em leiIIo, lCIIo aele dcYo1vidce.

Art. 37. É cfioi1o da~ perder o netmaIiDdo, COIIlIoDodo
por iIlbçIo _ arts. 12, 13, 14. 15, a lIICÍOIIa1Ídadc brasileira. .., ..

PlriFafb ÍIDÍCo. O juiz, tramitada em julpdo L oeaIalça

CClDlIcIIIIória olIciaIá ao MiDisIro da Jusliça pua o caDCC1ameoto da CODCeSIIo da

~

Art. 38. É passivel de cxpul5io, na forma da IcgíJ1açIo ospocl6ca,

o cslIangciro que cnmcter crimes definidos llO5 atU. 12,13, 14 c 15 desta Lei, desde que
CllDlprida a condcnlçio imposta, salvo se o intcrc!sc llICional rccomcndar sua cxpu1do

imediata.

, Art. 39. O Juiz poderá suspender a execuçIo da pena muitiv& de

~, aplicada ao usuírio, na forma do art 17 desta Lei, desde que:

I - cumprida inat.·de um quarto da pena, o uiúírio,lICIIC pcrIodo,
nio lcIlba incorrido em qualquer das colldutu previstas nesta Lcõ;

V • a doa-..... ÍIIdiIpeDIáWl ao~ da
lOIícilaçIo, qualIlIo lbro cuo.

Art. #. Pma a COlIICC1IÇIo dos tillllIXildoI -Lei, .... _
lIIODlido e iDItituIdo 11ft sitIaK do~!~ apto a &cililar um i-..IIabio npdo e
oegnro de ÍIlfilmIOÇlIeI lObre o lIálIco de _pccctáe c dropa alme COlII c\qIoI
llClIIF>orea de ouIzoI polia.

Art. 45. TocIoo OI~ • dIOfII alIm, 1IIIliDdoe _

ÕIbçlleI preYilIlIa - Lei, devedo -1pOeIIdidce,~ odíIpOIlo 110 f 2' dcoIe



artigo. lJeDl como deItruidoI pela autoridade policial. medi.IIIte autoriZIÇIo judicial. Da

prelICDÇll. de••cieldaDSe do MiDiItl§rio Público. usistido porperito da irei.

f t- Documeata-se a oconencia mediante tenDO lMXIdo 
autos do inquérito polic:ill. ou. lO f'« o CaIO,~ lÇIo penaL

f r PIla c:omprcmr a materiaIídIdc da infiIçIo, • autoridade
policial deverá manter lIOb..panta. -" o tdDsito em juJpdo, quIlllidtdo~ da
su1lItI1It:ia eatoqleCeIItI 011 dIOp úlIIl. devidamcmte espociftcIda no tInDO peYiItD no

~aDUlrior~,
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t 7 PtocecIe. do mamo modo quudo • tmtIr ele cu1tlnI,
ilepis de pIIJIIII~ coiJwndo.ee. apeau,quanâdIde~l~do
cUme lJericial. deltnliDdlHé o-&eIIIàte. conforme f r do art. l'deltaLei:

Art. 46. Todo e qualquer bem apreendido em decamDcia de
ttáfico illcito de eutoIpcCeDteS e drogas afins SClá COofiscado e utili7.ado em bCriefIcio de
iDstitui~ e pcsI081 especializados no tratamento e &ecupcraçIo de dependentes c no

apueIbmncnto c custeio de atividades de fiscalizaçlo, controle, prevcnçlo e &epreSSIo 10

crime de t&áfico e UIO dcssu substiDciu.

f t· Ap6I a aprecmsIo, CIICI bens dcveiIo Iel' depoIitldoi
j~ e cntrepes à custódia de ÓfIIioI Federais 011 Estaduais que atuem Da _

de entoepoccldel.

f r ojuizo c:ompeteDte pera poceaar e julpr o delito poderi

UOrizar o UIO dos bens apreeudidos" pelo fiel depositário, Ielllpre que DeCeIÚriO pera a
pmeuçIo, filaliaçlo. COIIáOIe e &qlI'CSIIo dos crimes definidol DeltaLei. 011 para...
CCJIIIOI\'IIjIo -" o tdDsito emjuJfIdo 1II1CllteDç1

Art. 47. A autoridade judiciária podeiá decretar. quebra do sigilo
bIncirio e~ quando tal medida se fizer rieccssíria à investipçlo dos crimes'
tipiticIdoJoestaLei. '

Art. 41. EsIa Lei Cll1iU'á em vip lIll data de sua publicaçlo.

Art. 49. RAlvopm-sc u dÍsposiçaes em contrúio. especi.aImeDte
li daLei ri 6.361, de 21 de outubro de 1976.,

, Sala da ComiIsIo. em 06 de dezembro de 1995~



Tem a palavra o Sr. Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputa
dos, a âncora do Real é a miséria do povo.

a Govemo FHC tem marcado a sua atuação
em três áreas: a primeira delas é tentar demonstrar
ao povo que ganhou a guerra contra a inflação. A in
flação está próxima a 1%, mas quero lembrar que o
México decretou a sua falência quando a inflação
estava menor do que 0,5% ao mês.

a Governo mantém, infelizmente, a taxa mais
alta de juros do planeta, o que tem inviabilizado o
mercado produtivo e tornado a dívida interna impa
gável, pois ela cresce, mês a mês, em torno de 10
bilhões de reais.

a desemprego, as falências e as concordatas
triplicaram em relação ao ano anterior.

a salário mínimo, conforme o Dieese, no Go
verno FHC foi o menor pago, em média, desde a
sua criação em 1940.

Por mais que lutem os sem-terra, a reforma
agrária não acontece e a violência no campo au
menta dia-a-dia.

A segunda intenção do Govemo é ter sob contro
le os outros três Poderes: o Judiciário, o Legislativo e a
Mídia. Para isso, o Executivo usa a varinha mágica do
dando é que se recebe. Além disso, executa, adminis
tra e legisla o País via medidas provisórias.

Como vemos, atingindo essa meta, o Governo
está instalando uma ditadura oficiosa, mantendo sob
o cabresto as instituições e a própria mídia.

A terceira área de atuação do Governo é priva
tizar tudo. Foi assim com a quebra do monopólio do
petróleo, das telecomunicações, da cabotagem e do
gás canalizado e agora na reforma da Previdência
Social e na reforma administrativa.

a que o Governo não entende é que esse afã
de privatizar por privatizar não resolve os problemas
do País e entrega a preço vil um patrimônio construí
do pelo povo brasileiro. Sou obrigado a lembrar no
vamente que o México e a Argentina fizeram isso e
estão hoje numa situação desesperadora.

Nessa onda privatizante, o Governo comete
um contra-senso na sua lógica, pois destina 50 bi-
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O SR. ADYLSON MOTTA, servindo como 111 Ihões para o Proer, que visam sanear o rombo, prin-
Secretário, procede à leitura do seguinte cipalmente, dos bancos privados.

111 _ EXPEDIENTE E, por isso, nós não aceitamos a resistência do
Govemo em instalar a CPI do Sistema Financeiro.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Finda Através da CPI poderíamos encaminhar os ladrões
a leitura do expediente, passa-se ao para a cadeia. Na verdade, se a CPI fosse instalada,

IV - PEQUENO EXPEDIENTE o rei ficaria nu, pois apareceria o seu vínculo, princi
palmente, com o Banco Nacional e o Banco Econômi
co, desde a época em que era Ministro da Fazenda.

Gostaria de encerrar meu pronunciamento, Sr.
Presidente, lembrando o que ouvi na noite da entre
ga do Oscar 96 da atriz apresentadora, Whoopi
Goldberg.

Whoopi Goldberg quis fazer um protesto por
que nenhum artista ou diretor negro foi premiado
pela Academia.

A atriz negra disse: Vocês que estão aí fora,
vocês que foram marginalizados, não sabem o po
der que têm. Vocês podem estar aqui dentro, isto é
possível!

Simbolicamente eu faço a mesma análise em
relação ao povo brasileiro. No dia em que os traba
lhadores entenderem a força que possuem, nós tam
bém assumiremos o poder e pela força do voto
construiremos um Congresso em que a maioria não
seja fisiologista e teremos um Presidente que repre
sente a maioria do povo brasileiro, que são os traba
lhadores, aposentados e servidores.

Era o que tinha a dizer.

O SR. IVO MAINARDI (BlocoIPMDB - RS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e
Srs. Deputados, recebi, por parte da Associação
Brasileira de Odontologia - ABa, outra denúncia de
violação dos direitos dos dentistas brasileiros domi
ciliados em Portugal.

Desta feita, no mês de fevereiro último, a Polí
cia portuguesa fechou o consultório do cirurgião
dentista Daniel Donadoni Júnior, situado em Lisboa,
apesar de este profissional estar legalmente naquele
país exercendo a sua profissão, ao amparo do Acor
do Cultural Brasil-Portugal.

Há dez anos, Sr. Presidente, caros pares, que
esta injusta e escandalosa perseguição a cidadãos
brasileiros persiste.

Não há tratado, acordo ou convenção que seja
respeitado pelo govemo português, haja vista o Tra
tado de Amizade e Consulta, o Acordo Cultural Bra
sil-Portugal, a Convenção Sobre Igualdade de Direi
tos entre Brasileiros e Portugueses, o Memorando
de Entendimentos assinado em fevereiro de 1994,
todos ignorados, já que as perseguições continuam.



Um dos projetos, o de ampliação do Porto de
Sepetiba, já é uma realidade, pois conta com recur
sos orçamentários da União, conforme aprovação
recente do Orçamento Federal. Outros dois projetos
indicados pela Firjan, o Pólo Gás-Químico e a Refi
naria do Norte Fluminense - RENFLU, são investi
mentos do setor privado, para sua concretização de
pendendo de negociações com a Petrobrás sobre a
venda de gás, em relação ao primeiro, e a regula
mentação do fim do monopólio do petróleo, em rela
ção ao segundo.

A Firjan ainda indicou como prioritários a cons
trução dos terminais de carga e passageiros do
Aeroporto do Galeão, a construção de Angra 11, a
reativação da construção naval e a despoluição da
Baía da Guanabara. Esses projetos representam in
vestimentos da ordem de 5 bilhões e 200 milhões de
dólares, o que, certamente, será um reforço subs
tancial à consolidação da política de recuperação da
economia fluminense.
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E não é só o Brasil que está sendo desconsi- mais este meio de auxílio a fim de realizarem os
derado por aquele Governo: os acordos a que me seus objetivos.
referi estão salvaguardados pelo Tratado de Roma, sras e Srs. Deputados, é nosso dever insistir
assinado por Portugal quando aderiu à União Euro- junto ao Ministro para que coloque como uma das
péia. Aliás, o governo português não respeita a sua suas metas prioritárias o Programa de Crédito Edu-
própria Constituição. Já totalizam sete o número de cativo, para aprimorar e ampliar as chances da nos-
pareceres jurídicos de eminentes catedráticos e sa juventude estudantil carente de recursos, uma
constitucionalistas portugueses e europeus que de- vez que um povo bem preparado principalmente
terminam a aplicabilidade e a legitimidade desses di- pelo alto grau de especialização em face da educa-
reitos. ção nos trará a certeza de um amanhã cheio de

O Governo brasileiro precisa pôr um basta nis- perspectivas. Com maiores oportunidades para toda
to. Precisa agir com determinação e pulso firme, no a juventude estudantil, independentemente da sua
intuito de confirmar a sua soberania, e de dignificar a condição social e financeira, com oportunidades
Odontologia brasileira, resguardando o respeito à ci- iguais para todos os brasileiros, haverá conseqüen-
dadania e aos direitos conferidos ao seu povo pelos temente um futuro melhor para o nosso País.
tratados- e convenções firmadlos. Sr. Presidente, solicito a V. Exi\ que autorize a

O Brasil está recebenclo a visita do Exmº Sr. publicação deste meu pronunciamento em A voz do
Primeiro Ministro de Portugal, Antônio Guterres. É o Brasil, e no Hoje na Câmara.
momento de resolver, definitivamente, este impasse. O SR. MÁRCIO fORTES (PSDB - RJ. Pro-

O Governo brasileiro deve exigir do português nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs
o fiel cumprimento dos tratados e acordos firmados, e Srs. Deputados, no momento atual da conjuntura
e solicitar o anúncio público de uma solução definiti- da economia nacional, definir prioridades de inves-
va para a questão. timentos é fundamental, sabedores que somos de

Basta de humilhações e constrangimentos para que vivemos uma fase de escassez de recursos.
com os nossos irmãos. Dentro deste espírito a Federação das Indústrias

O SR. CLÁUDIO CAJADO (BlocolPFL - BA. do Estado do Rio de Janeiro - FIRJAN, selecionou
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sete projetos classificados como fundamentais
sras e Srs. Deputados, venho à tribuna desta Casa para impulsionar a economia do Estado do Rio,
para solicitar ao Ministro da Educação que reestude conforme anúncio feito esta semana na sede da-
a abertura do crédito educativo para novos alunos; quela federação durante reunião com empresários
pois o mesmo se encontra suspenso temporaria- e Parlamentares que contou com a minha presen-
mente. ça.

O Programa de Crédito Educativo atende a es
tudantes carentes, que ingressam principalmente em
universidades ou faculdades particulares e, não ten
do meios de arcar com as despesas dos seus estu
dos, através desse programa. conseguem sobrepujar
as suas dificuldades alcançando então as metas es
tabelecidas no que tange à formação profissional.

Temos certeza de que o Ministro Paulo Rena
to, como é de praxe, olhará com bons olhos o pros
seguimento do programa de crédito educativo, tra
çando o mais rápido possível as novas diretrizes para
que não exista uma descontinuidade desse meio de fi
nanciamento a estudantes, pois infelizmente o não
prosseguimento afetará vários estudantes brasileiros,
que tanto lutam para terem pela frente uma carreira
profissional com um futuro promissor.

Pediríamos ao Ministro que, na medida das
possibilidades do Ministério, amplie o crédito para
novos estudantes que ingressaram recentemente
nas universidades ou faculdades, para que tenham



Programa de prevenção e atendimento
a crianças e adolescentes vftimas de abuso
e exploração sexual; e de repressão aos ex
ploradores.

1 -Introdução
O Programa de Desenvolvimento Econômico

e Social do Governo Democrático e Popular, entre
gue à Câmara Legislativa em março de 1995, co
meça dizendo que Brasrlia é uma cidade criança e
é para elas que devemos governar. Vários passos
concretos já foram dados na direção desse com
promisso.

A Bolsa-Escola já atende aproximadamente
15.000 famfiias, o Brasfiia-Criança presta atenção
especial a mais de 2.000 crianças em situação de
risco pessoal e social; meninas e meninos de rua;
abandonados, portadores de deficiência, vftimas de
maus-tratos domésticos e vftimas de abuso e explo
ração sexual. O Brasfiia-eriança inaugurou urna
nova forma polftica, ética e operacional de acessar e
garantir direitos. Trata-se de um conjunto de progra
mas especiais, cuja intervenção é articulada e inte
grada com os setores de polfticas sociais públicas e
com as organizações da sociedade civil, pondo em
prática conceito de que nenhuma pessoa é uma
parte, mas um todo que necessita de todos esses
elementos como vitais.

Foi nessa perspectiva, e a partir da implanta
ção do trabalho dos educadores sociais de rua, em
maio de 95, que tornou-se imperativa uma ação
mais contundente e eficaz no combate à exploração
e ao abuso sexual de crianças e adolescentes.

Foi assim que o Governador do DF decidiu e
determinou aos órgãos de governo mais diretamente
ligados à questão traçar ações efetivas para o en
frentamento do problema. Coube ao Secretário de
Desenvolvimento Social e Ação Comunitária a coor
denação de um programa multisetorial, a ser lança
do ainda em abril deste ano, contando com assistên
cia técnica do Unicef.

2 - Caracterização preliminar do fenômeno
de maus-tratos, abuso, exploração e violência
sexual praticadas contra crianças e adolescentes
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Sr. Presidente, tenho certeza de que esses ob- res. São várias medidas baixadas hoje pelo Gover-
jetivos serão alcançados, principalmente por já estar nador do Distrito Federal, apresentadas nesse irn-
demonstrado que o Governo Fernando Henrique portante evento iniciado hoje na Capital da Repúbli-
vem dando todo o apoio possfvel ao Estado do Rio ca e que se estenderá até o dia 20.
de Janeiro e porque a bancada parlamentar flumi- DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
nense no Congresso Nacional comprovou a sua ORADOR:
união a favor do nosso Estado na votação recente
do Orçamento da União, quando conseguimos co- SISTEMA BRASfuA-eRIANÇA
locar o Rio de Janeiro como o terceiro Estado em
volume de recursos concedidos pelo Governo Fe
deral.

O SR. ADYLSON MOTTA (BlocolPPB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrlIs e Srs.
Deputados, ontem fiz pronunciamento sobre a situa
ção dos nossos patncios em Portugal. Há pouco o
Deputado Ivo Mainardi fez referência ao assunto.

Quero registrar que, por interferência do Presi
dente da Câmara dos Deputados, a quem agradeço,
hoje pela manhã tive audiência com o Primeiro-Mi
nistro de Portugal, Antônio Guterres, e, pela primeira
vez, senti sinal de boa vontade para a solução do
problema, que aflige milhares de brasileiros, princi
palmente cirurgiões-dentistas que estão trabalhando
em Portugal.

Quero fazer este registro para dar urna satisfa
ção aos brasileiros que vieram junto à comitiva do
Primeiro-Ministro, na expectativa de uma solução.

Como é assunto de grande importância, inclu
sive para o relacionamento Brasil-Portugal, e por
questão de justiça, enfatizo: pela primeira vez, encami
nha-se uma solução definitiva para o caso dos nossos
patncios que moram e trabalham em Portugal.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputa
dos, quero registrar na tarde de hoje a abertura, no
Centro de Convenções do Distrito Federal, de um
dos mais importantes eventos já realizados na Capi
tal da República, para a discussão da prostituição e
da exploração infanto-juvenil.

Esse debate terá a participação de todos os
pafses da América Latina. Sua abertura contou com
a presença do Governador do Distrito Federal, Prof.
Cristovam Buarque; do Ministro da Justiça, Nelson
Jobim, da Presidente da Frente Parlamentar em De
fesa da Criança, Deputada Marilu Guimarães, e da
Coordenadora do Projeto Comunidade Solidária, D.
Ruth Cardoso.

Peço transcrição nos Anais da Casa do docu
mento intitulado Brasfiia diz não à exploração sexual
infanto-juvenil, sobre programa de prevenção e aten
dimento a crianças e adolescentes vrtimas de abuso
e exploração sexual; e de repressão aos explorado-
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Crianças e adolescentes são constantemente Piloto; 0,09% do Guará e Planaltina e 0,27% da Ba-
vítimas, não somente de pessoas, mas, fundamen- hia. Com relação à faixa etária, o grupo até 7 anos
talmente, de uma sociedade desigual, em crise com de idade representa 0,6% das denúncias; de 8 a 12
seus valores e conivente com as mais variadas for- anos, 31,1%; de 13 a 15 anos, 42,6% e de 16 a 18
mas de violência. anos, 25,1%.

Supostamente protegidos no próprio lar, lugar Esses dados, certamente, não evidenciam o
de significação social de proteção, abrigo e acon- cenário real da problemática no Distrito Federal,
chego familiar, freqüentemente é lá que iniciam sua uma vez que a única fonte é o Disque-Criança. O
jornada de angústia. A violência, quando é cotidiani- Setor de Saúde, de Segurança Pública e Educação,
zada e banalizada, ar-aba por se confundir com a que são portas de entrada dessas situações ainda
normalidade, muitas vezes sendo incorporada como não possuem dados sistematizados.
evento comum, e, conseqüentemente, difícil se toma No entanto, os dados aqui apurados já indicam
a percepção de si mesmo como sujeito violentado. A a gravidade e crueldade do abuso e exploração se-
criança violentada no próprio lar se vê intimidada e xual, que atingem significativa parcela da nossa in-
altamente constrangida quanto a denúncia de ato fância e juventude brasiliense.
cometido por uma das autoridades domésticas. O si- Cabe ressaltar, ainda, que do total das denún-
lêncio é imposto como mecanismo de defesa, permi- cias de violação de direitos de crianças e adolescen-
tindo a manutenção da situação e a impunidade dos tes registradas no Disque-Criança, em 1995, 60%
awessores. referem-se a maus-tratos domésticos.

É inadmissível o elevado índice de violência 3 - Princípios Gerais
doméstica, incluindo, entre os maus-tratos, o abuse A execução de um Programa que tenha como
sexual, que se revela em 'todos segmentos sociais, destinatários crianças e adolescentes deve pautar-
com ênfase especial na menina. se pelo respeito rigoroso a sua condição de pessoa

Nas camadas miserabilizadas, devido às condi- em desenvolvimento, sujeitos de direitos que deve
ções indignas da vida, meninos e meninas estão ser atendido com prioridade absoluta.
duplamente expostos às mais cruéis situações hu-
manas. Além de experimentarem nos próprios cor- O cumprimento inequívoco do Estatuto da
pos toda a espécie de agressão, vêem-se obrigados Criança e do Adolescente é, portanto, o princípio
a ser responsáveis pelo próprio sustento ou mesmo maior que deve orientar toda a ação do governo e
da famma. Impelidos às ruas como espaços que ofe- sociedade, especialmente no que se refere ao Direi-
recem alternativas de sobrevivência, envolvidos por to à inviolabilidade da integridade física, psíquica e
adultos exploradores os mesmos encontram, na moral da criança e o adolescente, abrangendo pre-
prostituição, atividade de rentabilidade segura, situa- servação da imagem, da identidade, da autonomia,
ção que se sustenta na sexualidade pervertida e mo- dos valores, idéias, e crenças, dos espaços e obje-
raJidade hipócrita da realidade adulta, aliadas àspre- tos pessoais (art. 17) e é dever de todos zelar pela
cárias condições sócio-econômicas. ' dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a

salvo de qualquer tratamento desumano, violento,
O Brasília-Criança, através do serviço Disque- aterrorizante, vexatório ou constrangedor (art. 18).

Criança, telefone 1407, no ano de 1995 e até março
de 1996, registrou 218 casos comprovados de abu- Nenhuma criança ou adolescente vítima de
so elou exploração sexual infanto-juvenil. As denún- abuso sexual terá sua identidade revelada publica-
cias provêm de cidadãos em geral e do trabalho dos mente por qualquer meio, nem os programas a eles
educadores sociais de rua. Os casos envolvendo destinados terão nomes ou identificações que pos-
meninas são 86,24% e meninos, 13,76%. O Plano sam tomar público o motivo pelo qual os destinatá-
Piloto concentra 77% das ocorrências, seguido da rios do programa precisaram dele.
Ceilândia, com 22%, entorno, 0,32%; Guará e Santa A articulação em rede e a multidisciplinarieda-
Maria, 0,96%; Taguatinga, Núcleo Bandeirante e de dos serviços serão princípios importantes para
Planaltina, 0,04%. Quanto às declarações do local assegurar o tratamento integral e harmônico das di-
de origem das crianças e adolescentes, 26% não in- ferentes áreas de intervenção.
formaram; 19,2% vieram da Ceilândia; 12,8% são A capacitação especializada de todos os profis-
moradores de rua; 11 % vieram de Santa Maria; sionais públicos ou privados que atuarão no Progra-
9,6%, do Entorno; 6,4% de Taguatinga; 0,33% do ma será realizada de forma permanente, devendo
Núcleo Bandeirante e Brazlândia; 0,18% do Plano promover especialmente, o conhecimento nas áreas
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do Direito, da Psicologia, da Pedagogia e das Ciên- Suas atribuições específicas serão:
cias Sociais. a) centralizar o registro de denúncias da popu-

Este Programa destina-se não só a proteger e lação e as ocorrências registradas nas demais áreas
atender crianças e adolescentes, mas também a pu- de atuação;
nir os agressores de forma a romper o ciclo de impu- b) centralizar o controle quantitativo e qualitati-
nidade que acoberta diferentes tipos de agressões, vo do fenômeno do abuso sexual e maus-tratos no
maus-tratos, abusos, exploração e violência sexuais. âmbito do Distrito Federal, apresentando estudos e

4 - Proposta da Ação Governamental análises para o seu monitoramento.
O Programa de Atendimento à Criança e ao c) realizar a investigação social preliminar dos

Adolescente Vítimas de Abuso Sexual é uma ação casos e o psicodiagnóstico;
governamental multisetorial interativa, sob coordena- d) encaminhar sistematicamente relatórios à
ção geral da SDSAC, porém cada área de interven- Policia Civil para os procedimentos de fiscaliza-
ção desenvolve sua sistemática própria para dar ção, investigação e inquérito policial, quando for o
conta dos resultados de seus serviços. As áreas de caso;
atuação prioritárias são: Segurança Pública, Educa- e) abrigar, em caráter excepcionalíssimo,
ção, Saúde, Cultura, Assistência Social, CDCA/DF e emergencialmente, por um período máximo de 48
Conselhos Tutelares, tendo como parceiros fUr:lda- horas, crianças e adolescentes vítimas de abuso se-
mentais o Governo Federal, as organizações da 50- xual e de maus tratos;
ciedade Civil, o Unicef, os Poderes Legislativo e Ju-
diciário. O envolvimento de todos os setores em f) prestar informações, esclarecimentos e
ações de complementaridade assegurará a legalida- orientações à população em geral.
de e legitimidade do Programa, bem como o Proces- Frente de Rua: é uma equipe multiprofissional
so de mobilização e conscientização da sociedade que atua nos locais de maior concentração de meni-
sobre o problema e as estratégias para combatê-lo. nos e meninas de rua com o objetivo de desenvolver
A seguir descreveremos as intervenções de cada um processo de Educação Social de Rua, possibili-
área observando, entretanto que não se tratam de tando às crianças e adolescentes que fazem da rua
serviços isolados, mas articulados em rede, coorde- seu principal espaço de luta pela sobrevivência o
nados e potencializados para atuarem em sua esca- seu retomo à família, à escola e à comunidade.
la quantitativa e qualitativamente. Para qualificar esta intervenção a Frente de

4.1 _ SeNiço Social Rua será capacitada para incorporar as seguintes

Coordenação Geral do Programa atribuições;
Além de coordenar as ações do programa, ca- a) criar equipes interprofissionais de educado-

.berá à Coordenação Geral viabilizar a integração de res sociais de rua, envolvendo as áreas de Assistên-
ações junto às cidades do entorno do Distrito Fede- cia Social, Educação, Saúde, Cultura e Segurança
ral, tomando a iniciativa de convocar os gestores pú- Pública;
blicos das referidas cidades para a elaboração de b) atuar diurna e noturnamente nos locais de
estratégias de ação em conjunto. maior concentração do fenômeno da exploração se-

SOS-Crlança: é um serviço de atendimento xual e prostituição infanto-juvenil;
emergencial que pode ser acionado por qualquer ci- c) mapear e levantar os dados da situação nos
dadão através do telefone 1407 sempre que ocorrer logradouros públicos e nos setores privados suspei-
algum tipo de ameaça ou violação de direito da tos da prática da prostituição;
criança e do adolescente. É muito usado na denún- d) encaminhar as crianças e os adolescentes
cia de maus-tratos, violência e abuso. Trabalha com aos pais ou responsáveis e oferecer abrigamento
o sigilo de identidade do denunciante. Irnediatamen- quando for o caso;
te após o recebimento da denúncia a informação é e) encaminhar à polícia relatórios sistemáticos
processada num sistema informatizado e os agentes contendo dados sobre o agressor, quando identificado;
é técnicos de plantão imadiatamente verificam in f) criar e manter na Casa Aberta um espaço e
loco a procedência de denúncia e encaminham as uma equipe especializada para o atendimento de
medidas cabíveis. Funciona .24 horas. Meninas de Rua, com especial atenção àquelas que

Com a eleição e instalação dos Conselhos Tu- são vítimas de abuso sexual;
telares, e o SOS-Crianças passará a funcionar como g) encaminhar relatórios sistemáticos ao
um serviço de retaguarda destes Conselhos. SOS/Criança.
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Centro de Desenvolvimento Social - CDS: 4.3 - Educação
são unidades de assistência social presentes em to- Introduzir, nas ações já estruturadas do siste-
das as regiões administrativas do Distrito Federal. ma de educação pública do DF, o tema dos Direitos
Atuam com os diferentes segmentos da comunidade humanos de Crianças e Adolescentes como conteú-
(crianças, adolescentes, famílias, desabrigados, mi- do escolar, através da concepção de educação di-
grantes, terceira idade) qUE~ necessitam da assistên- fundida na Escola Candanga. As ações especrticas
cia social do Estado. deverão contemplar:

- Atuam neste programacom as seguintes funções: a) elaborar programa pedagógico, utilizando a
a) colocar em abrigos crianças e adolescentes TV Escola, com cronograma previamente definido;

vítimas de abuso sexual e/ou maus-tratos, articulan- b) realizar debates com escolas e comunidades;
do as redes pública e privada; c) publicar, periodicamente, material produzido

b) coordenar e manter Centro de Atendimento em encontros e debates, incluindo textos, desenhos,
Sócio-Educativo em cada Região Administrativa, in- histórias em quadrinhos, fotografias, etc.;
tegrando ações dos setores de Educação, Cultura e d) publicar e divulgar situações de maus-tratos
Trabalho (profissionalização); e violência sexual;

c) prestar o atendimento sócio-familiar às famí- e) acolher a criança violentada, de forma que a
lias de crianças e adolescentes vítimas de abuso se- escola possa ser o espaço, confiável e seguro, onde
xual e maus-tratos; ela se reconheça como ser violentado saindo da so-

d) promover trabalho de ação comunitária que Iidão e da angústia;
contemple a mobilização e conscientização dos ci- 1) publicar e divulgar informações sobre a rede
dadãos no combate à exploração e ao abuso sexual de serviços de atendimento integrado.
de crianças e adolescentes; g) instalar Caixas de Denúncias em cada escola;

e) elaborar, periodicamente, diagnóstico da si- h) formar núcleos de auto-ajuda nas escolas,
tuação em sua localidade; com apoio de psicólogos e orientadores educacionais;

1) realizar registro de abuso sexual e maus-tra- I) programar eventos extraclasse que expo-
tos contra crianças e adolescentes; e nham o produto da reflexão coletiva;

g) encaminhar relatórios sistemáticos ao j) implementar a proposta pedagógica em proja-
SOS/Criança. tos especiais de ensino para meninos e meninas de

4.2 - Segurança Pública rua, utilizando a arte-educação corno eixo rnobilizador
Criar a Delegacia Especializada de Proteção das crianças e adolescentes na recuperação da auto-

à Criança e ao Adolescente, que assumirá as estima e na eliminação do preconceito e estigma;
funções de: k) formar equipe de profissionais da Educação

a) fiscalizar, investigar e instaurar inquéritos para função de educadores sociais de rua;
nos casos de violação de direitos de crianças e ado- I) introduzir, nos cursos realizados pela
lescentes; EAPE, conteúdo específico sobre o tema da viola-

b) desenvolver estratégias continuadas de fis- ção de direitos da criança, num processo continua-
calização e repressão em logradouros públicos, ba- do de capacitação dos servidores da educação, de
res, boates, hotéis, motéis e similares suspeitos de forma que a escola se torne núcleo de referência
prática da exploração sexual infanto-juvenil; para a identificação de maus-tratos e interlocutora

c) desenvolver estratégias continuadas de in- do debate com a família e comunidade;
vestigação e repressão, de forma a romper com o ci- m) integrar as equipes dos Centros de Atendi-
cio de impunidade dos agressores; mento Sócio-Educativo, em parceria com a FSS,

d) coordenar todos os inquéritos policiais refe- para desenvolvimento de atividades extraclasse, na
rentes à violação de direitos e abuso sexual de concepção de educação complementar;
crianças e adolescentes; n) instituir, no calendário do ano escolar, eventos

e) criar um canal direto com a Frente de Rua que possam explorar o tema, preferencialmente de
para realização de operação integrada que assegure forma interativa, com programações que mobilizem
mutuamente os aspectos educativos e repressivos escola e comunidade, como gincanas, maratonas,
no combate à exploração sexual infanto-juvenil; mostras, feiras, festivais etc.;

1) encaminhar relatórios sistemáticos ao o) encaminhar relatórios sistemáticos ao
SOS/Criança. SOS/Criança.



Suas ações principais para este programa são:
a) concluir a CPI da Prostituição, apontando

demandas objetivas de fiscalização, repressão e
atendimento para o Poder Executivo e chamando a
participação da sociedade. A CPI deverá apontar
responsáveis para que possam ser aplicadas medi
das exemplares;

b) criar uma interlocução sistemática com os
agentes executores do Programa para o seu acom
panhamento, controle e avaliação;

c) debater e aprovar o projeto de criação da
Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente;

d) abrir um canal de interlocução com a Frente
Parlamentar da Câmara Federal pelo Fim da Explo
ração sexual de Crianças e Adolescentes, contri
buindo na discu~ão e alteração necessária da legis
lação vigente;

e) apoiar e participar ativamente do Fórum Sra
sma Contra a Prostituição Infanto-Juvenil.

4.8 - Judiciário e Ministério Público
Realizar estudos sobre a viabilidade da imple

mentação de Varas específicas para julgar os pro
cessos de abuso e violência sexual contra crianças
e adolescentes, elaborar estudos que possam suge
rir alteração de procedimentos para dar visibilidade,
agilidade e vigor na punição dos agressores e explo
radores.

Manter uma relação de apoio e cooperação
com as ações do Programa, através da Vara da In
fância e Juventude.

4.9 - Defesa de Direitos e Cidadania
Conselho de Direitos da Criança e cio Adolescente
O Conselho DCA, como instância máxima de

definição dos programas de atendimento a crianças
e adolescentes, é parceiro fundamental na consoli
dação da presente proposta. Dentre outras ações,
são prioritárias:

a) instalar os Conselhos Tutelares em todas as
Regiões Administrativas;

b) efetivar o reordenarnento das entidades não-go
vemarnentais, a partir da pesquisa realizada em 1992;

c) participar do processo de conscientização e
mobilização da sociedade dando visibilidade e credi
bilidade ao Programa;

d) priorizar a implantação do Fundo da Criança
e do Adolescente, como forma de viabilizar a capta
ção de recursos financeiros para o Programa;

e) apreciar e acompanhar a realização deste
programa.
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Realizar através da EAPE um curso de Preven- exploração sexual de crianças e adolescentes no
ção e Atendimento às Crianças e adolescentes víti- DF.
mas de abuso sexual e maus-tratos para todos os
agentes deste Programa que atuarão diretamente no
contato cotidiano com os vitimados.

4.4-Ssúde
O sistema de assistência à saúde deverá se

estruturar para formar a retaguarda de prevenção e
tratamento, clínico e psico-emocional, no combate
aos maus-tratos e violência sexual contra crianças e
adolescentes. Desenvolverá ação integrada entre os
programas de saúde mental, atenção integral à
criança e adolescente e o serviço social de saúde.
Será assegurada atenção especial e integrada às
crianças vítimas de maus-tratos e violência sexual,
com as seguintes ações:

a) implantar 9 Núcleos de Referência da Crian
ça e do Adolescente, um em cada regional de saú
de. Os centros estarão estruturados para atendimen
to integral da criança e do adolescente, notadamen
te no que se refere a maus-tratos, violência domésti
ca, abuso e exploração sexual infanto-juvenil, gravi
dez precoce, drogadicção, DST/AIDS;

b) implantar 3 Centros de Apoio e Atendimento
Psicossocial (Gama, Ceilândia e Planaltina).

c) encaminhar relatórios sistemáticos ao
SOS/Criança.

4.5 - Cultura
A Cultura terá sempre uma intervenção com to

das as ações do Programa incentivando e gerando a
produção cultural das crianças e adolescentes como
forma pedagógica de fortalecer a autoconfiança e a
auto-estima. Terá ainda corno ações próprias:

a) promover o acesso das crianças e adolescen-
tes aos eventos artístico-culturais realizados na cidade;

b) realizar oficinas de arte com meniros e me
ninas na rede de serviços de combate à exploração
sexual (como oficinas do corpo, artes cênicas, músi
ca, etc.), de forma a inserir o componente pedagógi
co e de formação artística.

4.6 - Trabalho
Os programas da Secretaria de Trabalho, de

profissionalização, trabalho e renda, deverão aten
der prioritariamente às famOias das crianças vitima
das. De forma especial, deverá ser desenvolvido
programa de profissionalização para adolescentes
de baixa renda e baixa escolaridade, em interface
com a educação formal.

4.7- C§mara Legislativa do DF
A Câmara Legislativa terá papel importante na

consolidação do programa de combate ao abuso e
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SERViÇOS

Conselhos Tutelares
Os Conselhos Tutelares serão os responsáveis

pela identificação dos casos de maus-tratos e violên
cia sexual em cada localidade, pela aplicação das
medidas de proteção a crianças e adolescentes pre
vistas no ECA e pela requisição de serviços na rede
de atendimento.

Conselho da Mulher
Em interface com o Programa, atuará como re

taguarda na proteção e amparo às mães de crianças
e adolescentes denunciantes de maus-tratos e vio
lência sexual de seus filhos ou mesmo na condição
de vítimas.

centro de Defesa da Criança e do Adolescente
Coordenado pela Comissão Local do MNMMR,

o Centro de Defesa será a entidade não-governa
mental de Defesa Técnico-Jurídica da Criança e
adolescente ameaçados ou violados em seus direi
tos.· Caberá ao Centro de Defesa juntamente com as
demais entidades da sociedade civil atuar junto à
população promovendo o conhecimento dos direitos
e as formas legítimas de conquistá-los.

Organizações Não-Governamentais - As
ONG terão papel de ponta no Programa, constituin
do-se em agentes mobi~izadores permanentes da
sociedade que fiscalizem as ações de governo, as
sumindo função propositiva como parceiras no com
bate à exploração sexual infanto-juvenil. Como açõ
es concretas, são prioritárias:

a) implementar o Fórum Brasnia contra a pros
tituição infanto-juvenil;

b) implantar serviços de retaguarda para aten
dimento às crianças e adolescentes vítimas de ex
ploração sexual, em parceria com as ações governa
mentais;

c) organizar, colaborar e participar de eventos
que divulguem a temática.

4.10 - Comunicação Social
AComunicação Social é chave para o sucesso

do Programa, que depende fundamentalmente da
participação da sociedade e de que a mesma sinta
se parte integrante dele, uma vez que sua indiferen
ça e omissão incentivam o comportamento dos
usuários da prostituição infanto-juvenil, interrompen
do brutalmente a infância de meninos e meninas que
são colocados à margem dessa mesma sociedade.

É necessário portanto, que o Programa seja
antecedido e acompanhado de uma Campanha Pu
blicitária contra a exploração sexual infanto-juvenil,
cujo objetivo maior é levar a sociedade brasiliense a
reconhecer no explorador um criminoso que precisa

ser denunciado e punido, e na menina ou menino
explorados um ser humano em desenvolvimento que
precisa ser protegido.

Na fase de implantação e execução do Progra
ma, a secretaria de Comunicação deverá ser infor
mada sobre dados de resultados, agenda de even
tos e outras atividades relevantes para realimentação
da campanha e constante divulgação do Programa.

5) Usuários
Este programa destina-se a atender.
Crianças e adolescentes vítimas de explora

ção, abuso sexual e maus-tratos;
Famílias de crianças e adolescentes vítimas;
Comunidades em que estas crianças, adoles

centes e famnias estão envolvidos; e
Agressores aplicando-lhes as medidas legais

cabíveis.
6) Quadro Síntese da Rede de Serviços do

Programa
ÁREA DE INTERVENÇÃO

SOS/Criança - 1407
Frente de Rua

Assislência Social Apoio Sócio-Familiar
Atendimento Sócio-Educativo Ação
Comunitária

segurança Delegacia de Proteção à Criança e ao
Adolescente

CaIxas de Denúncias
Frente de Rua
Escaasdos Projetos Especiais da FBJF

Educação Atividades extra-dasse
Núcleos de auto-ajuda
Progrma de Capacitação para o
atendimento e prevenção de explloração,
sexual e maus-tratos

09 Centros de Referência da Criança e
Saúde do Adolescente

03 centros de Atendimento Psicossocial
Especializado

Cursos Profissionalizações para
Trabalho adolescentes de baixa renda e baixa

escolaridade

Oficinas Artfsticas
Cultura Escolas de Esportes

Promoção de eventos

Conselho de Direitos
Defesa de Direitos e Conselho Tutelar centro de Defesa da

Cidadania Criança e do Adolescentes
Defensoria Pública ONGs

Justiça Ministério Público
Juizado da Infância e Juventude
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Exposição do material visual da campanha.
7.3 - 3· Fase - Implantação e Execução do

programa
7.3.1 -Início das atividades com as estruturas

já existentes
* SOS/Criança

7 - Estratégia de Elaboração, Lançamento e * Frente de Rua
Implantação do Programa * Abrigo do CRT

7.1 - 1· Fase - Preparação e construção do * Casa Aberta (alojamento feminino provisório)
Programa * Escolas dos Projetos Especiais da FEDF

Criação de um Grupo de Trabalho Intersetorial, *cnx:-centro de Atendimento S6ci0-Educativo
com assistência técnica do Unicef, para elaboração * Espaço Cultural50a Sul
do pré-projeto; * Programa Praia - Saúde

Apresentação do trabalho preliminar ao senhor * Delegacias de Polícia
Secretário de Desenvolvimento Social e Ação Co- 7.3.2 - Criação ou reforço de estruturas neces-
munitária, coordenador-geral do Grupo de Trabalho; sárias

Discussão do pré-projeto com o Exm2 senhor Contratação de recursos humanos para am-
Governador do Distrito Federal; pliação das equipes por área de intervenção;

Discussão com as Parcerias do Governo Fede- Construção, reforma ou aluguel de imóveis
ral (MPAS e MJ); para bases físicas de unidades de atendimento do

Discussão com o Conselho Distrital dos Direi- Programa;
tos da Criança e do Adolescentes e ONG. Implantação do Programa em toda rede do en-

Finalização e detalhamento das ações de cada sino público;
setor, incluindo o dimensionamento dos custos do Implantação dos Centros de Referência da
Programa; Criança e do Adolescente na rede de saúde pública;

Reunião com os Secretários de Governo envol- Implantação da Casa para Meninas;
vidos diretamente nas ações do Programa para Implantação da Delegacia de Proteção à Crian-
apresentação, debate e definição das propostas e ça e ao Adolescente.
dos meios para sua implantação; O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF.

Reunião com jornalistas e Organizações Não- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e
Governamentais, coordenada pelo secretário de De- Srs. Deputados, desejo, em primeiro lugar, manifes-
senvolvimento Social e Ação Comunitária e pelo repre- tar minha solidariedade aos servidores desta Casa,
sentante do Unicef no Brasil, para apresentação e que aguardam decisão da Mesa da Câmara dos De-
debate do Programa; putados a respeito da reivindicação de equiparação

Assinatura de Termo de Cooperação para a salarial com o Senado Federal.
realização deste programa entre GDF, Ministérios da Sr. Presidente, Srs. Deputados, conforme o art.
Previdência e Justiça e Unicef. 52 da Constituição Federal:

Participação e apoio efetivo ao Seminário Con- "Todos são iguais perante a lei, sem
tra Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes distinção de qualquer natureza, garantindo-
nas Américas, a ser realizado em BrasOia, de 16 a se aos brasileiros e aos estrangeiros resi-
20 de abril de 1996. dentes no país a inviolabilidade do direito à

7.2 - 2 11 Fase - Lançamento do Programa vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
Cerimônia oficial do lançamento do Programa, e à propriedade... (Os grifos são nossos.)

com apresentação de medidas práticas tais como: No que se refere à vida, o Anuário Estatístico
Remessa do projeto de criação da Delegacia do Brasil - 1994, produzido pela Fundação Instituto

de Proteção à Criança e ao Adolescente à Câmara Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, lista as
Legislativa do Distrito Federal; principais causas de óbitos no País, agrupando-os,

Assinatura de convênio entre os secretários inclusive, por grandes regiões. Entre estas principais
dos órgãos envolvidos e o Unicef para realização do causas inclui-se afogamento e submersão aciden-
Plano Integrado de Capacitação de Recursos Huma- tais, responsável, em 1990, por 7.111 óbitos.
nos', Provavelmente, alguns dos óbitos dessa natu-

reza teriam sido evitados caso a construção e o fun
cionamento das piscinas coletivas dos clubes, socie
dades recreativas, associações, hotéis a similares,
condomínios, colégios, edifícios residenciais e de
mais entidades de natureza pública ou privada esti
vessem regulamentados por normas preventivas re-



ESTATíSTICAS DE AFOGAMENTOS NO DF

Anos Vítimas

1991 004

1992 008

1993 011

1994 020

1995 053

Fonte: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

Em função da grande quantidade de piscinas e
de sua dispersão - além da existência de vários la
gos utilizados para atividades de recreação - verifi
caram-se, em 1995, mais mortes por afogamentos
no Distrito Federal (53 óbitos) do que em todas as
praias do Estado do Rio de Janeiro (32 óbitos), ape
sar da vigilância constante do Corpo de Bombeiros
Militar do Distrito Federal.

Paralelamente, é de se destacar a eficiência do
Grupo Marítimo de Salvamento, no Estado do Rio de
Janeiro, o qual, oferecendo cursos freqüentes ao
seu próprio pessoal e também a segmentos da po
pulação, reduziu significativamente a quantidade de
afogamento nas praias do Estado. Com efeito, em
1995, de 9.403 socorros efetuados nas praias do Rio
de Janeiro, foram verificados 32 óbitos, resultado
mais favorável do que os indicadores de 1993 (6.337
atendimentos e 37 vítimas).

Apesar da melhoria dos indicadores relativos a
afogamentos nas praias do Rio de Janeiro, os aci
dentes em clubes, condomínios e entidades similares
continuam a ocorrer, sem que o Grupo Marítimo de
salvamento possa responsabilizar-se pela segurança
de tão extensa área e de tão dispersas entidades.

Em outros· Estados do Brasil, e principalmente
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lativas à segurança e à saúde dos seus freqüentado- na Região Sudeste (53% dos óbitos), a situação é
res. semelhante.

Convém destacar que a União Federal e vários Assim sendo, entre os objetivos de projeto de
Estados da Federação não possuem normas sobre a lei que hoje apresentamos encontra-se o de regula-
construção e o funcionamento de piscinas. Assim sen- mentar, a nível nacional, as condições sanitárias e
do, a maioria das piscinas encontra-se desaparelhada de segurança indispensáveis à construção e ao fun-
em relação às exigências sanitárias e de segurança, cionamento das piscinas, incluindo a presença per-
tanto em recursos materiais corno humanos. manente de um salva-vidas e a exigências de sua

Em Brasília - uma das cidades do País com formação no Corpo de Bombeiros. O curso versará
maior número de piscinas por habitante - a evolução sobre Técnica de salvamento e Reanimação Car-
das estatísticas de afogamentos cresce em propor- diorrespiratória.
ções extremamente elevadas, vitimando, sobretudo, Outrossim, passa-se a exigir, em todo o País,
crianças e adolescentes. nas proximidades das piscinas, equipamentos ne

cessários a primeiros socorros tais como: varas
compridas, bóias presas por cordas, cilindro de oxi
gênio com capacidade mínima de 1,5m, manômetro
com válvula redutora e fluxômetro, sistema capaz de
proporcionar assistência ventilatória assistida ou
controlada e constituída de bolsa com capacidade
mínima de três litros, válvula sem reinalação e más
cara nos tamanhos pequeno, médio e grande, cânu
la oral-faríngea nos tamanhos pequeno, médio e
grande, aparelho portátil para respiração artificial,
sala de primeiros socorros com maca, cobertores e
uma caixa de primeiros socorros pronta para uso, te
lefone próximo e números de emergência hospitalar.

Inclui-se entre as preocupações com a segu
rança das piscinas a obrigatoriedade de seu isola
mento da área de trânsito dos expeetadores, com
alambrado de 1,20m (um metro e vinte centímetros)
de altura. Da mesma forma, o número máximo per
missível de banhistas, utilizando a piscina ao mesmo
tempo, não deverá exceder a um para casa 2m- de
superfície líquida.

Outra finalidade relevante do Projeto de Lei
que hoje apresentamos à Casa é a de definir crité
rios para a correta instalação de tanques de salto,
trampolins e plataforma em piscinas, responsáveis
por parcela significativa dos acidentes. O projeto de
lei define a profundidade mínima de água para tram
polins de diversas alturas, medidas a partir do nível
da água.

Quanto aos aspectos sanitários, o nosso projeto
determina requisitos para a qualidade da água e ves
tiários, fixando, ainda, a periodicidade mínima para
exames médicos dos freqüentadores das piscinas.

Vale ressaltar que o projeto reúne normas exis
tentes em alguns Estados da Federação (Brasnia,
Rio de Janeiro e São Paulo). Tais normas foram re
vistas e, em parte, atualizadas por especialistas do
Corpo de Bombeiros, a quem recorremos. No que
diz respeito a tanques de saltos, trampolins e plata-
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formas em piscinas, solicitamos a colaboração de O Governador Amazonino Mendes não cansa
Giovanni Gomes Casilo, renomado técnico, a nível de manifestar as suas preocupações com o futuro
internacional, na área de saltos ornamentais. do seu Estado, reclamando contra a falta de reuniõ-

Finalmente, atribui-se competência ao Conse- es do Conselho da Suframa, as quais deveriam ser
lho Federal de Engenharia e Arquitetura - CONFEA, mensais. E agora, muito mais, com a notícia da per-
para elaborar normas técnicas relativas à lei que manência do tal contingenciamento de mercadorias
propomos. Os profissionais de Arquitetura e Enge- para a Zona Franca de Manaus.
nharia, tecnicamente envolvidos com a elaboração A ele e ao povo, ao comércio, à indústria, asso-
de projetos e a construção de piscinas, serão res- cio-me e apelo às autoridades da área econômica
ponsabilizados, nas formas civil e penal, pelo des- do Governo Federal para que atentem para a queda
cumprimento das exigências da lei. de arrecadação e débãcle econômico que, por cer-

Estamos certos de que o debate a ser travado to, recairá sobre todo o Estado do Amazonas se
em tomo de nossa proposição há de enriquecê-Ia, esse tal contingenciamento das importações para a
mas, sobretudo, há de apressar sua aprovação, já Zona Franca de Manaus continuar.
que não há mais como seguir aguardando soluções Peço a V. ExA, Sr. Presidente, que mande di-
que alguns entendem mágicas, mas que, para nós, vulgar em A Voz do Brasil esse revérbero em favor
são apenas lógicas. E necessárias. da Zona Franca de Manaus.

É como entrego meu projeto de lei à considera- Era o que tinha a dizer.
ção de meus ilustres pares nesta Casa, na certeza O SR. JOÃO COSER (PT - ES. Pronuncia o
de que seus objetivos tenham sido devidamente es- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
clarecidos e definidos, razão pela qual me animo a putados, a crise econômica por que atravessamos
pedir apoio a todos. não consiste em nenhuma novidade. Muitos têm

Era o que tinha a dizer. aqui se pronunciado sobre o assunto. Um dos as-
O SR. CLÁUDIO CHAVES (Bloco/PFL-AM. pectos consiste justamente nas dificuldades que se

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, impõem aos pequenos empresários, rurais ou urba-
Sr-s e Srs. Deputados, notfcia alvissareira e preocu- nos, para o adimplemento das suas obrigações, via
pante nos chega hoje através do noticiário da im- de regra, como conseqüência das altas taxas de ju-
prensa nacional: o comércio e a indústria do Estado ros e da recessão que, dentre outras características,
do Amazonas pagou de impostos estaduais e fede- apresenta-se na redução da produção e do volume
rais, no exercício de 1995, cerca de 2 bilhões e 300 de negócios.
milhões de reais, representando 47,8% de toda a ar- A par desta realidade diversos setores têm rea-
recadação fiscal da Região Norte do País. Iizado-movimentos para a renegociação de suas dí-

Isso demonstra a pujança da Zona Franca de vidas. E este o caminho que têm procurado os pe-
Manaus e o acerto de sua criação e manutenção. quenos e microempresários. A Frente Parlamentar
Essa é a parte alvissareira da notfcia. das Micro e Pequenas Empresas apresentou ao Go-

A parte preocupante é o malfadado contingen- vemo uma pauta mínima, constituída de nove itens,
ciamento de mercadorias importadas para a Zona como ponto de partida para a negociação. Destaca-
Franca de Manaus, editado pela área econômica do mos aqui dois itens essenciais: o parcelamento das
Governo Federal no final do ano passado e inexpli- dívidas em prazo mínimo de cinco anos, com um de
cavelmente persistente até o momento. carência, e juros de 4% ao ano, mais TJLP. E a cria-

o que se estranha, Sr. Presidente, srªs e Srs. ção de uma linha de crédito especial para proporcio-
Deputados, é que muito se fala na quebradeira do Te- nar capital de giro às pequenas e microempresas.
souro Público, mas os seus responsáveis não se preo- Em relação à renegociação, veio como boa no-
cupam em perder tamanha fonte de arrecadação. tícia a Circular n!2 2.674, de 27 de março de 1996, do

Se persistir esse tal contingenciamento, essa Banco Central do Brasil, que facultou às instituições
arrecadação que foi tão pujante em 1995 poderá cair financeiras, mediante redução no montante de 10%
em mais de 90% no exercício de 1996. Aí a quebra- no volume do recolhimento compulsório, parcelar as
deira aumentará, juntamente com o calote, as falên- dívidas das pequenas e microempresas num prazo
cias e as concordatas - é o óbvio. mínimo de 24 meses, e com limite de 50 mil reais.

Será que já não basta falta de reuniões do No entanto, fomos surpreendidos, logo após a
Conselho da Sufrarna para aprovação de novos pro- publicação da circular, com uma pressão dos ban-
jetos há cerca de quatorze meses? cos para reduzir este prazo para· doze meses. E
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como este Governo anda mais sensível à causa dos
banqueiros o Banco Central publicou nova portaria,
a de n!! 2.679/96, estipulando novos critérios com
prazos proporcionais que variam de doze a 24 me
ses. Tal nos parece um absurdo, diante da realidade
por que passam os pequenos e microempresários.
Existe um reconhecimento de que este setor da eco
nomia é responsável por aproximadamente 60% da
maõ-de-obra empregada. Somente este dado nos
parece suficiente para que o Governo, se pretende
desenvolver uma política de aumento do emprego,
não reduza os prazos já concedidos. A quem apro
veitaria tal redução, senão aos banqueiros?

Sr. Presidente, Srs. Deputados, em reunião do
setor em nosso Estado, com a presença significativa
de 47 representantes, no dia 1g de abril, debatemos
esta situação e referendamos a necessidade de, en
quanto não se definem condições mais favoráveis,
manterem-se os prazos originariamente estabelecidos
na referida portaria. Considerou-se também que não
se busca apenas favores do Estado, mas que este
tenha uma política que favoreça à pequena e micro
empresa, como determina a lei. Assim, também, a
urgência das modificações no Estatuto da Pequena
e Microempresa, bem como a definição clara de
uma nova política de desenvolvimento que conside
re as peculiaridades dos diversos setores.

Queremos afirmar que as expectativas são
grandes. Continuaremos as negociações, inclusive
buscando a equiparação com outros setores. Por
exemplo, a mudança do teto a ser renegociado.
Consideramos inaceitável que se destine mais de 5
bilhões de reais a banqueiros corruptos para salvar
instituições falidas, enquanto se corta o crédito aos
pequenos e microempresários.

Sr. Presidente, finalmente, este Parlamento
tem um papel decisivo no futuro das pequenas e mi
croempresas no Brasil. Não apenas na feitura de
uma nova lei que de fato dê amparo ao setor, mas
também na definição das políticas que deve nortear
o desenvolvimento sustentado deste País, onde,
com certeza, estas cumprem um papel fundamental.
Neste sentido, queremos registrar que a Frente Par
lamentar da Micro e Pequena Empresa estará reuni
da hoje, com o Sr. Pedro Parente, Secretário Execu
tivo do Ministério da Fazenda, para tratarmos dos
problemas deste setor. Quero, como um dos coorde
nadores desta frente, enfatizar a necessidade de an
darmos a passos largos para a definição de uma po
lítica de amparo à pequena e microempresa, como
um dos pontos importantes para o desenvolvimento
econômico e social deste País.

o SR. CARLOS NELSON (Bloco/PMDB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srl's e Srs. Deputados, os brasileiros têm sido muni
ciados com tantos números e opiniões a favor e con
tra o Proálcool, que devem estar algo confusos, qua
se sem entender as razões para tanta polêmica.

Aqueles que defendem a manutenção do Pro
grama, e até mesmo a sua reativação, usam os ar
gumentos da geração de empregos, da redução dos
níveis de poluição do ar, do caráter estratégico do
combustível, do compromisso com os quase 5 mi
lhões de proprietários de veículos a álcool, entre ou
tros.

Os que prescrevem a extinção do Proálcool ar
gumentam que o Programa é antieconômico, gera
déficits para a Petrobras, sobrevive somente com
subsídios, fornece grandes lucros a usineiros e con
corre predatoriamente com um combustível - a ga
solina - que é mais eficiente e utilizado em todo o
mundo.

Assim, o cidadão recebe um acervo de dados e
opiniões conflitantes, sujeitos a toda a sorte de dúvi
das, levando o debate para a seara do subjetivismo,
em detrimento de uma análise acurada e abrangente
dos fatos. Quase nada se faz disponível em termos
da relação entre custos e benefícios, parâmetros de
avaliação mais adequados para embasar decisões
desse porte.

Mais diretamente envolvido, o usuário do carro
a álcool sente a utilização desse combustível alter
nativo como uma atividade da sua rotina diária. Ele
confia no produto, obtém os melhores resultados
práticos, paga um preço aceitável, sem ver razões
para tantos questionamentos. Seria capaz de conti
nuar a adquirir o seu novo carro a álcool, não fosse
a constante ameaça de falta do combustível e de
elevação do preço de comercialização.

Por outro lado, o usuário da gasolina também
se beneficia do uso do álcool, ainda que na forma
anidra, em mistura de 22% (vinte e dois por cento),
por força de exigência de lei federal que trata do pro
grama de redução da emissão veicular.

Em resumo, todos os usuários de carros de
passeio se favorecem do álcool combustível.

Sr. Presidente, junto-me aos que defendem a
continuidade do Proálcool, sem exageros, e que
acreditam que redirecionamentos de políticas serão
bem-vindos para aprimorar o Programa e para per
mitir que se alcance a desejada consolidação do uso
do álcool como combustível exclusivo.

Para tanto, é necessário que se rediscutam al
gumas diretrizes que orientam o setor.
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Uma delas é a do apoio financeiro. Acredita-se miar, com recursos públicos, os mesmos beneficiá-
que somente se deva permitir o aporte financeiro rios que incorporaram esses recursos ao patrimônio
para novas instalações em áreas de fronteiras agrf- próprio, em detrimento de destiná-los à atividade
colas, para não mais afetar as áreas dedicadas à produtiva. Mais do que isso, não se atualizaram, e
produção de alimentos. A polrtica até agora pratica- ocupam as melhores terras agricultáveis disponfveis.
da para o segmento sucroalcooleiro fez com que a Sr. Presidente, o Proálcool é um programa
cultura da cana-de-açúcar expulssasse a produção bem sucedido, estratégico, prioritário, com espaço
de alimentos para áreas agricultáveis mais distantes suficiente para continuar a ser um segmento impor-
do consumo. tante da economia nacional.

Outro pronto a merecer revisão é o da promo- A tecnologia para a utilização do álcool anidro,
ção de uma maior distribuição de renda. A prática em mistura com a gasolina, e do álcool hidratado,
atual resultou em forte acumulação de capitais em como combustfvel exclusivo, foi desenvolvida e apli-
grandes unidades, contrariando a tendência rural re- cada com competência pelo técnico brasileiro. A Na-
cente, estruturadas a partir de pequenas e médias ção soube atender ao desafio proposto e mostrou a
propriedades. todos os povos sua capacidade criativa.

A manutenção da atual estrutura de produção Simplesmente deixar que o Proálcool se extin-
de álcool agravará, ainda mais, os problemas urba- ga justificado apenas por déficits em contas de curto
nos, especialmente o crescimento das taxas de cri- prazo é inaceitável. Somente uma avaliação da rela-
minaiidade e de prostituição. Juntamente com a am- ção de custos e beneffcios, de médio e longo pra-
pliação da migração da população rural para as ci- zos, repito, pode indicar a decisão polftica adequa-
dades, detectam-se aumentos preocupantes nessas da. E, tenho certeza, uma avaliação criteriosa irá in-
taxas. dicar a manutenção do uso do álcool hidratado como

Agrava a questão a sazonalidade da utilização combustrvel exclusivo, ou mesmo sua ampliação,
da mão-de-obra na cultura da cana. Esta caracterfs- desde que parâmetros como os que aqui mencionei
tica exige que se disponha de outras ofertas de tra- sejam revistos e resultem em novos rumos para a
balho, no próprio meio rural, de forma a ocupar o tra- polrtica setorial.
balhador nos períodos de ociosidade, sem direcioná- Sr. Presidente, solicito a divulgação deste pro-
lo para a periferia das aglomerações urbanas. nunciamento no programa A Voz do Brasil e no jor-

Sr. Presidente, enormes ganhos de produtivi- nal Hoje na Câmara.
dade foram registrados pelas unidades instaladas na O SR. JOÃO FASSARELA (PT - MG. Sem re-
Região Sudeste, especialmente no Estado de São visão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a transeri-
Paulo. Entretanto, o mesmo não ocorreu em outras ção nos Anais da Casa e a divulgação como nosso
regiões, como na faixa úmida da Região Nordeste. pronunciamento do editorial Crime compensador,
Esse fato vem exigindo a manutenção de subsfdios publicado no jomal Hoje em Dia, de Belo Horizonte.
regionalizados que seriam dispensáveis se todo o EDITORIAL A QUE SE REFERE O
Pafs incorporasse os beneffcios do desenvolvimento ORADOR'
tecnológico. .

Uma nova etapa do Proálcool somente deve CRIME COMPENSADOR
ser aceita a partir da eliminação dos subsfdios regio- Passados 30 dias da chacina do Taquaril, entre
nais e da incorporação de decidida polrtica de de- indicações falsas, suspeitos investigados, telefone-
senvolvimento tecnológico para o gradual aumento mas, nomes e cores, pistas que deram em nada, o
da produtividade. Essas transformações não ocor- episódio continua com seus responsáveis intocados
rem momentaneamente, mas a partir de uma transi- e a sociedade teme que tudo termine em pizza. A
ção orientada pelas autoridades govemamentais. possfvel ligação entre os crimes e setores da segu-

Assim, além de atualizar preços e de conceder rança Pública talvez seja a causa primária de todas
novos créditos ao setor, é necessário que não se as voltas incompletas que as investigações propicia-
premie a brutal diferença de produtividade entre re- ram até agora.
giões, nem se promova o aumento do preço dos ali- Na verdade, as suspeições, as pistas, o desa-
mentos em decorrência da maior distância entre as fio à autoridade remetem a um sombrio quadro onde
regiões de produção e os centros de consumo. a expectativa de resultados é filtrada pelo jogo de in-

se, por um lado, não se pode deixar morrer o teresses que impedem a solução. Há uma trama ur-
Programa, por outro, não se admite continuar a pre- dida de modo a despistar a ação investigadora. Até



Para chegar ao ponto em que chegou nas in
vestigações, a homicídios contou com a colaboração

O carcereiro Ederli Mourão Pereira Júnior, o
Batatinha, um dos quatro policiais suspeitos de parti
cipação na Chacina do Taquaril e que tiveram a pri
são provisória decretada pela Justiça na semana
passada, é sobre quem a polícia tem hoje os maio-
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agora o único suspeito não teve confirmado contra si res indícios de autoria do crime ocorrido na madru-
qualquer fato que pudesse ligá-lo à chacina. gada do dia 15 do mês passado, no qual foram exe-

A demora na apuração favorece o acoberta- cutados os três menores adolescentes.
mento dos criminosos, fortalece a sensação da im- Além de ter sido visto dentro do Gol utilizado
punidade que aos autores do crime garante a possi- na chacina várias vezes, foi reconhecido parcialmen-
bilidade de novas transgressões. Afinal, ninguém é te por uma testemunha. Apesar de ainda não admitir
inculpado num drama onde se vilipendia sem temor publicamente, a equipe da Homicídios que trabalha
a vida humana e se transgride sem remorsos a lei. no caso considera que a chacina está praticamente
Mantido o rumo, a sociedade continuará exposta à esclarecida, faltando apenas prender outros envolvi-
ação criminosa e a segurança será um misto de dos que estão sob a alça de mira dos policiais da di-
banditismo e a lei do mais forte. visão. Já não há mais dúvidas da motivação do cri-

Tal situação abre caminho para que novos me: a chacina foi encomendada por comerciantes da
crimes aconteçam ante a perplexidade que coloca região da Oiapoque, que queriam dar em um sumiço
Minas Gerais na rota do extermínio e das chaci- nos três menores.
nas, sob o olhar de beneplácito e cumplicidade de Como são todos integrantes da Máfia da Oia-
um aparelho de segurança já contaminado pelas poque, que somente agora começa a ser desativa-
viciações que permitem sucumbam os valores e os da, todos os policiais presos, uns mais e outros me-
direitos da pessoa humana sem que se mova uma nos, sabiam do planejamento da chacina. Batatinha
palha para mudar o quadro. E a chacina do Taqua- era um dos que vendia proteção para comerciantes,
rir será, para sempre, o sinal de que aqui o crime extorquia menores e prostitutas e por causa disso
compensa. responde a inquérito na Corregedoria-Geral de Polí-

O SR. EDSON SOARES (PSDB - MG. Sem cia Civil, juntamente com seus colegas Antônio Ed-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. e mar Valeriano Souza e Paulo Eduardo de Lima.
Deputados, o jornal Estado de Minas traz hoje uma Rede Criminosa
notícia alvissareira para os mineiros: a Secretaria de Entre os policiais que faltam ser presos e que
Segurança Pública, sob o comando do Secretário fazem parte da rede criminosa figura o Policial Militar
Moreira santos, desvenda um dos crimes mais conhecido no meio como Fábio Capoeira, lotado no
cruéis que ocorreram em nosso Estado nos últimos 12 Batalhão, no bairro Santa Efigênia. Ele também
tempos, cometido por uma elite egoísta que entende foi visto várias vezes no Gol utilizado na chacina e
que a pobreza é questão de polícia, e não fruto de que tinha a placa fria EA-0044.
um processo injusto de concentração de renda que Convicto, o chefe do Departamento de Investi-
submete à humilhação milhares e milhares de pes- gações (DI), delegado Raul Moreira, assegurou que
soas do nosso Estado e do nosso País. Sobretudo o esclarecimento definitivo dessa chacina está entre
os empresários e os comerciantes, parte dos comer- esses suspeitos que foram presos, admitindo que,
ciantes de Belo Horizonte, tratam os pobres como ci- dos quatro policiais sob prisão provisória, alguns po-
dadãos que têm que ser eliminados pela Polícia, ou dem até não ter participado diretamente da execu-
por pessoas a seu trabalho. ção mas sabem de onde ela partiu.

Quero congratular-me com o Governo do Esta- Essa convicção vem da certeza, segundo o
do e pedir a transcrição nos Anais desta Casa e a di- chefe do DI, de que todos eles participavam do es-
vulgação em A Voz do Brasil da matéria. É importan- quema sujo da Oiapoque. Garantia de tranqüilidade
tíssima a ação do Governo no combate ao crime or- para terminar o inquérito sobre a chacina, a justiça
ganizado, que busca resolver as graves questões prorrogou-o, por tempo indeterminado, desde ontem,
sociais eliminando crianças e adolescentes pobres. quando terminaram os 30 dias iniciais de prazo.

MATÉRIA A QUE SE REFEREM O Dos quatro policiais sob prisão provisória, so-
ORADOR: mente Batatinha ainda não foi interrogado formal-

POLíCIA CONSIDERA CHACINA ESCLARECIDA mente pela equipe da homicídos. A polícia está jun
tando maiores informações para quando for interro-
gá-lo, não deixar pedra sobre pedra.

4!! DP AJUDA DESVENDAR O CRIME
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valiosa da equipe de detetives do 412 Distrito Policial vergonha para as Polícias do nosso Brasil. Espera-
(Seccional Norte) no início dos trabalhos. mos com esse projeto agravar as penas, para tentar

Por estar localizada na chamada Zona Boêmia coibir esta prática.
de Belo Horizonte, e por isso mesmo, ter conheci- O SR. CHICO DA PRINCESA (Bloco/PTB -
mento do cenário em que atuavam tanto os meno- PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
res, os criminosos e os policiais que agem na área, te, Srlls e Srs. Deputados, nos últimos anos, o setor
o delegado José Farah Júnior estimulou sua unidade leiteiro no Brasil tem passado por enormes transfor-
na investigação desde o primeiro momento. mações.

Um documento reservado da delegacia, enca- A produção brasileira de leite cresceu significa-
minhado no início deste mês ao secretário Santos tivarnente (hoje está entre as dez maiores do mun-
Moreira, à homicídios e ao chefe da Superintendên- do) e as importações de produtos lácteos passaram
cia de Polícia Metropolitana (Metropol), delegado de esporádicas a periódicas e em grande volume:
Edvaldo Brandão, relata o trabalho feito pelo 412 Dis- em 1993, atingiram mais de 800 mil toneladas (em
trito. equivalente leite) e em 1994, 600 mil toneladas.

Uma das informações contidas nesse docu- Os preços do leite ao produtor e ao consumidor
mento refere-se ao preso naquela unidade, Marcelo foram tabelado por 46 anos.
Osório Fen:~ira Coelho, 2~ anos, ~ue er~ amigo _de O que sabemos, Sr. Presidente, Sr's e Srs.
uma das vltl~as da chaCina, J~mll MartinS Romao, Deputados, é que as políticas públicas têm prejudi-
15, o Monstnnho. Em seu depOImento Marcelo OSÓ- cado o setor leiteiro em nosso País trazendo des-
rio conta que ele, Monstrinho e um terceiro menor vantagens principalmente com rela~o aos países
conhecido por Tufinho furtaram uma arma do policial do Mercos~1.

poucos dias antes da chacina: :u!inho está sendo A competitividade do leite no Brasil tem sido le-
procurado para falar sobre o eplsodlo. d .. I t I

D
. sa a pnnclpa men e pe a:
~avan em cena __

. .. I - desproteçao do setor em relaçao à concor-
Ou~ro depol~.nto conslder~d? Importante e rência de produtos subsidiados na origem:

que serviu de subSidiO para a Homlcldlos é o de Cé- . _ , . ., .
Iio Gonçalves Silva, o Djavan, marido de Marleide 11 - t~lbutaçao expllclta e Imphclta, repn:-
Ferreira França, 24, irmã da vítima Gilmar Ferreira sentada por I~POStos cobrados ao ~t~r e.pela~ tan-
França, 14. Novamente em cena, em suas declara- fas alfandegánas, ~ue pr?tegem a Industna de msu-
ções no 412 distrito, Djavan revela detalhes que até mos para a pecuána leiteira; .
então não havia contado na Homicídios e nem ao 111 - defasagem cambiai que acaba com as
Ministério Público. vantagens comparativas dos setores agrícolas.

Ele declarou que por diversas vezes presen- Os efeitos das políticas de impostos sobre a
ciou o Gol utilizado na chacina nas imediações da produção são fáceis de serem percebidos. Entretan-
pensão onde morava, na avenida do Contorno, pró- to, os efeitos de outras formas de tributos são difí-
ximo da Estação Rodoviária. Segundo ele, a placa ceis de serem identificados, e muita vezes os seto-
do Gol era sempre a EA-0044. Djavan ainda revela res atingidos não conseguem saber a real causa de
que logo depois do crime, um dos policiais que sem- seu empobrecimento. Exemplo disso são as políti..
pre via no carro passou esconder o rosto quando era cas de importação praticadas e o câmbio sobrevalo-
visto. rizado, que tem um duplo efeito sobre o setor produ-

O SR MAX ROSENMANN (Bloco _ PMDB _ tor, .uma y~~ que desest~mula as_exportações e ba-
PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srlls e rateia, artifiCialmente, as Importaçoes.
Srs. Deputados, quero, de forma bastante breve, fa- O que tem ocorrido no Brasil é que se adotou a
zer o comunicado de que estou apresentando neste política de exportar impostos e importar subsídios.
momento projeto de lei que estabelece agravantes Assim é que a Comissão Nacional de Pecuária
no caso de crimes praticados por membros das Polí- de Leite e a Confederação Nacional de Agricultura
cias Civil e Militar, individualmente, ou em formação (CNA), reuniram-se em Brasnia e constataram que
de quadrilha ou bando. as importações de produtos subsidiados na origem

Em nosso País, infelizmente, nos últimos tem- estão desestruturando a produção nacional de leite,
pos, a cada dia que assistimos às notícias policiais causando um desequilíbrio no relacionamento entre
sempre fica comprovada a presença de policiais, a indústria e o produtor.
principalmente, em bando e quadrilha, o que é uma Encaminharam, então, ofício ao Secretário de



SERENIDADE NECESSÁRIA

Passados o choque causado pela·con
cessão da liminar que suspende a tramita
ção da emenda que formula a Previdência
Social, o importante é não se deixar levar
por aqueles que, na defesa de seus pontos
de vista, procuram deixar mal perante seus
pares, o Ministro Marco Aurélio, ou insinuam
a possibilidade de um atrito entre o Poder
Judiciário e o Congresso Nacional. O Depu
tado Michel Temer dá exemplo de como a
classe política deve comportar-se nesse epi
sódio: depois de esclarecer que disse ter
sido o autor do projeto que relatou, mas não
o assinou (não podendo, portanto, formal
mente, ser dado como autor), refugiou-se
no raciocínio processual. Ora, processual
mente, a palavra está agora com o presi
dente da Câmara dos Deputados, que deve
dar as informações pedidas pelo Ministro
Marco Aurélio.

É conveniente notar que a liminar foi
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Acompanhamento Econômico do Ministério da Fa- mina e decide. Sobre isso, Sr. Presidente, não há
zenda, reivindicando medidas que possam solucio- nenhuma dúvida.
nar os problemas gerados pela internalização exces- Nessa questão do mandado de segurança de
siva de produtos subsidiados. iniciativa dos Partidos PCdoS, PDT, PT e PSS, tem-

Entretanto, até o momento, apenas urna su- se discutido mais o aspecto formal, mas, há, no des-
gestão foi parcialmente atendida com a elevação pacho do Ministro Marco Aurélio, um pronunciamen-
para 24% da alíquota do Imposto de Importação de to sobre a questão constitucional, que é a que deve
queijos e de creme de leite. ser o centro e objeto de decisão do Supremo Tribu-

É necessária, ainda, Sr. Presidente, Sr's e Srs. nal Federal.
Deputados, a adoção das seguintes medidas com- Sr. Presidente, entendo também que o Supre-
plementares: mo não pode ser pressionado, sequer constrangido,

I - elevação para 30% do Imposto de Importa- para antecipar-se nessa deliberação. Ele deve ser
ção de queijos e creme de leite, equiparando-os ao respeitado na sua independência e soberania para
nível tarifário do leite em pó: deliberar. O simples fato de se pedir ao Supremo

11 - exigência de pagamento das importações Tribunal Federal que apresse o julgamento pelo Pie-
de produtos lácteos com prazo máximo de trinta nário representa uma forma de constrangimento in-
dias, enquanto não existirem no Brasil linhas de cré- teiramente inaceitável. A Corte não pode, a pedido
dito compatíveis com os juros praticados no merca- da Câmara, dar preferência ao julgamento desse
do internacional: mandado, porque ali há regimento e normas a se-

111 - inclusão de leite em pó, queijos, manteiga, rem cumpridas. Além disso, como justificar que a
butter oil, leite condensado, leite longa vida e creme Câmara tenha preferência e outros não a tenham?
de leite, com alíquota de 16%, na Lista de Adequa- Por que a Câmara tem de passar à frente de outros
ção ao Regime Aduaneiro Final do Mercosul, evitan- que aguardam o julgamento há mais tempo?
do a triangulação dos produtos lácteos. Busca, junto A propósito desse assunto, Sr. Presidente,
aos Governos de Argentina e do Paraguai do alinha- peço permissão a V. Ex" para ler o editorial de hoje
mento tarifário destes produtos. do jornal O Estado de S. Paulo, intitulado serenida-

A Comissão procurou alertar o Governo para de necessária.
os efeitos nefastos da demora na adoção dessas Peço a atenção da Casa para esse editorial,
medidas, com prejuízos para o processo de modem- que diz:
ização dEi pecuária leiteira do País e comprometi-
mento do abastecimento interno de leite e derivados.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRISCO VIANA (BlocoIPPB - BA.) - Sr.

Presidente, S"'s e Srs. Deputados, desde quando se
tomou conhecimento do despacho relativo ao man
dado de segurança impetrado por partidos de Oposi
ção, não cessam as manifestações de líderes parti
dários com a intenção de criticar a decisão prelimi
nar adotada pelo Ministro Marco Aurélio. Sobre o
despacho do Relator há as mais variadas opiniões,
quase todas elas, entretant~,querendo negar ao Su
premo Tribunal Federc~J~competência para se pro
nunciar sobre aspectos formais do processo legisla
tivo.

Sr. Presidente, S..-s le Srs. Deputados, de fato
não é comum ao Supremo Tribunal Federal decidir
sobre essas questões. Este órgão tem como norma
de conduta, quase sempre, evitar pronunciar-se so
bre aspectos formais, salvo quando o descumpri
mento de normas regimentais atinge dispositivos da
Constituição Federal. Aí, por um dever seu, no cum
primento de mandato constitucional, o Supremo exa-
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concedida tendo em vista o não cumprimen
to (uma questão formal, portanto) de normas
que presidem a votação de emendas consti
tucionais: o autor delas não pode ser seu re
lator, e matéria vencida numa sessão legis
lativa não pode ser rediscutida na mesma
sessão. Para o Ministro Marco Aurélio, quer
o Regimento Interno da Câmara (no que se
refere a autoria e relatoria) quer a Constitui
ção (no que se refere à discussão de maté
ria vencida) podem ter sido violados. O pri
meiro, porque as notas taquigráficas consig
nam declaração do líder do PMDB, em res
posta ao Deputado José Genoíno, dizendo
se autor da emenda. A segunda, porque
pontos do relatório Euler Ribeiro, rejeitados
pela Câmara, foram incluídos no parecer do
Deputado Michel Temer. As explicações no
presidente da Câmara dos Deputados po
dem levar o Ministro Marco Aurélio a alterar
sua decisão.

O que é importante deixar claro, como
se lê no despacho do Ministro Marco Auré
lio, é que S. Ex!! não se introme!eu em as
sunto específico do Congresso. E necessá
rio eliminar essa dúvida da discussão para
que o ambiente político, já complicado pela
questão da reeleição, não se turve mais por
uma crise fictícia entre Poderes da Repúbli
ca. Os argumentos sustentados na inicial fo
ram bastante para convencer o Ministro
Marco Aurélio de que não se poderia con
cluir sem melhor exame o processo de vota
ção na Câmara, sob pena de o Poder Judi
ciário ser acusado de não falar, quando pro
vocado, sobre uma violação da Constituição.
A concessão da liminar cuidou exatamente,
salvo melhor juízo (como diria um causídi
co), de evitar que, antes que esse assunto
se esclarecesse, a emenda fosse votada em
definitivo, criando uma situação de fato. Da
mesma maneira, a alegada violação do Re
gimento Interno da Câmara necessita ser
apurada - e o será no julgamento de mérito
pelo plenário. Se de fato se comprovar que
a declaração de Michel Temer (O Sr. José
Genoíno - V. Ex!! é o autor. I O Sr. Michel
Temer - Não tenham a menor dúvida) vale
formalmente como admissão de autoria, o
Regimento Interno terá sido violado. Se se
comprovar que partes do relatório Euler Ri
beiro foram inseridas no parecer do Deputa-

do Michel Temer, a Constituição terá sido
arranhada.

Ora, o único órgão capacitado a deci
dir sobre essas questões, convenhamos, é
o Supremo Tribunal Federal. No que se re
fere à violação da Constituição, não será
preciso aduzir argumentos em favor dessa
tese. O que no momento provoca espanto
é que o ministro considere que o SFT tem
poderes suficientes para decidir sobre' a
violação do Regimento Interno da Câmara
(e do Senado, por extensão) sem que o
assunto tenha sido submetido à Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ). No caso,
há uma questão de fato e uma outra de Di
reito. A de fato é que qualquer decisão da
CCJ irá a plenário, onde a maioria susten
tará a posição de não-violação. A de Direi
to é que, se o Supremo Tribunal Federal
não pode decidir sobre a subversão do pro
cesso legislativo para aprovar o que for
conveniente à maioria de turno, os cidadãos
correm o risco de ter de obedecer as leis
aprovadas em desrespeito aos cânones for
mais sem a obediência dos quais elas nada
são, exceto demonstração de força de
quem detém o governo no momento.

Sem dúvida, vitoriosa a tese inicial
mente sustentada pelo Ministro Marco Auré
lio à luz dos argumentos expendidos na ini
ciai, é de ver que dificilmente qualquer rela
tório sobre a reforma da Previdência deixará
de incluir, ainda que com redação diferente,
pontos do relatório Euler Ribeiro. Esse é as
sunto sobre o qual se deve meditar - por
que, então, ou o Executivo transfere para
1997 a discussão da reforma da Previdên
cia, ou a Mesa da Câmara dos Deputados
coloca em votação o projeto inicial, do Poder
Executivo, já que o substitutivo Euler Ribeiro
foi rejeitado. Essa é questão em que o políti
co e o jurídico se confundem - por isso a
decisão sobre o mérito do mandado de se
gurança (se as informações da Câmara não
forem suficientes para levar o Ministro Mar
co Aurélio a alterar seu despacho) será de
extrema importância político-institucional. O
importante, agora, é aguardar a decisão do
Supremo Tribunal Federal.

Assim conclui o editorial. Concluímos nós di
zendo Sr. Presidente, que devemos aguardar sere
name~te o pronunciamento final do Supremo Tribu-
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nal Federal, não submetendo a mais alta Corte do te, que residem dentro dos limites dos países árabes
País ao constrangimento de pedidos de apressa- e dentro de Israel, parecem ganhar novas forças,
mento da sua deliberação. logo agora que Síria e Israel iniciam as conversações

Durante o discurso _do -Sr. -Prisco Via-c:t~- p~, . ,
na, o-S-'.-""ilso(, Campos, 12 Secretário, dei- . E hora de pedl~os a todo~ os palses, mas es-
xa a cadeira da presidência, que é ocupada pe~lalmen~e ao Brasil, que é hOJe, provavelmente, a
pelo Sr. Adylson Motta, § 22 do artigo 18 do maior naçao árabe d? mund,?, através de seus de-
Regimento Interno. sc.endent~s, dos quais 43 sao parlamentares fede-

____ ralS, que mtervenham nessa loucura.
O SR. WILSON CAMPOS - Sr. -P-residente, Solicitamos ao Presidente Fernando Henrique

peço a palavra pela ordem. Cardoso que envie manifestações ao Líbano, à Sí-
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Tem V. ria, a Israel e aos Estados Unidos para trazerem um

Exll a palavra. fim a essa carnificina, para que, acima das especu-
O SR. WILSON CAMPOS (PSDB - PE. Sem lações eleitorais da região, possamos voltar a so-

revisão do O orador. - Sr. Presidente, srªs e Srs. nhar com melhor qualidade de vida para aquelas so-
Deputados, faleceu hoje pela manhã a srª Maria Au- fridas populações, tanto do Estado de Israel, que
gusta Domingos, genitora no nosso 32 Secretário, tem sido vítima de terrorismo, como dos países Ára-
Deputado Benedito Domingos. O corpo se encontra bes envolvidos.
para velório na Assembléia de Deus, à rua especial É hora de dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputa-
n24, setor J Norte, e o enterro será às 17h, no Cemi- dos: chega de morte, chega de loucura da guerra.
tério São Francisco de Assis, em Taguatinga Norte. No dizer da Campanha da Fraternidade, que a paz e

Em nome dos que compõem a Casa e a Mesa, a justiça se abracem e a vida triunfe.
quero apresentar votos de mais profundo pesar ao É um desejo, uma expressão de solidariedade
companheiro Deputado Benedito Domingos. às vítimas naquele sofrido lugar do Oriente Médio,

O SR. PRESIDENTE: (Adylson Motta) - Esta que haja de fato preocupação com a paz e que ces-
Presidência, interpretando o sentimento de todos os sem, imediatamente, essas manifestações bélicas
Srs. Parlamentares, associa-se à manifestação de na região.
pesar e apreséhta condolências ao nosso colega É o nosso desejo e o nosso pedido ao Presi-
Deputado Benedito Domingos. dente da República.

Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, O SR. AGNALDO TIMÓTEO - (Bloco/PPB-RJ.
o nobre Deputado Elias Abrahão. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.

O SR. EUAS ABRAHÃO (BlocoIPMDB - PRo Deputados, venho tentando, há algum tempo, mos-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, trar aos brasileiros que alguns dos nossos ilustres
srªs e Srs. Deputados, hoje é, infelizmente, o sexto companheiros ligados à Esquerda ainda não perce-
dia consecutivo de bombardeamento do Líbano pelo beram que houve uma mudança muito grande no
Estado de Israel, causando uma série de tragédias, mundo em que habitamos. Alguns insistem em des-
tanto econômicas, para um país que recomeçava a conhecer a necessidade de apoiarmos tudo aquilo
se estruturar perante o mundo, como políticas, com que está ligado ao capitalismo para que possa existir
a radicalização de sentimentos de exarcebação béli- socialismo. Não se faz nenhum ato de socialismo
ca, mas principalmente humanas. O sentimento de sem grana, que é produto capitalista.
consternação que toma conta hoje dos descend- Orgulho-me muito - repito - de ser um homem
entes de libaneses e dos árabes que toma conta vitorioso. Estou novamente atravessando uma fase
hoje aos descendentes de libaneses e dos árabes bastante privilegiada: discos novos, tanto aquele em
no Estado do Paraná é generalizado. Refiro-me es- que participo do maravilhoso trabalho de Ângelo Ma-
pecialmente ao Estado do Paraná pela grande colô- ria quanto o meu, que será lançado esta semana, e
nia árabe ali residente. Só de uma famnia de resi- apresentações nas emissoras de televisão. Apesar
dentes em Foz do Iguaçu, a Famnia Menen, morre- dos meus 59 anos, cansado, já que trabalho desde
ram num veículo, em direção ao aeroporto em que os 9, estou novamente vivendo um momento de es-
embarcariam para o Brasil, fugindo daquele conflito, plendor em minha carreira artística e tenho tentado
sete pessoas, Avós, filho, e três netos bombardea- não permitir que... minhas atitudes nesta Casa inter-
dos por um jato israelense. firam no meu trabalho de cantor, porque o cantor é

Infelizmente, Sr. Presidente, as forças de mor- dócil, carinhoso, respeitoso, talentoso e profissional,
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porque se não o fosse já teria desaparecido. Mas o legacias e nas ações da Polícia Militar. Não é pOSSI-
Deputado, às vezes, é traído por atitudes de pes- vel esperar que todos sejam iguais. Alguns são mais
soas que não comungam com sua maneira de ser e destemperados, mais ousados e até mais perversos,
acaba reagindo como não deveria. agem até de maneira violenta para descobrir deter-

Sr. Presidente, na última quinta-feira, dia 11, minados crimes.
na Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, à O que lamentamos profundamente é que aque-
qual pertenço como membro titular, fui agredido pela le senhor, Almirante e ex-Ministro, venha aqui extra-
prepotência do Presidente, Deputado Hélio Bicudo, vasar sua repugnância pela farda à qual pertence ou
que à falta de argumentos, resolveu calar minha voz. fazer promoção do seu livro. Fiquei indignado e dei-
A única maneira de calar minha voz é fazendo como xei que todos os brasileiros soubessem disso, ape-
ele fez: cortou o som do meu microfone. E por que sar da falta de cobertura por parte da nossa querida
S. Exll fez isto? Por uma única razão, porque fugi do mídia. Afinal, não sou um Parlamentar de esquerda.
scrlpt imposto pelos representantes da Esquerda Não merecia, pois, cobertura.
que lá se encontravam e resolvi manifestar a minha O SR. DOMINGOS DUTRA (PT - MA. Sem re-
própria opinião a respeito do famigerado caso do visão do orador.) - Sr. Presidente, Srlls e Srs. Depu-
Riocentro. tados, desde o dia 6 de março, quando foi votada

Quero deixar consignado, através deste pro- em primeiro turno a PEC da Previdência, e rejeitada
nunciamento, meu mais veemente repúdio à atitude por este Plenário, esta Casa está parada. Dessa
ditatorial e antidemocrática do Deputado Hélio Bicu- data até agora apenas o Projeto de Lei de Patentes
do. Que aqui consignado nos Anais da Casa que o foi votado. Com a postura correta e corajosa do Minis-
Deputado Hélio Bicudo agiu com prepotência e des- tro Marco Aurélio em suspender a tramitação da PEC
respeito contra a própria Comissão que preside. da Previdência, este Plenário poderá ficar um bom

É profundamente chocante assistirmos a um tempo sem deliberar sobre matérias importantes.
Almirante que foi Ministro do Superior Tribunal MiIi- Não só o Legislativo, mas todos nós termos
tar extravasar todo o seu ressentimento, toda a sua sido criticados em função da paralisia deste Plená-
repulsa contra seus companheiros de farda. O que é rio. Mesmo considerando já ter havido um avanço na
isso? A anistia foi ampla, geral e irrestrita. elaboração da pauta de hoje, da qual constam al-

Sr. Presidente, no famigerado Caso Riocentro guns projetos - três projetos serão apreciados, fora
houve duas vítimas: o sargento que morreu e o capi- projetos de decreto legislativo - venho reclamar no
tão que estava ao seu lado. Por que insistir em me- sentido de que a Mesa se reúna e estabeleça uma
xer nesse caso? Ninguém mexe nos assassinatos e pauta de deliberação para o resto deste mês e para
nas mutilações provocadas pelos excessos daque- o mês de maio.
les que não souberam se conduzir como operantes Já levantei anteriormente esta questão de or-
de um governo constituído. demo Tramitam nesta Casa inúmeros projetos de lei,

Sr. Presidente, o ex-Ministro e Almirante decla- propostas de emenda à Constituição e projetos de
rou para todos nós que o Gen. Golbery era fiel ao lei complementar. Portanto, não se justifica a parali-
Governo. Este Parlamentar que lhes fala perguntou: sia do Plenário.
E V. Exll era infiel? O Almirante declarou que a sua Segundo levantamento que fiz, de fevereiro de
fidelidade se devia ao cumprimento da lei. Perguntei: 1995 até esta data, foram apresentados a esta Casa
O que dá a V. Ex10 direito de imaginar que o Gen. 1.764 projetos, dos quais 1.611 são de autoria de
Golbery era diferente? Deputados, sendo que 1.597 ainda não foram vota-

Imagine, Sr. Presidente, que S. Exll insinuou dos. foram apresentadas 325 propostas de emenda
que existem indícios de que o Comando Militar sabia à Constituição, mas apenas uma foi aprovada; 75
da bomba do Riocentro. Perguntei: Foi V. Exll que projetos de lei complementar, mas apenas um foi
determinou ao terrorista Cabo Anselmo que se tor- aprovado. Enquanto a PEC da Previdência não vol-
nasse subversivo, baderneiro, e quase criasse uma tar a sua tramitação normal - e espero que ela seja
guerra nesse País? Ele disse: Não. Então, por que retirada em função das inconstitucionalidades que
V. Exll acha que o Comando Militar iria determinar contém -, espero que a Mesa elabore uma Ordem
que colocassem uma bomba que poderia ser terrível do Dia que valorize o trabalho dos Parlamentares. É
para as pessoas que se encontravam no Riocentro? inconcebível que os projetos apresentados pelos

É claro, excessos acontecem, em todos os co- Parlamentares não sejam levados em consideração.
mandos e grupos de policiais. Há excessos nas de- Não há justificativa para que esta Casa passe tanto



Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A Pre

sidência fará anexar ao pronunciamento do nobre
Deputado a referida questão de ordem, para delibe
ração da Mesa.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Feman
do Ferro.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pronun
cia o seguinte discl,Jrso.) - Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Deputados, navegar é preciso, viver não é pre
ciso.

Os versos do poeta Fernando Pessoa pode
riam ser uma determinação do Govemo FHC a toda
a população brasileira. Com este Congresso subal
terno, passivo, mais um pouco e ele aprova medida
provisória determinando que navegar é permitido,
mas viver não é necessário.

Ou nem precisa... O Governo FHC tem agido
no atacado. A destruição do País é feita em grande
escala. E os grandes capitais não sofrem; pelo con
trário, eles sempre são beneficiados. Quando um
transatlântico começa a afundar sempre existe um
barco salva-vidas para garantir a boa saúde do bar
co furado e dos seus tripulantes. E o salva-vidas é o
dinheiro público. Às vezes recebe o nome de Proer.
Aí se explica por que não tem banco que vá à falên
cia neste País.

Mas e a maioria da população? Esta não conta
com o Proer. Não conta com o Estado, que existe
para servir à elite de sempre.

Corn certeza FHC não sabe nem quer saber da
existência dos grandes problemas que afligem os
trabalhadores deste País. Por isso, quando venho
aqui - o que tenho feito com tanta insistência - re-
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tempo sem deliberar ou delibere com pauta pequena gistrar a situação dessa gente, sei que falo para o
como a de hoje. Brasil, sei que falo para alguns Parlam&l j~...l.res desta

Enfim, espero que a Mesa cumpra o Regimen- Casa, sei que falo para essa mesma gente que sofre,
to, estabeleça uma pauta para a Ordem do Dia e a e sei, também, que não sou ouvido pelo Govemo.
divulgue para todos os Deputados com antecedên- Hoje não será diferente. Venho à tribuna para
cia, a fim de que se possam inteirar das matérias, registrar que 43 empresas do Pólo de Gesso do meu
evitando votar sem conhecimento ou por simples in- Estado encerraram suas atividades nos últimos
dicação de Liderança. São quase 1.700 projetos de anos. Um total de 815 trabalhadores ficaram desem-
autoria de Parlamentares, que se esforçam e bata- pregados. Isto numa microrregião do Semi-Árido
Iham para valorizar sua ação e a do Legislativo. Por- brasileiro onde a atividade gesseira é a única alter-
tanto, merecem da Mesa respeito e consideração. nativa industrial possível.

Sr. Presidente, reitero minha reclamação, es- O Pólo Gesseiro é composto hoje por 250 em-
perando que a Mesa examine o levantamento que fi- presas. Existe o risco de haver uma quebradeira ge-
zemos e que os projetos que estejam prontos'sejam ral por conta de um mau dimensionamento das tarifa
colocados na Ordem do Dia, a fim de que o Plenário de importação estabelecidas pelo acordo do Merco-
possa deliberar e fazer avançar o processo legislati- sul. Neste sentido, estou encaminhando correspon-
vo. dência ao Diretor de Política de Comércio Exterior,

Hélio Mauro França, solicitando o estabelecimento
de uma alíquota de 56% para importação de seis
itens: gipsita, gesso e derivados.

Antes já havia feito igual solicitação à Minis
tra Dorothéa Werneck. Mas não é o bastante, sei.
Ainda mais que existe o risco de ocorrer um gran
de trauma social caso as alíquotas permaneçam
baixas, favorecendo o importador e não o produ
tor. Considerando a importância da atividade no
contexto regional, cabe ao Governo adotar estas
providências.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Deputados, em todo o País os servidores públi
cos federais iniciam hoje greve por um reajuste sala
rial de 46,19% e contra a política do Governo FHC
de desmonte e privatização do serviço público. Tra
ta-se de uma política orientada pelo chamado Con
senso de Washington e que tem objetivos extrema
mente nefastos aos interesses nacionais, como bem
identificou o falecido embaixador Paulo Nogueira em
seu trabalho intitulado O Consenso de Washington 
a visão neoliberal dos problemas latino-americanos,
no qual afirma:

Fala-se em emagrecer o Estado para
tomá-lo mais eficiente. Mas o que parece
pretender, na verdade, é reduzir a níveis tão
ínfimos que desorganizariam a máquina es
tatal e podem comprometer até sua missão
clássica de provedor de segurança contra
ameaças (...) à integridade territorial.

O alvo inicial do Governo são os próprios servi
dores, eleitos os bodes expiatórios da propalada cri
se fiscal que o Governo alega para justificar uma
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drástica redução dos gastos públicos. Para lançar a to dos servidores. Também não existe a necessária
sociedade contra os servidores o Govemo lhes atri- fiscalização para conter os aumentos abusivos das
bui salários exorbitantes, privilégios paradisíacos, mensalidades escolares e mostra-se ridícula a ação
ineficiência, dentre outras pechas. O objetivo é des- governamental para coibir a inaceitável elevação
moralizá-los, execrá-los perante a opinião pública e dos preços dos combustíveis.
-desrnotivá-Ios a continuarem exercendo suas ativi- A mobilização dos _~ervidores--públicos, desta
dades. forma:,éjusta emeréCe o apoio desta Casa e de

Vale tudo nesta ação comandada pelo Ministro toda a sociedade, a mais prejudicada com o projeto
Bresser Pereira, fiel escudeiro de FHC e dos gran- governamental. Está em jogo não apenas o empre-
des grupos empresariais, a quem sempre serviu de go e os salários dos trabalhadores, o que já tornaria
forma servil. Arrocho salarial, perda de conquistas justa a mobilização, mas principalmente a qualidade
constitucionais como a estabilidade, fim do Regime e a própria existência do serviço público.
Jurídico Único, de direitos sindicais, da isonomia de Era o que tinha a dizer.
salários e do concurso público, fazendo o serviço O SR. DOMINGOS LEONELLI (PSDB - BA.
público voltar ao período do paternalismo político Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrDs e Srs.
e abrindo ainda mais o caminho para a iniciativa Deputados, o projeto de lei de imprensa, ora em tra-
privada através da terceirização. Os servidores mitação nesta Casa, vem sendo objeto de ataques
são ainda alvos preferidos da reforma ~~evidenciá- injustos, venenosos, que visam confundir e intimidar
ria, que também retira direitos conqUistados com os Parlamentares.
muita luta. Creio que as grandes empresas de comunica-

Ao Ministro, que tanto despreza os servidores, ção, representadas por suas entidades, participaram
não faltou o cuidado de tomar providências para ini- do processo de elaboração do substitutivo ao projeto
bir a mobilização de hoje antes de viajar para os Es- de lei, assinado pelo Deputado Pinheiro Landim,
tados Unidos, onde provavelmente foi receber novas que, democraticamente, absorveu todas as contri-
instruções ou prestar contas de sua ação nefasta. O buições da Federação Nacional de Jornalistas, da
Sr. Bresser Pereira enviou circular a todos os chefes Abert e da ANJ, aprovadas por unanimidade na Ca-
de departamento determinando o registro das faltas missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
e o desconto dos dias parados. É este o procedi- formática.
mento intolerante e autoritário do Governo FHC, que De repente, advogados, lideranças e os pró-
não admite nenhuma contestação. prios jornais se manifestam surpreendidos com o

Ao prejudicar os servidores o Governo, na ver- texto que eles conheciam muito bem, porque acom-
dade, atinge a própria sociedade brasileira na medi- panharam detalhadamente a sua elaboração. Creio,
da em que a administração pública se corporifica e Sr. Presidente, que o fenômeno com o qual esta-
se materializa através de seus integrantes. O resul- mo-nos defrontando é o desafio da democracia no
tado é a dramática situação dos serviços públicos de século XXI, com o direito de a população ser infor-
saúde, educação, assistência social, transportes e mada, pois hoje ocorre um verdadeiro processo de
habitação, entre outros. As universidades e escolas sonegação da notícia. O monopólio dos meios de
da rede pública enfrentam uma crise sem preceden- comunicação e a forma como ele é exercido, sem
tes com a falta de recursos, o desaparelhamento de possibilitar o direito de resposta pleno, sem res-
laboratórios e salas de aula e o crescente aumento ponsabilizar de forma eficiente as empresas e os
de pedidos de aposentadoria ou simples demissão comunicadores, está gerando no Brasil uma dita-
de professores e servidores. Em semelhante situa- dura comunicacional, muitas vezes pior do que o
ção encontram-se os hospitais e postos de saúde da da ditadura militar pela qual passamos. Isso acon-
rede pública, agravando ainda mais a precária situa- tece porque vendemos a nós mesmos e ao povo a
ção sanitária de nosso povo. idéia de que vivemos uma democracia. Porém,

Tão preocupado em reduzir os gastos com o hoje, vivemos numa democracia profundamente
serviço público, o Governo FHC não tem o mesmo deformada pelo monopólio dos meios de comuni-
zelo com o dinheiro público ao destinar mais de 10 cação.
bilhões de reais para salvar banqueiros criminosos e Sr. Presidente, além da questão geral da de-
seus bancos falidos. Apenas os Bancos Econômico mocracia, do significado real do que é viver demo-
e Nacional receberam 25% do que o Governo pre- craticamente neste fim de século, com vistas ao pró-
tende gastar durante todo este ano para o pagamen- ximo, ternos o desenvolvimento das tecnologias de
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\X>municação, as imensas possibilidades de manipu- S. Paulo, domingo, 14 de abril, sob o título Sob sus-
lação dos meios de comunicação e alguns elemen- peita.
tos conjunturais imediatos. Procura aquele órgão de imprensa demonstrar

Surpreendi-me com a decisão dos Lfderes de a ligação do hoje Senador Jader Barbalho com um
retirarem o pedido de urgência urgentfssima para pretenso dossiê do Banco Central, à época em que
um projeto tão importante como esse. É um projeto o referido Senador governava o Estado do Pará, no
essencial. período de 1983 a 1987.

Estamos respondendo a essa atitude - que Durante sua carreira política, desde Vereador,
consideramos equivocada - por meio da iniciativa de Deputado Estadual, Deputado Federal por dois man-
Deputados da Comissão ele Comunicação, Ciência e datos, Governador de Estado, também em dois
Tecnologia, pedindo urgência urgentíssima para o mandatos, e atualmente Senador da República,
projeto. acostumamo-nos em nossa paróquia, o Estado do

Creio que alguns meios de comunicação vincu- Pará, a presenciar tentativas dessa natureza, na
lados a alguns grupos políticos e econômicos pre- busca da desmoralização de sua liderança, visando
tendem manter um sistema antidemocrático que de- unicamente impedir sua eleição a qualquer cargo
forma, inclusive, a opinião pública. que venha a concorrer.

Os resultados das últimas pesquisas reveladas Hoje a história se repete em uma paróquia
por vários institutos - Ibope, Vox Populi etc - têm maior, o Pafs.
algo em comum, num Estado como o nosso, em que Próximo da pretendida futura reeleição, vem
há uma propriedade privada da versão: só fala e é um órgão de imprensa de São Paulo rebuscar, coin-
ouvido - sem direito de resposta - o Senador Anto- cidentemente, os arquivos do Banco Central, procu-
nio Carlos Magalhães, que, na sua televisão, diz o rando novamente enfraquecer a Liderança do Sena-
que quer e os ofendidos, o povo, a sociedade nunca dor Jader Barbalho, Líder do PMDB no Senado Fe-
conseguem o direito de resposta. deral.

Esse monopólio pretende ser mantido através A coincidência de tal fato é bastante clara para
de uma legislação absolutamente defasada nessa aqueles que militam politicamente e conhecem os
área. As avaliações do Governo, de pessoas, de meandros do Poder.
candidaturas hoje existentes, simplesmente, não Coincidentemente, o dossiê de doze anos
têm legitimidade. Na terceira maior capital do País, atrás, do Banco Central, é entregue ao jornal, logo
tendo a Administração Municipal projetos reconheci- após a defesa do Senador Jader Barbalho à implan-
dos nacional e internacionalmente, a população não tação de uma CPI, que visava esclarecer à popula-
é informada sobre a vida urbana de Salvador, os ção brasileira sobre a aplicação de mais de 20 bilhõ-
candidatos que aparecem na associação são, por es de reais em apoio a bancos que, coincidentemen-
coincidência, Sr. Presidente, os proprietários dos te, também foram os colaboradores maiores da cam-
meios de comunicação ou os explicitamente protegi- panha presidencial, e ainda, um destes bancos,
dos por esses meios. coincidentemente, tem ligações familiares com o

É nesse contexto, ainda antidemocrático, Presidente da República.
de monopólio em todos os setores, mas de gran- Conhecendo com alguma profundidade o espí-
de decisão, que o meu partido decidiu, no Esta- rito combativo do Senador Jader Barbalho, temos a
do da Bahia, por unanimidade de seus líderes, certeza de que tentativas dessa natureza jamais o
que eu deveria ser candidato a Prefeito, com amedrontarão e impedirão que o mesmo continue
esta missão, Sr. Presidente, de continuar com- defendendo aquilo em que acredita.
batendo o mais odioso sistema de monopólio A tentativa de desmoralização do Líder do
dos meios de comunica~;:ão que a sociedade bra- PMDB no Senado Federal procura impedir a conti-
sileira conhece. nuação da luta pela implantação da CPI dos Bancos.

Era o que tinha a dizer. E sabe o Planalto que o PMDB defenderá a tese da
O SR. ANTÔNIO BRASIL (Bloco/PMDB - PA. não reeleição neste momento.

Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, SrBs Coincidentemente, ainda procura o grupo pala-
e Srs. Deputados, em nome da bancada federal do ciano desmoralizar o futuro candidato à Presidência
PMDB do Pará, queremos hoje demonstrar nosso do Senado Federal e, conseqüentemente, Presiden-
repúdio à notícia vinculada pelo jornal O Estado de te do Congresso Nacional.



Sob Suspeita

CASO É ESQUECIDO POR PROCURADORES

Comando das investigações troca de
mãos e processo fica abandonado

Um mês depois de protocolado na Procurado
ria-Gerai de Justiça paraense, em 19 de outubro de
1992, o processo sobre o desvio de recursos do
Banco do Estado do Pará (Banpará) ocorrido em
1984, foi distribuído para o Procurador José de Riba
mar Coimbra. Ao passar o caso ao Ministério Públi
co, o Banco Central apontou fatos que tipificam con
dutas penais puníveis e solicitou sua apuração. E in
formou que, nas operações do Banpará, ocorreu um
concurso de crimes e de pessoas. O processo, con
tudo, jamais chegou à Justiça.

Dois meses após receber o processo, Coimbra
foi premiado com a nomeação para Procurador-Ge
rai pelo então governador Jáder Barbalho, no lugar
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Coincidentemente, a tentativa de desmoraliza- da titular, Marnia Crespo. Depois de nomeado, nos
ção do Uder do PMDB no Senado Federal vem no dez meses em que esteve no comando do Ministério
momento em que nosso partido busca sua identida- Público Estadual, até se aposentar, Coimbra - que
de polrtica, através da nova direção do Presidente já morreu - não tomou a iniciativa de designar outro
Paes de Andrade, frontalmente contrário ao atrela- procurador para apurar o caso.
mento incondicional com o Governo Fernando Henri- Com a aposentadoria de Coimbra, Marnia
que Cardoso. Crespo retornou ao cargo, onde ficou até outubro de

Temos convicção de que novas tentativas sur- 1995, quando também pediu aposentadoria. Em sua
girão daqui para frente. Coloquem as barbas de mo- volta, Marnia também não designou procurador para
lho todos aqueles que contrariarem os interesses de investigar o caso. O atual Procurador-Geral, Manuel
continuidade do Poder. Temos convicção de que Santino Nascimento Júnior, assumiu o cargo há seis
tentativas de desmoralização e enfraquecimento do meses e recebeu da antecessora uma lista de pen-
Congresso Nacional, como instituição, estão orques- dências. O caso das irregularidades no Banpará,
tradas há bastante tempo, sob a batuta do regente que aponta o hoje líder do PMDB no Senado como
Fernando Henrique Cardoso. envolvido no desvio de R$1 milhão, não está incluí-

A orquestra formada pelo Príncipe Regente está do na relação de pendências.
afinada pela instituição do toma-Iá-dá-cá, usada com- Estranheza - Dois parlamentares da bancada
petentemente pelo condutor, tanto na ala dos instru- paraense na Câmara também estranham que, em
mentos de corda - a base de sustentação política do nenhuma instância, se apurem as denúncias contra
Governo - atrelada ao teatro do Planalto e embeveci- senador. Em 1995 tentei, em vão, resgatar um pedi-
da pelo canto ou encanto do poder, como na ala dos do de CPI que fiz há três anos para apurar os des-
instrumentos de sopro e percussão (ou repercussão), mandos cometidos pelo Jáder Barbalho nas duas
para felicidade e sobrevivência da mídia nacional. vezes que govemou o Pará e quando foi ministro,

Gostaríamos que o artigo publicado pelo O Esta- observa o Deputado Giovanni Queiroz PDT - PA).
do de S. Paulo constasse dos Anais da Casa, junta- São desvios de toda ordem.
mente com nosso ato de repúdio, e também ofício do O Deputado Hilário Coimbra (PTB - PA) tam-
Banco Central esclarecendo em definitivo a questão. bém conta que os parlamentares do PDT, PT e PTB

Solicitamos ainda a publicação, na íntegra, do se reuniram para entregar à Procuradoria-Geral da
referido pronunciamento no Hoje na Câmara e di- República várias denúncias contra o senador.
vulgação no programa A Voz do Brasil. "Preparamos um dosslê com as irregularida-

MATÉRIAS A QUE SE REFERE O des, mas não recebemos nenhuma resposta", critica
ORADOR: Hilário Coimbra.

O Estado procurou Barbalho diariamente, a
partir da segunda-feira. Sua assessoria foi informada
do assunto. Mesmo assim o líder do PMDB não res
pondeu à reportagem. (K.C.)

BARBALHO DEFENDIA CPI COM AÇÃO LIMITADA

Aliado de Sarney, líder do PMDB queria apura
ção, mas só a partir de 1Q de janeiro do ano passado.

O líder do PMDB no Senado, Jáder Barbalho
(PA), tem estreitos laços políticos com o Presidente
do Congresso, José Sarney (PMDB - AP), e é um
dos integrantes da tropa parlamentar que costuma
agir de acordo com as orientações do antecessor de
Fernando Collor no Planalto. Durante o governo Sar
ney, chegou a ocupar dois ministérios; inicialmente o
da Reforma Agrária e depois o da Previdência So
cial.

Um dos atuais objetivos políticos de Barbalho é
ocupar o lugar de sarney no comando do Congres
so. Tal interesse esbarra nas pretensões de inte-



BC aponta Barbalho como beneficiário
de aplicações feitas com dinheiro desviado
do Banpará

Kássia Caldeira

Um dossiê do Banco Central com graves acu
sações ao líder Barbalho (PA), está esquecido numa
gaveta da Procuradoria-Geral de Justiça do Pará há
quatro anos. O dossiê, fruto de investigação concluí
da pelo Banco Central em 1992, aponta o desvio,
entre outubro e dezembro de 1984, de um total hoje
equivalente a cerca de R$1 milhão do Banco do Es
tado do Pará (Banpará). Segundo relatório do BC,
dinheiro do banco era desviado para aplicações fi
nanceiras cujos rendimentos eram depositados na
conta pessoal do senador, na época governador do
Estado (1983-1987).

O caso foi protocolado no Ministério Público
paraense em 19 de outubro de 1992, com o número
6.325 - quando Barbalho de novo ocupava o cargo
de governador do Estado (1991-1994). Desde eSsa
data, o processo pennanece intocado.

A operação foi descoberta durante ação do De
partamento de Fiscalização do BC no Banpará ini
ciada em 1990 e concluía em 1992. Durante esse
trabalho descobriu-se que um total de Cr$2,6 bilhões
da instituição (cerca de R$1 milhão, em valores
atualizados) havia sido desviado, mediante a emis
são de 11 cheques administrativos, para aplicações
financeiras em bancos privados.

Em cinco dessas aplicações, em títulos de ren
da fixa ao portados (só a partir do governo Collor
elas passaram a ser obrigatoriamente nominais), fei
tas no Banco ltaú, agência Jardim Botânico, Rio de
janeiro, havia cheques administrativos do Banpará e
da conta nll 96.650-4, cujo titular na época era Bar-
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grantes do PFL, entre eles o Senador Antonio Carlos balho. Nenhum centavo dessas aplicações retornou
Magalhães (PFL - BA), igualmente atento à suces- aos cofres do banco paraense.
são do presidente do Legislativo. Ao registrar o destino do dinheiro, técnicos do

Recentemente, Barbalho foi um dos mais Banco Central identificaram parte da aplicação de-
atuantes defensores da criação da Comissão Parla- positada na conta corrente do senador e do Diário
mentar de Inquérito (CPI) dos Bancos, também de- do Pará, jornal de sua propriedade. Os valores totais
fendida por Sarney. O senador do Pará, contudo, não puderam ser acompanhados pelo BC, porque
sempre se manifestou favorável a que as investiga- muitos dos resgates foram feitos em espécie ou por
ções ficassem restritas ao período posterior a 111 de transferência entre caixas - e então também o nome
janeiro de 1995. de quem se beneficiou do rendimento do dinheiro

O pedido de abertura da CPI, como é sabido, aplicado não aparece. As aplicações eram feitas na
foi arquivado é as apurações referentes a qualquer agência Assembléia do Citibank, e Jardim Botânico,
período ficaram, quem sabe, para outra ocasião. do Itaú - ambas no Rio -, e Belém, do Econômico,
(K.C.) no Pará.

Sob suspeita As agências chegaram a criar dificuldades para
DOSSIÊ UGA SENADOR A DESFALQUE EM BANCO entregar cópias de documentos pedidos pelo BC, .

que resolveu detenninar diligências específicas ii
suas delegacias regionais. Os técnicos descobriram,
então, além do desvio do dinheiro, fraude contábil
em vez de os pagamentos de rendimentos entrarem
na contabilidade do Banpará como despesas de
captação, foram lançados como outras despesas
não-operacionais.

Os crimes apontados no relatório do BC são ti
pificados no Código Penal corno peculato em con
curso material qualificado. A pena prevista é de 2 a
12 anos de reclusão. Os envolvidos também estão
sujeitos às restrições impostas pela Lei do Sistema
Financeiro, como impedimento de assumir cargos
em instituições.

Sumiço - Em meados de 1991, o BC deter
minara a conclusão o mais breve possível das in
vestigações, mas com as dificuldades na investi
gação só em outubro de 1992 o caso foi despa
chado para a Procuradoria-Geral de Justiça do
Pará. Entre a investigação do BC e seu envio ao
Ministério Público paraense. Barbalho desapare
ceu do caso. Embora a fiscalização do BC o cite
nominalmente e enumere as aplicações, as fichas
referentes às contas simplesmente desaparece
ram no Banpará. Com isso segundo relatório do
BC, não foi detectada prova robusta e convincente
contra o senador.

O Banpará informou oficialmente ao BC que os
recursos aplicados não retornaram à instituição nem
dispunha dos documentos que justificassem o paga
mento de rendimento aos investidores. Apesar da
falta desses documentos, os técnicos do Banco
Central descobriram que os 11 cheques administrati
vos foram.endossados, em branco e usados para
aplicações ao portador.

Outro~ cheques de terceiros integraram essas
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O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - conce
do a palavra à nobre Deputada Nair Xavier Lobo.

A SRA. NAIR XAVIER LOBO (Bloco/PMDB 
GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, SrlSs. e Srs. Deputados, venho hoje a mais
importante tribuna desse País, que é a tribuna do
povo, para dizer, alto e bom som.. que as terras de
Goiás, Estado que tenho a honra de representar,
possuem algumas palmeiras, onde também can
tam sabiás, mas definitivamente, não gorjeiam no
cerrado nos moldes em que se metralha no Caran
diru.

Quero nesse espaço que tenho, de apenas cin
co minutos, trazer al~umas verdades para reflexão
de meus pares e do povo brasileiro.

Quero festejar em minha fala a bênção de
Deus que, através da competência, sabedoria e
equilíbrio de um governador, não permitiu que o go
verno que melhor se desenvolve no País fosse man
chado de sangue. Um governo se limpa até da man
cha de lama, mas não suporta manQ98 de sangue.
Maguito Vilela comprendeu que a história do Caran
diru estava pronta para repetir a legenda de seu
massacre no Cepaigo e ordenou que todas as solu
ções para acabar com o motim passassem pelas
portas do diálogo. E enquanto lutava para libertar os
prisioneiros da rebelião. O Governador teve que reu
nir todas as suas forças para não se tomar refém
das pressões. Ao ordenar a invasão do presídio, com
preendeu o momento histórico e agiu com a visão de
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A Sua Excelência o Senhor
Senador Jáder Barbalho
senado Federal- Ala senador Afonso Arinos - Gab. 5

operações, bem como recursos de aplicações não- 70165-900 - Brasília - DF.
identificados. Mas como o poder de investigação do Senhor Senador
BC é limitado a fiscalização das instituições, e não Com referência 'à reportagem publicada no O
dos clientes os técnicos não conseguiram apontar os Estado de S. Paulo em 14-4-96 sob o tftulo líder
beneficiários do produto final dos resgates das apli- do PMDB é acusado' em dossiê do Banco do Cen-
caç~es exceto Barbalho. É ~ue, ao fiscalizar a~ ope- trai, informo que - no encaminhamento ao Ministério
raçoes do Banpará o BC fOI em busca do destino de Público das conclusões do relatório de fiscalização
seus cheques administrativos. Descobriu que eles realizada durante o ano de 1990 na sede do Banco
serviam para aplicações feitas pela própria institui- do Estado do Pará S.A. - não é mencionado o nome
ção nos fu~dos de renda fixa ~o ltáu, do Citib?nk e de V. Exll, conforme cópia de expediente protocola-
do Econômico. Constatou, entao, que os rendlmen- do em 19-10-92 anexa.
tos não voltaram para a instituição; foram parar na R it' t
conta pessoal do senador. Ficou assim comprovada espe osamen e, •
a materialidade dos crimes. Gustavo Jorge Laboissiêre Loyola

Cheque em branco - Ao comunicar as irregu- Presidente.
laridades ao Ministério Público, o BC apontou o O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Infor-
nome dos responsáveis pela emissão dos cheques mo aos Srs. Parlamentares que se encontram em
administrativos do Banpará - que eram assinados e seus gabinetes e demais dependências da Casa
endossados em branco, ou seja, sem identificação que se encontra aberto o painel para marcar a pre-
do valor. O BC informa também o montante dos va- sença.
lores desviados, indicando que a procuradoria, a Haverá matéria a ser deliberada na Ordem do
partir do depoimento dos envolvidos poderia identifi- Dia.
car com maior correção o nome das demais pessoas
que atuaram no desvio do dinheiro.

Indica também como participante da fraude o
então diretor administrativo do Banpará. Hamilton
Francisco de Assis Guedes. E discrimina os che
ques administrativos devolvidos para aplicações fi
nanceiras.

• Cheques números 648, 648.316, 648.317,
81.086, 84.110, nominais ao Banco do Estado do
Pará, assinados e endossados em branco, por Mar
cílio Guerreiro Figueiredo e Nélio Oliveira de Medei
ros.

• Cheques nl!s 84.029 e 84 nominais ao Ban
pará, assinados e endossados por Nélio Oliveira de
Medeiros e Bernardo A. P. Júnior. Os valores foram
contabilizados, indevidamente como destinados ao
reforço de caixa, mas na verdade foram desviados
para aplicação de renda fixa.

• Cheques números 84, 84/Q?5 e 84/036, no
minais ao banco assinados e endossados, em bran
co por Marcílio Guerreiro Figueiredo e Nélio Oliveira
de Medeiros. Os valores dos cheques foram saca
dos da conta Depósitos de Governo, chamada Fun
depará - pela qual recursos do banco eram transfe
ridos para o governo estadual.



Abril de 1996 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 17 09855

estadista. Pronto! O resultado aí está: todos os re- mem responsabilidades pesadas numa conjuntura
féns salvos e 95% dos bandidos já recapturados. totalmente desfavorável, tendo muito a perder, famí-

É diante desse saldo positivo, de mais um ten- lia, honra, nome, moral, e muitas vezes remunera-
to lavrado com acerto e com coragem por Goiás, dos por salários mínimos, como é o caso da polícia,
que eu me permito indignar, em nome do povo goia- ou os que estão, e não estão de graça, do outro lado
no, pelos reflexos que o episódio mereceu de alguns das grades, trancafiados no desespero de já terem
setores da imprensa nacional. Algumas revistas im- errado muito e muitas vezes na ânsia de continuar
portantes do País, com tremendo poder de persua- errando mais, desprezando a todos e muitas vezes a
são, preferiram investir mais no cinismo, que vende, si próprios, prontos para tudo, confessos na maioria
do que na verdade que informa. As publicações fo- das vezes, e no caso vertente o bandido midiopata
ram impecáveis percebendo o valor comercialo po- Pareja, para quem matar ou morrer significam a
der de venda que o bandido Leonardo Pareja repre- mesma coisa?
senta. Por conta dessa importância, focada em nú- Todos nós sabemos quem são os heróis, Srs.
meros econômicos e tiragem, armaram o circo. In- Parlamentares. Em Goiás estamos particularmente
verteram valores por preços. Espetando, sim, um solidários a eles: a Comissão de Alto Nível gerencia-
nariz de palhaço no povo brasileiro, que, já vitima- dora da crise no Cepaigo, composta pelos Srs. De-
dos por malbaratadas verdades, se vê confuso nes- sembargador Lafaiete Silveira, Desembargador Joa-
se cenário social das contradições mais revoltantes quim de Sá, Dr. Virmondes Cruvinel, Dr. Detnóste-
e aceitas, em que o certo e errado se misturam no nes Torres, Dr. Eli Alves Forte, Dr. Stenka Neto e o
mesmo nível, e de onde pobres diabos como Leo- Cel. PM. Juvenal Gomes de Carvalho, Presidente da
nardo Pareja emergem como líderes, como se um Comissão negociadora, que recebeu enormes elo-
dos heróis-bandidos das telenovelas saltasse, do ví- gios dos especialistas da Polícia Federal e também
deo da TV Globo para a vida real. da Polícia goiana. Estes foram da mais absoluta

Não Sr. Presidente, srªs. e Srs. Deputados é competência, tendo cumprido a contento todos os
preciso colocar as coisas em seus devidos lugares; itens da negociação e nunca se exacerbando.
esclarecer quem são os heróis e os bandidos dessa "As autoridades agiram com ponderação, pa-
história. ciência e alto senso de responsabilidade, não se

É preciso dar a César o que é de César. Os intimidando com as pressões, mesmo nos momen-
heróis da rebelião da Cepaigo de Goiás se coinci- tos mais dramáticos. Foi uma das mais bem-suce-
dem com os heróis da so<:iedade que se depararam didas estratégias utilizadas no trato com rebeliões
com o desafio de se administrar essa emergência da em presídio", concluíram os especialistas da Polí-
mais alta periculosidade, numa conjuntura onde o cia Federal.
Cepaigo surge como modelo de como se fabrica Herói é o povo brasileiro, que consegue viver
uma revolta de inimagináveis proporções, espelhan- dignamente com um salário mínimo - como disse
do o drama da população carcerária brasileira. O Boris Casoy. Diga-se, de passagem, um dos joma-
drama da ineficiência do sistema penitenciário, que listas mais respeitados do Brasil, âncora da SBT e
não cumpre decididamente seu papel, que, na von- que muito contribuiu com Goiás, evitando o tempo
tade da sociedade, inspirou o legislador a definir, todo que se disseminasse o pânico na população.
não vingança legal contra o criminoso, mas a sua re- O "Midiopata" Pareja é bandido, Sr. Presidente,
cuperação, esse drama, repito, é patente. srªs e Srs. Deputados, com dezessete processos de

Esse quadro caótico e vergonhoso obrigou o roubo na Justiça goiana - seqüestrador, extorquidor,
Governo Federal, através do Presidente Fernando megalômano, perigoso, de vaidade exibicionista,
Henrique, a indultar presos para desanuviar um pou- mas daqueles que se desidratam quando estão sozi-
co os presídios. A falta do cumprimento da obriga- nhos diante do perigo e, ali, toda a sua coragem fica
ção de construir penitenciárias novas por anos a fio, descartável como o conteúdo de um vaso noturno.
fez com que o número elevadíssimo de condenados Ressalto, pois, como altamente positivo o com-
se promiscuísse em xadrezes supertotados. portamento da imprensa goiana, que soube colocar

Uma Comissão de Alto Nível, nomeada pelo cada personagem em seu devido lugar e não se ren-
Governador, solucionou com sucesso o motim. E eu deu à tentação de fabricar falsos heróis, transfor-
pergunto, Srs. Parlamentares: nessa situação total- mando bandido em mocinho, deixando de se impor-
mente adversa, quem são os heróis? Homens de tar com a existência de dezenas de homens e mu-
bem, que trabalham, pagam seus impostos, assu- Iheres que mais uma vez foram colocados em peri-
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go, com vítimas fatais, como a moça paulista que foi garantir a execução dos serviços de topografia para
baleada e morta na entrada de Brasília. E o mais o todo o trecho de Tucuruí a Itaituba. Infelizmente,
grave: sem se importar com o estereotipado e peri- com os problemas de cassação do mandato do Pre-
goso exemplo para nossos jovens, já tão carentes sidente Collor só foi possível ser executado o servi-
de lideranças verdadeiras. ço de topografia entre Tucuruí e Altamira. Agora, fe-

O SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. Sem re- Iizmente, conseguimos que esta Casa aprovasse re-
visão do orador.) - Sr. Presidente, S~S e Srs. Depu- cursos da ordem de 12 milhões e 500 mil reais, do
tados, em primeiro lugar, gostaria de me solidarizar Orçamento Geral da União, para a implantação des-
com os funcionários públicos federais, que estão em se Iinhão da Eletronorte, ao mesmo tempo em que
greve. A greve está acontecendo por pura intransi- no próprio orçamento da Eletronorte também cons-
gência do Governo, que deveria ter negociado com tam mais 21 milhões de reais para a execução da-
o funcionalismo em janeiro, atendendo às reivindica- quele trecho.
ções básicas, mas não o fez. Repito: só estamos Desta forma, assim, estivemos com o Ministro
presenciando essa greve por conta e o Governo não das Minas e Energia, na semana passada, e S. EX-
ter tido o mínimo de transigência com o movimento. nos informou que os editais da licitação da concor-

Em segundo lugar, manifesto a minha estra- rência pública para a execução do Iinhão da Eletro-
nheza em relação à notícia da possibilidade de que norte que vai levar energia de Tucuruí até Altamira,
ainda hoje venhamos a votar um requerimento de já estão prontos para serem publicados. E o segun-
urgência para o projeto do Ministro Paulo Paiva, que do edital para o serviço de topografia e conclusão do
trata do serviço temporário e da flexibilização da projeto técnico final de Altamira até Itaituba também
mão-de-obra. De acordo com o art. 153 do Regi- será assinado na mesma oportunidade.
menta Interno, a urgência pode ser requerida quan- Venho, portanto, fazer este registro e endere-
do: tratar-se de matéria que envolva a defesa da so- çar meus agradecimentos pessoais ao Sr. Ministro
ciedade democrática e das liberdades fundamentais das Minas e Energia, Raimundo Brito, pelo empe-
- o projeto não trata disso; tratar-se de providência nho.
para atender a calamidade pública - o projeto não Era o que tinha a dizer.
trata disso; visar à prorrogação de prazos legais a se O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO.
findarem, ou a adoção ou alteração de lei para apli- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
car-se em época certa e próxima - o projeto também srªs e Srs. Deputados, recentemente foi aprovada,
não trata disso; e pretende-se a apreciação da maté- pelo Senado, emenda visando beneficiar os policiais
ria na mesma sessão. dos ex-Territórios. Da mesma forma, tal emenda foi

Causa muita estranheza tudo isso, porque aprovada na Câmara Federal, numa decisão unâni-
esse projeto deveria tramitar pela Comissão de me das lideranças que se faziam presentes no ple-
Constituição e Justiça e de Redação e pela Co- nário.
missão de Trabalho, para que pudéssemos dis- Considerando, as negociações que estavam
cuti-Io devidamente, diante das pressões ou das ocorrendo no âmbito do Ministério da Justiça e do
ações da Oposição quanto à reforma da Previ- Ministério da Administração, esperávamos a sanção
dência. por parte do Poder Executivo.

O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA. Sem re- Lamentavelmente, fomos surpreendidos com o
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"Is e Srs. Depu- veto do Poder Executivo a uma emenda que, tão-so-
tados, venho a esta tribuna, porque, desde 1991, mente, reparava uma injustiça contida no projeto do
quando aqui chegamos, vimos lutando junto ao Mi- Governo, o qual não tomou conhecimento da legisla-
nistério da Infra-Estrutura, junto à Eletronorte, a fim ção que assegura isonomia salarial com a Polícia do
de que fosse construído o Iinhão da Eletronorte para Distrito Federal.
levar energia da Hidrelétrica de Tucuruí até às cida- É inadimissível o Poder Executivo encaminhar
des de Altamira, Rurópolis e Itaituba, atendendo, para este Congresso um projeto totalmente discrimi-
desta forma, a todos os Municípios situados ao lon- natório, que estabelece aumentos salariais diferen-
go da Transamazônica. ciados para quem exerce a mesma atividade.

Acompanhamos o processo desde o início, Da mesma forma, é difícil para uma categoria
com o projeto básico aprovado pelo Departamento como a dos policiais dos ex-Territórios entender e
Nacional de Águas e Energia Elétrica. Em 1993, compreender a ingratidão·do Governo Fernando
conseguimos alocar recursos do Orçamento para Henrique, que não considerou o sacrifício e o risco
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de vida que passaram, em defesa do ainda Território superior a noventa dias, e aos contratos para a reali-
de Rondônia, onde atuaram lado a lado com desbrava- zação de serviços transitórios.
dores daquela época, enfrentando todo tipo de perigo. De acordo com a proposta do Executivo, o con-

Por esta razão, Srs. Parlamentares, entendo trato temporário poderá passar a ser firmado para a
que o Congresso ao analisar os vetos do Presidente realização de qualquer tipo de atividade, desde que
da República, deve reparar a injustiça cometida con- as vagas preenchidas dessa maneira representem
tra os policiais dos ex-Territórios. acréscimo no quadro de pessoal da empresa e não

Concluindo, Sr. Presidente, quero solicitar ultrapassem 20% do seu número de empregados.
o apoio de todos os parlamentares desta Casa, O texto do projeto também prevê a redução
na próxima semana, ao analisarmos vetos do temporária, até 31 de março do próximo ano, das
Poder Executivo. Da mesma forma como vota- contribuições sociais destinadas ao Sesi, Senai, Se-
mos favoravelmente ao pleito dos servidores po- nac, Sesc, Sest, Senat, Sebrae, Incra, salário-edu-
Iiciais dos ex-Territórios, que façamos o mesmo cação e seguro de acidente do trabalho nos contra-
novamente. tos temporários realizados segundo o novo modelo.

- Sr. Presidente, gostaria que meu pronuncia- Hoje, para contratos de um ano e sem conside-
mento fosse divulgado pelo programa A Voz do Brasil. rar o custo do tempo não-trabalhado, como feriados,

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Será domingos e férias não-remuneradas, uma empresa
atendida a solicitação do nobre Deputado, nos ter- paga 58,4% a mais que o salário do trabalhador a tí-
mos regimentais. tulo de encargos sociais e trabalhistas. Com as alte-

Concedo a palavra ao nobre Deputado Simão rações propostas pelo Governo, nos novos contratos
Sessim. temporários esse custo cairá para 24,52%.

O SR. SIMÃO SESSIM (PSDB - RJ. Pronuncia A alíquota do FGTS, para esses contratos, se-
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. ria reduzida de 8 para 2%, mas a proposta prevê
Deputados, combater o desemprego é hoje o grande que a convenção ou acordo coletivo poderá obrigar
desafio de todas as nações do planeta. Houve épo- o empregador a realizar depósito mensal vinculado a
ca em que nível de emprego e crescimento econô- favor do empregado, com periodicidade determinada
mico caminhavam juntos, mas o assombroso au- de saque, além da parcela do FGTS de 2%.
mento da produtividade industrial e a derrubada, Essas reduções somente seriam mantidas en-
acelerada, das fronteiras comerciais entre os países quanto o número de empregados e a folha salarial
alteraram por completo essa regra. da empresa fossem maiores que os do mês imedia-

Não basta mais criar-se um quadro favorável à tamente anterior à primeira contratação sob o novo
prosperidade econômica para que se garantam pa- sistema. Todas essas exigências destinam-se a evi-
drões satisfatórios de oferta de trabalho. O combate tar a mera substituição de mão-de-obra, garantindo
ao desemprego exige das sociedades contemporâ- o atendimento do propósito primordial do projeto,
neas ações concretas para a criação de novos pos- que é a criação de novos empregos.
tos de trabalho, num esforço continuado que conju- Além de tornar o contrato de trabalho por prazo
gue empenho e criatividade. determinado mais abrangente e vantajoso para as

No Brasil, as conseqüências perversas da empresas, a proposta também altera o art. 59 da
modernização industrial e ela globalização da econo- CLT, que trata das horas extraordinárias. A nova re-
mia têm sido agravadas por uma legislação traba- dação sugerida para o dispositivo legal limita a reali-
Ihista completamente desatualizada, incompatível zação de horas extras, para os trabalhadores com
com a extrema competitividade exigida de todos os jornada de 44 horas, a no máximo 120 por ano.
setores da economia. Todos sabemos que a hora extraordinária per-

Precisamos rever com urgência, srªs e Srs. deu o seu significado original, de atender a cargas
Deputados, as leis que regulam as relações de tra- eventuais de trabalho, e passou a ser utilizada roti-
balho em nosso País. Passo importante nesse senti- neiramente pelas empresas como forma de reduzir o
do foi dado recentemente pelo Governo, ao encami- seu quadro de funcionários. Com essa limitação o
nhar à apreciação desta Casa uma interessante pro- Governo espera que seja recuperado o sentido origi-
posta para ampliar a abrangência do contrato de tra- nal do dispositivo, criando a necessidade de novas
balho por tempo determinado. contratações.

Atualmente, esse instituto só se aplica aos con- Outra alteração proposta pelo projeto para o
tratos de experiência, que não podem ter duração art. 59, modifica o sistema de compensação da jor-
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nada de trabalho através de horas extras. Atualmen
te, essa compensação é semanal, ou seja, o exces
so de horas trabalhadas em um dia pode ser com
pensado pela correspondente diminuição em um ou
tro dia, desde que não se ultrapassem a soma de
horas semanais e o limite de dez horas diárias.

O projeto do Governo propõe a compensação
anual, mantendo o limite de dez horas diárias. Essa
modificação permitirá melhor planejamento empre
sarial e a otimização dos recursos disponíveis nos
casos em que há aumentos eventuais de produção.

Considero o projeto de lei elaborado pelo Sr.
Ministro do Trabalho, Paulo Paiva, extremamente
oportuno e não tenho dúvidas de que atingirá com
sucesso a meta de criar novas oportunidades de tra
balho no País.

Ao condicionar a adoção desse-modelo à cele
bração de convenção ou acordo coletivo, a proposta
valoriza o caminho da negociação entre patrões e
empregados. Está, portanto, perfeitamente afinada
com c espírito maduro que, cada vez mais, tem pre
valecido nas relações trabalhistas no nosso País.

Para concluir, quero conclamar todos os no
bres colegas a examinarem com atenção esse proje
to, que certamente vai resgatar milhares de trabalha
dores brasileiros da triste situação de desemprega
dos. É hora de abrirmos o caminho da lei para rela
ções trabalhistas mais adaptadas aos tempos atuais,
que ampliem o nosso mercado de trabalho sem pre
judicar a competitividade de nossas empresas.

O SR. JOSÉ FRrrSCH (PT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sras e Srs. De
putados, venho hoje a esta tribuna louvar os esfor
ços do Movimento de Mulheres Agriculturas de San
ta Catarina, que promove uma campanha para aler
tar as trabalhadoras rurais sobre a importância da
documentação pessoal no processo de inclusão so
cial. O movimento quer ampliar o número de agricul
toras devidamente registradas nos órgãos govema

.mentais, com carteira de identidade, certidão de
nascimento e casamento, CPF, título de eleitor, car
teira de trabalho e previdência, bloco de notas de
trabalhadora rural e carteira sindical.

Este é um grande passo na luta contra a exclu
são social, pois ao garantir o acesso dessas traba
lhadoras à institucionalidade, garante-se também uma
forma de tirá-Ias da marginalidade econômica e políti
ca à qual foram relegadas por quatro séculos de domi
nação, recuperando os seus direitos de cidadania.

Devemos, portanto, aplaudir a iniciativa do Mo
vimento de Mulheres Agricultoras de Santa Catarina,
por sua criatividade em solucionar um problema so-

cial de tamanha importância. Tal iniciativa é espe
cialmente necessária num país como o nosso, onde
mais da metade da população tem seu acesso à ci
dadania negado, pelo analfabetismo, pela fome e a
miséria, pela exclusão resultante de deficiência físi
ca ou mental, pela marginalização do mercado for
mai de trabalho, pelo não-acesso à saúde e à segu
ridade social, ou até mesmo pela falta de qualquer
documento de identidade ou instrumento de inser
ção social.

Mas, Sr. Presidente, não podemos ignorar o
grito que se esconde nos nossos aplausos. Trata-se
do grito desesperado de milhões de brasileiros que
encontram-se tão desamparados pelo Estado e que
são forçados a tomar para si as suas mais simples
obrigações.

Pois eu pergunto: o que a irresponsabilidade,
a incompetência, a desumanidade e a perfídia dos
últimos governos fizeram com o Estado brasileiro?
Enquanto crianças sofrem de desnutrição, morren
do perante as portas cerradas da rede pública de
saúde, onde está o Estado? Enquanto 32 milhões
de brasileiros vivem na mais absoluta miséria,
onde está o Estado? Onde está o Estado brasilei
ro, enquanto 50 mil pequenos produtores rurais
são levados à falência pela truculência da política
agrícola elaborada pelos burocratas deste Gover
no?

Será verdade que o Estado brasileiro já foi dizi
mado pelas políticas deste ex-sociólogo, ex-acadê
mico, ex-Senador, ex-comunista, ex-hurnanitário Sr.
Fernando Henrique Cardoso? Será verdade que o
Estado brasileiro já foi entregue aos escusos interes
ses dos grandes bancos, latifúndios e corporações
nacionais e internacionais, junto com a honra deste
Governo descomprometido com os desejos do povo
e permeado pela corrupção e pelo fisiologismo de
senfreado?

Sr. Presidente, eu espero que não. E eu insisto
em acreditar que todo e qualquer retrocesso pode
ser revertido pela determinação dos trabalhadores
brasileiros em travar combate direto com este vam
piro social, político e econômico chamado liberalis
mo, essa máquina de destruir vidas, e furtar espe
ranças.

O SR. ADÃO PREITO (PT - RS. Sern revisão
do orador.) - Sr. Presidente, sras e Srs. Deputados,
venho mais uma vez a esta tribuna denunciar a ação
do Governador do nosso Estado, Sr. Antônio Britto,
que continua utilizando recursos do povo do Rio
Grande do Sul, em matérias pagas nos grandes veí
culos de comunicação do Estado para anunciar a Ii-
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beração do crédito-manutenção dos pequenos agri- obrigação social do Governo. As ações govema-
cultores atingidos pela seca. mentais tendentes a solucionar os problemas de

Além desta exorbitância de gastos com propa- saúde, moradia, educação e de infra-estrutura das
ganda, há a exorbitância de gastos com suas via- classes pobres das zonas urbanas, ainda quando
gens ao interior, para fazer a entrega dos cheques, importem em grandes desapropriações por utilidade
priorizando essa entrega nos Municípios administra- pública, que também é interesse social, não geram
dos pelo PMDB, Municípios onde os agricultores não tanta polêmica nem assumem conotações ideológi-
se mobilizaram, numa clara expressão da utilização caso Fala-se hoje, tranqüila e serenamente, em fun-
deste fato para potencializar a campanha eleitoral ção social da propriedade urbana, sem que céus e
nestes Municípios. terras desabem. O mesmo não acontece quando se

Já tenho dito aqui mesmo desta tribuna que se procura definir esse instituto no âmbito das relações
o Governo tivesse utilizado todo o recurso público agrárias.
dos cidadãos do Rio Grande do Sul para comple- É incontestável que se evoluiu bastante neste
mentar o valor liberado para cada famnia, talvez as País no que concerne ao candente tema da reforma
famílias tivessem recebido os R$2 mil que ele mes- agrária. Há pouco mais de vinte anos, corria-se risco
mo anunciou ter conseguido junto ao Governo Fede- de vida, e quantos a perderam, pelo só fato de falar
ral, e não teria ele que passar pelo vexame de entre- em reforma agrária ou pretender implantá-Ia no Bra-
gar um cheque de R$400 reais por família, contradi- sil. Aspiração essa que não era e não é somente de
zendo o que anunciou. quem professa ideologia progressista, ou comunista,

Mas talvez o Govemador tenha que gastar como queriam e ainda querem os mais conservado-
mesmo esta fortuna, em vista do que não tem nada res, mas também aspiração de quem, mais humani-
de relevante, como ação de seu governo para a agri- tário, se preocupou sempre com as desigualdades
cultura, para a saúde, para a educação e para as sociais, tanto mais injustas quanto mais gritantes.
áreas sociais. Tem que fazer mesmo é caridade com Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a re-
chapéu alheio, pois nem isso poderia estar apresen- forma agrária deve ser vista com a mesma isenção
tando aos gaúchos, não fosse a organização dos pe- de ânimo, deve ser tratada com a mesma serenida-
quenos agricultores, não tivessem estes, antes, de e os mesmos objetivos que orientam aquela ur-
dado o lombo aos cacetetes da Polícia, a mando bana. A reforma agrária tem, em seu primeiro mo-
dele próprio. Por isso não nos espanta nenhum pou- mento, muito de social e pouco de econômico. Num
co esta atitude do Govemador, pois quem não tem segundo momento, que não se faz esperar muito,
dignidade para assumir suas próprias ações, pega esses dois fatores, econômico e social, interagem,
emprestado de quem as tem. E financiado por estes fazendo-se asseguradores de uma existência digna,
mesmos. conforme os ditames de justiça social previstos pelo

O SR. COSTA FERREIRA (Bloco/PFL - MA. art. 170 da Constituição Federal.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Bastante significativo ainda, porque se configu-
sras e Srs. Deputados, até quando o descaso, o de- ra um benefício palpável, é o seu efeito inibidor da
sinteresse e a insensibilidade dissimulados continua- debandada do campo em direção à cidade, engros-
rão a dirigir as ações dos órgãos governamentais e sando o contingente do submundo urbano, da indi-
do próprio Governo, primeiramente, na área da refor- gência vergonhosa, desumana. Para estes gastam
ma agrária? muito mais os governos, quando decidem propiciar-

Até quando, Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Depu- lhes os meios e as condições de dignidade social,
tados, estaremos nós e toda a sociedade brasileira à de cidadania.
mercê dos caprichos ideológicos daqueles que, de- Ao contrário, os investimentos tendentes a pro-
tentores do poder e da faculdade de agir em favor mover a reforma agrária, além dos benefícios já
dos mais necessitados, fecham os olhos aos graves mencionados, propiciam retomo financeiro a curto
problemas da área rural? prazo, porque se trata de investimentos feitos em

A reforma agrária, senhores, não pode e não meios de produção que, sabemos todos, quando
deve estar atrelada à ideologia política. Sua execu- bem aparelhados, vêm de se constituir em fonte pe-
ção impõe-se em nosso País como medida obrigat6- rene de progresso econômico e bem-estar social.
ria, tanto quanto obrigatório é, por exemplo, o cus- E é este, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
teio da Previdência Social. É preciso desideologizar ponto nodal de todo um procedimento reformista. É
a reforma agrária para entendê-Ia, hoje, como uma aqui que falharam, na sua grande maioria, os pro-
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gramas oficiais de reforma agrária. Refonna agrária sionistas, por pretender confiscar-lhes direitos legíti-
não é loteamento urbano. Refonna agrária, para que mos e inúmeras conquistas, obtidas nas grandes lu-
seja autêntica e eficiente, exige que ao assentamen- tas reivindicatórias, ocorridas através dos tempos.
to anteceda e se suceda uma séria de providências Não são poucas as vezes que tenho vindo a
e ações ordenadas e sistematizadas, sem o que a esta tribuna protestar contra a proposta. Desde a
falência do empreendimento é inexorável. Comissão Especial, da qual fui membro titular, rep-

Não foi isso que vimos até agora. Durante anos resentando a bancada do PDT, já percebia os cami-
a preocupação era com a quantidade de trtulos en- nhos tortuosos e anti-regimentais que seriam percor-
tregues, porque isso dava ibope. Não era com a ridos pela esdrúxula matéria. O Govemo sempre fu-
qualidade de vida e com a dignidade do trabalhador giu das discussões e do debate. Sempre furtou-se a
rural e sua famrlía. esclarecer, de fonna transparente, o orçamento da

E tão grande foi o abuso, e tantos foram os previdência pública, limitando-se, tão-somente, a de-
desmandos que se fez necessário erigir a manda- fender a necessidade do aumento das receitas e di-
mento constitucional, a obrigatoriedade da compati- minuição dos deveres, com o conseqüente confisco
bilização das ações de política agrícola e de reforma de direitos. Extinguiu a própria Comissão de discus-
agrária. Isto quer dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputa- são do tema, através de ato da Presidência desta
dos, que em um programa de reforma agrária devem Casa, para jogar à decisão do Plenário, sem qual-
ser previstos e assegurados, obrigatoriamente, não quer balizamento político ou social, inclusive quanto
somente os assentamentos e titulações, mas tam- as suas graves repercussões, um tema tão polêmico
bém, os instrumentos creditícios e fiscais, os preços e intrincado.
mínimos compatíveis com os custos de produção, a Perdeu, e perdeu gravemente, tão logo foi pos-
garantia de comercialização, o incentivo à pesquisa to em votação o substitutivo do Deputado Euler Ri-
e à tecnologia, a assistência técnica e extensão ru- beiro, que havia sido, com pouca conotação ética,
ral, o seguro agrícola, o cooperativismo, a eletrifica- negociado pelo próprio Govemo.
ção rural, a irrigação e a habitação para o trabalha- Partiu então, esse mesmo Govemo, para a
dor rural. obra de cooptação de Deputados. Negócios à base

Como disse há pouco, tantos foram os absur- do é dando que se recebe, envolvendo cargos públi-
dos cometidos em nome da refonna agrária que a cos, arranjos políticos, promessas infindáveis, negó-
esta Casa impõe-se o dever cívico e moral de acom- cios diversos, foram noticiados fartamente, pela im-
panhar as ações do Poder Executivo, fiscalizando os prensa do País inteiro.
procedimentos no campo da refonna agrária, os re- Mas, como se não bastasse, as atitudes dos
sultados deles decorrentes, tendo em vista não so- governistas continuaram sendo injustas e arbitrárias,
mente a perfeita consecução dos objetivos a que se a ponto de ser designado novo relator para, nesse
propôs, como, também, a aplicação dos recursos mesmo plenário, ao arrepio da seqüência normativa
públicos. prevista pelo Regimento Interno, tentar salvar o que

A implementação de urna reforma agrária con- fora perdido. E o Deputado Michel Temer, apesar de
sentânea com os parâmetros constitucionais a que jurista conceituado e Parlamentar brilhante, prestou-
nos referimos há pouco é procedimento de gestão se a esse papel.
administrativa, sujeito à fiscalização e controle do Os apelos à lucidez e ao bom senso sempre
Congresso Nacional, de suas Casas e das Comissõ- foram inúteis. Eu mesmo fiz vários, desta tribuna,
es. E não podemos nós, sob pena de sennos, junta- ao Presidente da República, para que refletisse
mente com o Poder Executivo, responsabilizados melhor e não impusesse aos governistas essa
pela sociedade, alhear-nos dessa tarefa. nova afronta ao Parlamento e as suas normas re-

O SR. SíLVIO ABREU (PDT - MG. Pronuncia gimentais. Foram muitos os apelos pela retirada
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. da proposta.
Deputados, a malsinada proposta de modificação E não apenas isso. Era o clamor da população
das normas previdenciárias, já era previsto que não vinculada à previdência pública que, pelas nossas
terminaria bem. E, realmente, não está podendo ser vozes, era diariamente transmitido, através dos inú-
concluída nos termos regimentais e constitucionais. meros protestos aqui formulados. Nada adiantou. Os

É que trata-se de tentativa injusta, confiscatória governistas, em nova afronta, passaram a ameaçar
e afrontosa ao próprio Estado de Direito, que vem com a alteração das próprias normas regimentais,
aterrorizando os trabalhadores, aposentados e pen- objetivando impedir a ação oposicionista, em face de
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uma substancial diminuição dos destaques para vo- Governo resiste em incorporar as correções legais
tação em separado. devidas.

Infelizmente, uma total insensibilidade continua Por outro lado, graves questões estruturais
levando o Governo, teimosamente, a continuar insis- também estão a minar a Previdência Social no Bra-
tindo em trafegar nesse terreno movediço. sil. Baseada nos salários pagos no País, a arrecada-

Finalmente o Poder Judiciário, ínclito e firme ção demonstra haver dois contribuintes para um be-
aos ditames constitucionais, decidiu ingressar na neficiário. Estima-se que, por volta de 2030, a rela-
questão, através de concessão de medida liminar ao ção entre ativos e inativos será de 1,1 para um.
mandato de segurança, impetrado pelo meu Partido, O aumento do número de aposentados, causa-
o PDT, e subscrito, também por outras siglas pro- do pelo crescente envelhecimento da população, e o
gressistas. decréscimo do quantitativo de contribuintes - as em-

O Ministro Marco Aurélio Melo, ao decidir pela presas vêm cortando funcionários - são a espinha
concessão da referida segurança, na condição de dorsal do descompasso.
Relator, atendeu ao grande clamor nacional, que A par disso, temos a estarrecedora estatística
exigia, realmente, um paradeiro aos afrontosos gra- de que mais da metade da força de trabalho no País
vames que vêm sendo tentados contra os direitos não tem carteira assinada e, por esse motivo, não
adquiridos, contra os atos jurídicos perfeitos, enfim, contribui para o Instituto Nacional do Seguro Social
contra a Constituição Federal, contra o próprio Esta- - INSS, solapando em 50% o orçamento do setor.
do de Direito, contra a população brasileira. Sr. Presidente, somente essas informações

Espero que nos próximos dias, quando do jul- são idôneas para mostrar que toda tentativa de re-
gamento do mérito da medida, venha a mais alta verter o infausto quadro deve passar por esmerada
Corte do Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, reflexão e discussão, nesta Casa do Congresso Na-
com a necessária sensibilidade, mas, sobretudo, cional e no Brasil como um todo.
com a responsabilidade de guardião da Constituição No entanto, o que se viu na votação, em pri-
e das leis, rechaçar definitivamente, essa injusta, iné- meiro turno na Câmara, da reforma da Previdência
dita e impiedosa tentativa governamental e continuar foi uma apreciação a toque de caixa. Não se mexeu
afrontando os sentimentos de direi~~ e de justiça. nos pontos nevrálgicos, não se derrubaram privilé-

O SR. UBALDINO JÚNIOR (PSB - BA. Pro- gios, não se pensou em modificar o árduo cotidiano
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'Is e dos que peregrinam às portas das unidades do INSS
Srs. Deputados, o indivíduo previdente, por defini- pelo País.
ção, é aquele cauteloso, prudente, que se previne Que reforma foi essa? Que desenlace milagre-
do que de mal lhe pode acontecer, seja num futuro so foi encontrado para as palpitantes dúvidas e de-
próximo ou longínquo. sagradáveis perspectivas que se desenham no hori-

O conceito de previdência social também zonte previdenciário brasileiro?
acompanha esse raciocínio, de vez que constitui o Alterar a forma e não modificar em nada o con-
conjunto de normas de proteção e defesa do traba- teúdo é fórmula repetida à exaustão e que, nem por
Ihador, sob a forma de variados benefícios. isso, deixou de mostrar-se ineficaz. O apelo emocio-

Faz-se notória a relevância e a necessidade de nal, via meios de comunicação de massa, também
um sistema previdenciário que venha atender às ne- não é capaz de surtir efeitos concretos no dia-a-dia
cessidades de milhões de brasileiros que para ele do cidadão brasileiro.
contribuem mensalmente. srªs e Srs. Deputados, a se concretizarem as

Entretanto, corno tudo de valioso no Brasil so- modificações apostas ao texto constitucional que tra-
bre colossal desvirtuamento, com a Previdência não ta da Seguridade Social, vislumbramos, com temor,
poderia ser diferente. Seu alto custo operacional e o a iminente implosão do sistema financeiro, uma vez
mau atendimento aos beneficiários são repetida- que as ameaças não foram definitivamente erradica-
mente criticados. das.

A perda de dinheiro, motivada por fraudes e O esgotamento das fontes de financiamento, a
pela desbragada sonegação, atinge cifras bilioná- ampliação do conjunto de benefícios e a manuten-
rias. Via de conseqÜência, as aposentadorias aca- ção de privilégios e distorções são os pontos cen-
bam sendo pagas aquém do nível salarial do traba- trais responsáveis pelo desempenho deficitário da
Ihador da ativa, os benefícios vêm com atraso e o Previdência no Brasil.
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Ignorar essa realidade, atendo-se ao cálculo de coso A nova administração - que exerce uma ativida-
quantos anos mais ou menos deve-se ou não contri- de relevante, sem qualquer remuneração - assumiu
buir, ou ainda discorrer sobre a conveniência de uma postura de sobrevivência na manutenção de
manter os benefícios vinculados ao salário mínimo, atividades essenciais e, por conta e risco, adquiriu
é comportamento típico daqueles que se deliciam e veículos, equipamentos hospitalares, instrumental ci-
se ocupam com louvor da incumbência de dourar a rúrgico, rouparia, equipamentos de cozinha, linhas
pnula. telefônicas, fac-símile, central de informática, leitos

Desejamos, pois, registrar nossa opinião acer- hospitalares e, inclusive, um moderno tomógrafo
ca da reforma maquiadora da Previdência Social em computadorizado de corpo inteiro.
andamento. Não compactuamos, Sr. Presidente, Essas melhorias foram vitais para o desempe-
sras e Srs. Deputados, com nenhuma proposta que nho do Hospital Regional, aumentando em 64% a
não vise, precipuamente, ao bem-estar dos brasilei- capacidade de lotação, funcionamento do centro
ros, que, em última análise, são os responsáveis por obstétrico, berçário, setor de oncologia com serviço
integrarmos esta Casa. de quimioterapia em nível ambulatorial, setor de de-

Era o que tinha a dizer. pendência química, sala de recuperação e serviço
O SR. HUGO BIEHL (Bloco/PPB - SC. Pro- de controle de infecção hospitalar, antes desativado.

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Implantou-se o serviço de tomografia computadori-
Srs. Deputados, não é novidade para esta Casa a zada, formou-se equipe multidisciplinar para atendi-
gravidade dos problemas que afetam os hospitais mento social e ativou-se um centro de processamen-
brasileiros em face do descaso com que os Gover- to de dados para um controle mais eficiente dos ser-
nos Federal e Estadual tratam e conduzem as políti- viços.
cas de saúde neste País. Sou impelido, contudo, a Nesse período, outro importante avanço foi re-
trazer a esta tribuna a particular situação vivida pe- gistrado: o início das obras para instalação da unida-
los hospitais de Chapecó. de de radioterapia, que beneficiará ampla faixa da

O Hospital Santo Antônio - a mais antiga casa clientela hospitalar, diminuindo o fluxo de pacientes
de saúde do oeste catarinense - enfrenta a pior cri- que, hodiernamente, só encontram esse serviço na
se de sua história e, ao que tudo indica, fechará capital do Estado.
suas portas nas próximas semanas, encerrando 46 Enfim, para o Governo do Estado, proprietário
anos de bons serviços prestados. Sobre o drama vi- do Hospital Regional de Chapecó, o convênio com a
vido pelo Hospital santo Antônio, um nosocômio Sociedade Beneficente Lar da Fraternidade foi extra-
criado e mantido pela comunidade, tive a oportuni- mamente positivo, redundando em economia para o
dade de referir-me, em detalhes, na última semana. Erário público. A instituição privada assumiu todos

Agora, cumpre-me expor a situação do Hospi- os encargos do hospital, assegurando e aperfei-
tal Regional de Chapec6, de propriedade do Gover- çoando todos os serviços, enquanto o Estado ape-
no do Estado. Ambos os nosocômios estão umbilical- nas repassa uma contribuição financeira mensal
mente ligados e, corno demonstrarei mais adiante, o para cobrir parte da folha de pagamento de pessoal
fracasso de um incorrerá na derrocada de outro. - R$1 00 mil.

O Hospital Regional de Chapecó é um dos Para se ter uma idéia do que o Estado econo-
maiores nosocômios do Sul do Brasil, responsável, miza com esse convênio, basta informar que o Hos-
hoje, pela assistência médico-hospitalar avançada a pital Regional de Chapecó, submetido à gestão pri-
um milhão de catarinenses. vada, tem 392 funcionários e dois diretores, enquan-

Em 1990, o Hospital Regional enfrentou uma to seu similar, o Hospital Regional de São José, ad-
crise administrativa grave cuja superação resultou ministrado diretamente pelo Governo Estadual, tem
na assunção de sua gerência pela Sociedade Bane- 1.300 funcionários e cinco diretores.
ficente Lar da Fratemidade. Essa instituição sem fins Toda essa dedicação e eficiência não supor-
lucrativos assumiu a gestão hospitalar em 23 de tam, entretanto, doses maciças de indiferença e des-
agosto daquele ano, passando a implantar naquele caso. A contribuição do Estado, que já foi de 2,5 ve-
estabelecimento normas e padrões orientados pela zes a folha de pagamento, Iimita-se hoje a menos de
eficiência gerencial privada. 50% dos custos mensais com pessoal. O SUS, além

Naquele ano, o hospital estava em dificuldades de pagar valores escrachantes, repassa os recursos
financeiras, com diversos equipamentos quebrados, com atraso médio de dois ou três meses. A combi-
leitos desativados e falta de muitos aparelhos rnédi- nação de preços irreais com atrasos sistemáticos
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originou um processo de descapitalização com gran- Mas isso não é tudo. Inaugurado há doze anos,
de impacto sobre as casas de saúde. a penúria em que sempre operou o Hospital Regio-

O que ocorre, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nal acabou anulando os avanços conquistados pela
é que a rede hospitalar não suporta conviver com instituição gestora, a Sociedade Beneficente Lar da
valores pagos pelo sistema SUS que estão fora da Fratemidade, não permitindo que, nos últimos anos,
realidade. Essa distorção pode ser melhor visualiza- fossem adequadamente mantidos e recuperados
da com a seguinte analogia. Enquanto um hotel de seus equipamentos.
menor categoria cobra de R$40 a R$60 reais de diá- O setor de radiologia está trabalhando com um
ria pelos serviços básicos de hotelaria e uma única quinto de seu potencial pois falta manutenção e a
refeição matinal, os hospitais, que têm a responsabi- maioria dos aparelhos está desativada por falta de
lidade de manter equipes de plantão 24 horas por peças de reposição. Os três intensificadores de ima-
dia, com profissionais de nível médio e superior, gem (aparelhos importantíssimos para redução de
sendo ainda responsáveis pelo fornecimento de qua- fraturas que evitam cirurgias abertas) estão fora de
tro refeições por dia (elaboradas de forma balancea- uso há quatro meses. Os aparelhos portáteis de
da e muitas vezes diferenciadas para atender a res- Raio X pararam de funcionar há uma semana. Os
trições dietéticas específicas), recebem cerca de 13 aparelhos potentes de radiologia estão operando
reais. com 50% de sua capacidade.

Os efeitos arrasadores dessa política de remu- No bloco cirúrgico, os instrumentos estão suca-
neração adotada pelo SUS podem ser avaliados teados sendo quase impossível fazer cirurgias maio-
pelo desempenho do Pronto-Socorro do HRC. Ali res. Mesas cirúrgicas e focos de luz estão em péssi-
são atendidas mensalmente 2.647 pessoas que dei- mas condições. O ar central não funciona e o bloco
xam para o hospital uma despesa média de R$27 cirúrgico transformou-se em uma verdadeira sauna,
mil reais. O SUS e outros convênios reembolsam provocando um grande stress nos que ali trabalham
apenas R$15 mil reais, deixando, só neste setor, um - principalmente os cirurgiões, obrigados a vestirem
prejuízo mensal de R$ 10 mil reais para o estabele- roupas pesadas.
cimento de saúde. No setor de esterilização, as estufas e autocla-

Do conjunto de receitas, 85% são provenientes ves estão funcionando com sacrifício, muitas vezes
do SUS dividindo-se os percentuais restantes entre sendo impossibilitadas as cirurgias pela inexistência
atendimentos particulares e convênios privados. de material esterilizado. Freqüentemente faltam me-
Desde julho, com o advento do plano de estabiliza- dicamentos, camas não funcionam, a UTI encontra-
ção econômica, o Hospital Hegional passou a recor- se também em condições precárias, a edificação
rer a empréstimos bancários, encarecidos por juros está malconservada e, para completar o quadro, os
de 10% ao mês, para honrar compromissos com a funcionários são mal remunerados.
folha de pagamento, fornecedores e serviços de ter- Em razão dessa exposição, faço apelo, que
ceiros. certamente será referendado por esta Casa, para

A Gênese da crise do Hospital Regional de que o Govemo do Estado de Santa Catarina aban-
Chapecó era a mesma dos demais hospitais do País done esta criminosa posição de omissão e, pelo me-
e está calcada em custos não compatíveis com a re- nos, triplique imediatamente o volume de recursos
muneração fixada pelo sistema nacional de saúde, mensalmente transferidos à Sociedade Beneficente
atrasos e cortes sistemáticos variação de custos Lar da Fraternidade, garantindo, assim, pelo menos,
hospitalares em tomo de 3% ao mês com receitas pagamento dos recursos dos que ali trabalham, es-
estáveis, manutenção de equipamentos médicos de pecialmente porque esse Hospital Regional registra
alto custo e, no caso particular de Chapecó elevação elevadíssima taxa de ocupação em razão do suca-
do custo de atendimento por paciente em razão de teamento elou fechamento de hospitais comunitários
representar um pólo regional que presta serviços de de toda a região. Ou então que assuma em definitivo
alta complexidade. o que é seu, passando a responder por 100% dos

Pois bem: esse quadro será ainda mais agra- gastos da casa de saúde e realizando concursos
vado. Com o anunciado fechamento do Hospital para admitir todos os profissionais necessários ao
Santo Antônio, toda a clientelá ali atendida será hospital.
transferida para o Hospital Regional, que já trabalha Como se conclui facilmente, Chapecó e o oes-
no limite de sua capacidade e fatalmente entrará em te estão ameaçados de ficar sem um hospital em
colapso operacional. funcionamento pleno, em face dos setores do Hospi-
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tal santo Antônio e do sucateamento do Hospital sidente da República desmoralizado, que terá de go-
Regional - dois exemplos marcantes da irresponsa- vernar mais três anos sob o signo da derrota pes-
bilidade de nossos governantes. soaI. Se alcançar a graça da reeleição, o que não

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA. Pro- fará a máquina governamental para garantir a vitória
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr% e do continuísmo?
Srs. Deputados, não é de hoje que o Presidente Fer- Pelo espetáculo de fisiologismo explícito de
nando Henrique Cardoso fala em sua reeleição. que foi palco a República nos últimos dias para ga-
Este é um sonho acalentado desde os primeiros dias rantir apoio da Previdência e na votação da Lei de
de glória que lhe rendeu a mágica do Plano Real. AI- Patentes, é inevitável uma pergunta: que condições
gumas vezes mais discreto, outras nem tanto, o Pre- morais e éticas terá este governante para presidir
sidente sempre foi pródigo em insinuações em maté- sua própria eleição?
ria de continuísmo. Afinal, empáfia e a,rr~gância não Vale argumentar, que do ponto de vista teórico,
lhe falté~.m para se autoproclamar o, UnlCO tutor da a tese da reeleição é polêmica, mas se legitima no
modernidade, o novo fundador do Pais. debate mais amplo das idéias políticas. Não somos

Mas, reconheçamos, desta vez o Presidente daqueles que consideram sua instituição uma ruptu-
exagerou. Ainda em Buenos Aires estimulado pelo ra com 100 anos de tradição republicana, Entende-
Presidente Menen, outro salvador da modernidade', mos apenas que neste momento, de tão escassas
Fernando Henrique Cardoso lançou-se a uma aven- lideranças de tanta depreciação da classe política, o
tura sem volta. E numa tentativa grosseira de coop- mais recomendável é a renovação, a abertura de es-
tação dos Prefeitos, que, em tese, pressionariam os paço para surgimento de novas lideranças, de depu-
congressistas, atropelou o bom senso e o mínimo de ração da vida pública pelo sacrossanto instituto do
prudência que se recomenda a um Chefe de Estado. voto popular.
Acho conveniente que o assunto ~ela discutido, en- Era o que tinha a dizer.
q~anto houver temp,o para ~ ~eelelçao de Prefeitos, O SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB _
aflITn?u nosso Presidente ViaJante, p.ara a efêmera RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
eufona de algumas dezenas de Prefeitos que adora- t S S D utad h ta t 'b
ri tem' r oder e, raso e rs. ep os, ven o a es ri una
am e lza -se n? p ._ enaltecer a decisão do Ministério da Saúde, de con-

Com o Prefeito de Sao Paulo, Paulo Maluf, a vocar a X Conferência Nacional de saúde.
reeleição assumiu o tom conspiratório, próprio dos N ~ rt . d d . 'I _
espíritos autoritários. Aí continuísmo rima com fisio- . esse evenlO ce'da~ente a socle a e?V1 or
logismo. Se para sufocar a CPI dos Bancos Maluf Ie- ganlza~a terá OPO~U~I a

d
e de declar~r quais, suas

vou do Tesouro mais de 3 bilhões de reais na rene- nece~ldades e pnonda es, no que diZ respe~o .ao
gociação da dívida da Prefeitura de São Paulo o es- atend!mento q~e terá por p~rte do Poder Publico
cambo da reeleição é, no mínimo, incalculável. tambem das Unidades conveniadas ao SU~. _

Aqui não cabem considerações teóricas sobre Esse será o g.rande fórum de dlscussoes,
a tese da reeleição. A questão é prática operacional, onde toda a_estratégia ~ ser adotad? nas três esfe-
a começar pela sua inviabilidade quanto aos prazos ras de atençao será efetivamente dehneada.
regimentais para a tramitação de uma proposta de Chegou ao meu conhecimento a inclusão, na
emenda constitucional desta natureza. É claro que comissão organizadora daquele evento, de repre-
este seria um detalhe desprezível, em especial para sentantes da Fundação Nacional de Saúde - FNS,
quem tripudia cotidianamente sobre o Poder Legisla- hoje o celeiro técnico do Ministério da Saúde espe-
tivo, para quem autoriza permanentemente o rolo cialmente no que diz respeito ao controle e preven-
compressor, para quem sufoca deliberadamente ção de endemias e no trato de programas especiais
qualquer manifestação de oposição, para quem não de saúde.
se vexa rasgar o Regimento ou até violar a Consti- Certamente, que a inclusão daqueles técnicos
tuição. em muito fortalecerá a organização do evento maior

Do ponto de vista prático, o açodamento da da saúde brasileira pela própria experiência que
manifestação presidencial prenuncia um perigoso aqueles representantes têm acumulado ao longo de
quadro de instabilidade, como tantos que a história décadas de trabalho árduo e sério, em favor da saú-
republicana registrou, quando o vírus do continuís- de pública brasileira.
mo contaminou o governante de plantão. Se o Con- Congratulações ao Sr. Ministro da Saúde, por
gresso Nacional negar a reeleição, teremos um Pre- tal decisão das mais acertadas.
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O SR. JORGE TADEU MUDALEN - (Blo- via Dom Pedro I ao km 53,6 - Atibaia, as obras se-
colPPB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. rão realizadas com implantação de pedágio, polícia
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no dia 23 de rodoviária, duas pontes sobre o rio Atibaia, o trevo
março último quando em concorrida presença da po- de acesso à cidade, quatro passarelas, seis passa-
pulação da classe política dos Srs. Prefeitos, o ExmQ gens inferiores, uma passagem superior com quatro
Sr. Governador do Estado de São Paulo anunciou faixas de rolamento em duplo sentido no trevo, além
no quilometro 39 da BR-381, na cidade de Atibaia, da recuperação do acesso à SP-8-Bragança Paulis-
retomada imediata das obras de duplicação e me- ta/Socorro. Do km 53,6 ao 71,5 em Mairiporã, have-
Ihoramento da Rodovia Fernão Dias. Com imensa rá um trecho com quatro e outro com seis faixas de
satisfação, presente estive ao ato, acompanhado de rolamento, praça de passagem, cinco passarelas,
autoridades e moradores do município de Guarulhos sete passagens inferiores, uma passagem superior,
que, com muita honra represento neste Congresso serviço de contenção na Serra do Juqueri, ponte so-
Nacional. Há anos venho fazendo gestões junto aos bre o rio Juqueri e acesso à Terra Preta. No trecho
Governos Federal e Estadual, sobretudo, com a po- da divisa Mairiporã-São Paulo - km 71,5 a 79,1 ha-
pulação do bairro de Vila Galvão, onde com muita verá seis faixas de rolamento três por sentido, recu-
honra nasci e resido, pois esse trecho por onde peração do túnel da Mata Fria, construção de dois
margeia a rodovia Fernão Dias é o mais problemáti- túneis, um para duas faixas outro para três, com 500
co com pista estreita, precária condição de pavimen- metros de extensão, duas passarelas, treze viadu-
tação, de sinalização, de acesso, de conservação, tos, uma extensão de 2.344 metros e obras de con-
com constantes congestionamentos e acidentes com tenção de encostas da Serra da Cantareira.
resultados fatais, além de ser o trecho de entronca- Em Guarulhos, a partir do km 79,1 até o km
mento com a Rodovia Presidente Dutra. 85,2 a rodovia terá oito faixas de rolamento, implan-

A Rodovia Fernão Dias liga dois dos principais tação de um posto da Polícia Rodoviária, duas pas-
Estados do Brasil, os de São Paulo e de Minas Ge- sarelas, quatro passagens inferiores e uma passa-
rais e duas importantes metrópoles do País, São gem superior. o trecho entre os km 85 e 90, o mais
Paulo e Belo Horizonte, numa extensão de 563 qui- movimentado por ser entroncamento com a rodovia
lômetros. A exemplo da Rodovia Presidente Dutra, a Presidente Dutra, terá um total de doze faixas de ro-
via Fernão Dias é corredor-transportador de rique- lamento, três passarelas, uma passagem inferior,
zas. É caminho importante que leva às cidades do quatro passagens superiores, acesso aos terminais
circuito das águas onde se localizam as estâncias de carga e canalização do córrego da Paciência e
hidrominerais, com inúmeras fontes cujas proprieda- do rio Cabuçu. Nesses trechos sobretudo entre o
des medicinais de suas águas indicadas para a cura bairro de Vila Galvão e a rodovia Presidente Dutra
de várias doenças, como asma, dermatoses alérgi- terem remanejamento de serviços públicos, mudan-
cas, bronquite, diabetes e outras atraem inúmeros ças da °rede elétrica, esgotos, telefonia e outras. As
visitantes. famílias das favelas Iindeiras serão reassentadas em

As obras estavam paralisadas desde o primei- outras áreas. Os trabalhos incluem a recuperação
ro semestre do ano passado, em virtude do não- da pista existente melhoramentos dos acessos, im-
cumprimento dos contratos pelas empreiteiras. Em plantação da sinalização horizontal e vertical e pai-
nova concorrência, as empresas Via Engenharia, sagismo.
CBPO e Ferreira Guedes foram escolhidas para a O empreendimento é motivo de esperança
empreitada, que tem participação do Governo Fede- para as populações, indústrias, empresas de várias
ral e dos Governos dos Estados de São Paulo e de atividades, produtores de São Paulo, dos Municípios
Minas Gerais e financiamento do Banco Interarnerica- de Guarulhos, Caieiras, Mairiporã, Francisco Morato,
no de Desenvolvimento - BID. OS Governos dos Esta- Franco da Rocha, Atibaia, Bragança Paulista e ou-
dos de São Paulo e de Minas Gerais foram responsá- tros para poderem escoar suas produções com rapi-
veis pelos estudos técnicos 18 de impacto ambiental. dez e segurança e para todos os usuários da Rodo-
As obras no trecho do Estado de São Paulo exigirão via Fernão Dias.
investimentos da ordem de R$143,2 milhões. O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocoIPPB -

No trecho do Estado ale São Paulo, a primeira SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
etapa da duplicação abrange a implantação da se- te, Sras e Srs. Deputados, nos termos regimentais
gunda pista e obras complementares entre São Pau- requeiro transcrição nos Anais da Casa de cartas de
lo e Atibaia. Do km 36,3 entroncamento com a rodo- apoio dos aposentados e pensionistas da 1B Região
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São Paulo, 12 de abril de 1996

São Paulo, 12 de abril de 1996

Exmo. Sr. Deputado Federal
Michel Temer
Tomamos conhecimento de que V. ExB, na de

fesa do seu relatório sobre as reformas da Previdên
cia Social, pretende conseguir que o Deputado Ar
naldo Faria de Sá retire seus Requerimentos de
Destaque, já que os mesmos contrariam as intençõ
es governamentais, e visam a salvaguarda de direi
tos duramente conquistados pelos aposentados e
pensionistas;

Aludimos especialmente ao destaque de n2

0144, que prevê a inclusão de parágrafo ao artigo
201, garantindo a cada ano a Recomposição de
eventuais perdas não alcançadas pelo reajuste.

A inclusão desse parágrafo no texto constitucio
nal, poderá ser uma das garantias de que poderemos
alcançar a Justiça Social que se garantias que se pre
tendeu na Constituição Federal de 1988, mas não se
cumpriu e agora, tenta-se a retirada da Constituição.

Esperamos que, não só o Deputado Arnaldo
Faria de Sá, como outros deputados que apresenta
ram Requerimentos de Destaque visando minorar ou
anular os efeitos dessas tentativas, consigam o seu
intento.

Respeitosamente, José Custódio de Almei
da, Presidente - R. João Pereira, 328, 05074
070São Paulo - SP - Josepha Britto, Secretária
Geral, Av. do Cursino, 104-ap.21-A 04132-00Q-São
Paulo-SP.

São Paulo e Osasco, ao nosso Destaque n2 144 à Exm2 Sr. Deputado Federal
emenda da Previdência, que, se aprovado, garantirá Arnaldo Faria da Sá

recuperação de perdas. Tomamos conhecimento de que o Deputado
A bem da verdade, quero esclarecer que o Re- Michel Temer, responsável pela pretendida Retirada

lator, Deputado Michel Temer, tem procurado encon- da Constituição de muitos e importantes direitos que
trar apoio da área econômica para acolher tal desta- conquistamos duramente na Carta Magna de 1988,
que, e, juntamente com os Deputados Vicente Cas- estará exercendo pressão junto a V. Exll para que
cione e Eliseu Padilha, fez gestões junto ao Sr. Mi- auxilie aquele seu trabalho, retirando seus Requeri-
nistro da Previdência, para compor um texto que mentos de Destaque.

atendesse ao pleito. Depositando nossas esperanças no Destaque
O apoio do Relator é fundamental para o êxito de n2 0144, que pretende corrigir Eventuais Perdas

do acolhimento da emenda, e mesmo antes de estar Não Alcançadas Pelo Reajuste, nós, Aposentados e
nessa condição, o Deputado Michel Temer já co- Pensionistas, temos absoluta certeza de que o deputa-
mentara com este Parlamentar a necessidade de do Michel Temer não conseguirá demover V. ExIl.
atender os aposentados e pensionistas. Em nome do contingente de segurados da Pre-

Conheço sua posição e não tenho dúvida de vidência Social desta Região, esperamos poder co-
que os aposentados e pensionistas, obterão êxito. memorar juntos a inserção desse destaque, impor-

CARTA A QUE SE REFERE O ORA- tante para a nossa sobrevivência, tão ameaçada pe-
DOR: las intenções governamentais.

José Custódio de Almeida, Presidente - R.
João Pereira, 328 - 05074-070 São Paulo - SP 
Josepha Britto, Secretária-Geral, Av. do Cursino,
104-ap.21-A-ü4132-üOO São Paulo - SP.

O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) ...:.. Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a arte de bem governar se manifesta em
dois nfveis. O primeiro é óbvio. Trata-se de identifi
car corretamente os problemas e definir e implemen
tar as soluções adequadas. Se faltam casas, cons
troem-se casas. E assim com os esgotos, as esco
las, os Sivam, os teatros, a energia elétrica, os saté
lites etc. Pode-se errar tanto na identificação dos
problemas como na definição das soluções: Mas o
princfpio de atuação é claro.

O segundo nfvel é mais complexo. Todo gover
no eficiente deve estar dotado de meios para identifi
car as opiniões socialmente relevantes, estabelecer
um diálogo produtivo com as forças polfticas e, final
mente, colocar em prática as decisões democratica
mente tomadas. Sem isso, não adianta definir os
problemas e as soluções, porque elas não serão de
vidamente implementadas.

Ora, no que toca à organização polrtica e de
mocrática da tornada de decisões, as .lições da ex
periência internacional deste século são conclusivas.
Um sistema partidário bem sedimentado é o princi
pal instrumento de articulação de interesse e conhe
cimento sociais para a tomada de decisões públicas,
em um ambiente aOOl1o à criatividade social, mas
sem perder eficiência.

A experiência brasileira também não deixa dú-
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vidas. Todas as nossas tentativas de levar adiante uninominal em distritos com mecanismos que facili-
projetos democráticos e eficazes de governo têm en- tem a representação de minorias e outras vantagens
contrado obstáculos na inexistência de um sistema geralmente atribuídas ao sistema proporcional. Ou
partidário capaz de cumprir suas tarefas de interme- seja, é possível construir um sistema misto consis-
diação entre as aspirações sociais e as decisões de tente.
governo. Este é um assunto que os políticos sempre co-

O mais impressionante é que existe verdadeiro locam na sua pauta de preocupações, mas em um
consenso sobre o tema. Comissões Especiais têm canto quase esquecido da pauta. É preciso que ele
sido instaladas nesta Casa para analisar o nosso retome ao centro das discussões.
sistema de representação política. As conclusões O SR. CANDINHO MATTOS (PSDB - RJ. Pro-
apontam invariavelmente para o papel central que nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
uma articulação partidária consistente desempenha- Srs. Deputados, os problemas habitacionais enfren-
ria, tanto para captar com mais precisão os anseios tados pela população constituem, hoje, uma das
sociais, como para dotar o Governo de meios para mais sérias dificuldades a serem geridas pela admi-
pôr em prática seus projetos. nistração pública, em todos os seus níveis.

Senhoras e senhores, é justamente a relevân- Nos moldes dos demais países em desenvolvi-
cia e permanência do problema que torna indispen- mento, o Brasil tem-se marcado por um grande des-
sável uma solução radical. Para grandes males, compasso entre o ritmo de crescimento da popula-
grandes remédios era costume dizer-se. E precisa- ção urbana e a capacidade de instalação da infra-
mente este o caso. estrutura necessária, o que gera uma realidade as-

O grande remédio é conhecido de todos. A ex- sustadora - um déficit imediato de novas moradias
periência intercional, a análise criteriosa dos meca- de cerca de 6 milhões e a situação de carência de
nismos institucionais envolvidos, tudo aponta para o infra-estrutura em pelo menos 10 milhões de unida-
fato de que não existe maneira mais certa de se des habitacionais já existentes, isto sem falar-se nos
consolidae um número adequado de partidos social- inúmeros problemas de falta de serviços públicos
mente representativos que a instauração de um sis- essenciais, de poluição ambiental e de crescente
tema eleitoral distrital. vulnerabilidade a desastres naturais que conformam

Esta idéia tem passado pelo debate político nossas cidades, principahl1ente nas áreas metropoli-
institucional brasileiro em ondas sucessivas. Algu- tanas. A dificuldade de acesso à terra urbana e à ha-
mas parece que vêm para ficar, mas logo desapare- bitação induz a população a se abrigar onde há pos-
cem. É tarefa de alguns politicos atentos ao tema - e sibilidade concreta para isto: em loteamentos clan-
me coloco entre eles, senhoras e senhores - não destinos, que não observam quaisquer normas de
permitirem que a idéia seja permanentemente es- parcelamento e ocupação do solo, em cortiços, em
quecida, apesar de conhecerem seu destino recor- áreas públicas ou particulares abandonadas, às
rente de vir a luz para logo voltar ao esquecimento. margens dos cursos dágua, nas encostas, embaixo

Como se explica a falta de referências ea um de pontes e de viadutos.
projeto que, não faz mmuito tempo, estava em todas No início do Governo Fernando Henrique
as boca? Arrisco uma resposta. As pessoas muitas Cardoso, o modelo de intervenção oficial nesses
vezes se perdem nas questões que parecem subs- problemas urbanos encontrava-se completamen-
tantivamente mais urgente. A ância de implementar te esfacelado, sucumbido entre as suas contradi-
soluções para os problemas que oservam no cotidia- ções estruturais e a ineficiência do Poder Públi-
no faz esquecer a necessidade imperiosa de dotar o co. A paralisia tomava conta tanto dos órgãos fe-
País dos instrumentos de govemabilidade que toma- derais do setor de habitação e saneamento,
rão possível a implementação de tais soluções. quanto de grande parte dos órgãos estaduais e

Não se percebe que a articulação partidária municipais.
constitui premissa para as políticas substantivas de O atual Governo passou a dar nova orientação
desenvolvimento e justiça social. E as premissas ao sistema de formulação e operação dessas políti-
vêm necessariamente antes das conseqüências. cas setoriais. Extinguiu o Ministério do Bem-Estar

Contra a introdução do voto distrital, não se Social e transferiu suas atribuições para a Secretaria
pode mais argumentar com as críticas tradicionais de Política Urbana do Ministério do Planejamento e
ao sistema. A experiência alemã veio demonstrar Orçamento, com a intenção de retirar o caráter clien-
que é possível conjugar as vantagens da votação telista da atuação federal e de iniciar um processo



Aparecida

O EXEMPLO QUE FICOU

Bouerl Neto
Sempre que morre um político importante ou

alguém que se destacou na vida, no dia seguinte a
·mídia" sob encomenda traz oportuno necrológio,
onde são destacadas as ·qualidades· do falecido.
Certamente, na abordagem que segue não prevale
ceu esse propósito louvaminheiro. Antes, trata-se de
ato de justiça em se registrar para sempre o bom
exemplo que ficou da trajetória luminosa de um ho
mem que foi operoso e gerou obras beneficentes:

Aparecida chorou na última quarta-feira a mor
te de Oswaldo Elache. O ·Oswaldinho·, como era
mais conhecido pela população, ganhou a admira
ção e a gratidão de seus contemporâneos, pelo
amor inexcedível que consagrava à sua profissão de
farmacêutico. Viveu-a, de forma quase que francis-
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de descentralização de funções executivas para Es- ficuldades burocráticas. Se o Poder Executivo enten-
tados e Municípios. der que alguma lei federal deve ser alterada para

Em termos de programas habitacionais especí- contribuir na redução das exigências cartoriais para
ficos, lançaram-se duas modalidades básicas: o Pró- que os empréstimos realizem-se mais agilmente, es-
Moradia e o Programa Carta de Crédito - PRO- tamos totalmente abertos no Congresso Nacional -
CRED. O Pró-Moradia destina-se a famílias com afirmamos sem receio - a receber sugestões neste
renda de até 3 salários mínimos, prevendo a con- sentido.
cessão de financiamento a Estados e Municípios Srs. 'Deputados, em nossa função constitucio-
que, na condição de mutuários, são responsáveis nal de acompanhamento das políticas públicas, te-
pela execução de projetos de construção, aquisição mos a obrigação de discutir permanentemente solu-
e melhoria de moradias, ou ainda de produção de 10- ções para os problemas sociais do País, entre os
tes urbanizados. A seleção dos projetos beneficia- quais, como gestão de primeira grandeza, encon-
dos, vale notar, é realizada por uma instância cole- tram-se as carências habitacionais.
giada democrática especialmente criada para este Era o que tínhamos hoje a dizer.
fim. O Procred, por sua vez, destina-se a pessoas O SR. JOSÉ COIMBRA (BlocoIPTB - SP. Pro.
com renda entre 3 e 12 salários mínimos, que rece- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e
bem cartas de crédito da Caixa Econômica Federal, Srs. Deputados, o Vale do Paraíba perdeu recente-
com as quais podem negociar livremente a aquisi- mente um dos seus políticos mais ilustres e tradicio-
ção de sua casa própria no mercado, o que as livra nais. Farmacêutico por vocação e político por impo-
de inúmeros entraves com agentes intermediários e sição, da camada mais pobre da população, Osval-
empreiteiros. dinho foi repetidas vezes o Vereador mais votado da

Senhores, acreditamos que a linha dos progra- cidade. Sério, trabalhador e humano como poucos,
mas federais de habitação está no rumo correto. dedicou-se por inteiro a seus conterrâneos.
Não podemos deixar de aplaudir diretrizes de des- À sua esposa, Dona Maria Almeida Elache,
centralização, de articulação com a política urbana e representando toda a família enlutada, reafirmo mi-
de transparência. nha solidariedade e solicito ao Sr. Presidente que

Cumpre aqui destacar, no entanto, que o Pro. autorize a transcrição nos Anais desta Casa do arti-
grama Carta de Crédito está a exigir aperfeiçoamento. go assinado pelo jornalista Boueri Neto, no jornal O

O primeiro deles, entendemos, deve ser sua Vale Paraibano do dia 13 de abril de 1996, sob o tí-
ampliação à população com faixa de renda até 3 sa- tulo O exemplo que ficou.
lários mínimos. Os mais pobres também devem po- ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
der usufruir dos benefícios do crédito direto ao mu- DOR:
tuário. Neste sentido, cabe lembrar que mais de
70% do déficit habitacional brasileiro situa-se na fai
xa da população que tem renda até 5 salários míni
mos mensais. Se houver dificuldades para que o
programa atinja esse público-alvo com a estrutura
atual, urge que sejam feitas alterações: a saída, por
exemplo, pode estar no Procred coletivo, que benefi
cie altemativas como o mutirão, a autogestão e a
autoconstrução.

Deve ponderar-se, também, sobre a viabilidade
de estender-se o Procred para a classe média. Uma
classe média mal-atendida por programas habitacio
nais gera uma pressão sobre os empreendimentos
voltados à baixa renda difícil de ser equacionada.

Como aperfeiçoamento geral, aplicado a todas
as faixas de beneficiários, faz-se premente a flexibili
zação das normas de empréstimo. A grande vanta
gem do Procred é a democratização do acesso ao
crédito. Temos a obrigação de garantir o atendimen
to à população com o menor número possível de di-
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cana, dando tudo pelos seus doentes, em regra ge- mica, os Estados mais pobres possam ser mais be-
ral, pobres. neficiados. Espero ainda que o amanhã do meu Es-

Essa dedicação aos pobres provocou enormes tado possa ser promissor, que as crianças do Nor-
dificuldades financeiras à sua vida familiar, sendo telNordeste possam merecer a mesma atenção que
certo que expôs seus parentes mais próximos aos ri- as do Sul.
gores e à dureza que esse tipo de vida, consagrada O Município de Arame há de ter como exemplo
aos mais humildes, naturalmente, acarreta. Em seus este seu representante, pois em nenhum momento
quase 45 anos de vida farmacêutica, não conheceu serei indiferente aos problemas daquela população.
uma única semana de férias. Deixou como principal Sr. Presidente, a situação calamitosa em que
característica de sua vida a paixão com que se en- estão vivendo os Municípios maranhenses advém
tregava às tarefas que assumia. da falta de investimentos em saneamento básico,

Empurrado pelo povo para a política, foi vice- fato gerador das péssimas condições sanitárias e
prefeito, presidente da Câmara de Aparecida, obten- disseminação de endemias e epidemias que atin-
do votações enormes nas três vezes em que serviu gem as populações vulneráveis, como é o caso des-
ao Legislativo. te Município a que me refiro tanto, Arame.

Ao esporte de Aparecida, deu generosa contri- Acredito que os danos provocados pelas tor-
buição como atleta e dirigemte. O mal súbito que o renciais chuvas que castigaram este mesmo Municí-
vitimou na quarta-feira é atribuído à excessiva emo- pio poderiam ter sido menores se houvesse infra-es-
ção que tomou conta de seu coração devido ao gol trutura nessa região.
contra que livrou o seu Corinthians da eliminação na Espero que os órgãos destinados a liberar as
Copa do Brasil. verbas para esses fins não se delonguem até as

Seu velório deu bem a dimensão do carinho próximas chuvas, pois o povo e a economia do País,
que os aparecidenses tinham por ele. Se corno far- exigem que os problemas dessa natureza sejam sa-
macêutico pode ser consiclerado um paradigma da nados de imediato, para não sofrerem maiores da-
sua categoria, como político notabilizou-se pelo pro- nos, acrescendo com isso mais gastos para os co-
fundo respeito que devotava ao mandato popular. fres da União.
Considerava seu diploma de vereador um instru- Por tudo isto, Sr. Presidente, SrBs e Srs. Depu-
mento justo de pressão, da faixa mais carente da se- tados, é que muito me alegro em ter tido sucesso ao
ciedade local, aquela que sempre vive à margem do inserir no Orçamento da União a emenda que favo-
poder e não tem voz e vez para defender seus direi- receu o Município de Arame. Pois só assim haverá
tos. Poucos serviram tanto à sua gente como Oswal- um significativo desenvolvimento naquela cidade e
do Elache serviu ao povo de Aparecida. conseqüentemente um grande crescimento daquela

O SR. DAVI ALVES SILVA (Bloco/PPB - MA. população.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Para encerrar, quero dizer aos munícipes de
SrBs e Srs. Deputados, ao ocupar esta tribuna dese- Arame que minha forma de agradecer a confiança
jo cumprimentá-lo e agradecer o apoio que venho em mim depositada é gerar condições de melhores
recebendo diante das reinvidações que tenho feito dias para o povo daquela região.
para meu Estado. Era o que tinha a dizer.

Considerando as necessidades dos Municípios O SR. ILDEMAR KUSSLER (PSDB - RO. Pro-
do Maranhão, apresentei emenda ao Orçamento da nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrBs e
União no valor de R$935.000,00 para que se desen- Srs. Deputados, a Fundação de Assistência ao Estu-
volvesse infra-estrutura urbana no Município do Ara- dante, foi criada em 1983 para atender os alunos da
me e nos distritos de Montevidéu, Cocal dos Cabri- pré-escola e do ensino fundamental matriculados
tos, Lagoa dos Cocais e Lagoa Comprida. nas escolas públicas e filantrópicas de todo o País.

A emenda foi aprovada e as obras serão inicia- Atualmente, executa os mais importantes programas
das no mês de maio de 1996. sociais do Governo, sendo seu público alvo mais de

Na qualidade de representante daquele Municí- 30 milhões de crianças e tendo como principais ob-
pio, pois ali obtive muitos votos, quero salientar a jetivos os programas suplementares de material di-
imensa satisfação em poder cumprir algumas de mi- dático-pedagógico, transporte e saúde.
nhas promessas de campanha. O programa nacional de material escolar visa

Espero, Sr. Presidente, SJ"!s e Srs. Deputados, atender os alunos matriculados na rede pública do
que no alvorecer de uma nova era política e econô- ensino fundamental com a distribuição anual de 30
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milhões de modulos escolares, cada um contendo local, que passará a ter acesso livre às novas bíblia-
caderno, lápis, borracha, régua e apontador, além tecas. Esse programa contará com apoio de recur-
de propiciar aos deficientes visuais material para a sos e de títulos de livros editados pela FAE.
educação especial como papel para braille, caderno, Por fim, Sr's e Srs. Parlamentares, o Programa
etc. O fornecimento desse material ao aluno carente Nacional de Transporte do Escolar procura atender
é uma forma imediata de se atenuar a constante as necessidades de deslocamento dos alunos matri-
evasão escolar. culados na rede pública de ensino fundamental para

O Programa Nacional de Alimentação Escolar que completem a escolaridade de oito séries, contri-
ou Merenda Escolar, proporciona a todos os estu- buindo para baixar os índices de evasão escolar e
dantes da pré-escola e do 1li Grau um complemento fomentar o crescimento do número de alunos do en-
nutricional diário, beneficiando mais de 30 milhões sino do 1li Grau da Zona Rural.
de escolares e contribuindo para a melhoria do pro- Entretanto, nobres colegas, a última versão
cesso aprendizagem do aluno e também na retra- orçamentária poderá comprometer imensamente
ção do índice de evasão escolar. A partir de agosto toda a execução e a continuidade desses progra-
de 1995, os Municípios do Programa Comunidade mas em 1996. Os cortes foram profundos em qua-
Solidária passaram a receber uma complementação se todos eles. Destaca-se, por exemplo, o Progra-
diária na merenda escolar. Muitas crianças chegam ma Nacional de Material Escolar. A proposta inicial
à sala de aula sem condições de manter o nível da FAE era de aplicar R$167 milhões na aquisição
ideal de aprendizagem porque estão com fome. O de kits escolares, destinados aos alunos, profes-
fornecimento do lanche pretende preencher essa ne- 'sores e às escolas. Com um corte de 82,04% a
cessidade e permitir que as crianças aprendam du- FAE irá receber somente R$30 milhões, o que rep-
rante as aulas. resenta que os recursos serão insuficientes até

O Programa Nacional de Saúde Escolar está para manter o programa atual de distribuição de
sendo reestruturado este ano com a finalidade de kits aos alunos. A FAE já distribuiu 30 milhões de
atender melhor os alunos das escolas públicas. A klts, compostos de cadernos, lápis, canetas,
FAE iniciou em agosto uma experiência-piloto em apontadores, borrachas e réguas, totalizando um
Curitiba. Ali, nobres colegas, 5 mil crianças estão re- gasto de R$48 milhões. Ela pretende ampliar o
cebendo assistência integral à saúde nas áreas de programa nos Municípios do Comunidade Solidá-
clínica geral, oftalmologia, psicologia e nutrição. Es- ria para os quais serão destinados klts para os
tes alunos serão- acompanhados de perto por uma professores (apagadores, giz, lápis, canetas, pa-
equipe de médicos durante um ano. A experiência péis) e para as escolas (produtos de limpeza)
de Curitiba será implantada em mais de dez capitais. além dos klts dos alunos.
E o objetivo é estendê-Ia a todas as escolas de 1li Mas os cortes, nobres colegas, não ficaram só
Grau do País. nisso, atingiram também as áreas fundamentais da

O Programa Nacional do Livro Didático tem FAE, como a merenda escolar e o livro didático.
como objetivo distribuir livros a estudantes da rede Cada um deles sofreu uma redução de 18% a 35%
escolar, bem como garantir a qualidade pedagógica respectivamente. O corte do programa de transporte
e física do livro, a sua reutilização nos três anos sub- escolar também foi profundo. Para 1996, a FAE pre-
seqüentes. Além de tomar o professor um partici- tende investír cerca de R$86 milhões na aquisição
pante ativo nas ações de análise, seleção e indica- de veículo, para as Prefeituras, que pudessem ser
ção dos títulos. . utilizados no meio rural com a finalidade de impedir

O Programa Nacional Salas de Leitura contri- que muitas crianças fiquem fora da sala de aula. No
bui para o desenvolvimento do hábito de leitura en- interior do País é grande a evasão de alunos. Eles
tre crianças e adolescentes, oferecendo às escolas deixam de ir à escola porque não têm como sair de
conjuntos de livros de leitura infanto-juvenil. Este casa. Muitas das crianças do Amazonas, de RondO-
Programa está incorporando, a partir deste ano, o nia, do Pará e do Mato Grosso andam quilOmetros
Programa Nacional Biblioteca do Professor com a fi- de distância a pé até chegar a sua escola. Outras
nalidade de contribuír com um programa único que simplesmente não vão porque não existe o meio de
amplie o número de bibliotecas em todo o País. O transporte adequado como barcos e canoas, onde
novo programa está sendo estruturado para atender não há estradas disponíveis. O Programa Nacional
não s6 as necessidades de livros dos alunos e dos de Saúde do Escolar, também atingido profunda-
professores da escolà, mas de toda a comunidade mente pelos cortes, terá que reduzir suas metas
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para 1996. Dos R$40 milhões, que a FAE havia soli- burocráticas, que poderiam ser superadas por inter-
citado para implantá-lo, ficaram R$23 milhões. médio de uma campanha de sensibilização das au-

Como se não bastassem esses problemas com toridades e da opiniãopública-em-geral para a-"qual
o orçamento, nobres colegas, a FAE enfrenta diaria"- arAe-e-sperá-contar com o inestimável apoio de
mente a burocracia imposta por uma legislação, que cada um de nós Parlamentares da República.
longe de permitir que as coisas aconteçam no Brasil O SR. EDINHO BEZ (BlocoIPMDB - SC. Pro-
parece feita para criar problemas e deixar com que nuncia o seguinte discurso.) - Sr~ Presidente,Srª"se
tudo fique do jeito que está. Srs. Deputados~dênuncio mais uma vez que a cate-

Um exemplo disso é o processo de descentrali- goria de bancários, em Santa Catarina, tem dezoito
zação da merenda escolar. A FAE não compra mais sindicatos, alguns filiados à CUT.
um centavo de real de merenda escolar. Ela descen- -'se.gyndo del'lYncias, somente o Sindicato dos
tralizou o programa, destinando diretamente aos Mu- Sãncários de Florianópolis repassa para a CUT R-
nicípios o dinheiro que eles precisam para manter o importância de 11 mit e 60UTéais mensalrriénte, o
fornecimento diário de merenda aos alunos da rede que considero um absurdo, uma vez que é notório a
pública. Através dessa nova política, que é a princi- utilização deste dinheiro pela CUT, a serviço do PT.
pai meta do Governo para educação, se evita o des- Matérias são pagas, com dª-núnciaª- levianas e out-
perdício e a corrupção. A descentralização também doors são confeccionadOScontra aqueles que não
aumenta a participação dos diretores, professores, comungam com as idéias radicais da CUT e do PT.
merendeiras e alunos durante todo o processo. Com Precisamos dar um basta nisto ou, através da Justi-
a descentralização, as escolas participam mais do ça, colocâf"alguns na cadeia.
processo de escolha da merenda escolar. Mais Outra denúncia que este Deputado recebeu foi
quantidade de produtos in natura, como leite, carne, a de que dirigentes do Sindicato dos Bancários -de
ovos e verduras são utilizados com maior freqüência Florianópolis, filiados à CUT criou o Departamento
nos cardápios, o que enriquece a dieta dos alunos, Estadual de Bancários da CUT, utilizando-se de 5%
tomando-a mais gostosa e saudável. da receita do Sindicato, e que por não ser uma enti-

Mas, a execução dessa meta de descentraliza- dade a princípio legal, esse dinheiro é depositado na
ção não vem sendo executada de maneira fácil. As conta do Presidente da entidade.
exigências de comprovação de documentos é algo Este Deputado promete providências e prome-
tão rigoroso que muitas Prefeituras deixam de rece- te levar ao conhecimento dos bancários e da popula-
ber o dinheiro da FAE porque não se encontram em ção a veracidade das denúncias.
dia com o pagamento do INSS e o FGTS. As crian- O SR. ANTÔNIO UENO (Bloco/PFL - PRo Pro-
ças só não ficam sem a mmenda na escola porque a nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrBs e
FAE se desdobra em encontrar soluções. Uma delas Srs. Deputados, realizou-se, entre os dias 12 e 7 de
foi a de realizar o convênio com o Governo Estadual, abril, em atendimento a convite oficial da Dieta japo-
ficando este incumbido de repassar os recursos para nesa, a visita da delegação de Parlamentares brasi-
os Municípios. O acerto de contas com o INSS e o leiros ao Japão, tendo sido o encontro coroado de
FGTS não é uma exigência exclusiva da merenda pleno êxito.
escolar, mas de todos os Programas Sociais da FAE Sob a chefia do Presidente da Câmara, Luís
e do Governo. Eduardo Magalhães e integrada pelos seguintes

Apesar de todas essas dificuldades, nobres co- membros: Deputado Benito Gama (1 2 Subchefe),
legas, a FAE conseguiu ampliar a descentralização Deputado Antônio Ueno (22 Subchefe), Senador
da merenda escolar. Atualmente são 3.500 Municí- Carlos Wilson (32 Subchefe), Senador Flaviano Melo
pios conveniados com a Fundação de Assistência e srª Elizabeth, Deputado Heráclito Fortes, Deputa-
ao Estudante. A FAE está perto de alcançar a sua do Maluly Netto e S~ Terezinha, Deputado Manoel
meta, que é a de chegar à totalidade dos Municípios Castro, Deputado Aloysio Nunes Ferreira, Deputado
brasileiros, cerca de cinco mil, até o final do Gover- Moreira Franco, Deputado Roberto Brandt, Deputa-
no. Em apenas 460 dias foram atingidos mais da do Jorge Tadeu Mudalen e srª Sandra Regina, e o
metade do que se pretendia alcançar em quatro Ministro do Itamaraty, César de Faria Moreira, a de-
anos. legação foi recebida pelo Príncipe Herdeiro Naruhito

Em conclusão, nobres colegas, todo esse es- e a Princesa Massako, no Palácio Toogu, onde, ao
forço de descentralização poderia ter sido desenvol- longo de aproximadamente 45 minutos, foram manti-
vido com maior rapidez se não fossem as barreiras das conversações demonstrando o respeito mútuo e



Ainda com a finalidade de tratar de interesses
ligados à área econômica, houve um almoço na Kei
damen, oferecido pelo Sr. Hiroshi Saito, Presidente
do Comitê Empresarial Nipo-Brasileiro. O evento
contou com a participação de 30 das maiores em
presas japoneses. Referindo-se à confiança forneci
da a partir da estabilização da economia brasileira, o
Sr. Saito ressaltou o interesse das empresas do Ja
pão no sentido de investirem no Brasil.

Por seu turno, o Deputado Luís Eduardo, na
conferência que fez perante os empresários japone
ses, ao discorrer sobre o trabalho desenvolvido na
Câmara dos Deputados relativamente às reformas
constitucionais, acentuou a flexibilização do mono
pólio do petróleo e das telecomunicações e a emen-
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reforçando as relações de cordialidade existentes À noite, os Presidentes das duas Casas ofere-
entre os povos japonês e brasileiro. Enquanto o ceram uma recepção que teve o comparecimento de
Chefe da delegação ressaltou a importância da imi- expressivo número de Parlamentares japoneses. O
gração japonesa para o Brasil, a qual faz 88 anos, e Presidente Luís Eduardo, foi, então, muito aplaudi-
lembrou também as comemorações dos cem anos do, especialmente quando disse que irá se empe-
de amizade entre os dois países, o Príncipe Herdei- nhar para que o Japão seja a sede da Copa do Mun-
ro manifestou a sua simpatia pelo Brasil e agrade- do no ano 2002.
ceu o apoio proporcionado pelas autoridades brasi- Encontro dos mais calorosos realizou-se com
leiras aos imigrantes japoneses e seus depend- os 40 Parlamentares da Liga Parlamentar Japão-
entes. Brasil numa recepção no Hotel Prince Akasaka, con-

O Sr. Primeiro-Ministro do Japão, Deputado tando com a ilustre presença do Vice-Presidente do
Ryutaro Hashimoto, concedeu entrevista de 30 mi- PLD e do Vice-Presidente da Liga Parlamentar, De-
nutos aos Parlamentares brasileiros. Na oportunida- putado Keizo Obuchi, grande conhecedor e amigo
de, fez um alerta referindo-se à necessidade de o do Brasil. O Presidente Luís Eduardo ressaltou a im-
Brasil não incorrer nos mesmos erros que o Japão portância de se estabelecer um intercâmbio cada
cometeu com relação à previdência social e também vez mais intenso entre os Parlamentares dos dois
à preservação do meio ambiente, uma vez que, na- países. O Deputado Masaaki Nakayama, ex-Ministro
quele país, foi plantado apenas um tipo de floresta. de Comunicação, que esteve chefiando a delegação

O Presidente da Câmara, Luís Eduardo Maga- de Parlamentares japoneses em agosto do ano pas-
Ihães, confirmando o elevado significado das relaçõ- sado, fez uma saudação de boas-vindas e, a propõ-
es entre os dois países nos campos econômico e sito da visita ao Brasil, declarou-se impressionado
cultural, citou, em particular, o representativo contin- com o enorme potencial econômico brasileiro.
gente formado por 170 mil dekasseguir, ou seja, os Houve confraternização entre os Parlamenta-
brasileiros de origem japonesa que, hoje, se encon- res dos dois países. O Deputado Benito Gama con-
tram trabalhando no Japão. versou com o Vice-Ministro do Meio Ambiente, De-

Quanto à visita de cortesia à Deputada Takako putado Akio Nagajima, que se mostrou interessado
Doy, Presidente da Câmara dos Representantes, foi em assumir papel ativo na cooperação técnica do
o Presidente da Câmara dos Deputados recebido Japão ao Brasil no setor de ensino primário. Em
calorosamente por todos os Parlamentares da Dire- suma, foram extremamente proveitosos os contatos
ção da Mesa, com o que aproveitou para expressar mantidos entre os Parlamentares. Eu, na condição
os seus agradecimentos, bem como para enaltecer, de Presidente do Grupo Brasil-Japão, fiquei muito
mais uma vez, a contribuição da imigração japonesa satisfeito com os resultados obtidos.
ao Brasil e reafirmar a importância do intercâmbio de Seguiram-se outras audiências importantes
Parlamentares entre os dois países. com o Ministro da Fazenda, Sr. Wataru Kubo, e com

A Presidente Takako Doy também agradeceu a o Chanceler Ikeda, tendo ambos demonstrado inte-
acolhida gentil da Câmara dos Deputados à delega- resse com relação à estabilidade econômica do Bra-
ção de Parlamentares japoneses que, sob a chefia sil.
do Deputado Nakayama e tomando parte nas come
morações alusivas dos cem anos de amizade, visi
tou o Brasil em agosto do ano passado. Mereceu
destaque ainda a visita do Presidente da República,
Fernando Henrique Cardoso, ao Japão, em março,
tendo S. Ex", na ocasião, feito pronunciamento da
tribuna da Câmara dos Conselheiros. Agora, a Presi
dente falava sobre a alegria de receber o Presidente
da Câmara dos Deputados do Brasil. A visita foi, en
fim, extremamente cordial e útil para o estreitamento
das relações entre os dois países.

Logo em seguida, o Sr. Juro Saito, Presidente
da Câmara dos Conselheiros, em visita de cortesia,
igualmente dispensou tratamento atencioso e gentil
aos Parlamentares brasileiros.



O que é fundamental, em nosso País, Sr. Pre-
-" sidente, é que a cultura da impunidade seja sepulta

da, e que não apenas os pobres, os humilhados e
ofendidos acabem na cadeia, mas que todos os cri
minosos, principalmente os de colarinho-branco, se
jam condenados e cumpram suas penas, a exemplo
do que ocorre em países como o Japão e os Esta
dos Unidos, onde nos últimos cinco anos - como in
forma o jornalista citado - 3.700 executivos foram
parar na cadeia por fraudes no sistema financeiro.

Fazemos essas considerações a propósito da
frase de efeito do Presidente Fernando Henrique
Cardoso na Argentina, quando proclamou que ban
queiro desonesto irá para a cadeia.

Ora, trata-se, no mínimo, de um chiste, uma
frase de humor do Presidente da República, pois to
dos sabemos que nunca um banqueiro foi para a pri
são, e certamente nenhum irá.

Em primeiro lugar, a própria Polícia Federal,
que investiga vinte e um bancos por evasão de dóla
res, movimentação ilegal de contas fantasmas e la
ranjas nunca promoveu qualquer prisão, sempre ale
gando falta de provas contra os banqueiros.

Além disso, na remotíssima hipótese de um
banqueiro ser denunciado e preso, quem faria esse
ato inédito seria a Justiça, e não S. EX- o Chefe do
Executivo.

Como bem afirma o jornalista Gilberto Dimens
tein, do jornal Folha de S. Paulo, edição de 10 do
corrente mês, a frase presidencial só revelou o sub
desenvolvimento brasileiro, marcado pela impunida
de.
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da que pôs fim à discriminação entre a empresa na- instituições financeiras, particularmente os estabele-
cional e a estrangeira. Foi, então, muito aplaudido, cimentos bancários.
prova de que suas palavras, demonstrando o efetivo Recentemente, o Erário sofreu um rombo de
interesse do Brasil na retornada dos investimentos, mais de sete bilhões de dólares para socorrer o Ban-
corresponderam às expectativas dos empresários co Econômico, o Banco Nacional , e está em vias de
presentes. fazer alguma coisa semelhante com o Banespa, se o

Em visita ao showroom da Sony, os membros Senado aprovar o acordo correspondente.
da delegação ficaram impressionados com os mais Ora, é público e notório que o Banco Central,
modernos produtos da alta tecnologia japonesa no de há muito, sabia das dificuldades enfrentadas por
setor eletrônico. essas instituições bancárias, mas, mesmo assim,

Foi também proporcionada pela Toyota uma manteve uma postura de completa omissão.
recepção de honra à delegação brasileira, seguida
de visita à fábrica. Pedi, naquela oportunidade, a E, pior, o País debate-se com enorme crise so-
ampliação no Brasil, da fábrica da Toyota, que, hoje, cial, com falta de escolas, hospitais e rodovias vir-
só produz o veículo Bandeirantes. Existe, de fato, tualmente intransitáveis, e o Governo poderia ter uti-
entre nós, um antigo desejo de que a Toyota venha Iizado a fortuna gasta para socorrer bancos nesses
a fabricar outros modelos de automóveis no Brasil. A segmentos, que atormentam a população brasileira,
empresa, cumpre informar, está realizando pesqui- tomando sua qualidade de vida cada vez mais bai-
sas e estudos, mas ainda não tomou uma decisão a xa.
respeito do assunto.

Quanto à montadora Honda, já anunciou a ins
talação de sua nova unidade no Município de Suma
ré, Estado de São Paulo.

Além das informações sobre outros investimen
tos em telecomunicação e petróleo, foi anunciado à
Albrás, fábrica de alumínio no Estado do Pará, um
investimento de 200 milhões de dólares.

A delegação de Parlamentares brasileiros, sob
a chefia do Deputado Luís Eduardo Magalhães,
cumpriu bem a missão. Conseguiram os seus inte
grantes promover o Brasil, junto ao Japão, como um
país que ocupa, de fato, posição proeminente na
economia sul-americana, um país que dispõe de. fa
tores estáveis, amplamente favoráveis, capazes de
garantir um processo seguro de desenvolvimento e
que, certo da reciprocidade de benefícios a serem
alcançados, espera receber grande volume de in
vestimentos japoneses.

Concluindo, renovo a convicção de que, como
desdobramento das celebrações alusivas ao Cente
nário do Tratado de Amizade, Comércio e Navega
ção e, principalmente, com base no conhecimento
dos fatos ora referidos, acrescidos de todos os de
mais encontros, entendimentos, acordos e compro- .
missos recém-firmados, será cada vez mais intenso
e proveitoso o intercâmbio entre o Brasil e o Japão.

O SR. JOSÉ CARLOS LACERDA (PSDB 
RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
SrBs e Srs. Deputados, se há um setor econômico,
no Brasil, que ganhou bilhões e bilhões de cólares à
custa da inflação e que, simultaneamente, perpetrou
as mais graves ilegalidades, esse segmento é o das
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Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, interceda junto ao Itamaraty e à Embaixada de Por-
SrlIs e Srs. Deputados. tugal em Brasnía, para fazer valer e respeitar a cida-

O SR. NELSON MARQUEZELU (Bloco/PTB - dania e dignidade de um povo que tem legitimado
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- seus direitos, conferidos pelos tratados e convenções
te, SrlIs e Srs. Deputados, em junho do ano passa- firmados entre Brasil e Portugal.
do, ocupei esta mesma tribuna para denunciar a vio- O SR. JOÃO MENDES (Bloco/PTB - RJ. Pro-
lação, por parte do governo português, dos tratados nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e
e acordos internacionais firmados com o Brasil. Srs. Deputados, faz poucos dias, a Nação assistiu a

Naquela oportunidade, solicitei que esta Casa, um episódio construtivo, que assinalava bom rumo
através da Comissão de Relações Exteriores, inter- para os tempos vindouros, numa questão fundamen-
cedesse junto ao ltamaraty, para que fossem resolvi- tal para o povo brasileiro. Refiro-me ao acordo acer-
das de forma imediata e definitiva todas as situações tado entre o Governo e as centrais sindicais para fa-
de constrangimento vividas pelos cidadãos brasilei- zer a reforma da Previdência.
ros residentes em Portugal, em especial os cirurgiõ- O acordo cobria quase todos os pontos da mu-
es-dentistas. dança, e o pouco que faltava seria ainda objeto de

Agora, acabo de receber em meu gabinete negociação no âmbito da Comissão Especial na Câ-
uma carta da Associação Brasileira de Odontologia mara dos Deputados. Entre os aspectos mais positi-
- Seção Portugal - assinada pelo seu Presidente, vos do ajuste celebrado está, sem dúvida, o acerto
Sr. Cassiano Scarpini, na qual relata que cidadãos feito para que o Govemo encaminhe, dentro de um
brasileiros, em Portugal, continuam enfrentando gra- ano, o projeto com as regras para a administração
ves problemas na concessão de Autorização de Re- colegiada da Previdência. Aqui repousa a esperança
sidência e no reconhecimento de títulos universitá- de moralizar-se definitivamente o sistema, acabando
rios para fins de exercfcio profissional, o que faz com as fraudes e a sonegação.
desrespeitar o Tratado de Amizade e Consulta, o O acordo foi considerado histórico, tal a sua
Acordo Cultural Brasil-Portugal e a Convenção sobre importância no encaminhamento pacffico de um as-
Igualdade de Direitos entre brasileiros e portugue- sunto até então tido como explosivo, melindroso, di-
ses. frcil de superar. O diálogo levou ao consenso, acolhi-

Como exemplo, cito o fato de que no mês de do com simpatia por toda a sociedade.
fevereiro de 1996 a polfcia portuguesa fechou o con- Mas infelizmente duraria pouco aquela expec-
sultório do cirurgião-dentista brasileiro Daniel Dona- tativa saudável de tudo resolver-se pela via da nego-
doni Júnior, situado em Lisboa. Foi irrelevante o fato ciação. Os debates na Comissão Especial não se
de o profissional estar legalmente em Portugal exer- mantiveram em nfvel elevado. Acirraram-se as diver-
cendo a sua profissão ao amparo do Acordo Cultural gências, exaltaram-se os ânimos, radicalizaram-se
Brasil-Portugal. as posições, e tudo isso serviu apenas para inter-

Desta forma, as autoridades locais reabriram o romper o diálogo que vinha funcionando tão bem.
capftulo da escandalosa perseguição a cidadãos Mas o pior é que eclodiu de novo um fator que se
brasileiros em Portugal. O governo português, ao julgava ultrapassado, isto é; a intolerância das es-
descumprir os compromissos firmados com o Brasil, querda radical, aquela que se julga a única repre-
prejudica, ou permite que arbitrariamente sejam pre- sentante dos trabalhadores. Ela apareceu novamen-
judicados cidadãos que, de boa-fé, tentam valer-se te, para tumultuar os trabalhos e agredir pessoas, in-
dos seus direitos. clusive fisicamente.

I Apesar de todos os esforços anteriores do O resultado é conhecido de todos nós. A Co-
Congresso Nacional, e de todo o empenho diplomá- missão Especial que discutia a reforma foi extinta,
tico do Governo brasileiro, este problema subiste após a renúncia do seu Presidente, Deputado Jair
sem solução há mais de dez anos. São centenas de Soares. A discussão e a votação do projeto de
famnias de cidadãos brasileiros enfrentando desme- emenda constitucional foi transferida diretamente
suradas dificuldades, constrangimentos e humilha- para o plenário da Câmara. Novos prazos foram
ções em Portugal. abertos para apresentação de destaques à proposta.

Sr. Presidente, aproveitando a oportunidade da Houve uma quebra lamentável na tramitação
visita do ilustre Primeiro-Ministro de Portugal em normal do projeto. Mas é alentador sabermos que foi
nosso Pafs, venho solicitar mais uma vez que esta mantido o relator, Deputado Euler Ribeiro, assim
Casa, através da Comissão de Relações Exteriores, como se manteve também o acordo celebrado com
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as centrais sindicais, nessa nova fase de discussão (trinta por cento) do saldo apurado na sua conta do
e votação. É preciso dizer ainda que a transferência FGTS, à data da opção pela compra.
da votação para o Plenário tem base regimental, § 32 Aos que optarem pela aquisição das ações,
pois o prazo de aprovação do relatório, no âmbito da na forma desta lei, deverão ser oferecidas as mes-
Comissão, há muito que já havia esgotado. mas condições de preços e financiamento previstas

Vamos agora para uma nova e decisiva etapa na legislação em vigor que trata do Programa Nacio-
na reforma da Previdência. Espera-se que os âni- nal de Desestatização, relativamente aos emprega-
mos estejam serenados depois das refregas da se- dos das empresas privatizadas.
mana passada, de modo que possamos definir, de Art. 212 A Caixa Econômica Federal - CEF, na
uma vez por todas, o modelo previdenciário que vai condição de administradora dos recursos do FGTS,
vigorar daqui para a frente. fica autorizada a representar, nos leilões de privati-

Antes de mais nada, precisamos restaurar o zação das empresas do setor elétrico e para efeito
úlima vigente no início das negociações, marcado da compra das ações referidas no art. 1º, os titulares
pela boa vontade e pelo respeito mútuo. A Nação in- das contas do Fundo que formalizaram a opção pela
teira está atenta para o trabalho que se faz na refor- compra das ações.
ma da Previdência, já que o assunto interessa a Art. 32 As ações adquiridas na forma desta lei
todo mundo. Trata-se de assegurar uma velhice dig- ficarão custodiadas na Caixa Econômica Federal e
na, não só para a geração presente, mas também somente poderão ser disponibilizadas aos titulares e
para as gerações futuras. beneficiários das respectivas contas do FGTS nas

É legítima a preocupação dos brasileiros com a ocasiões e condições previstas para saques na le-
reforma do sistema previdenciário, sobretudo depois gislação em vigor.
que se descobriram as fraudes e a robalheira do Art. 412 O Poder Executivo regulamentará esta
passado recente. Portanto, a confiabilidade do siste- lei, no prazo de 60 (sessenta) dias após sua publica-
ma aparece como fator da maior importância no mo- -çao.
delo que se vai implantar. O dinheiro da Previdência "
é sagrado. Ele deve ficar a salvo dos ladrões. Mas Art. 52 Ficam revogadas as disposições em
também não deve ser desviado para outras finalida" contrário.
des que não sejam relacionadas com o pagamento E assim justificamos:
de benefícios para a população assistida. As empresas do setor elétrico, geradoras e dis-

O SR. CUNHA BUENO (Bloco/PPB - SP. Sem tribuidoras de energia, encontram-se entre as pevis-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De- tas a serem desestatizadas brevemente pelo Gover-
putados, estou apresentando à Casa projeto de lei no Federal.
que dispõe sobre a desestatização das empresas do Diversas têm sido as discussões no seio da so-
setor elétrico, nos seguines termos: ciedade brasileira quanto à forma e condições desse

Art. 12 No processo de desestatização das em- processo de desestatização das empresas do seg-
presas do setor elétrico, as ações de propriedade da mento elétrico, notadamente no que diz respeito à
União deverão ser ofertadas prioritariamente aos entrega de um patrimônio do povo brasileiro a inves-
funcionários das próprias empresas e a todos os tra- tidores estrangeiros.
balhadores titulares de contas do Fundo de Garantia O presente projeto de lei visa, entre outras, re-
do Tempo de Serviço - FGTS. solver exatamente esta questão, quando cria real

§ 12 Os titulares das contas do FGTS, funcio- oportunidade para que todos os trabalhadores brasi-
nários ou não das empresas em processo de deses- leiros, titulares de contas do FGTS e legítimos pro-
tatização, terão prazo de até 60 (sessenta) dias para prietários dessas estatais, sejam eles funcionários
exercerem junto à Caixa Econômica Federal a op- ou não da estatal, de participarem da privatização,
ção pela compra das ações, prazo esse a ser conta- utilizando parte dos recursos que detêm no Fundo
do a partir do dia em que for ultimado o processo de Garantia, cujo patrimônio conhecido gira ao redor
preparatório da desestatização e divulgadas oficial- dos US$37 bilhões ou US$43 bilhões, não se sabe
mente as condições para venda das ações perten- bem ao certo, ficando diluída essa questão da parti-
centes à União. cipação do capital estrangeiro.

§ 22 Os que optarem pela aquisição na forma Pode-se presumir, no extremo, que até US$11
deste artigo somente poderão comprometer até 30% bilhões (cerca de 30% do saldo menor, de US$37 bi-
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Ihões) poderão ser destinados à aquisição pelos tra- terminarmos de enterrar e chorar nossos mortos.
balhadores dessas empresas do setor elétrico. Não podemos procurar culpados que não existem e

A limitação em 30% decorre de uma postura tentar macular imagens públicas esculpidas a partir
conservadora, na medida em que seria a primeira de uma vida de realizações e sucesso, pois as hist6-
vez que recursos do FGTS, por opção dos titulares rias de homens como Miguel Arraes e Adib Jatene
das contas, seriam aplicados em ações, num investi- foram escritas com coragem, exemplos de seriedade
mento de risco. Ademais disso, essa opção de in- e abnegação na condução dos interesses públicos.
vestimento dá infcio, de forma ampla e livre, à apro- Os mortos de Caruaru continuarão insepultos
ximação e convivência do trabalhador com o merca- enquanto não forem tomadas medidas efetivas para
do de ações. evitar que tragédias como a que hoje vivenciamos

Outro aspecto importante é o de que a iniciati- sejam uma realidade perversa para quem necessita
va aqui proposta atenua os efeitos da má remunera- do sistema de saúde público brasileiro.
ção com que vem sendo contemplado o FGTS, uma É de conhecimento de todos o estado lamentá-
vez que a rentabilidade das ações das empresas vel em que encontram-se os serviços públicos colo-
elétricas certamente tem sido superior à remunera- cados à disposição das populações de menor poder
ção dos recursos hoje depositados no Fundo de Ga- aquisitivo. No entanto, gostaria de registrar nos
rantia. Anais desta Casa a necessidade premente de que

O trabalhador poderá perceber com maior niti- sejam feitos investimentos na rede pública de hospi-
dez, a partir de então, a diferença com que serão re- tais, cujos equipamentos, em razão de sua não-re-
munerados os 30% em ações, frente aos outros novação, tornaram-se obsoletos e incapazes de ser-
70% do saldo da sua conta. vir à parcela da população que deles depende, des-

Também contempla a presente proposta que o viando esses doentes carentes para tratamento em
fato de se fazer a opção pelo investimento não signi- clfnicas particulares, que têm como maior preocupa-
fica direito irrestrito a acesso ou retirada das ações ção, muitas vezes, o lucro imediato e o retorno do in-
adquiridas, a não ser nas ocasiões e condições vestimento feito na compra de equipamentos.
atualmente previstas para saques totais ou parciais Não podemos tratar com medidas privatizantes
do FGTS (demissão, aposentadoria, casamento, a saúde da população, principalmente da parcela
abatimento de financiamentos do SFH etc.) que só conta com o Estado para recorrer. O creden-

Respaldam esta sugestão os resultados de ciamento de clfnicas particulares para substituir o
pesquisa realizada pelo Ibope, junto aos funcioná- dever do Estado deveria ser uma exceção e não
rios da Volkswagen em São Paulo, que indicou o de- uma regra, fato que é agravado pela quase inexis-
sejo firme de 72% deles de adquirirem ações das tência de uma fiscalização permanente.
empresas privatizadas. Do universo dos 46% que se Não podemos, pois, procurar culpados para ex-
manifestaram contra as privatizações, 66% são a fa- plicar uma tragédia que vem sendo montada há mui-
vor da possibilidade de poderem comprar ações das to tempo e que infelizmente poderá repetir-se em
empresas privatizadas. outras cidades e Estados.

Prevê ainda o projeto que as condições e pre- Além da melhoria dos equipamentos dos hospi-
ços a serem ofertados aos optantes pela aquisição tais públicos, faz-se urgente a reestruturação da se-
com recursos do FGTS deverão ser idênticas às pre- cretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saú-
vistas, no processo de privatização, para os funcio- de, cujo estudo encontra-se em fase final de elabo-
nários das respectivas empresas elétricas. ração por equipe multidisciplinar, com maestria capi-

Além disso o investimento dos recursos do taneada pelo cientista e pesquisador Elisaldo Carlini,
FGTS na aquisição de ações valorizará ainda mais atual Secretário, possuidor de competência e capa-
esse inestimável patrimônio do trabalhador, que é o cidade reconhecidas internacionalmente.
próprio Fundo, inclusive compensando as sangrias A necessidade da transformação da Secretaria
desatadas que vêm sofrendo pela sua desastrosa de Vigilância Sanitária em autarquia, com estrutura
gestão, conforme rotineiramente denunciado junto à financeira própria e administração reestruturada é
sociedade. consenso entre os estudiosos do assunto e trans-

O SR. RICARDO HERÁCLITO (PSDB - PE. cende partidos poJrticos ou opiniões, além de tal de-
':)ronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, cisão ter a capacidade de vir a evitar tragédias como
I~ e Srs. Deputados, a tragédia que atingiu Per- a de Caruaru, pois somente tal decisão poderá dotar

1ambuco não pode cair no esquecimento quando o Ministério da Saúde de instrumental capaz de fis-
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calizar com rigor e regularidade não somente os ttencourt, a quem presto esta homenagem na certe-
centros de hemodiálise, corno os bancos de sangue, za de que a Academia de Letras do Estado do Rio
os produtores de medicamentos, produtos de uso de Janeiro se fará mais representativa e cultural-
médico, alimentos, saneantes, cosméticos e outros mente mais elevada a partir da posse do poeta e en-
estabelecimentos que têm a ver com a Vigilância saísta Dario Bittencourt.
Sanitária, cujo trabalho diuturno não aparece, no en- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, srªs e
tanto, falhas humanas decorrentes de má-fé ou in- Srs. Deputados.
competência lhe são cobradas injustamente. O SR. JOSÉ PINOTTI (Bloco/PMDB - SP. Pro-

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Srs. Deputados, ocupamos esta tribuna hoje, com
Deputados, tomará posse na Academia de Letras do pesar e indignação, para denunciar algumas graves
Estado do Rio de Janeiro o escritor, poeta e ensaís- ocorrências relacionadas ao Projeto de Lei n2

ta Dario Bittencourt. O evento será no dia 18 de 4.425/94, que foi aprovado de forma antiética e inte-
abril, em solenidade marcada para o Auditório da resseira - se não irregular - na Comissão de Seguri-
Universidade Veiga de Almeida, conforme convite do dade Social e FamOia, na reunião de 13 de dezem-
Presidente da instituição, escritor Francisco Silva bro próximo passado.
Nobre. Dizemos que aqui estamos pesarosos porque

Faço este registro, Sr. Presidente, porque de vemos muitos dos ilustres pares desta Casa, que é
há muito conheço Dario Bittencourt que, dedicado à chamada de Casa do povo, trabalhando não para o
engenharia ferroviária na Flede Ferroviária Federal, povo, para os mais de 100 milhões de brasileiros
sempre soube descobrir espaços em seu tempo que dependem exclusivamente dos serviços do Sis-
para assumir sua vocação de ensaísta e poeta, pu- tema Único de Saúde no cuidado dos seus proble-
blicando livros e artigos, participando de antologias e mas de saúde, mas, sim, unicamente para atender a
dedicando-se a instituições culturais e literárias. seus próprios interesses.

São de sua autoria os livros Encontro, de poe- Se este posicionamento pode ser compreensí-
sias, e Cânticos Condados Divinos. No prelo, para vel ao tratar-se de outros assuntos, torna-se incon-
publicação em breve, os livros de poesias Imagens cebível quando refere-se à saúde pública; à saúde
de Dario Bittencourt e Pel1Jsamentos e Poesias. de milhões de indivíduos. Não pode o interesse pri-

Premiado em vários concursos literários, Dario vado sobrepor-se ao interesse coletivo notadamente
Bittencourt é membro titular da Sociedade dos Poe- em assunto de tamanha importância social.
tas Cariocas e, atualmente, Vice-Presidente e mem- O fato relaciona-se a um substitutivo de projeto
bro fundador da PROFERE - Poetas Ferroviários. de lei elaborado por uma subcomissão da Comissão

Assume, agora, sua cadeira na Academia de de Seguridade Social e Família e que regulamenta a
Letras do Estado do Rio de Janeiro, eleito por seus atuação dos planos e seguros de saúde no País.
pares que reconhecem o valor de sua obra e a pro- Na origem do Projeto n2 4.425/94 encontra-se
fundidade de seu pensamento, que sempre permeia uma propositura do nobre ex-Senador Iram Saraiva,
os temas românticos, filosóficos e sociais, observan- que proíbe a exclusão de cobertura de determinadas
do estilos do clássico ao moderno, sem fugir do sim- doenças - justamente as mais importantes e as
bolismo que caracteriza, sempre, a melhor poesia mais dispendiosas - nos planos e seguros de saúde,
dos grandes poetas. uma vez que tais exclusões constituem-se em práti-

Vale destacar ainda, Sr. Presidente, que Dario ca corrente na venda destes planos no País.
Bittencourt tem expressão pessoal no magistério, O usuário só toma consciência dessas exclusõ-
mestre que é na cadeira de Geometria Descritiva es no momento trágico da doença. O que lhe pare-
(Mongeana), escrevendo, ainda, a respeito de outros cia ser uma proteção eficiente, por causa do seu alto
temas em trabalhos publicados, como índices Eco- preço, revela-se uma fraude em sua expectativa e o
nômicos Virtuais; Dois Teoremas de Geometria; Co- deixa indefeso, desarmado, no momento em que
mentários à Lei de Licitações, sendo autor de várias mais precisa.
apostilas sobre problemas de Geometria Descritiva. Esse motivo, entre outros, faz com que os pla-

Faço este registro não apenas em nome de nos e seguros de saúde sejam um dos itens cam-
uma amizade que se firmou no companheirismo rei- peões em reclamações de usuários junto aos Pro-
nante entre os engenheiros ferroviários, mas, sobre- con e outros órgãos de defesa do consumidor.
tudo, porque reconheço o valor da obra de Dario Bi- O ex-Deputado José Augusto Curvo e os i1us-
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tres Deputados Elias Murad, José Dirceu e Agnelo d) Qualquer caso de calamidade pública, co-
Queiroz, também preocupados com essa questão, moções internas e epidemias. Veja, Sras. e Srs. De-
apresentaram projetos com objetivos semelhantes putados, um paciente com dengue, ou meningite
que traziam uma série de aprimoramento à idéia de meningocócica do tipo B, ou com hepatite tipo C,
regulamentação dos planos e seguros de saúde. não terá a cobertura do seu plano de saúde para

Em certo momento da tramitação desses proje- seu tratamento; ou mesmo uma criança com saram-
tos, o Presidente da Comissão de Seguridade Social po, ou com catapora, ou com paralisia infantil, não
e Famnia indicou o Deputado Iberê Ferreira para re- poderá ser tratada dentro do seu plano de saúde.
latoria da matéria. No entanto, esse Deputado apre- Não é um descalabro, Sr. Presidente?
sentou um substitutivo que deixa de conter uma pro- Além disso, o malfadado substitutivo estabele-
posta de proteção ao usuário, como eram os objeti- ce limite de dias de internação, como se uma doen-
vos dos projetos iniciais, e passa a proteger as em- ça fosse obrigada a curar-se dentro de um determi-
presas de planos, seguros e de medicina de grupo, nado prazo. Quando o doente não consegue resta-
sendo-lhes financeiramente favorável e absoluta- .belecer-se no prazo definido pelo plano, ele recebe
mente lesivo aos usuários. alta, mesmo quando não pode sair do hospital e, in-

Desta forma, a proposta inicial, que propunha clusive, quando necessita de cuidados em UTI. Isto
atenção integral aos diagnósticos e tratamentos nos é um absurdo!
planos e seguros de saúde, termina não somente Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos
por institucionalizar as exclusões, como também por sabemos das grandes dificuldades do nosso Siste-
ampliá-Ias. ma Único de Saúde, notadamente suas dificuldades

Assim está explícito, por exemplo, no art. 52 do financeiras. Esse sistema, cujo modelo tem sido elo-
Substitutivo, a exclusão de diversas áreas da aten- giado em fóruns internacionais, que enfrenta toda a
ção à saúde, dentre as quais as seguintes: sorte de dificuldades para se estruturar, mas que

a) doenças e lesões preexistentes à assinatura atende à grande massa dos brasileiros doentes, nas
do contrato. Ora, sabemos que quase todas as condições as mais precárias, tem sido literalmente
doenças crônico-degenerativas e neoplásticas são saqueado pelos planos e seguros de saúde.
processos nosológicos que se desenvolvem lenta- OCorre que é o SUS que acaba tratando dos
mente e que qualquer pessoa, ao comprar um plano pacientes possuidores desses planos e seguros na-
de saúde, pode tê-Ias sem saber. É muito fácil, por- quelas doenças mais demoradas e custosas, nas ci-,
tanto, provar que existiam quando da compra do pla- rurgias e nos exames complexos e sofisticados de
no. Cito exemplos: os cânceres de próstata, de diagnóstico, nos atendimentos de urgência, nas
mama, de colo uterino e de pulmão, que são os tu- doenças infecciosas, endêmicas ou epidêmicas, en-
mores malignos mais freqüentes entre os homens e tre outros casos.
as mulheres, têm uma evolução lenta, permitindo Essas empresas acabam parasitando os servi-
acontecer essa situação de só virem a ser detecta- ços públicos, pois estes prestam justamente os cui-
dos depois de o paciente estar há tempos pagando dados mais dispendiosos aos seus clientes sem ne-
o plano ou seguro de saúde. nhum ressarcimento.

b) Inseminação artificial. Não se pode fazer É evidente que não devemos proibir a presta-
hoje uma assistência na área reprodutiva excluindo ção de serviços do SUS aos possuidores de planos
esses procedimentos, que variam dos mais simples e seguros. Não é isso que se apregoa. No entanto, o
aos mais complexos e que são utilizados em 20 ou SUS precisa ser ressarcido pelos serviços prestados
30% dos casais inférteis. aos possuidores de planos e seguros privados de

c) Transplantes homólogos ou heterólogos. saúde. E não temos hoje mecanismos adequados
Aqui incluem-se aqueles transplantes mais caros e para cobrar esses serviços dessas empresas, nem
extremamente complexos como o transplante de mesmo ternos uma tabela própria de preços.
pulmão ou o de fígado, juntamente com os que es- Alguns dos projetos de lei que foram solene-
tão há mais de uma década na rotina médica. mente ignorados pelo substitutivo previam tais me-
Não se pode entender que um transplante de rim canismos. Esse ressarcimento, que é absolutamente
seja excluído, pois de 60 a 70% dos doentes em necessário para preservar os recursos do SUS, está
diálise, que são milhares em nosso País, preci- completamente excluído no substitutivo do Deputado
sam ser transplantados ou podem morrer de in- Iberê Ferreira.
suficiência renal. É evidente, também, que os maiores favoreci-



v - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Roberto Santos
O SR. ROBERTO SANTOS (PSDB-BA. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'ls e
Srs. Deputados, em todo o mundo, a questão do
emprego vem se colocando como problema dos
mais prementes. Regiões ricas e pobres intensificam
o exame do assunto, buscando as soluções mais
adequadas às peculiaridades de suas estruturas so-
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dos com essa omissão serão os proprietários des- Estado subdesenvolvido e fraco que contempla an-
sas empresas de medicina de grupo, de planos e se- tes de tudo, os interesses dos particulares.
guros de saúde. Certamente interesses que não ousam revelar-

Outro ponto que é prHocupante para a correta se à população explicariam em muito essas indaga-
implementação do SUS e crítico para o usuário des- ções. Todos esses fatos demonstram com clareza
se Sistema é o atendimento prioritário dos pacientes como o poder econômico neste País representado,
particulares nos hospitais públicos, prática que se neste caso, nitidamente pelos bancos, companhias
vem, generalizando cada vez mais. Além da dificul- de medicina de grupo, de seguros e de planos de
dade do acesso, o paciente comum do SUS é discri- saúde, donos de hospitais privados, entre outros -
minado nos serviços públicos em favor dos pacien- predomina no Congresso Nacional e nele desenvol-
tes privados. ve um poderoso lobby. Um lobby influente, que

O substitutivo também não disciplina esse pon- transcede à pressão nos corredores e interfere ,deci-
to, dificultando ainda mais a atenção ao doente po- sivamente no trâmite dos processos usando expe-
bre, que tem nos hospitais públicos sua única opção dientes pouco sérios para aprovar projetos de seu
de atendimento. explídito interesse, a despeito das necessidades da

Dissemos que estamos aqui trazendo também popUlação, e que vão retirando do usuário, continua-
um sentimento de indignação. Não podia ser diferente, mente, os seus direitos e o seu dever.
pois que o substitutivo do Deputado Iberê Ferreira foi Fatos como esse que relatamos, de falta de
aprovado na CSSF de forma desonesta e vergonhosa. decência, democracia e honradez de palavra e açõ-
Houve um atropelamento no processo de votação que es, é que reforçam a imagem negativa desta Casa
se deu com a interrupção abrupta das discussões, aos olhos da população brasileira.
apesar do apelo de muitos dos Deputados presentes. E é pela mudança das práticas desse tipo e
Nós, pessoalmente, estávamos inscritos para falar e, dessa imagem que expressamos nossa indignação.
apesar de presentes à reunião, a palavra não nos foi Conto com o apoio dos companheiros desta
dada a não ser depois de feita a votação simbólica e o Casa, que há de recuperar seu prestígio junto ao
projeto ser indecentemente aprovado. povo brasileiro, na continuidade da luta por um siste-

Ainda mais: o Relator não respondeu a nenhum ma de saúde digno e competente no caminho de
dos Deputados que o interpelaram, a não ser depois uma sociedade justa e uma Nação soberana.
da votação. Porque furtar-se ao debate? Não é o mis- Era o que tinha a dizer.
ter desta Casa? Não é nosso ofício buscar o que é O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A Pre-
melhor para toda a sociedade? Porque a obsessão de sidência autoriza todas as transcrições solicitadas
aprovar desonradarnente um projeto que mal foi co- pelos Srs. Parlamentares.
nhecido pelos componentes da Comissão? Onde está A Mesa faz um apelo aos Deputados que se
a decência desta Casa em que um Presidente de Co- encontram em seus gabinetes, Comissões e demais
missão faz o que quiser com um projeto de lei? dependências da Casa, para que venham ao plená-

Além desses pontos, o substitutivo aprovado rio marcar presença, uma vez que as portarias regis-
remete ao Conselho Nacional de Seguros Privados tram o comparecimento de 340 Srs. Parlamentares e
a incumbência do controle, normatização e fiscaliza- o painel acusa apenas 125, a fim de que se possa
ção dos planos, o que é um verdadeiro absurdo. começar na hora a apreciação da matéria constante
Como e porque deixar a cargo de uma instituição da Ordem do Dia.
que representa os interesses privados dos empresá- O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Passa-
rios do setor saúde essas atribuições? se ao

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a insti
tuição que deve ter a função, por ser de sua compe
tência, de regulamentar e fiscalizar essas empresas
preservando o interesse da saúde pública é, sem
dúvida, o Ministério da Saúde, enquanto coordena
dor do SUS. É dele a última palavra nessa matéria.
Não pode ser diferente! A não ser que, ao invés de
avançar no rumo de uma Nação desenvolvida e de
cente onde os interesses coletivos predominem so
bre os interesses privados, queiramos consolidar um



09880 Quarta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 1996

ciais e às condições diferenciadas dos respectivos do, fator importante na produção de matérias-primas
espaços nacionais. A crescente globalização da eco- a baixo custo para exportação.
nomia tem gerado aspectos novos que se vêm so- Mas somente com profundas alterações em
mando com rapidez aos conhecidos de mais longa suas condições de vida é que se poderá viabilizar
data. sua integração num processo de desenvolvimento

Também no Brasil intensifica-se o debate entre capaz de proporcionar níveis mais dignos de consu-
trabalhadores, empresários, imprensa e Poder Públi- mo material, de educação, de saúde, habitação e
co, com as atenções ainda concentradas nas econo- saneamento, ou seja, a conquista da cidadania
mias urbanas, especialmente no emprego industrial. como exigência para o aprimoramento da democra-
Tal fato não surpreende, seja em decorrência dos cia política e para a implantação da democracia so-
processos de reestruturação produtiva e das novas cial. A médio prazo, esse desafio passa pela priori-
formas de gestão da mão-de-obra, seja pela capaci- dade de desenvolvimento da educação, pré-requisito
dade de mobilização das categorias de trabalhado- para melhoria qualitativa da força de trabalho rural e
res urbanos que possuem representações sindicais para uma tecnificação crescente dos produtores fa-
mais organizadas e mais influentes junto aos bírcu- miliares.
los de decisão. Iniciativas específicas têm sido tomadas nessa

Como tais categorias abrigam uma parcela nu- direção, merecendo destaque o Programa de Gera-
mericamente limitada da força de trabalho nacional, ção de Emprego e Renda destinado ao setor rural -
mais crucial e angustiante apresenta-se o problema PROGER rural mantido com recursos do Fundo de
do emprego para trabalhadores rurais tão numero- Amparo ao Trabalhador - FAT, ligado ao Ministério
sos nas regiões menos desenvolvidas. do Trabalho, tendo como agentes o Banco do Brasil

É justamente com relação à categoria dos que e o Banco do Nordeste do Brasil. Criado em 1995, o
se dedicam à agricultura rudimentar que pretende- Programa está voltado especificamente para o micro
mos extemar nossas preocupações. A questão ga- e pequeno produtor rural, bem como para as coope-
nha maior vulto quando se fortalecem as propostas rativas integradas pelos mesmos. Descentralização
de flexibilizar a legislação trabalhista, o que vem e implementação em parceria com a sociedade civil
ocorrendo, igualmente em outros países. Ac; formas são alguns dos critérios adotados. Daí o papel das
de proteção ao trabalho adotadas durante o período comissões estaduais e municipais, representativas
pós-guerra passaram a ser questionados e conside- dos segmentos sociais envolvidos e incumbidas de
rados responsáveis pelo desemprego ascendente. coordenar sua execução em conjunto com o Gover-

Quais as implicações que essas mudanças no local- e o respectivo agente financeiro. As cres-
acarretarão para os trabalhadores rurais? Como centes dificuldades de acesso do público alvo aos
serão tratados os encargos sociais a eles pertinen- recursos do programa vêm desvirtuando ou frustran-
tes? Convém ressaltar que a integração produtiva do o alcance dos objet:vos pretendidos.
dos assalariados e autônomos ligados à agricultu- No âmbito do Ministério da Agricultura, do
ra rudimentar é grandemente dificultada por vários Abastecimento e da Reforma Agrária, sobressai o
fatores como: a baixa escolaridade; a escassez de Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
capital no ambiente onde vivem; o despreparo téc- Familiar - PRONAF -, que se propõe a estimular o
nico perante a utilização de equipamentos de mais desenvolvimento rural mediante o aumento da capa-
alta complexidade e a reduzida capacidade de cidade produtiva, a melhoria da qualidade de vida e
consumo que os deixa fora dos benefícios da vida a ampliação do exercício da cidadania por parte das
moderna. agricultores familiares. O PRONAF pretende ser um

Diante da proclamação corrente quanto à ne- mecanismo de apoio à municipalização da agricultu-
cessidade de aumento da produtividade e de promo- ra, mediante integração de esforços e recursos dos
ção da qualidade total em busca de maior capacida- Governos Federal, Estaduais e Municipais, da inicia-
de competitiva como será possível garantir a essa tiva privada e dos próprios beneficiários. A expectati-
numerosa população o acesso.a padrões minima- va é a de alcançar efeitos multiplicadores deficientes
mente aceitáveis de rendimento e, conseqüente- para dinamizar o setor produtivo através da modem-
mente, de bem-estar social? Conta-se com esses ização e sustentação da agricultura familiar, seg-
trabalhadores quando se trata de produzir alimentos mento majoritário do meio rural.
baratos para o consumo interno, como suporte es- O sucesso destas e de iniciativas semelhantes,
sencial ao combate à inflação. Eles foram, no passa- entretanto, além da alocação de recursos muito mais



É comum a percepção do progresso científico
e tecnológico como necessariamente vinculado a
operações de grande complexidade e altamente ca
pitalizadas. Na verdade, a pesquisa é feita, inúmeras
vezes, com o propósito oposto, o de simplificar e ba
ratear as técnicas, tornando-as acessíveis a um pú-
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su~stanciais e da necessidade de uma atuação mais cias da competição, conseqüência inelutável da glo-
integrada e agressiva, depende de uma ação articu- balização, o que acontecerá com esse expressivo
lada na geração, difusão e apropriaÇão de insumos contingente da população nacional? A médio e longo
tecnológicos. Somente assim virá a agricultura fami- prazos, esperamos contar com os benefícios do
Iiar a integrar-se efetivamente à modema agroindús- acesso universalizado a uma rede escolar mais ade-
tria, contemplando harmoniosamente os aspectos quada. Enquanto isso, que perspectivas podem se
sociais e econômicos da vida humana. apontar para essa numerosa categoria de trabalha-

Nas atuais circunstâncias, podemos afirmar dores, no momento em que se agita, por exigências
que no âmbito do trabalho rural rudimentar reveste- da competitividade econômica, o debate em tomo da
se de características próprias o espectro do desem- revisão de legislação trabalhista que se está mos-
prego tecnológico, como resultado da substituição trando anacrônica em vista do irreversível processo
do trabalho humano pela máquina. Isso ocorreu, his- de globalização que atingiu o Brasil e outras partes
toricamente, em outros países e em algumas das do mundo?
nossas regiões, com destaque para a substituição Convém ressaltar que o foco das nossas aten-
de lavouras intensivas em trabalho por culturas mo- ções não está especificamente na pretensão de re-
dernas e poupadoras de mãos-de-obra. A mecaniza- duzir o êxodo rural. Sabemos que o setor agrope-
ção das lavouras como a cana-de-açúcar, algodão e cuário, em todas as economias que se modernizam,
milho, que respondem por boa percentagem do em- vem liberando mão-de-obra de maneira acelerada. É
prego agrícola, constitui situações diversas das que oportuno lembrar que, no Brasil, a proporção da po-
estamos analisando, caracterizadas pela atividade pulação economicamente ativa (PEA) ocupada em
familiar em pequenos módulos de terra, em que a atividades agrícolas caiu de 44,3%, em 1970, para
gestão e o trabalho agrícolas estão intimamente re- apenas 23%, em 1990. Ainda assim, é estratégica·a
lacionados. participação do emprego agropecuário direto na es-

O gravíssimo problema, que envolve milhões trutura do emprego global do País. Primeiro, porque
de compatriotas e repercute em toda a economia na- é ainda muito significativa, em valores absolutos, es-
cional, é que os conhecimentos e os recursos técni- pecialmente no Nordeste. Em segundo lugar, pela
cos ainda estão distantes desses segmentos. Mais drástica redução da capacidade de absorção de
ainda: inexistem pré-eondições para que se dissemi- mão-de-obra pelos setores urbanos.
nem a curto prazo. Constata-se, além do elevado É nossa preocupação central, já manifestada,
analfabetismo propriamente dito, o quase absoluto buscar os meios para aumentar-se o rendimento do
analfabetismo tecnológico, que atinge os pequenos trabalhador rural, a fim de que este se incorpore ao
e microprodutores da agricultura rudimentar. A eco- mercado e participe dos benefícios da .vida moderna,
nomia em que estão inseridos, sem qualquer dina- seja pennanecendo no campo, seja se preparando
mismo e tecnicamente estagnada, enseja que as ta- para melhor enfrentar a vida urbana. Neste sentido,
refas inerentes à produção e à distribuição sejam defendemos um caminho que acreditamos promis-
realizadas por muito mais gente do que seria, de sor, e ainda insuficientemente explorado. Trata-se
fato, necessário. Com salários extremamente depri- da intensificação da pesquisa na tecnologia agrícola
midos, a produtividade pennanece baixíssima e o acessível ao pequeno produtor. O assunto é polêmi-
subemprego torna-se a regra. E tudo isso onde se- co, por natureza, pois existem especialistas que não
quer existem máquinas substituindo a mão-de-obra depositam fé na identificação de práticas novas
humana. Conseqüentemente, os produtores não in- acessíveis aos pequenos produtores e que pennitam
tegrados estarão condenados a atividades marginais aumentar substancialmente o rendimento de seu tra-
do ponto de vista produtivo, excluídos do mercado e, balho. Mas o convívio com a nossa agricultura rudi-
sobretudo, impedidos da plena realização de suas mentar impele-nos a reivindicar atenção especial a
potencialidades humanas e de convivência cívica. esta alternativa, por suas possíveis e positivas re-
Como é do conhecimento geral, muitos desses tra- percussões econômicas e sociais.
balhadores já se deslocaram e continuam a deslo
car-se para as cidades, buscando freneticamente
fonnas de sobrevivência ou de alívio das carências
mais elementares. E esse sonho, para a maioria,
nem chega a realizar-se.

Na medida em que forem crescendo as exigên-



Pela sua expressão numérica, somente na me
dida em que os pequenos produtores rurais, atual
mente situados à margem do mercado, forem au
mentando o rendimento dos seus esforços podere
mos reverter os nossos terríveis indicadores sociais.
No momento em que se discute o papel do Estado,
buscando maior eficiência e qualidade no cumpri
mento de suas responsabilidades quanto à Educa
ção, Saúde, Segurança Pública e Assistência Social,
não se pode perder de vista sua indispensável atua
ção para viabilizar a incorporação à economia de
mercado dos trabalhadores da agricultura rudimen
tar. A pesquisa, a disseminação do conhecimento, a
melhoria da infra-estrutura física regional, a viabiliza
ção do uso dos insumos, o aperfeiçoamento da dis
tribuição de certos produtos, nas condições vigentes
em vasta parcela do nosso território, não poderão fi
car sujeitos, totalmente, às contingências do merca
do sob pena de etemizarmos as dramáticas desi
gualdades e de deixarmos de realizar completamen
te o imenso potencial da nossa capacidade de con
sumo.

Importantes transformações tecnológicas e
abertura dos mercados à competição internacional
ampliam as exigências de ajustamento para a maio
ria das sociedades, impondo a redefinição dos para
digmas vigentes. Estabilidade econômica, racionali
zação dos processos produtivos, redução dos custos
e competitividade tornaram-se palavras de ordem.
Mas também agravam-se os problemas de mercado

Neste Brasil de imensos contrastes coexistem,
de um lado, amplo e sofisticado dispositivo de pes
quisa agronômica que tem propiciado grandes feitos
para a modernização da agropecuária nacional e, de
outra parte, uma numerosíssima população rural, es
palhada principalmente pelas regiões mais pobres e
relegada, em grande parcela, à agricultura de sub
sistência. Sabemos todos que os grandes saltos da
economia rural resultaram da pesquisa técnico-eien
tífica, inclusive no Brasil. Não tem sido outro o papel
dos institutos de pesquisa e das estações experi
mentais mantidas pelo Poder Público, embora pro
fundamente deterioradas nos últimos tempos. Além
dos exemplos mais antigos, como o do café, pelo
Instituto Agronômico de Campinas e do cacau, pela
Ceplac, cabe lembrar que as potencialidades agríco
las do cerrado, ignoradas durante séculos, assim te
riam continuado, não fosse a pesquisa agropecuária
que apontou os rumos certos para seu aproveita
mento em larga escala. O explosivo aumento da avi
cultura de corte e a sofisticação da crescente fruti
cultura são outros exemplos, voltados, sobretudo
para médios e grandes produtores. A eles podemos
acrescentar ainda para simples ilustração, a disse
minação dos capins brachiaria, que permitiu a ocu
pação de extensas áreas com a pecuária de corte,
mesmo entre pequenos produtores, assegurando
um primeiro patamar de elevação da produtividade.
Sem dúvida, existem técnicas conhecidas e testadas
que poderiam estar contribuindo muito mais para o
rendimento do trabalho agrícola, e ainda não se en-
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IJlico maior. Não faltam recursos pedagógicos que contram suficientemente difundidas por motivos di-
permitam estender o uso de técnicas e alta produtivi- versos. E há, com toda a probabilidade, outros cami-
dade, até mesmo por quem tenha baixo grau de es- nhos ainda não desvendados, à espera de que a
colaridade. Os exemplos estão em toda parte, desde pesquisa reduza as limitações dos pequenos produ-
a informática, como é o caso das máquinas de vota- tores, mesmo onde a natureza é pouco propícia. O
ção e apuração eleitoral; até a saúde, com a disse- desenvolvimento da lavoura de espécies e varieda-
minação do simples soro caseiro, após inúmeras e des adaptadas, em outros países, a uma pluviosida-
rigorosas pesquisas, e muitas outras soluções no de reduzida e de distribuição irregular, para as quais
âmbito dos meios de transporte, comunicação, e se poderá estimular um mercado ainda incipiente,
também da agricultura e da pecuária. A maior produ- assim como o uso mais disseminado de sementes
tividade das novas técnicas, ao dinamizar a econo- que propiciam melhor rendimento e a correção do
mia local, enseja melhores salários e poderá gerar solo adequadamente administrada são exemplos de
novos empregos. Se esse mecanismo tem Iimitaçõ- como poderão ser alcançados verdadeiros milagres
es, cumpre reconhecer experiências exitosas que re- na produção rural, desde que haja apoio mais efeti-
comendam sua aplicabilidade nas regiões menos vo e sistemático do Poder Público, nos níveis fede-
desenvolvidas do País. Daí a importância do desen- ral, estadual e municipal, para os pequenos produto-
volvimento e da disseminação de tecnologias que res estagnados nas técnicas mais rudimentares. No
sejam economicamente rentáveis e também social- caso, deve ser destacada a necessidade do forte en-
mente apropriadas ao pequeno e microprodutor, volvimento das lideranças municipais mais próximas
conforme as diferentes situações, potencialidades e do pequeno produtor e que, devidamente orienta-
peculiaridades no meio em que vive e trabalha. das, poderão ser transformadas em importantes

agentes de sucesso.
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de trabalho, que se manifestam pela aceleração do
desemprego e pela deterioração das relações de tra
balho. Os países mais ricos do mundo, membros do
famoso G-7, levaram recentemente essas preocupa
ções à reunião ocorrida em Ulle, na França, onde
Europa e Estados Unidos confrontaram idéias e te
ses baseadas em suas realidades e nas formas dife
renciadas como os governos nacionais têm respon
dido a esses desafios.

É bem conhecido o notável desempenho da
agropecuária brasileira nas últimas décadas. Assisti
mos a um intenso processo de modernização, de di
versificação da pauta de exportações e de internali
zação das inovações, tecnológicas. Infelizmente, do
ponto de vista social, o modelo de crescimento agro
industrial não apresentou um saldo positivo. A políti
ca de arrocho salarial posta em prática nos anos 80
possibilitou o crescimento físico dos excedentes ex
portáveis para fazer frente à queda dos preços inter
nacionais. Possibilitou até mesmo uma expansão do
emprego num período fortemente recessivo como foi
o final da década passada. Mas o fato concreto é
que aumentou-se drasticamente a concentração de
renda no campo. A proporção dos pobres cresceu e
os pobres tomaram-se relativamente mais pobres.

De acordo com estudos feitos pelo Fundo Inter
nacional de Desenvolvimento Agrícola, cerca de
73% da população rural brasileira tem renda inferior
à linha da pobreza, abaixo apenas de alguns países
como Zâmbia e Bangladesh. Podemos estimar que
esse contigente é formado, em sua grande maioria,
por trabalhadores temporários, sem vínculo empre
gatício, e por pequenos produtores que têm acesso
precário à terra, como parceiros e arrendatários. Es
tão concentrados especialmente na Região Nordes
te, campeã secular dos mais baixos indicadores so
ciais no campo.

O problema da miséria e do desemprego rural
ganha maior dramaticidade atualmente em conse
qüência do declínio dos níveis das atividades no se
tor, por força da falta de rentabilidade, da baixa re
muneração do agricultor ou da elevação dos custos
de produção. Acentuam-se as condições desvanta
josas de competição econômica nos mercados inter
nos e externos. Países africanos e asiáticos cujas
condições de clima e solo são assemelhadas às bra
sileiras já competem vantajosamente conosco em
vários produtos por terem encargos sociàis mais bai
xos. Permanecem ínfimos os índices de produtivida
de na agricultura familiar, que representa a base
econômica de cerca de 90% dos Municípios brasilei
ros, a despeito dos baixíssimos salários, que no Nor-

deste situam-se na faixa de meio a três quartos do
salário mínimo.

Nestas condições, é crescente a perda da ca
pacidade produtiva dos segmentos mais pobres dos
pequenos produtores, que acabam convertendo
seus pequenos pedaços de terra em mero local de
moradia ou, quando muito, de produção para o auto
consumo. Mantidas essas tendências, prevê-se a
elevação dos níveis de desemprego rural. A migra
ção continuará elevada, concorrendo para o desem
prego urbano, já que as áreas de colonização e de
expansão de fronteira não são mais suficientes para
atrair os fluxos populacionais. A conseqüência final é
o agravamento da pobreza.

Acreditamos, portanto, que somente esforços
integrados das ações de Govemo e da sociedade
poderão reverter de forma mais imediata esse qua
dro de pobreza, historicamente reforçado por uma
combinação de fatores políticos, econômicos e so
ciais. Ao lado dos programas de reforma agrária que
concorram para alterar a estrutura causadora da mi
séria, somente políticas consistentes de promoção
de condições produtivas no campo poderão reorien
tar o desenvolvimento do setor agropecuário que
concilie a elevação da produtividade com a busca da
justiça social.

Nesta perspectiva, o progresso tecnológico não
vai tirar emprego. Ao contrário, vai aumentar a pro
dutividade, a capacidade de consumo, vai dinamizar
a economia e, assim, aumentar o emprego e a quali
dade de vida. Certamente, serão enormes os impac
tos econômicos e sociais de uma ação com maior
abrangência e profundidade de alcance. O mercado
de trabalho rural ficará melhor regulado, propiciando
elevação real dos salários e das condições de vida.
O abastecimento alimentar será ampliado e de maior
qualidade. A descentralização demográfica e produ
tiva será estimulada, interiorizando-se o progresso
técnico e social. Todo o País será beneficiado e prin
cipalmente os pobres rurais ao adquirirem a condi
ção de cidadãos. Este é o grade desafio.

Durante o discurso do Sr. Roberto
Santos, o Sr. Adylson Motta, § 2 51 do art. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidéncia, que é ocupada pelo Sr. Nelson

. Trad, § 2fl do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Com a
palavra o nobre Deputado baiano Aroldo Cedraz. S.
ExA disporá de 25 minutos.

O SR. AROLDO CEDRAZ (Bloco/PFL - BA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
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SrBs e Srs. Deputados, o tema que iremos abordar aqui trazidos são relativos em sua maioria, a países
encontra-se na ordem do dia das discussões nesta desenvolvidos, o que nos leva a questionar: se as
Casa e, apesar de já ter sido objeto de pronuncia- principais economias industrializadas atravessam ta-
mentos anteriores, continua sendo, mais do que manhas dificuldades em assegurar baixos índices de
nunca, merecedor de destaque. desemprego, qual não será a situação dos países

Trata-se do desemprego, talvez o grande mal subdesenvolvidos e em desenvolvimento?
das relações econômicas deste final de século, não Drama equivalente vivenciam os países latino-
só no Brasil, mas em todo o mundo. americanos com uma sensível piora, comparando-se

Tema constantemente suscitado neste plená- os resultados do ano de 1994 com os de 1995. O
rio, a preocupação tem sua razão de ser frente aos México viu seus índices de desemprego saltarem de
índices alarmantes de aumento do contingente de 3,7% para 6,4% da população ativa, enquanto na Ar-
desempr~ados em todos os setores da economia. gentina o salto foi de 11,5% para 18,6%. Esta é uma
São números assustadores. situação comum aos demais países, à exceção do

E o que causa ainda maior preocupação é a Chile, que reduziu em 1% o número de desemprega-
tendência de agravamento da situação, já que este dos, baixando de 6,7% para 5,7%.
tem se mostrado ser um fenômeno mundial. Ouço, com prazer, o ilustre Deputado Eujácio

Somente nos países que compõem o Grúpo Simões.
dos Sete, os quais também integram a OCDE, o de- O Sr. Eujácio Simões - Deputado Aroldo Ce-
semprego atinge 23 milhões de pessoas, algo em draz, é com muita satisfação que presenciamos V. ExA
tomo de 7% da população ativa. E aqui devemos assomando à tribuna, trazendo tema da maior oportu-
ressalvar que estamos tratando das maiores potên- nidade: o desemprego que assola o País. V. ExA é um
cias econômicas do mundo capitalista: Alemanha, estudioso do assunto e personagem que figura em di-
Canadá, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, ltá- versas atMdades, não apenas comunitárias, mas tam-
lia e Japão. bém oficiais, no Estado da Bahia. Quero não apenas

No Canadá, por exemplo, a taxa de desempre- fazer meu testemunho de voto e de fé a sua pré-ora-
go tem se mantido, nos últimos dois anos, em tomo ção, mas dizer que, por termos um vínculo muito gran-
de 9,5%, enquanto a França convive com taxas de de com o interior, principalmente dos Estados nordesti-
11,5% e a Alemanha já ultrapassa os 11%, resultan- nos, oriundos que somos da Bahia, entendemos que a
do, somente neste último, em mais de 4 milhões de agroindústria e a agricultura têm papel preponderante
desempregados. na minimização do desemprego no Brasil. V. Ex- deve

A situação não é diferente em relação aos paí- fazer, inclusive, um chamamento aos homens que ele-
ses membros da União Européia, sendo a Espanha finem a política econômica desta Nação, a fim de que
o caso mais grave, onde, segundo os índices prove- dêem maior atenção a esses setores da economia. Ex-
nientes do Ministério do Trabalho daquele país, o presso minha satisfação e faço a seu lado juramento
desemprego estaria situado na faixa de 22,9%. de devoção, pois o desemprego merece o nosso em-

Recente estudo acerca do desemprego no penha para ser minimizado e não ser tratado de forma
mundo realizado pela Organização Internacional do tão desdenhosa, como tem ocorrido nestes tempos di-
Trabalho, comparando dados de dezembro de 1994 tos modernos.
com os de um ano mais tarde, demonstra uma ten- O SR. AROLDO CEDRAZ-Agradeço a V. ExA
dência à estabilização das taxas de desemprego ou essa brilhante intervenção, que certamente contribui
mesmo de pequena queda em certos países da Eu- para este pronunciamento, principalmente por saber
ropa. que V. ExA tem vida parlamentar que dignifica todos

Contudo, o estudo demonstra que ainda é cedo nós baianos e amplo conhecimento da realidade do
para comemorar esses resultados, pois a estabilida- emprego e da situação econômica que ora atraves-
de se deu a níveis muito elevados, mantendo as ta- . sa nosso País, particularmente, o Estado da Bahia.
xas de desemprego, na maior parte do globo, índi- No Brasil, entretanto, convivemos com uma
ces de dois dígitos. Dentre os países desenvolvidos dualidade. Enquanto o IBGE situa o índice de de-
o nível de desemprego mais baixo permanece com o semprego na"faixa de 5%, o DIEESE - Departamen-
Japão, que mesmo assim registrou um aumento em to Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Eco-
sua taxa de desemprego de 2,7% para 3,2% no pe- nômicos - calcula um total que varia de 13% a 14%.
ríodo de um ano. A diferença se explica pelo fato de o IBGE trabalhar

Vejam, SI% e Srs. Deputados, que os dados tão-somente com os índices de desemprego aberto,
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ao passo que o Dieese também considera em suas de Administração e Serviço Público desta Câmara
pesquisas a taxa de desemprego oculto. dos Deputados, antecipando-se às preocupações da

Tal dificuldade no tratamento de dados estatís- população, refletidas nas pesquisas dos diversos
ticos não é uma exclusividade do Brasil. Segundo a institutos e que foram amplamente noticiadas na im-
OIT, tanto os países em desenvolvimento quanto os prensa, promoveu um seminário intitulado Emprego
antigos países comunistas tendem a não considerar Brasil: o Desafio do Final do Século. Aquela Comis-
em seu~ números oficiais as formas camufladas de são não poderia ter adotado um título mais apropria-
desemprego e nem o subemprego. do, pois, não temos dúvida, este será, efetivamente,

Portanto, devem ser examinados com um míni- o grande desafio que enfrentaremos, a partir de ago-
mo de ressalva os números apresentados pelo IBGE ra, com a superação daquele que foi por muito tem-
quanto à situação do desemprego no País, mas que, po o flagelo dos brasileiros e que, esperamos, esteja
ainda assim, são bastante expressivos. Em um País definitivamente derrotado: a inflação.
cuja população economicamente ativa situa-se na Os números deste desafio são grandiosos.
faixa de aproximadamentE~ 60 milhões de pessoas, Oficialmente, situa-se em tomo de 3,4 milhões
observando-se a taxa de 5% do IBGE teríamos algo o número de pessoas desempregadas no País. A
em tomo de 3 milhões de desempregados, um nú- estes devem ser adicionados, em média, 1 milhão e
mero nada desprezível. 600 mil novos postulantes lutando por uma vaga no

Os números do desemprego são tão sombrios mercado de trabalho a cada ano, que são, em sua
que a perspectiva de perda de emprego já assumiu grande maioria, jovens recém- saídos das universi-
lugar de destaque nas preocupações dos brasileiros. dades candidatando-se ao primeiro emprego. Pode-
Questionados sobre qual seria, hoje, a questão que mos considerar, ainda, aquelas pessoas que fazem
estaria a merecer uma atuação prioritária por parte parte do mercado informal sobrevivendo de bicos,
do Governo, as respostas dos entrevistados foram formando o que se convencionou chamar de popula-
coincidentes. Segundo o Gallup, em pesquisa publi- ção invisível, não contabilizada nos cálculos oficiais,
cada na Gazeta Mercantil, 42% dos entrevistados e que se encontram nessa situação por absoluta fal-
apontaram o desemprego como o problema que ta de opção. Este é o quadro que levou o consultor
mais os atormentam atualmente, mesmo resultado de empresas Marco Aurélio Vianna, em entrevista
apresentado pelo Vox Populi, em pesquisa análoga. publicada no Jornal do Brasil, de 3 de março de
os números da Toledo & Associados, publicados na 1996, a manifestar preocupação no sentido de que,
revista semanal IstoÉ, são similares e apontam que se não forem adotadas medidas visando reverter a
41 % dos entrevistados são de opinião que o Gover- situação descrita, poderemos ter, no espaço de cin-
no deveria dar preferência à solução do problema da co a dez anos, em torno de 15 a 20 milhões de de-
geração de empregos. Ressalve-se que este resulta- sempregados, sinalizando para um cenário insusten-
do manteve uma ampla vantagem sobre o segundo tável no limiar do terceiro milênio.
ponto mais mencionado, onde tivemos um empate Apesar de algumas diferenças de ponto de vis-
entre os temas inflação e reforma agrária, ambos ta, há quase que uma unanimidade entre os espe-
com 12% das respostas. cialistas sobre os efeitos das inovações tecnológicas

A pesquisa demonstra também, que uma em geradoras de novas formas de produção e de gestão
cada quatro famnias brasileiras já possui pelo menos de trabalho no fechamento de postos de trabalho, fe-
um desempregado dentro de casa, observando que nômeno conhecido como desemprego estrutural ou
este índice encontra-se em ritmo crescente. Esse tecnológico. Aqui é digno de menção o fato de que,
dado é bastante elucidativo para justificar os resulta- desde o início dos anos oitenta até 1992, cerca de
dos das pesquisas. 2,5 milhões de empregos foram definitivamente fe-

Esses resultados, por sua vez, justificam o trcr chados somente na indústria manufatureira dos Es-
tamento que o Governo Federal pretende dar à ma- tados Unidos.
téria. Nas palavras do Exml! Presidente da Repúbli- Este problema já se faz presente igualmente
ca, 1996, será o ano do emprego. Nós, enquanto no Brasil e pode ser observado com maior ênfase
membros do Poder Legislativo, devemos estar pron- nas indústrias do ABCD paulista e nos bancos, onde
tos para assumir nossas responsabilidades e honrar constatarrios no cotidiano de grandes empresas a
nossos compromissos com os eleitores e, acima de substituição de seres humanos por máquinas. se-
tudo, com a Nação. gundo o especialista inglês Charles Handy, as em-

No ano que passou, a Comissão de Trabalho, presas têm trabalhado de acordo com uma equação



09886 Quarta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 1996

definida como metade, dois, três: metade dos em- gações institucionais de qualificação e recolocação
pregados, ganhando o dobro e produzindo o triplo. de mão-de-obra.
Este é o futuro que se avizinha, mais presente do O desemprego, a nosso ver, não pode ser so-
que nunca, e para diminuir as conseqüências nefas- lucionado se forem adotadas políticas de emprego
tas deste futuro sobre o desemprego é que devemos dissociadas da questão da requalificação profissio-
nos preparar. nal, o que nos leva, via de regra, a outro ponto cor-

Estudos têm sido elaborados para avaliar a ca- relato que está a merecer uma iniciativa vigorosa do
pacidade de absorção desses trabalhadores desliga- Governo. Referimo-nos à educação.
dos por outros setores da economia, como o de ser- Assunto de máxima importância, tem a educa-
viços, informática ou turismo, por exemplo, mas os ção reflexo direto sobre os programas de requalifica-
resultados não são definitivos. Muitos deles, inclusi- ção por nós propugnados. O País apresenta índices
ve, arriscam-se como autônomos com acúmulo de muito elevados de analfabetismo e de evasão esco-
insucessos frente a uma economia que pouco tem lar, o que certamente compromete a formação pro-
favorecido às micro e pequenas empresas, grandes fissional, sujeitando os trabalhadores ao desempre-
geradoras de postos de trabalho. go ou a ocupações de baixa qualificação, seguindo

Em estreita ligação com esta questão é susci- na contramão da modernidade.
tada uma outra, igualmente objeto de preocupação A educação tem sido colocada, sucessivamen-
dos mais diversos especialistas: a qualificação de te, como prioridade por todos os Governos sem que,
nossa mão-de-obra. no entanto, sejam efetivadas ações públicas que jus-

As inovações tecnológicas verificadas em to- tifiquem essa priorização. E aqui lembramos que
dos os campos de trabalho implicam, necessaria- uma política para a educação tem que ser, obrigato-
mente, um incremento da capacidade de conheci- riamente, uma política pública, pois os mais pobres
mentos das pessoas, de forma geral. Exigem-se, não têm condições de arcar com o custo da educa-
nos dias atuais, conhecimentos sobre informática, ção.
ciência integrada ao nosso dia-a-dia, língua es- Segundo a Professora da USP, Maria Cristina
trangeira, em especial a língua inglesa, aprimora- Cacciamali, a educação é um processo permanente
mento do português e da matemática, e assim por e, de fato, custoso, caro. Mas a qualidade do ser hu-
diante. Não somente as inovações tecnológicas mano que procede desse processo e seus impactos
exigem este maior conhecimento; as empresas positivos no que se refere à cidadania, à política de
têm desenvolvido uma mentalidade de absoluta produtividade, à política de menos desperdício, real-
competitividade tanto para sobrevivência no mer- mente são incomensuráveis, em termos de benefí-
cado interno quanto para adequação à internacio- cios sociais.
nalização da economia mundial, a propalada glo- Dados da Organização das Nações Unidas
balização. apontam o Brasil como um dos países que menos

Tal necessidade de mão-de-obra qualificada investem em educação, trazendo conseqüências de-
tem demonstrado o nível de despreparo de nossos sastrosas para o mercado de trabalho. O Prof. Ib
trabalhadores. O Coordenador do programa SINE - Teixeira, da Fundação Getúlio Vargas, estima que
Sistema Nacional de Emprego - no Estado de São 60% da força de trabalho no País não tenha o pri-
Paulo afirmou, certa vez, que o perfil profissional de meiro grau completo.
quem nos procura está muito abaixo do perfil exigido As maiores exigências de qualificação, de for-
pela empresa que tem emprego a oferecer. Expe- mação de habilidades humanas e de conhecimento
riência semelhante verificamos nos mais diversos da mão-de-obra podem ser avaliadas a partir do tra-
Estados da Federação. balho WORKFORCE 2000, desenvolvido pelo De-

Urge a adoção de medidas tendentes a mino- partamento de Trabalho dos Estados Unidos, segun-
rar esses efeitos e, aparentemente, tem sido esse do o qual estima-se, que 41 % dos novos empregos
um dos objetivos do Governo Federal. O Ministério criados até o ano 2000 exigirão habilidades muito
da Educação e do Desporto trabalha na elaboração superiores às requeridas atualmente. O resultado do
de anteprojeto de lei visando à reformulação do en- trabalho reforça nosso entendimento de não ser p08-
sino profissional no País. Somos de opinião que, sível tratar da questão do desemprego à margem da
além desta providência, uma atenção especial deve qualificação profissional.
ser dirigida ao Sistema Nacional de Emprego, para Cabe ao Govemo não apenas elaborar políti-
que possa atuar com mais eficiência em suas obri- cas de emprego, sem qualquer critério. Deverá, den-



A reforma tributária é essencial, bem como to
das as outras que estamos votando neste plenário.
As privatizações estão paradas. A reunificação ale
mã é um ótimo exemplo para os radicais que pre
gam a não-privatização da nossa economia. Quando
da queda do muro, as empresas estatais da antiga
Alemanha Comunista foram vendidas para a iniciati
va privada com preços muito abaixo do seu valor
real. Um absurdo? Claro que não quando o objetivo
do Governo foi manter o emprego de todos os fun
cionários daquelas empresas, que estariam hoje de
sempregados.

Precisamos urgentemente reverter o quadro do
desemprego no Brasil especializando nossos traba
lhadores. A informatização das fábricas é bem-vin-
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tro do possível, preocupar-se com o tipo de emprego neamento básico, por exemplo, utilizando-se dos re-
criado; emprego com qualidade, que proporcione o cursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
mínimo de proteção social ao trabalhador. Neste Utilizar o Fundo de Amparo ao Trabalhador em fi-
ponto retomamos à necessidade de qualificar ade- nanciamentos que proporcionem a geração de em-
quadamente a mão-de-obra, o que significa, para o pregos, e aqui pode ser incluído auxfiio às pequenas
trabalhador, ascender no mesmo emprego com me- e microempresas. Neste aspecto, é de fundamental
Ihoria em seus ganhos de renda, enquanto para o importância incentivar o máximo possível os Progra-
empregador representa ganhos em termos de produ- mas de Geração de Emprego e Renda, os PRO-
tividade. GER.

A geração de empregos de baixa qualidade im- A exemplo da experiência dos países asiáticos,
plica, ainda, manutenção da marginalidade social, estimular a exportação por intermédio de políticas
em razão da estreita relação entre desemprego e públicas visando aumentar os postos de trabalho a
pobreza. nível interno, o que irá influenciar na política de reto-

O alto índice de desemprego tem acarretado mada do crescimento.
um outro problema de máxima importância, que vem Como podemos observar, são muitas as pro-
a ser o aumento muito rápido do número de meno- postas de redução do desemprego. Se são eficazes
res de idade submetidos ao mercado de trabalho. É, somente a colocação em prática poderá nos dizer.
na verdade, um círculo vicioso pelo qual o menor se De qualquer sorte, devemos estar prontos para
vê obrigado a ingressar no mercado para compor a apreciar conscientemente quaisquer iniciativas
renda familiar ou mesmo, o que é pior, para susten- oriundas do Poder Executivo que tenham por objeto
tar a famfiia, quando seus pais encontram-se de- aliviar a pressão do desemprego sobre as categorias
sempregados. Na grande maioria das vezes, o me- menos favorecidas, oferecendo nossa contribuição
nor tem de fazer uma opção entre o trabalho e o es- para os aperfeiçoamentos que se fizerem necessá-
tudo, em prejuízo, quase sempre, do segundo, com- rios. A luta para alcançarmos a situação ideal do ple-
prometendo irremediavelmente a sua educação e, no emprego é muito penosa, talvez impossível.
conseqüentemente, a sua futura qualificação, impe- srªs e Srs. Parlamentares, nossas leis infeliz-
dindo-o de obter empregos melhores e perpetuando mente inibem a iniciativa privada. A taxa de juros é
a si e a sua famfiia na pobreza. Aqui há o fechamen- abusiva; sem os investimentos privados é impossível
to do círculo. a retomada do crescimento econômico e conse-

Nossa obrigação consiste em quebrar esse cír- qüentemente a diminuição do desemprego. O tão fa-
culo, sob pena de colocar em risco o nosso futuro moso Custo Brasil está cada vez mais alto, tornando
enquanto Nação democrática. o processo produtivo cada vez mais caro.

Várias alternativas têm sido colocadas pelos Temos de deixar de lado a visão romântica de
especialistas como forma de eliminar, ou ao menos que o Estado é a solução para todos os problemas
aliviar, o caos que representa o desemprego ao da sociedade civil e da população e dar continuidade
País. à agenda de transformações iniciada no ano passa-

Os dados demonstram que atualmente as pe- do.
quenas e microempresas são responsáveis pelo
maior número de ofertas de empregos, estimando
se em 7 milhões as vagas formais e em 21 milhões
as vagas informais oferecidas pelo setor. Portanto,
medidas tendentes a estimular a formação e o cres
cimento dessas empresas devem contribuir para a
diminuição dos níveis de desemprego.

Outro aspecto consensual seria a elaboração
de programas de qualificação da mão-de-obra, com
ênfase na reestruturação do Sistema Nacional de
Emprego, tanto para combater o desemprego estru
turai quanto para preparar as empresas para o con
fronto da competitividade.

Retomar o crescimento, inclusive por meio de
obras públicas nos setores de infra-estrutura e sa-
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da, colocando o Brasil entre aqueles países de tec- ta através do telefone. Por esse meio, o jornal O Es-
nologia mais moderna. Porém, necessitamos dar tado de S. Paulo, que é sério, que tem uma direto-
condições de reciclagem para o trabalhador, encai- ria séria, fez uma pesquisa cujo resultado foi este:
xando-o também na economia moderna. 88% da população quer a reeleição do Presidente

Tenho certeza de que precisamos urgentemen- Fernando Henrique Cardoso. Porém, Sr. Presidente,
te reverter esse quadro de desemprego e subempre- não me consta que os trabalhadores sem-terra te-
go e assim diminuirmos as grandes desigualdades nham telefone para opinar sobre a reeleição do Pre-
sociais existentes em nosso País. sidente Femando Henrique; não me consta que os

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Não ha- desempregados, aqueles que estão procurando em-
vendo quorum necessário para o início dos traba- prego todos os dias e não encontram, tenham telefo-
lhos da Ordem do Dia, a Mesa faz uma exortação ne também para opinar; não me consta que a gran-
aos colegas presentes à Casa para que acorram ao de maioria da população brasileira, os trabalhadores
plenário a fim de cumprirem suas obrigações. que acordam às 5h, 6h da manhã, tenha telefone

Até que consigamos o quorum necessário, va- para ser consultada se quer ou não a reeleição do
mos, pela ordem, dar a palavra ao nobre Deputado atual Presidente, dos atuais Govemadores e tam-
Carlos Apolinário. bém dos Prefeitos de todas as cidades do País.

O SR. DOMINGOS DUTRA _ Sr. Presidente, Então veja, Sr. Presidente, que essa pesquisa,
peço a palavra para uma questão de ordem. apesar da seriedade do jomal O Estado de S. Pau

lo, acaba não tendo a seriedade necessária para se
O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem V. discutir o tema da reeleição e coloca, muitas vezes,

Ei\.~ a palavra. uma azeitona na empadinha do Govemo, dos Go-
O SR. DOMINGOS DUTRA (PT - MA. Sem re- vernadores e dos atuais Prefeitos. E é nesse senti-

visão do orador.) - Sr. Presidente, exercendo a lide- do, Sr. Presidente, que faço uso do microfone desta
rança do Partido dos Trabalhadores, nos termos do Casa para expor minha posição. Entendo que a ree-
art. 82 do Regimento Interno, modificado pela Reso- leição deve ser discutida não no sentido de favore-
lução n2 1, solicito a V. ExB que encerre a Ordem do cer os atuais Presidente, Governadores ou até Pre-
Dia em função de não haver quorum necessário, de feitos, mas como um tema importante junto à popu-
acordo com o painel eletrônico. lação brasileira, ouvindo o povo, porque se a popula-

A Resolução n2 1 estabelece, no seu art. 12 , ção está contente com seu Prefeito, com seu Gover-
modificando o art. 82 do Regimento Interno, que às nador, com seu Presidente, pode até reelegê-Io$.
16h em ponto será verificado pelo painel eletrônico o Porém, Sr. Presidente, entendo que a oportuni-
quorum necessário. Como já são 16h em ponto e dade para se falar em reeleição não é esta. Os que
não há o quorum exigido, solicito a V. ExB que en- diariamente freqüentam o Palácio, que tomam café
cerre a Ordem do Dia e, dando continuidade à se8- da manhã, almoçam ou jantam com o Presidente,
são, inicie as Comunicações Parlamentares. seus conselheiros, que nem sempre são os melho-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - A que8- res, os amigos, que muitas vezes querem agradar,
tão de ordem de V. ExB tem a seguinte resposta: A bajular o chefe, de repente dizem: Presidente, está
Mesa mantém a decisão, em função do disposto no na hora, coloque em pauta a reeleição para ser vota-
art. 82 do Regimento Interno: ... sendo previamente da pela Câmara Federal. Mas este não é o momen-
verificado o número de Deputados presentes no re- to. Temos assuntos importantes que precisam ser
cinto do Plenário... discutidos e votados nesta Casa, um dos exemplos

Por essa razão, vamos indeferir a questão de é a reforma da Previdência, que eStá engasgada no
ordem formulada por V. ExB e manter a palavra ao Supremo Tribunal Federal e ninguém sabe a deci-
Deputado Carlos Apolinário. são do Ministro, ninguém sabe a decisão do Tribu-

O SR. CARLOS APOUNÁRIO (BlocoIPMDB _ nal. Temos a reforma administrativa, que ainda está
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srl's e nas mãos do Relator, Deputado Moreira Franco, que
Srs. Deputados, na edição de ontem do jornal O Es- ainda não veio a debate. Primeiramente, estamos
tado de S. Paulo, em sua capa, veio o resultado de aguardando a reforma da Previdência para depois
uma pesquisa dizendo que 88% da população pau- votarmos a reforma administrativa. Temos muitas
lista é favorável à reeleição do Presidente Femando matérias consideradas mais importantes do que a
Henrique Cardoso. reeleição dos Governos Municipais, Estaduais e Fe

deral.
O próprio jornal diz que aquela pesquisa foi fei-



Também um outro fato relacionado. A direção
da Refinaria Gabriel Passos, da Petrobras, rebaixou
a avaliação de desempenho de diversos funcioná
rios seus. A relevância do fato refere-se aos motivos
alegados: eles depuseram contra a empresa em pro
cessos judiciais e trabalhistas. Ora, estamos diante
de um grande absurdo. Os funcionários estão sendo
penalizados por terem feito declarações em juízo. A
empresa poderia ter tomado as mais diversas medi
das cabíveis se eles porventura tivessem faltado
com a verdade. Não o fez. Decerto porque eles fala
ram a verdade. No entanto, aplica-lhes punições,
que terão reflexos funcionais e econômicos. Mais
uma vez estamos diante de dirigentes de empresas
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Nesse sentido, Sr. Presidente, srªs e Srs. De- que as demissões demonstravam a falta de priorida-
putados, se eu fosse um dos que têm acesso diário de governamental para o setor responsável pelo de-
ao Palácio do Planalto, como alguns Deputados, di- senvolvimento da política mineral do Estado. Reve-
ria ao Presidente da República, Fernando Henrique lou, ainda, que os problemas hoje vivenciados pela
Cardoso, que retirasse de pauta a discussão da ree- empresa não se devem ao seu corpo de funcioná-
leição, deixando-a mais para a frente. Deveríamos rios, mas, sim, às sucessivas gestões tendo à frente
discuti-Ia com calma no ano que vem. Faria isso por- pessoas desvinculadas do setor mineral, como o
que não se trata apenas de votarmos a reeleição, atual Presidente Dr. Carlos Cotta, portador de regis-
mas também seus critérios: como serão feitas a elei- tro do CRM enquanto médico.
ção e a reeleição? Qual o prazo de desincompatibili- O Presidente do SINGEO afirmou o que já sa-
zação dos ocupantes de cargos? Eles podem dispu- bemos: o significado do desmonte da máquina esta-
tar, mesmo exercendo cargo no Poder Executivo? tal. Diga-se de passagem que o Governador de Mi-

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o jornal nas, Sr. Eduardo Azeredo, e a imensa maioria dos
O Estado de S. Paulo, que é sério: e merece crédi- seus subordinados priorizam demitir e privatizar, es-
to, repito, equivocou-se ao consultar apenas pes- quecendo-se das demais tarefas de Governo. É de
soas que têm aparelhos telefônicos. Espero que da conhecimento público que essa política significa que
próxima vez esse jornal também consulte aqueles a direção das mais diversas empresas estatais está
que não sonham um dia poder ter um aparelho tele- loteada, e entregue, a pessoas que se disponham a
fônico, porque ganham salário mínimo. E pior, aque- liquidá-Ias ou a privatizá-Ias, e não, como deveria
les que nem salário mínimo ganham, como os de- ser, às pessoas mais qualificadas para dirigi-Ias, re-
sempregados que estão nas praças, nas ruas, em- laciônadas com o setor, dispostas a desenvolver
baixo dos viadutos, das pontes. Afinal, eles também uma política justa, voltada aos interesses da nossa
são cidadãos brasileiros e precisam ser consultados sociedade.
acerca dos destinos do País. Esta simples nota, com o pronunciamento de

Era o que tinha a dizer. uma entidade sindical, em defesa dos seus filiados,
O Sr. Nelson Trad, § 22 do art. 18 do resultou na abertura de processo judicial para de-

Regimento Interno deixa a cadeira da Presi- missão por justa causa do Sr. Gilvan, Presidente do
dência, que é ocupada pelo Sr. Eraldo Trin- sindicato da categoria, que é funcionário da empresa

há onze anos.dade, § 22 do art. 18 do Regimento Interno.
Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, é im-

O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - A pressionante como se pode considerar como falta
Presidência solicita aos Srs. Parlamentares que es- grave as declarações acima enunciadas. Se este for
tão em seus gabinetes que venham ao plenário, pois o entendimento, todos os dirigentes sindicais estão
dentro de mais alguns instantes deveremos iniciar a mudos, impedidos de exercer as funções para as
Ordem do Dia. quais foram eleitos. Por mais que o Dr. Carlos Cotta

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, desejasse, as entidades sindicais são autônomas,
peço a palavra pela ordem. os seus dirigentes não devem obediência a Gover-

O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Tem no.
V. ExIl a palavra.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, dois fatos bastante singulares ocorridos re
centemente em Minas Gerais chamaram-me à refle
xão. Peço a atenção de V. ExªS.

No dia 31 de março, o Jornal O Estado de Mi
nas publicou uma singela nota em que os funcioná
rios da Companhia Mineradora de Minas Gerais 
COMIG -, através da voz do Presidente do Sindicato
dos Geólogos de Minas Gerais, Sr. Gilvan Brunette
Aguiar, protestavam contra o programa de enxuga
mento de pessoal levado a cabo pela empresa. O
Sr. Gilvan apontava a falta de critérios do processo e



Isso significa, Sr. Presidente, a geração de no
vos empregos diretos, indiretos e induzidos, cujos in
dicadores são os mais expressivos: a contratação de
1 mil 631 novos empregos no âmbito da montadora,
elevando o seu quadro a 19 mil 801 empregados; o
incremento de 6 mil novos postos de trabalhos nas
indústrias fornecedoras, sem contar os empregos in
diretos e, finalmente, 70 mil novos empregos no
complexo automobilístico e 100 mil nos demais seto
res.

Tudo isso representa negócios em tomo de 1,3
bilhão de dólares na indústria periférica às ativida
des da montadora, com repercussões positivas na
movimentação de bens e serviços, incremento do
mercado de trabalho regional e aumento das recei
tas estaduais.

Ainda, Sr. Presidente, com relação aos negó
cios fomentados pelos investimentos da Fiat, temos
de ressaltar a exportação de produtos e tecnologia,
de alcance relevante no comportamento equilibrado
da balança comercial, cujas operações podem re
dundar em ganhos macroeconômicos expressivos.

Finalmente, Sr. Presidente, é preciso marcar
em todo o processo o papel do consumidor. É evi
dente que ele sai ganhando: ganhos tecnológicos,
segurança, modernidade de linhas e atendimento
otimizado. Ganha Minas investimentos, empregos,
receitas, consolidando-se como o segundo pólo au
tomobilístico do Brasil.

Parabenizamos a Fiat, na pessoa do Engenhei
ro Giovanni Razelli, seu Superintendente no Brasil,
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que consideram que os trabalhadores lhes devem são empresarial acarretará à atividade produtiva de
obediência cega e muda. Minas Gerais e, por desdobramento, à economia na-

Há muito temos notado mudanças qualitativas cional.
no comportamento das direções das empresas esta- É importante salientar, Sr. Presidente, que o
tais. Querem dos trabalhadores das empresas não montante dos investimentos pretendidos está orçado
apenas a aceitação, mas a resignação diante do cor- em hum bilhão de dólares, em grande parte canali-
te dos seus direitos, do desrespeito às normas le- zado na ampliação da fábrica já existente, sobretudo
gais, e muitas vezes, ainda, o silêncio frente aos no que diz respeito à instalação de novas linhas de
atos lesivos ao patrimônio público derivados de suas montagem, o que significa, Srs. Deputados, o au-
gestões. mento da capacidade de produção, que em 1992 era

Sabemos que esses fatos não são isolados. de 900 carros por dia, sendo hoje de 1.600 carros
Mas queremos aqui chamar a atenção para eles e por dia, com a expectativa de se chegar a 2.000 car-
convocar todos os Parlamentares desta Casa a se ros por dia, até o fim do exercício corrente.
pronunciar contra fatos dessa natureza, reveladores No momento em que o desemprego constitui li-
do arbítrio e do atraso. nha central de toda reflexão macroeconômica, ver-

Solicito, aqui, providências ao Governador de dadeiro flagelo das economias desenvolvidas e em
Minas Gerais e ao Sr. Ministro de Minas e Energia processo de desenvolvimento, os novos investimen-
dada a gravidade dos fatos. Presto minha solidarie- tos da Fiat emergem sintonizados com os novos de-
dade, colocando o mandato à disposição de todos safios impostos pela realidade brasileira e o proces-
os envolvidos. so crescente de sua inserção no mercado globaliza-

Sr. Presidente, peço a divulgação do meu pro- do.
nunciamento em A Voz do Brasil e no Hoje na Câ
mara.

O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - De
acordo com o Regimento Interno, a Presidência re
cebe o pronunciamento de V. Ex· e autoriza sua pu
blicação e divulgação.

Concedo a palavra ao Deputado Herculano
Anghinetti, pela ordem.

O SR. HERCULANO ANGHINEm (Blo
colPPB - MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, srªs e Srs. Deputados, o povo das Mi
nas Gerais tem motivos de sobra para rejubilar-se
com a decisão da Fiat de escolher o perfil ondulado
de suas montanhas e a atmosfera inconfundível do
barroco setecentista para servir de pano de fundo ao
lançamento do novo carro mundial da marca, o Pa
lio.

Temos de analisar, e o faremos com a vee
mência necessária, que a predileção por Minas, já
antecedida pela instalação da fábrica no Município
de Setim, em passado recente; revela gesto de sa
bedoria, de escrutínio clarividente e confiança na
resposta do povo mineiro à chamada do investimen
to produtivo e dos desafios do desenvolvimento sus
tentado na tecnologia de ponta e emprego.

É notório, Sr. Presidente, que o evento em
questão é revestido de um significado muito mais
amplo: ao lado das festividades e da repercussão in
ternacional dos eventos que acompanham o lança
mento do Palio, fazemos sobressair uma série de
implicações, todas de caráter positivo, que tal deci-



VI- ORDEM DO DIA

Presentes os seguintes Srs. Deputados:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PPB; Elton Rohnelt
- Bloco - PSC; Francisco Rodrigues - Bloco - PPB.

Amapá
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pela confiança depositada ..J povo mmeliO e na es- haverá mais emprego. A correção dos salários au-
tabilidade da economia brasileira. mentará o poder de compra da classe trabalhadora.

É com profunda satisfação que registramos Se ela consumir mais, as indústrias passarão a pro-
esse evento ímpar ao longo da história econômica duzir mais. O setor agrícola deve ser fortalecido.
de Minas Gerais, para cujo êxito foi decisiva a conju- Para isso é preciso uma discussão muito mais
gação dos interesses maiores do povo de Minas, profunda. Gostaria que o Governo estivesse dispos-
com uma decisão empresarial competente, expressa to a discutir a questão das taxas de juros no País,
pela Fiat Automóveis S/A. essas taxas escorchantes, esse verdadeiro assalto,

O SR. CHICO VIGII.ANTE - Sr. Presidente, essa agiotagem praticada, hoje, contra a sociedade
peço a palavra pela ordem. por esses tubarões do sistema financeiro que, a todo

O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Tem instante, são socorridos pelo Governo Central, a
V. Ex!! a palavra. todo instante são socorridos pelo Presidente da Re-

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi- pública, Sr. Fernando Henrique Cardoso.
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa- É necessário discutir com seriedade, com ho-
dos, tomei conhecimento, há pouco, neste plenário, nestidade, e não passar de afogadilho projetos,
de que a Mesa da Câmara, seguindo orientação do como esse do contrato temporário de trabalho,
Palácio do Planalto, está disposta a tentar dar ur- que a sociedade repudia, que a maioria da classe
gência, hoje, a um projeto de autoria do Poder Exe- trabalhadora não aceita. Esse é o tipo do projeto
cutivo, que está tramitando há pouco tempo, sobre a que pensa única e exclusivamente, em tirar direi-
contratação temporária de trabalho. tos dos trabalhadores, direitos conquistados a du-

Acho errada a tentativa de dar urgência a um . ras penas, que custaram a vida, o suor, o sangue
projeto como este, sem que exista uma discussão de muitos e muitos trabalhadores deste País. Ago-
adequada na Comissão do Trabalho, de Administra- ra, o Governo tenta, numa tarde de terça-feira, dar
ção e Serviço Público, onde pretendemos fazer uma urgência urgentíssima a esse projeto. Repito, é
série de debates, chamando representantes dos tra- uma agressão à Oposição, à sociedade, à classe
balhadores, dirigentes das centrais sindicais e diri- trabalhadora brasileira. Essa atitude merece ser
gentes empresariais. Querer privar esta Casa deste repudiada.
debate é, no mínimo, uma agressão e - por que não Portanto, apelo para o nobre Deputado Luís
dizer? - uma provocação aos setores de oposição e Eduardo, a fim de que não coloque em pauta,
à classe trabalhadora. hoje, a urgência urgentíssima para esse projeto,

Existem questões muito mais importantes, às porque o mesmo precisa de uma discussão ampla,
quais se deveria dar urgência urgentíssima nesta de um debate verdadeiro nesta Casa. Pretende-
Casa. Este não é um projeto para o qual se tenha de mos chamar todos os segmentos sociais, os em-
dar urgência urgentíssima. A maioria dos Deputa- presários, os trabalhadores, através de suas rep-
dos, mesmo aqueles que apóiam o Governo, não resentações sindicais, das confederações, para
têm conhecimento do conteúdo deste projeto, não um debate profundo e amplo a respeito desse pro-
imaginam como ele é danoso à economia nacional e jeto do contrato temporário de trabalho. Sei que a
aos interesses dos trabalhadores; não conhecem o sensibilidade de V. Exª, Sr. Presidente, o levará a
seu fundamento. Logo, querer dar urgência urgentís- não colocá-lo, hoje, em pauta.
sima a um projeto desses é uma indignidade, uma Era o que tinha a dizer.
imoralidade, uma agressão à sociedade brasileira e O Sr. Eraldo Trindade, § 2º do artigo
um desrespeito à classe trabalhadora. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da

Portanto, espero que o Presidente desta Casa, presidência, que é ocupada pelo Sr. Luís
Deputado Luís Eduardo, tenha bom senso e não Eduardo, Presidente.
aprecie, hoje, pedido de urgência urgentíssima para
este projeto. É o tipo de projeto que, repito, precisa
de uma discussão profunda, de um debate geral na
sociedade brasilei ra e em todos os segmentos orga
nizados.

Não é verdade que o contrato temporário irá.
gerar emprego. Se o Governo tiver capacidade de
implementar uma política de distribuição de renda,



Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco 
PFL; Benito Gama - Bloco - PFL; Beto Lelis - PSB;
Cláudio Cajado - Bloco - PFL; Coriolano Sales 
PDT; Domingos Leonelli - PSDB; Eujácio Simões 
Bloco - PL; Félix Mendonça - Bloco - PTB; Fernan
do Gomes - Bloco - PTB; Geddel Vieira Lima - Blo
co - PMDB; Haroldo Lima - PCdoB; Jaime Fernan
des - Bloco - PFL; Jairo Azi - Bloco - PFL; Jairo
Carneiro - Bloco - PFL; Jaques Wagner - PT; João
Almeida - Bloco - PMDB; João Leão - PSDB; Joni
val Lucas - Bloco - PFL; José Carlos Aleluia - Bloco
- PFL; José Rocha - Bloco - PFL; José Tude - Blo
co - PTB; Luis Eduardo - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Antônio Aureliano - PSDB; Antônio do Valle 
Bloco - PMDB; Aracely de Paula - Bloco - PFL; Ar
mando Costa - Bloco - PMDB; Bonifácio de Andra
da - Bloco - PPB; Carlos Melles - Bloco - PFL; Da
nilo de Castro - PSDB; Edson Soares - PSDB; Elias
Murad - PSDB; Eliseu Resende - Bloco - PFL; Fer
nando Diniz - Bloco - PMDB; Francisco Horta - Blo
co - PL; Genésio Bernardino - Bloco - PMDB; Her-

Acre

Rondônia

Arthur Virgílio - PSDB; Cláudio Chaves - Blo
co- PFL.

Carlos Camurça - Bloco - PPB; Confúcio Mou
ra - Bloco - PMDB; Emerson Olavo Pires - Bloco 
PMDB; Eurípedes Miranda - PDT; Expedito Júnior 
Bloco - PPB; IIdemar Kussler - PSDB; Oscar Andra
de - Bloco - PMDB.

Carlos Airton - Bloco - PPB; Célia Mendes 
Bloco - PFL; Chicão Brígido - Bloco - PMDB; João
Maia - Bloco - PFL; Osmir Lima - Bloco - PFL.

Tocantins

Ary Valadão - Bloco - PPB; Darci Coelho 
Bloco - PPB; Freire Júnior - Bloco - PMDB; João
Ribeiro - Bloco - PPB; Melquíades Neto - Bloco 
PMN.

Maranhão

Costa Ferreira - Bloco - PFL; Davi Alves Silva
- Bloco - PPB; Domingos Dutra - PT; Eliseu Moura
- Bloco - PFL; Haroldo Saboia - PT; Jayme Santa-
na - PSDB; Nan Souza - Bloco - PSL.

Ceará

Aníbal Gomes - Bloco - PMDB; Antônio Balh
mann - PSDB; Arnon Bezerra - PSDB; Firmo de
Castro - PSDB; Gonzaga Mota - Bloco - PMDB;
Inácio Arruda - PCdoB; José Linhares - Bloco 
PPB; José Pimentel- PT.

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB; Ari Magalhães
Bloco - PPB; B. Sá - PSDB; Ciro Nogueira - Bloco
- PFL; Felipe Mendes - Bloco - PPB; João Henri
que - Bloco - PMDB.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Rosa-
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Antônio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - Blo- do - Bloco - PFL; Carlos Alberto - Bloco - PFL; Ibe-
co - PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira rê Ferreira - Bloco - PFL.

-~a ~m~

Pará Adauto Pereira - Bloco - PFL; Álvaro Gaudên-
Ana Julia - PT; Anivaldo Vale - Bloco - PPB; cio Neto - Bloco - PFL; Armando Abmo - Bloco -

Antônio Brasil- Bloco - PMDB; Benedito Guimarães PMDB; Cássio Cunha Lima - Bloco - PMDB; Enival-
- Bloco - PPB; Elcione Barbalho - Bloco - PMDB; do Ribeiro - Bloco - PPB; Gilvan Freire - Bloco -
Gerson Peres - Bloco - PPB; Giovanni Queiroz - PMDB; Ivandro Cunha Lima - Bloco - PMDB; José
PDT; Hilário Coimbra - Bloco - PTB. Aldemir - Bloco - PMDB; José Luiz Clerot - Bloco -

Amazonas PMDB; Wilson Braga - PDT.

Pernambuco

Fernando Ferro - PT; Gonzaga Patriota - PSB;
Humberto Costa - PT; Inocêncio Oliveira - Bloco 
PFL; João Colaço - PSB; José Chaves - PSDB;
José Jorge - Bloco - PFL; José Mendonça Bezerra
- Bloco - PFL; José Múcio Monteiro - Bloco - PFL;
Ricardo Heráclito - PSB; Wilson Campos - PSDB.

Alagoas

Alberico Cordeiro - Bloco - PTB; Augusto Fa
rias - Bloco - PPB; Benedito de Lira - Bloco - PFL;
Ceci Cunha - PSDB; Fernando Torres - PSDB.

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Carlos Magno - Blo
co - PFL; Cleonâncio Fonseca - Bloco - PPB; Pe
dro Valadares - PSB.
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culano Anghinetti - Bloco - PPB; Hugo Rodrigues
da Cunha - Bloco - PFL; Ibrahim Abi-Ackel - Bloco
- PPB; Jaime Martins - Bloco - PFL; Jair Siqueira 
Bloco - PPB; João Fassarella - PT; José Resende 
Bloco - PPB; Leopoldo Bessone - Bloco - PTB;
Narcio Rodrigues - PSDB; Odelmo Leão - Bloco 
PB; Ronaldo Perim - Bloco - PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB; Feu Rosa
- PSDB; João Coser - PT; Jorge Anders - PSDB.

Rio de Jianeiro

Agnaldo Timóteo - Bloco - PPB; Alcione At
hayde - Bloco - PPB; Alexandre Cardoso - PSB; Ál
varo Valle - Bloco - PL; Arolde de Oliveira - Bloco 
PFL; Ayrton Xerez - PSDB; Candinho Mattos 
PSDB; Carlos Santana - PT; Cidinha Campos 
PDT; Edson Ezequiel - PDT; Eurico Miranda - Bloco
- PPB; Fernando Gabeira - PV; Fernando Gonçal
ves - Bloco - PTB; Fernando Lopes - PDT; Francis
co Silva - Bloco - PPB; Itamar Serpa - PSDB; Jair
Bolsonaro - Bloco - PPB; Jandira Feghali - PCdoB;
João Mendes - Bloco - PPB; Jorge Wilson - Bloco 
PPB; José Carlos Coutinho - Bloco - PFL; José
Carlos Lacerda - PSDB; José Egydio - Bloco - PL;
José Maurício - PDT; Paulo Feij6 - PSDB; Sylvio
Lopes - PSDB; Vanessa Felippe - PSDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - Bloco - PPB; Alber
to Goldman - Bloco - PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB;
Almino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira 
Bloco - PMDB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB;
Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo Faria de Sá - Bloco
- PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - Bloco 
PMDB; Ayres da Cunha - Bloco - PFL; Beto Mansur
- Bloco - PPB; Carlos Apolinário - Bloco - PMDB;
Carlos Nelson - Bloco - PMDB; Celso Daniel - PT;
Celso Russomanno - PSDB; Corauci Sobrinho 
Bloco - PFL; Cunha Bueno - Bloco - PPB; Cunha
Lima - Bloco - PPB; De Velasco - Bloco - PSD;
Delfim Netto - Bloco - PPB; Edinho Araújo - Bloco 
PMDB; Eduardo Jorge - PT; Fausto Martello - Bloco
- PPB; Femando Zuppo - PDT; Franco Montoro 
PSDB; Hélio Rosas - Bloco - PMDB; Ivan Valente 
PT; Jair Meneguelli - PT; João Mellão Neto - Bloco
- PFL; João Paulo - PT; Jorge Tadeu Mudalen 
Bloco - PPB; José Augusto - PT; José Coimbra
Bloco - PTB; José Abreu - PSDB; José Genoíno 
PT; José Machado - PT; José Pinotti - Bloco 
PMDB; Michel Temer - Bloco - PMDB; Valdemar
Costa Neto - Bloco - PL.

Mato Grosso

Gilney Viana - PT; Murilo Domingos - Bloco 
PTB; Pedro Henry - PSDB.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho 
PPS; Chico Vigilante - PT; Jofran Frejat - Bloco 
PPB.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - Bloco
- PMDB; Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB.

Mato Grosso do Sul

André Puccinelli - Bloco - PMDB; Dilso Spera
fico - Bloco - PMDB; Flávio Derzi - Bloco - PPB.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Ca
margo - Bloco - PFL; Antônio Ueno - Bloco - PFL;
Basfiio Villani - Bloco - PPB; Chico da Princesa 
Bloco - PTB; Dilceu Sperafico - Bloco - PPB; Elias
Abrahão - Bloco - PMDB; Fernando Ribas Carli 
PDT; Flávio Arns - PSDB; Hermes Parcianello 
Bloco - PMDB; Homero Oguido - Bloco - PMDB;
João Iensen - Bloco - PTB; José Borba - Bloco 
PTB; José Janene - Bloco - PPB.

santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB; Edison Andrino 
Bloco - PMDB; Hugo Biehl - Bloco - PPB; João Piz
zolatti - Bloco - PPB; José Carlos Vieira - Bloco 
PFL; José Fritsch - PT; Luiz Henrique - Bloco 
PMDB; Mário Cavallazzi - Bloco - PPB; Milton Men
des - PT; Paulo Bauer - Bloco - PFL; Paulo Gouvea
- Bloco - PFL; Rivaldo Macari - Bloco - PMDB; Se
rafim Venzon - PDT; Valdir Colatto - Bloco - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB;
Adylson Motta - Bloco - PPB; Airton Dipp - PDT;
Augusto Nardes - Bloco - PPB; Carlos Cardinal 
PDT; Darcísio Perondi - Bloco - PMDB; Eliseu Padi
lha - Bloco - PMDB; Enio Bacci - PDT; Esther
Grossi - PT; Ezídio Pinheiro - PSDB; Fetter Júnior 
Bloco - PPB; Germano Rigotto - Bloco - PMDB;
Hugo Lagranha - Bloco - PTB; Ivo Mainardi - Bloco
- PMDB; Jair Soares - Bloco - PFL; Jarbas Lima 
Bloco - PPB; José Fortunati - PT; Júlio Redecker
Bloco - PPB/; Luiz Mainardi - PT; Matheus Schmidt
- PDT; Miguel Rossetto - PT; Nelson Marchezan 
PSDB; Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB; Paulo Paim 
PT; Paulo Ritzel - Bloco - PMDB; Renan Kurtz 
PDT; Waldomiro Fioravante - PT; Wilson Branco -



EMENDAS DE REDAÇÃO

EMENDA DE REDAÇÃO NQ 1

Discussão, em tumo único, da Reda
ção Final do Projeto de Lei nº 824-H, de
1991, do Poder Executivo, que regula direi
tos e obrigações relativas à Propriedade In
dustrial (Relator Sr. Ney Lopes).

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não ha
vendo oradores inscritos, declaro encerrada a dis
cussão.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há so
bre a mesa as seguintes:

Suprimir inciso IV - do art. 18
Na versão do Senado (Prevalecendo a versão

da Câmara)
Este inciso repete os termos do inciso VII do

art. 10, da mesma versão aprovada pelo Senado. O
inciso, no art. 10, é o mesmo aprovado em 1993
pela Câmara. Foi evidentemente por engano que
este inciso (com redação ligeiramente modificada,
mas sem afetar seu sentido) foi repetido na redação
final do projeto do Senado, que o incluiu tanto no art.
10 como no art 18.

Como, de fato, os métodos cirúrgicos, terapêu
ticos e de diagnóstico não são invenções industriais
(aplicam-se afinal a seres humanos e não a máqui
nas), este inciso cabe corretamente no art. 10.

O que é pré-definido como não invenção pelo
art. 10, portanto, não cabe no art. 18, que trata ex
clusivamente de invenções não patenteáveis.

Sala das Sessões, - Valdir Colatto, Bloco
Parlamentar PMDBIPSDIPSUPMN/PSC - Eliseu
Padilha, Vice-líder do Bloco Parlamentar
PMDB/PSD/PSU/PMNIIPSC.

EMENDA DE REDAÇÃO Nll2

Incluir na redação final do projeto de lei 824
H/91 A expressão transgênicos no inciso 111 do ca
put do art. 18 após o termo microorganismos

Justificação
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Bloco - PMDB; Wilson Cignachi - Bloco - PMDB; Trata-se de uma emenda de redação que visa
Veda Crusius - PSDB. a atender essencialmente a boa técnica legislativa.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A lista Como o parágrafo único do art. 18, ao definir c/ara-
de presença registra o comparecimento de 279 Se- mente microorganismos transgênicos, deixa suben-
nhores Deputados. tendida uma vaga correspondência com o inciso do

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vai-se caput verifica-se uma impropriedade de redação
passar à apreciação da matéria que está sobre a uma vez que:
mesa e da constante da Ordem do Dia. a) o parágrafo deve guardar correlação estreita

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - e inequívoca com o caput ou inciso do artigo de
acordo com critérios de hierarquia de dispositivos da
técnica legislativa;

b) o parágrafo único do art. 18, ao definir mi
croorganismos transgênicos e não manter clara cor
relação com o inciso 111 do caput do art. 18, poderia
constituir um novo artigo se não houvesse um lapso
redacional no texto;

c) o parágrafo único em pauta, definindo micro
organismos transgênicos de forma desfocada do ea
put do artigo, torna apenas subentendido ou implíci
to que os microorganismos do inciso 111 do caput do
art. 18 referem-se, na realidade, a microorganismos
transgênicos, fato que caracteriza uma marcante fal-
ta de clareza e compreensão. .

Desta forma, considerando que um dispositivo
legal deve ser explícito, claro e conciso para evitar
eventuais dubiedades deve-se, a bem da boa técni
ca legislativa, incluir a expressão transgênicos no in
ciso 111 do caput do art. 18, após a expressão micro
organismos com vistas a explicitar o entendimento
entre o inciso e o caput do artigo e o parágrafo úni
co do mesmo.

Sala das Sessões, Valdir CoIatto, Bloco Par1amen
tar PMDBtPSDtPSl..JPMNlPSC - Ef'1geU PaclIla, Vre-lí
der do Bloco Parlamentar PMDBlPSDIPSlIPMf'WSC.

EMENDA DE REDAÇÃO Nll3

Dê-se a seguinte redação ao art. 243:
Art. 243. Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação quanto às matérias disciplinadas nos
arts. 230, 231 e 239, e 1 (um) ano após sua publica
ção quanto aos demais artigos.

Justificação

Esta emenda visa corrigir lapso redacional, que
excluiu da entrada em vigor na data de sua publica
ção o art. 239. Este artigo autoriza o Poder Executi
vo a efetuar as modificações necessárias no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial para que este de
sempenhe eficientemente o papel que lhe impõe a
nova lei.

A não inclusão do art. 239 na cláusula de vi
gência poderia retardar desnecessariamente a ação



Justificação

O inciso IV do art. 18 repete praticamente ipsi
literis a redação do inciso VIII do art. 10, com a úni
ca exceção de mencionar o método cirúrgico. Como
o método é termo correlato à técnica, é preferível in
cluí-lo no texto do inciso próprio do art. 10.

Sala das Sessões, 16 de abril de 1996. - De
putado Sérgio Miranda, Lfder do PCdoB - sandra
Starling, Lfder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para
. oferecer parecer às Emendas de Redação apresen
tadas à Redação Final do Projeto de Lei n!1 824
H/91, concedo a palavra ao Deputado Ney Lopes,
em substituição à Comissão Especial.

O SR. NEY LOPES (Bloco/PFL - RN. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, tenho em mãos
emenda de redação, de autoria do Deputado Valdir
Colatto, ao Projeto de Lein!1 824-H, que prevê a in
clusão, no art. 18, inciso 11I, da expressão transgêni
cos, de forma a tornar compatível o inciso 11I do refe
rido art. 18 com a redação dada no parágrafo único.
Nada tenho a opor a essa proposta, porque entendo
que não envolve mérito. Trata-se de um mero ajuste
redacional.

A Emenda n!1 1, igualmente do Deputado Val
dir Colatto, ressalta que há um bis in idem no pro
jeto de lei já aprovado, quando repete, no art. 18,
o que já está explicitado no art. 10, inciso VII, ou
seja, não considera invenções técnicas os méto
dos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos
terapêuticos ou de diagnósticos, para aplicação no '
corpo humano ou animal. Acho que S. Exª tem to
tal razão.

O Deputado Sérgio Miranda também oferece a
Emenda n!1 5, que aglutina a proposta do Deputado
Valdir Colatto, suprimindo o inciso IV do art. 18 e
dando ao inciso VIII do art. 10 a seguinte redação:

VIII - técnicas e métodos operatórios
ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuti
cos ou de diagnósticos, para aplicação no
corpo humano ou animal; e

Opino favoravelmente às emendas dos Depu
tados Valdir Colatto e Sérgio Miranda.

Este Relator também oferece a Emenda de Re
dação nº 3, para incluir no art. 243, a vigência ime-
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do Executivo na preparação do INPI para suas fun- VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúr-
ções de executar as normas que regulam a proprie- gicos, bem como métodos terapêuticos ou de diag-
dade industrial e de pronunciar-se quanto a aspec- nósticos, para aplicação no corpo humano ou ani-
tos de convenções, tratados, convênios e acordos mal; e
sobre propriedade industrial.

Sala da Comissão, de de 1996. - Deputa-
do Ney Lopes, Relator.

EMENDA DE REDAÇÃO N!1 4

Dê-se ao art. 242 a seguinte redação:
Art. 243. Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação quanto às matérias disciplinadas nos
arts. 230, 231, 232 e 239, e 1 (um) ano após sua pu
blicação quanto aos demais artigos.

Justificação

O objetivo da emenda é incluir na redação do
art. 243, a vigência imediata também para os arts.
232 e 239.

A cláusula de vigência aprovada determina a
entrada em vigor, na publicação, da matéria discipli
nadora do pipellne. Ora, () art. 232, que estabelece
manutenção da situação anterior quanto a produção
ou utilização de produtos e processos agora objeto
de pipeline, proibindo também a cobrança retroativa
de cobrança de direitos a qualquer título, faz parte e
disciplina a matéria pipellne.

Sendo assim, seria de boa técnica legislativa a
sua inclusão na cláusula de vigência, para sua vigo
ração também na data de publicação da lei.

Caso esta correção redacional não seja atendi
da, será criada uma situação jurídica indesejável e
absurda, pois poderiam ser pleiteados e recebidos,
durante a vigência do primeiro ano da lei, o paga
mento de direitos patentários, bem corno a cobrança
retroativa de direitos, sobre os atuais produtores e
utilizadores de produtos e processos, agora passí
veis de patentearnento; até que, no primeiro aniver
sário da lei, a entrada em vigor do art. 232 impedis
se tais pleitos. A emenda evitará, portanto, tumulto
processual desnecessário.

Quanto ao art. 239, este é um dispositivo auto
rizativo, que também não tem sentido de só entrar
em vigência um ano após a publicáÇão. Sendo, por
tanto, de boa técnica legislativa a sua inclusão para
vigorar de imediato.

Sala das sessões, 16 de abril de 1996. - Depu
tado Sérgio Miranda, Lfder do PCdoB - sandra
Starllng, Lfder do PT.

EMENDA DE REDAÇÃO N!1 5

Suprima-se o inciso IV do art. 18, dando-se ao
inciso VIII do art. 10 a seguinte redação:
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diata após a publicação desta lei, o art. 239. Este O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
art. 239 é justamente o que autoriza o Podm Execu- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota sim.
tivo a efetuar as modificações necessárias no Institu- A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
to Nacional da Propriedade Industrial para que este Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
desempenhe o papel que lhe impõe a nova lei. encaminha o voto sim.

É de fundamental importância que esse artigo O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. sem re-
tenha vigência imediata, de maneira que o INPI te- visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota sim.
nha os meios indispensáveis para executar a nova O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL - PE.
lei, examinando as patentes que lhe serão apresen· sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o BIocoIPFL
tadas. vota sim às emendas de redação, já que o nobre Rela-

O Deputado Sérgio Miranda igualmente apre- tor Ney Lopes provou que elas não interferem no méri-
senta a Emenda nll 4, no sentido da inclusão, no to da questão. Trata-se apenas de emendas de reda-
mesmo art. 243, da vigência imediata do art. 232, ção, que vêm, portanto, aprimorar o texto.
que estabelece a não-retroatividade para efeito de O BlocolPFUPTB encaminha o voto sim.
impor ônus a quem produza no Brasil e que, porven· O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou
tura, após a lei, venha receber proteção patentária. submeter a votos as seguintes

Então, aglutinando a emenda deste Relator à EMENDAS DE REDAÇÃO
do Deputado Sérgio Miranda, opino favoravelmente
a que o art. 243 passe a ter a seguinte redação: - Nll 1 -

"Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação quanto às matérias disciplinadas
nos arts. 230, 231, 232 e 239, e 1 (um) ano
após a sua publicação quanto aos demais
artigos."

Sr. Presidente, este é o parecer sobre as
emendas apresentadas.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem a
palavra o Deputado Sérgio Miranda, pela ordem.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, concordo com o parecer do Relator, que
demonstrou capacidade de diálogo, o que é impor
tante para a discussão de emendas de redação. To
dos dizem respeito apenas à técnica legislativa. Não
se altera o mérito.

Então, a posição do PCdoB é a de concordar
com o parecer do Relator.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT - MA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT orienta voto
não.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PedoB vota
sim ao parecer do Relator sobre a emenda de reda
ção.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB
vota sim.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co/PPBIPL encaminha o voto sim.

Suprimir inciso IV do art. 18 na versão do Se
nado (prevalecendo a versão da Câmara).

-Nll2-

Incluir na redação final do Projeto de Lei 824
H/91 a expressão transgênicos no inciso 11I do caput
do art. 18 após o termo microorganismos.

-Nll3-

Dê-se a seguinte redação ao art. 243:

Art. 243. Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação quanto às matérias
disciplinadas nos arts. 230, 231 e 239, e 1
(um) ano após sua publicação quanto aos
demais artigos.

-N24-

Dê-se ao art. 242 a seguinte redação:

Art. 242. Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação quanto às matérias
disciplinadas nos arts. 230 ,231, 232 e 239,
e 1 (um) ano após sua publicação quanto
aos demais artigos.

-Nll5-

Suprima-se o inciso IV do art. 18, dando-se ao
inciso VIII do art. 10 a seguinte redação:

VIII - técnicas e métodos operatórios
ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuti
cos ou de diagnósticos, para aplicação no
corpo humano ou animal; e

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.



SEÇÃO I
Das Invenções e Dos Modelos

de Utilidade Patenteáveis

Art. ali É patenteável a invenção que atenta
aos requisitos de novidade, atividade inventiva e
aplicação industrial.

Art. gll É patenteável como modelo de utilidade
o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de
aplicação industrial, que apresente nova forma ou
disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em
melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Art. 10. Não se considera invenção nem mode
lo de utilidade:

I - descobertas, teorias científicas e métodos
matemáticos;

11 - concepções puramente abstratas;
111 - esquemas, planos, princípios ou métodos

comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publi
citários, de sorteio e de fiscalização;

IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísti
cas e científicas ou qualquer criação estética;

V - programas de computador em si;
VI - apresentação de informações;

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LI:I NR 824-1, DE 1991

Regula direito e obrigações relativos
à propriedade industrial.

O Congresso Nacional decreta:

DISPOSiÇÕES PRELIMINARES

Art. 12 Esta lei regula direitos e obrigações re
lativos à propriedade industrial.

Art. 22 A proteção dos direitos relativos à pro
priedade industrial, considerado o seu interesse so
cial e o desenvolvimento tecnológico e econômico
do País, efetua-se mediante:

I - concessão de patentes de invenção e de
modelo de utilidade;

11- concessão de registro de desenho industrial;
111 - concessão de registro de marca;
IV - repressão às falsas indicações geográficas; e
V - repressão à concorrência desleal.
Art. 32 Aplica-se também o disposto nesta lei:
I - ao pedido de patente ou de registro prove

niente do exterior e depositado no País por quem te
nha proteção assegurada por tratado ou convenção
em vigor no Brasil; e

11 - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em
país que assegure aos brasileiros ou pessoas domi
ciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais
ou equivalentes.

Art. 42 As disposições dos tratados em vigor no
Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às
pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas
no País.

Art. 59 Consideram-se bens móveis, para os
efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.

TíTULO I
Das Patentes

CAPfTUlO I
Da Titularidade

Art. 611 Ao autor de invenção ou modelo de utili
dade será assegurado o direito de obter a patente
que lhe garanta a propriedade, nas condições esta
belecidas nesta lei.

Abril de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 17 09897

que as aprovam queiram permanecer como estão. § 12 Salvo prova em contrário, presume-se o
(Pausa.) requerente legitimado a obter a patente.

Aprovadas. § 22 A patente poderá ser requerida em nome
O SR. PRESIDENTE (luís Eduardo) - Há so- próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor,

bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte Re- pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o
dação Final: contrato de trabalho ou de prestação de serviços de

terminar que pertença a titularidade.
§ 32 Quando se tratar de invenção ou de mode

lo de utilidade, realizado conjuntamente por duas ou
mais pessoas, a patente poderá ser requerida por
todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qua
lificação das demais, para ressalva dos respectivos
direitos.

§ 42 O inventor será nomeado e qualificado,
podendo requerer a não-divulgação de sua nomea
ção.

Art. 72 Se dois ou mais autores tiverem realiza
do a mesma invenção ou modelo de utilidade, de
forma independente, o direito de obter patente será
assegurado àquele que provar o depósito mais anti
go, independentemente das datas de invenção ou
criação.

Parágrafo único. A retirada de depósito anterior
sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao
depósito imediatamente posterior.

CAPíTULO 11
Da Patenteabilidade



09898 Quarta-feira 17 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 1996

VII - regras de jogo;
VIII- técnicas e métodos operatórios ou cirúrgi

cos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnós
tico para aplicação no corpo humano ou animal; e

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e
materiais biológicos encontrados na natureza ou ain
da que dela isolados, inclusive o genoma ou germo
plasma de qualquer ser vivo natural e os processos
biológicos naturais.

Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são
considerados novos quando não compreendidos no
estado da técnica.

§ 12 O estado da técnica é constituído por tudo
aquilo tomado acessível ao público antes da data de de
pósito do pedido de patente, por descrição escrita ou
oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no ex
terior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

§ 22 Para fins de aferição da novidade, o con
teúdo completo de pedido depositado no Brasil, e
ainda não publicado, será considerado estado da
técnica a partir da data de depósito ou da prioridade
reivindicada, desde que venha a ser publicado, mes
mo que subseqüentemente.

§ 32 O disposto no parágrafo anterior será apli
cado ao pedido internacional de patente depositado
segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil,
desde que haja processamento nacional.

Art. 12 Não será considerada como estado da
técnica a divulgação de invenção ou modelo de utili
dade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses
que precederem a data de depósito ou a da priorida
de do pedido de patente, se promovida:

I - pelo inventor;
11 - pelo Instituto Nacional da Propriedade In

dustrial - INPI, através de publicação oficial do pedi
do de patente, depositado sem o consentimento do
inventor, baseado em informações deste obtidas ou
em decorrência de atos por ele realizados; ou

111 - por terceiros, com base em informações
obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em
decorrência de atos por este realizados.

Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inven
tor declaração relativa à divulgação, acompanhada
ou não de provas, nas condições estabelecidas em
regulamento.

Art. 13. A invenção é dotada de atividade in
ventiva sempre que, para um técnico no assunto,
não decorra de maneira evidente 0L! óbvia do estado
da técnica.

Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato
inventivo sempre que, para um técnico no assunto,

não decorra de maneira comum ou vulgar do estado
da técnica.

Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são
considerados suscetíveis de aplicação industrial
quando possam ser utilizados ou produzidos em
qualquer tipo de indústria.

SEÇÃO 11
Da Prioridade

Art. 16. Ao pedido de patente depositado em
país que mantenha acordo com o Brasil, ou em or
ganização internacional, que produza efeito de de
pósito nacional, será assegurado direito de priorida
de, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo
o depósito invalidado nem prejudicado por fatos
ocorridos nesses prazos.

§ 12 A reivindicação de prioridade será feita no
ato de depósito, podendo ser suplementada dentro
de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anterio
res à data do depósito no Brasil.

§ 22 A reivindicação de prioridade será compro
vada por documento hábil da origem, contendo nú
mero, data, título, relatório descritivo e, se for o
caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de
tradução simples da certidão de depósito ou docu
mento equivalente, contendo dados identificadores
do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade
do depositante.

§ 32 Se não efetuada por ocasião do depósito,
a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e
oitenta) dias contados do depósito.

§ 42 Para os pedidos intemacionais deposita
dos em virtude de tratado em vigor no Brasil, a tra
dução prevista no § 22 deverá ser apresentada no
prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da en
trada no processamento nacional.

§ 52 No caso de o pedido depositado no Bra
sil estar fielmente contido no documento da ori
gem, será suficiente uma declaração do depositan
te a este respeito para substituir a tradução sim
ples.

§ 62 Tratando-se de prioridade obtida por ces
são, o documento correspondente deverá ser apre
sentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias conta
dos do depósito, ou, se for o caso, em até 60 (ses
senta) dias da data da entrada no processamento
nacional, dispensada a legalização consular no país
de origem.

§ 72 A falta de comprovação nos prazos estabe
lecidos neste artigo acarretará a perda da prioridade.

§ 82 Em caso de pedido depositado com reivin
dicação de prioridade, o requerimento para antecipa-



SEÇÃO 11
Das Condições do Pedido

Art. 22. O pedido de patente de invenção terá
de se referir a uma única invenção ou a um grupo de
invenções inter-relacionadas de maneira a com
preenderem um único conceito inventivo.

Art. 23. O pedido de patente de modelo de utili
dade terá de se referir a um único modelo principal,
que poderá incluir uma pluralidade de elementos dis
tintos, adicionais ou variantes construtivas ou confi
gurativas, desde que mantida a unidade técnico-fun
cionai e corporal do objeto.

Art. 24. O relatório deverá descrever clara e su
ficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua
realização por técnico no assunto e indicar, quando
for o caso, a melhor forma de execução.

Parágrafo único. No caso de material biológico
essencial à realização prática do objeto do pedido,
que não possa ser descrito na forma deste artigo e
que não estiver acessível ao público, o relatório será
suplementado por depósito do material em institui
ção autorizada pelo INPI ou indicada em acordo in
temacional.

Art. 25. As reivindicações deverão ser funda
mentadas no relatório descritivo, caracterizando as
particularidades do pedido e definindo, de modo cla
ro e preciso, a matéria objeto da proteção.

Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividi
do em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do
depositante, até o final do exame, desde que o pedi
do dividido:

I - faça referência específica ao pedido origi
nal;e

Art. 18. Não são patenteáveis:
1- o que for contrário à moral, aos bons costu

mes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;
11 - as substâncias, matérias, misturas, ele

mentos ou produtos de qualquer espécie, bem como
a modificação de suas propriedades físico-químicas
e os respectivos processos de obtenção ou modifi
cação, quando resultantes de transformação do nú
cleo atômico; e

111 - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os
microorganismos transgênicos que atendam aos três
requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade
inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 811

e que não sejam mera descoberta.
Parágrafo único. Para os fins desta lei, microor

ganismos transgênicos são organismos, exceto o todo
ou parte de plantas ou de animais, que expressem,
mediante intervenção humana direta em sua composi
ção genética, uma característica normalmente não al
cançável pela espécie em ,condições naturais.

CAPíTULO 111
Do Pedido de Patente

SEÇÃO I
Do Depós~todo Pedido

Art. 19. O pedido de patente, nas condições
estabelecidas pelo INPI, conterá:

I - requerimento;
II - relatório descritivo;
111 - reivindicações;
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ção de publicação deverá ser instruído com a com- IV - desenhos, se for o caso;
provação da prioridade. V - resumo; e

Art. 17. O pedido de patente de invenção ou de VI- comprovante do pagamento da retribuição
modelo de utilidade depositado originalmente no relativa ao depósito.
Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publi- Art. 20. Apresentado o pedido, será ele subme-
cado, assegurará o direito de prioridade ao pedido tido a exame formal preliminar e, se devidamente
posterior sobre a mesma matéria depositado no Bra- instruído, será protocolizado, considerada a data de
si! pelo mesmo requerent1e ou sucessores, dentro de depósito a da sua apresentação.
prazo de 1 (um)ano. Art. 21. O pedido que não atender formalmente

§ 111 A prioridade será admitida apenas para a ao disposto no art. 19, mas que contiver dados rela-
matéria revelada no pedido anterior, não se esten- tivos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá
dendo a matéria nova introduzida. ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que

§ 211 O pedido anterior ainda pendente será estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no
considerado definitivamente arquivado. prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução ou

§ 311 O pedido de patente originário de divisão arquivamento da documentação.
de pedido anterior não poderá servir de base a rei- Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o
vindicação de prioridade. depósito será considerado como efetuado na data

SEÇ.~O 111 do recibo.

Das Invenções e dos Modelos de
Utilidade nãc) Patenteáveis



da;
111 - reformulação do pedido ou divisão; ou
IV - exigências técnicas.
Art. 36. Quando o parecer for pela não paten

teabilidade ou pelo não enquadramento do pedido
na natureza reivindicada ou formular qualquer exi
gência, o depositante será intimado para manifestar
se no prazo de 90 (noventa) dias.

§ 12 Não respondida a exigência, o pedido será
definitivamente arquivado.

§ 22 Respondida a exigência, ainda que não
cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo
ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o
enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exa
me.

Art. 37. Concluído o exame, será proferida de
cisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente.

CAPíTULO IV
Da Concessão e da Vigência da Patente

SEÇÃO I
Da Concessão da Patente

Art. 38. A patente será concedida depois de
deferido o pedido, e comprovado o pagamento da
retribuição correspondente, expedindo-se a respecti
va carta-patente.

§ 12 O pagamento da retribuição e respectiva

SEÇÃO 111
Do Processo e do Exame do Pedido·

Art. 27. Os pedidos divididos terão a data de
depósito do pedido original e o benefício de priorida
de deste, se for o caso.

Art. 28. Cada pedido dividido estará sujeito a
pagamento das retribuições correspondentes.

Art. 29. O pedido de patente retirado ou aban
donado será obrigatoriamente publicado.

§ 12 O pedido de retirada deverá ser apresen
tado em até 16 (dezesseis) meses, contados da data
do depósito ou da prioridade mais antiga.

§ 22 A retirada de um depósito anterior sem
produção de qualquer efeito dará prioridade ao de
pósito imediatamente posterior.

Art. 30. O pedido de patente será mantido em
sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data
de depósito ou da prioridade mais antiga, quando
houver, após o que será publicado, à exceção do
caso previsto no art. 75.

§ 12 A publicação do pedido poderá ser anteci
pada a requerimento do depositante.

§ 22 Da publicação deverão constar dados
identificadores do pedido de patente, ficando cópia
do relatório descritivo, das reivindicações, do resu
mo e dos desenhos à disposição do público no INPI.

§ 32 No caso previsto no parágrafo único do
art. 24, o material biológico tomar-se-á acessível ao
público com a publicação de que trata este artigo.

Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o
final do exame, será facultada a apresentação, pelos
interessados, de documentos e informações para
subsidiarem o exame.

Parágrafo único. O exame não será iniciado
antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publica
ção do pedido.

Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pe
dido de patente, o depositante poderá efetuar altera
ções até o requerimento do exame, desde que estas
se limitem à matéria inicialmente revelada no pedi
do.

Art. 33. O exame do pedido de patente deverá
ser requerido pelo depositante ou por qualquer inte
ressado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses conta-
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11 - não exceda à matéria revelada constante dos da data do depósito, sob pena do arquivamento
do pedido original. do pedido.

Parágrafo único. O requerimento de divisão em Parágrafo único. O pedido de patente poderá
desacordo- com o disposto neste artigo será arquiva- ser desarquivado, se o depositante assim o reque-
d rer, dentro de 60 (sessenta) dias contados do arqui-o.

vamento, mediante pagamento de uma retribuição
específica, sob pena de arquivamento definitivo.

Art. 34. Requerido o exame, deverão ser apre
sentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre
que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido:

I - objeções, buscas de anterioridade e resulta
dos de exame para concessão de pedido correspon
dente em outros países, quando houver reivindica
ção de prioridade;

11 - documentos necessários à regularização
do processo e exame do pedido; e

111 - tradução simples do documento hábil refe
rido no § 22 do art. 16, caso esta tenha sido substi
tuída pela declaração prevista no § 52 do mesmo ar
tigo.

Art. 35. Por ocasião do exame técnico, será
elaborado o relatório de busca e parecer relativo a:

I - patenteabilidade do pedido;
11 - adaptação do pedido à natureza reivindica-



SEÇÃO 11
Da Vigência da Patente

Art. 40. A patente de invenção vigorar~ pelo pra
zo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo
prazo 15 (quinze) anos contados da data de C1epósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência; não será
inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e
a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilida
de, a contar da data de concessão, ressalvada a hi
pótese de o INPI estar impedido de proceder ao exa
m~ de mérito do pedido, por pendência judicial com
provada ou por motivo de força maior.

CAPíTlJLOV
Da Proteção Conferida pela Patente

SEÇÃO I
Dos Direitos

Art. 41. A extensão da proteção conferida pela
patente será determinada pelo teor das reivindicaçõ
es, interpretado com base no relatório descritivo e
nos desenhos.

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direi
to de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de
produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar
com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;
II - processo ou produto obtido diretamente por

processo patenteado.
§ 12 Ao titular da patente é assegurado ainda o

direito de impedir que terceiros contribuam para que
outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 22 OCorrerá violação de direito da patente de
processo, a que se refere o inciso 11, quando o pos
suidor ou proprietário não comprovar, mediante de-
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comprovação deverão ser efetuados no prazo de 60 terminação judicial específica, que o seu produto I ,j

(sessenta) dias contados do deferimento. obtido por processo de fabricação diverso daquele
§ 22 A retribuição prevista neste artigo poderá protegido pela patente.

ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) Art. 43. O disposto no artigo anterior não se
dias após o prazo previsto no parágrafo anterior, in- aplica:

dependentemente de notificação, mediante paga- 1_ aos atos praticados por terceiros não autori-
mento de retribuição específica, sob pena de arqui- zados, em caráter privado e sem finalidade comer-
vamento definitivo do pedido. cial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse

§32 Reputa-se concedida a patente na data de econômico do titular da patente;
publicação do respectivo ato.

11 - aos atos praticados por terceiros não auto-
Art. 39 Da carta-patente deverão constar o nú- rizados, com finalidade experimental, relacionados a

mero, o título e a natureza respectivos, o nome do estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;
inventor, observado o disposto no § 42 do art. 62, a
qualificação e o domicílio do titular, o prazo de vi- 111 - à preparação de medicamento de acordo
gência, o relatório descritivo, as reivindicações e os com prescrição médica para casos individuais, exe-
desenhos, bem como os dados relativos à priorida- cutada por profissional habilitado, bem como ao me-
de. dicamento assim preparado;

IV - a produto fabricado de acordo com paten
te de processo ou de produto que tiver sido colocado
no mercado interno diretamente pelo titular da pa
tente ou com seu consentimento;

V - a terceiros que, no caso de patentes rela
cionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade
econômica, o produto patenteado como fonte inicial
de variação ou propagação para obter outros produ
tos; e

VI - a terceiros que, no caso de patentes rela
cionadas com matéria viva, utilizem, ponham em cir
culação ou comercializem um produto patenteado
que haja sido introduzido licitamente no comércio
pelo detentor da patente ou por detentor de licença,
desde que ó produto patenteado não seja utilizado
para multiplicação ou propagação comercial da ma
téria viva em causa.

Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o di
reito de obter indenização pela exploração indevida
de seu objeto, inclusive em relação à exploração
ocorrida entre a data da publicação do pedido e da
concessão da patente.

§ 1Q Se o infrator obteve, por qualquer meio,
conhecimento do conteúdo do pedido depositado,
anteriormente à publicação, contar-se-á o período
da exploração indevida para efeito da indenização a
partir da data de início da exploração.

§ 22 Quando o objeto do pedido de patente se
referir a material biológico, depositado na forma do
parágrafo único do art. 24, o direito à indenização
será somente conferido quando o material biológico
se tiver tomado acessível ao público.

§ 32 O direito de obter indenização por explora
ção indevida, inclusive com relação ao período ante-



09902 Quarta-feira 17 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 1996

rior à concessão da patente, está limitado ao conteú- qualquer das formalidades essenciais, indispensá-
do do seu objeto, na forma do art. 41. veis à concessão.

SEÇÃO 11 Art. 51. O processo de nulidade poderá ser ins-
Do Usuário Anterior taurado de ofício ou mediante requerimento de qual

quer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 6
Art. 45. À pessoa de boa-fé, que, antes da data (seis) meses, contados da concessão da patente.

de depósito ou de prioridade de pedido de patente, Parágrafo único. O processo de nulidade pros-
explorava seu objeto no País, será assegurado o di- seguirá ainda que extinta a patente.
reito de continuar a exploração, sem ônus, na forma Art. 52. O titular será intimado para se manifes-
e condição anteriores. tar no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 12 O direito conferido na forma deste artigo Art. 53. Havendo ou não manifestação, decorri-
só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou do o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá
empresa, ou parte desta que tenha direta relação parecer, intimando o titular e o requerente para se
com a exploração do objeto da patente, por aliena- manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta)
ção ou arrendamento. dias.

§ 22 O direito de que trata este artigo não Art. 54. Decorrido o prazo fixado no artigo ante-
será assegurado à pessoa que tenha tido conheci- rior, mesmo que não apresentadas as manifestaçõ-
mento do objeto da patente através de divulgação es, o processo será decidido pelo presidente do
na forma do art. 12, desde que o pedido tenha INPI, encerrando-se a instância administrativa.
sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado Art. 55. Aplicam-se, no que couber, aos certifi-
da divulgação. cados de adição, as disposições desta Seção.

CAPíTULO VI
Da Nulidade da Patente

SEÇÃO I
Das Disposições Gerais

Art. 46. É nula a patente concedida contrarian
do as disposições desta lei.

Art. 47. A nulidade poderá não incidir sobre
todas as reivindicações, sendo condição para a
nulidade parcial o fato de as reivindicações subsis
tentes constituírem matéria patenteável por si
mesmas.

Art. 48. A nulidade da patente produzirá efeitos
a partir da data do depósito do pedido.

Art. 49. No caso de inobservância do dispos
to no art. 6º, o inventor poderá, alternativamente,
reivindicar, em ação judicial, a adjudicação da pa
tente.

SEÇÃO 11
Do Processo Administrativo de t-(ulidade

Art. 50. A nulidade da patente será declarada
administrativamente quando:

I - não tiver sido atendido qualquer dos requisi
tos legais;

11 - o relatório e as reivindicações não atende
.rem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente;

111 - o objeto da patente se estenda além do
conteúdo do pedido originalmente depositado; ou

IV - no seu processamento, tiver sido omitida

SEÇÃO 111
Da Ação de Nulidade

Art. 56. A ação de nulidade poderá ser propos
ta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo
INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

§ 12 A nulidade da patente poderá ser argüida,
a qualquer tempo, como matéria de defesa.

§ 2Q O juiz poderá, preventiva ou incidental
mente, determinar a suspensão dos efeitos da pa
tente, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 57. A ação de nulidade de patente será
ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando
não for autor, intervirá no feito.

§ 1Q O prazo para resposta do réu titular da pa
tente será de 60 (sessenta) dias.

§ 2Q Transitada em julgado a decisão da ação
de nulidade, o INPI publicará anotação para ciência
de terceiros.

CAPíTULO VII
Da Cessão e das Anotações

Art. 58. O pedido de patente ou a patente, am
bos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos to
tal ou parcialmente.

Art. 59. O INPI fará as seguintes anotações:
I - da cessão, fazendo constar a qualificação

completa do cessionário;
11 - de qualquer limitação ou ônus que recaia

sobre o pedido ou a patente; e



SEÇÃO 111
Da Licença Compulsória

§ 12 Ensejam, igualmente, licença compulsória:
I - a não exploração do objeto da patente no

território brasileiro por falta de fabricação ou fabrica
ção incompleta do produto, ou ainda, a falta de uso
integral do processo patenteado, ressalvados os ca
sos de inviabilidade econômica quando será admiti
da a importação; ou

11 - a comercialização que não satisfizer às ne
cessidades do mercado.

§ 22 A licença só poderá ser requerida por pes
soa com legftimo interesse e que tenha capacidade
técnica e econômica para realizar a exploração efi
ciente do objeto da patente, que deverá destinar-se,
predominantemente ao mercado interno, extinguin
do-se nesse caso a excepcionalidade prevista no in
ciso I do parágrafo anterior.

§ 32 No caso de a licença compulsória ser
concedida em razão de abuso de poder econômi
co, ao licenciado, que propõe fabricação local,
será garantido um prazo, limitado ao estabelecido
no art. 74, para proceder à importação do objeto
da licença, desde que tenha sido colocado no mer
cado diretamente pelo titular ou com o seu con
sentimento.

§ 42 No caso de importação para exploração
de patente e no caso da importação prevista no pa
rágrafo anterior, será igualmente admitida a importa
ção por terceiros de produto fabricado de acordo
com patente de processo ou de produto, desde que
tenha sido colocado no mercado, diretamente pelo
titular ou com o seu consentimento.

§ 51! A licença compulsória de que trata o § 1I!

somente será requerida após decorridos 3 (três)
anos da concessão da patente.

Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente li
cenciada compulsoriamente se exercer os direitos
dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela
praticar abuso de poder econômico, comprovado
nos termos da lei, por decisão administrativa ou judi
cial.

SEÇÃO 11
Da Oferta de Licença

Art. 64. O titular da patente poderá solicitar ao
INPI que a coloque em oferta para fins de explora
ção.

§ 12 O INPI promoverá a publicação da oferta.
§ 22 Nenhum contrato de licença voluntária de

caráter exclusivo será averbado no INPI sem que o
titular tenha desistido da oferta.

§ 312 A patente sob licença voluntária, com cará
ter de exclusividade, não poderá ser objeto de oferta.

§ 42 O titular poderá, a qualquer momento, an
tes da expressa aceitação de seus termos pelo inte
ressado, desistir da oferta, não se aplicando o dis
posto no art. 66.

Art. 65. Na falta de acordo entre o titular e o li
cenciado, as partes poderão requerer ao INPI o arbi
tramento da remuneração.

§ 12 Para efeito deste artigo, o INPI observará
o disposto no § 42 do art. 73.

§ 22 A remuneração poderá ser revista decorri
do 1 (um) ano de sua fixação.

Art. 66. A patente em oferta terá sua anuidade
reduzida à metade no perfodo compreendido entre o
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111 - das alterações de nome, sede ou endere- oferecimento e a concessão da primeira licença, a
ço do depositante ou titular. qualquer título.

Art. 60. As anotações produzirão efeito em re- Art. 67. O titular da patente poderá requerer o
lação a terceiros a partir da data de sua publicação. cancelamento da licença se o licenciado não der inf-

CAPíTULO VIII cio à exploração efetiva dentro de 1 (um) ano da
Das Licenças concessão, interromper a exploração por prazo su

perior a 1 (um) ano ou, ainda, se não forem obedeci-
SEÇÃO I das as condições para a exploração.

Da Licença Voluntária

Art. 61. O titular de [patente ou o depositante
poderá celebrar contrato de licença para exploração.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser inves
tido pelo titular de todos os poderes para agir em de
fesa da patente.

Art. 62. O contrato de licença deverá ser aver
bado no INPI para que produza efeitos em relação a
terceiros.

§ 12 A averbação produzirá efeitos em relação
a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 22 Para efeito de validade de prova de uso, o
contrato de licença não precisará estar averbado no
INPI.

Art. 63. O aperfeiçoamento introduzido em pa
tente licenciada pertence a quem o fizer, sendo as
segurado à outra parte contratante o direito de prefe
rência para seu licenciamento.



§ 2º Para efeito deste artigo, uma patente de
processo poderá ser considerada dependente de pa
tente do produto respectivo, bem como urna patente
de produto poderá ser dependente de patente de
processo.

§ 32 O titular da patente licenciada na forma
deste artigo terá direito a licença compulsória cruza
da da patente dependente.

Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou
interesse público, declarados em ato do Poder Exe
cutivo Federal, desde que o titular da patente ou
seu licenciado não atenda a essa necessidade, po
derá ser concedida, de ofício, licença compulsória,
temporária e não exclusiva, para a exploração da
patente, sem prejuízos dos direitos do respectivo ti
tular.

Parágrafo único. O ato de concessão da licen
ça estabelecerá seu prazo de vigência e a possibili
dade de prorrogação.

Art. 72. As licenças compulsórias serão sempre
concedidas sem exclusividade, não se admitindo o
sublicenciamento.

Art. 73. O pedido de licença compulsória deve
rá ser formulado mediante indicação das condições
oferecidas ao titular da patente.

§ 12 Apresentado o pedido de licença, o titular será
intimado para manifestar-se no prazo de 60 (sessenta)
dias, findo o qual, sem manifestação do titular, será con
siderada aceita a proposta nas condições oferecidas.
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Art. 69. A licença compulsória não será conce- § 22 O requerente de licença que invocar abu-
dida se, à data do requerimento o titular: so de direitos patentários ou abuso de poder econô-

I - justificar o desuso por razões legítimas; mico deverá juntar documentação que o comprove.
11 - comprovar a realização de sérios e efetivos § 32 No caso de a licença compulsória ser re-

preparativos para a exploração; ou querida com fundamento na falta de exploração, ca-
111 - justificar a falta de fabricação ou comercia- berá ao titular da patente comprovar a exploração.

Iização por obstáculos de ordem legal. § 42 Havendo contestação, o INPI poderá reali-
Art. 70. A licença compulsória será ainda con- zar as necessárias diligências, bem como designar

cedida quando, comulativamente, se verificarem as comissão, que poderá incluir especialistas não inte-
seguintes hipóteses: grantes dos quadros da autarquia, visando arbitrar a

I - ficar caracterizada situação de dependência remuneração que será paga ao titular.
de urna patente em relação a outra; § 52 Os órgãos e entidades da administração pú-

11 - o objeto da patente dependente constituir blica direta ou indireta, federal, estadual e municipal,
substancial progresso técnico em relação à patente prestarão ao INPI as informações solicitadas com o
anterior; e objetivo de subsidiar o arbitramento da remuneração.

111 - o titular não realizar acordo com o titular § 62
No arbitramento da remuneração, serão

consideradas as circunstâncias de cada caso, levan
da patente dependente para exploração da patente
anterior. do-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômi-

co da licença concedida.
§ 1

2
Para os fins deste considera-se patente § 72 Instruído o processo, o INPI decidirá sobre

dependente aquela cuja exploração depende obriga- a concessão e condições da licença compulsória no
toriamente da utilização do objeto de patente ante- prazo de 60 (sessenta) dias.
rior.

§ 82 O recurso da decisão que conceder a li-
cença compulsória não terá efeito suspensivo.

Art. 74. Salvo razões legítimas, o licenciado de
verá iniciar a exploração do objeto da patente no
prazo de 1 (um) ano da concessão da licença, admi
tida a interrupção por igual prazo.

§ 12 O titular poderá requerer a cassação da li
cença quando não cumprido o disposto neste artigo.

§ 22 O licenciado ficará investido de todos os
poderes para agir em defesa da patente.

§ 3º Após a concessão da licença compulsória,
somente será admitida a sua cessão quando realizada
conjuntamente com a cessão, alienação ou arrenda
mento da parte do empreendimento que a explore.

CAPíTULO IX
Da Patente de Interesse da Defesa Nacional

Art. 75. O pedido de patente originário do Brasil
cujo objeto interesse à defesa nacional será proces
sado em caráter sigiloso e não estará sujeito às pu
blicações previstas nesta lei.

§ 12 O INPI encaminhará o pedido, de imedia
to, ao órgão competente do Poder Executivo para,
no prazo de 60 (sesSenta) dias, manifestar-se sobre
o caráter sigiloso. Decorrido o prazo sem a manifes
tação do órgão competente, o pedido será processa
do normalmente.

§ 22 É vedado o depósito no exterior de pedido
de patente cujo objeto tenha sido considerado de in
teresse da defesa nacional, bem como qualquer di-
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vulgação do mesmo, salvo expressa autorização do
órgão competente.

§ 311 A exploração e a cessão do pedido ou da
patente de interesse da defesa nacional estão condi
cionadas à prévia autorização do órgão competente,
assegurada indenização sempre que houver restri
ção dos direitos do depositante ou do titular.

CAPíTULO X
Do certificado de Adição de Invenção

Art. 76. O depositante do pedido ou titular de
patente de invenção poderá requerer, mediante pa
gamento de retribuição específica, certificado de adi
ção para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvi
mento introduzido no objeto da invenção, mesmo
que destituído de atividade inventiva, desde que a
matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.

§ 1li Quando tiver ocorrido a publicação do pe
dido principal, o pedido de certificado de adição será
imediatamente publicado.

§ 2º O exame do pedido de certificado. de adi
ção obedecerá ao disposto :nos arts. 30 a 37, ressal
vado o disposto no parágrafo anterior.

§ 311 O pedido de certificado de adição será in
deferido se o seu objeto não apresentar o mesmo
conceito inventivo.

§ 411 O depositante poderá, no prazo do recur
so, requerer a transformação do pedido de certifica
do de adição em pedido de patente, beneficiando-se
da data de depósito do pedido de certificado, me
diante pagamento das retribuições cabíveis.

Art. 77. O certificado ele adição é acessório da
patente, tem a data final de vigência desta e acom
panha-a para todos os efeitos legais.

Parágrafo único. No processo de nulidade, o ti
tular poderá requerer que a matéria contida no certi
ficado de adição seja analisada para se verificar a
possibilidade de sua subsistência, sem prejuízo do
prazo de vigência da patente.

CAPíTULO XI
Da Extinção da Patente

Art. 78. A patente extingue-se:
I - pela expiração do prazo de vigência;
11 - pela renúncia de seu titular, ressalvado o

direito de terceiros;
111 - pela caducidade;
IV - pela falta de pagamento da retribuição anual,

nos prazos previstos no § 2!l do art. 84 e no art. 87; e
V - pela inobservância do disposto no art. 217.
Parágrafo único. Extinta a patente, o seu objeto

cai em domínio público.

Art. 79. A renúncia só será admitida se não
prejudicar direitos de terceiros.

Art. 80. Caducará a patente, de ofício ou a re
querimento de qualquer pessoa com legítimo inte
resse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da
primeira licença compulsória, esse prazo não tiver
sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou
desuso, salvo motivos justificáveis.

§ 1li A patente caducará quando, na data do re
querimento da caducidade ou da instauração de ofí
cio do respectivo processo, não tiver sido iniciada a
exploração.

§ 211 No processo de caducidade instaurado a
requerimento, o INPI poderá prosseguir se houver
desistência do requerente.

Art. 81. O titular será intimado mediante publica
ção para se manifestar, no prazo de 60 (sessenta) dias,
cabendo-lhe o ônus da prova quanto à exploração.

Art. 82. A decisão será proferida dentro de 60
(sessenta) dias, contados do término do prazo men
cionado no artigo anterior.

Art. 83. A decisão da caducidade produzirá
efeitos a partir da data do requerimento ou da publi
cação da instauração de ofício do processo.

CAPíTULO XII
Da Retribuição Anual

Art. 84. O depositante do pedido e o titular da
patente estão sujeitos ao pagamento de retribuição
anual, a partir do início do terceiro ano da data do
depósito.

§ 1li O pagamento antecipado da retribuição
anual será regulado pelo INPI.

§ 2!l O pagamento deverá ser efetuado dentro
dos primeiros 3 (três) meses de cada período anual,
podendo, ainda, ser feito, independente de notifica
ção, dentro dos 6 (seis) meses subseqüentes, me
diante pagamento de retribuição adicional.

Art. 85. O disposto no artigo anterior aplica-se
aos pedidos internacionais depositados em virtude
de tratado em vigor no Brasil, devendo o pagamento
das retribuições anuais vencidas antes da data da
entrada no processamento nacional ser efetuado no
prazo de 3 (três) meses dessa data.

Art. 86. A falta de pagamento da retribuição
anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretará o ar
quivamento do pedido ou a extinção da patente.

CAPíTULO XIII
Da Restauração

Art. 87. O pedido de patente e a patente pode
rão ser restaurados se o depositante ou o titular as-



CAPíTULO 11
Da Registrabilldade

SEÇÃO I
Dos Desenhos Industriais Reglstráveis

Art. 95. Considera-se desenho industrial a for
ma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto
ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado
a um produto, proporcionando resultado visual novo
e original na sua configuração externa e que possa
servir de tipo de fabricação industrial.

Art. 96. O desenho industrial é considerado
novo quando não compreendido no estado da técni
ca.

§ 111 O estado da técnica é constituído portudo
aquilo tomado acessível ao público antes da data de

CAPíTULO XIV
Da Invenção e do Modelo de Utilidade

Realizados por Empregado ou Prestador de
serviço

Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade per
tencem exclusivamente ao empregador quando de
correrem de contrato de trabalho cuja execução
ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa
ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza
dos serviços para os quais foi o empregado contra
tado.

§ 1li Salvo expressa disposição contratual em
contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere
este artigo limita-se ao salário ajustado.

§ 211 Salvo prova em contrário, consideram-se
desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou
o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida
pelo empregado até 1 (um) anos após a extinção do
vínculo empregatício.

Art. 89. O empregador, titular da patente, pode
rá conceder ao empregado, autor de invento ou
aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômi
cos resultantes da exploração da patente, mediante
negociação com o interessado ou conforme disposto
em norma da empresa.

Parágrafo único. A participação referida neste
artigo não se incorpora, a qualquer título, ao salário
do empregado.

Art. 90. Pertencerá exclusivamente ao empre
gado a invenção ou o modelo de utilidade por ele
desenvolvido, desde que desvinculado do contrato
de trabalho e não decorrente da utilização de recur
sos, meios, dados, materiais, instalações ou equipa
mentos do empregador.

Art. 91. A propriedade de invenção ou de
modelo de utilidade será comum, em partes
iguais, quando resultar da contribuição pessoal
do empregado e de recursos, dados, meios, ma
teriais, instalações ou equipamentos do empre
gador, ressalvada expressa disposição contra
tual em contrário.

§ 1li Sendo mais de um empregado, a parte
que lhes couber será dividida igualmente entre to
dos, salvo ajuste em contrário.

§ 211 É garantido ao empregador o direito exclu
sivo de licença de exploração e assegurada ao em
pregado a justa remuneração.
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sim o requerer dentro de 3 (três) meses, contados § 311 A exploração do objeto da patente, na falta
da notificação do arquivamento do pedido ou da ex- de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador den-
tinção da patente, mediante pagamento de retribui- tro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua
ção especffica. concessão, sob pena de passar à exclusiva proprie

dade do empregado a titularidade da patente, ressal
vadas as hipóteses de falta de exploração por razõ
es legítimas.

§ 411 No caso de cessão, qualquer dos co-titula
res, em igualdade de condições, poderá exercer o
direito de preferência.

Art. 92. O disposto nos artigos anteriores apli
ca-se, no que couber, às relações entre o trabalha
dor autônomo ou o estagiário e a empresa contra
tante e entre empresas contratantes e contratadas.

Art. 93. Aplica-se o disposto neste Capítulo, no
que couber, às entidades da administração pública,
direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou
municipal.

Parágrafo único. Na hipótese do art. 88, será
assegurada ao inventor, na forma e condições pre
vistas no estatuto ou regimento interno da entidade
a que se refere este artigo, premiação de parcela no
valor das vantagens auferidas com o pedido ou com
a patente, a título de incentivo.

TíTULO 11
Dos Desenhos Industriais

CAPíTULO I
Da TItularidade

Art. 94. Ao autor será assegurado o direito de
obter registro de desenho industrial que lhe confira
a propriedade nas condições estabelecidas nesta
lei.

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro de de
senho industrial, no que couber, as disposições dos
arts. 611 e 72.



SEÇÃO 111
Dos Desenhos Industriais não registrávels

Art. 100. Não é registrável como desenho in
dustrial:

I - o que for contrário à moral e aos bons cos
tumes ou que ofenda a honra ou imagem de pes
soas, ou atente contra liberdade de consciência,
crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos
de respeito e veneração;

II - a forma necessária comum ou vulgar do
objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmen
te por considerações técnicas ou funcionais.

CAPfTUL.O 111
Do Pedido de Registro

SEÇÃO I
Do Depósito do pedido

Art. 101. O pedido de registro, nas condições
estabelecidas pelo INPI, conterá:

I - requerimento;
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depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso 11- relatório descritivo, se for o caso;
ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 111 - reivindicações, se for o caso;
32 deste artigo e no art. 99. IV - desenhos ou fotografias;

§ 22 Para aferição unicamente da novidade, o V - campo de aplicação do objeto; e
conteúdo completo de pedido de patente ou de re- VI - comprovante do pagamento da retribuição
gistro depositado no Brasil, e ainda não publicad~, relativa ao depósito.
será considerado como inclu.fdo no esta?o. da técn~- Parágrafo único. Os documentos que integram
ca a partir da data de depÓSito ou da ~nondade rel- o pedido de registro deverão ser apresentados em
vindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo Ifngua portuguesa.

que subseqüentemente. Art. 102. Apresentado o pedido, será ele sub-
§ 3

2
Não será considerado como inclufdo no metido a exame formal preliminar e, se devidamente

estado da técnica o desenho industrial cuja divulga- instrufdo, será protocolizado, considerada a data do
ção tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) depósito a da sua apresentação.

. dias que precederem a data do ~epósito ?u a_da Art. 103. O pedido que não atender formalmen-
prioridade reivindicada, se promOVida nas sltuaçoes te ao disposto no art. 101, mas que contiver dados
previstas nos incisos I a 111 do art. 12. suficientes relativos ao depositante, ao desenho in-

Art. 97. O desenho industrial é considerado ori- dustrial e ao autor, poderá ser entregue, mediante
ginal quando dele resulte uma configuração visual recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigên-
distintiva, em relação a outros objetos anteriores. cias a serem cumpridas, em 5 (cinco) dias, sob pena

Parágrafo único. O resultado visual original po- de ser considerado inexistente.
derá ser decorrente da combinação de elementos Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o
conhecidos. depósito será considerado como efetuado na data

Art. 98. Não se considera desenho industrial da apresentação do pedido.
qualquer obra de caráter puramente artfstico. SEÇÃO 11

SEÇÃO 11 Das Condições do Pedido

Da Prioridade Art. 104. O pedido de registro de desenho in-
Art. 99. Aplicam-se ao pedido de registro, no dustrial terá que se referir a um único objeto, permiti-

que couber, as disposições do art. 16, exceto o pra- da uma pluralidade de variações, desde que se des-
zo previsto no seu § 32

, que será de 90 (noventa) tinem ao mesmo propósito e guardem entre ~i ~

dias. mesma caracterfstica distintiva preponderante, limi
tado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações.

Parágrafo único. O desenho deverá repre
sentar clara e suficientemente o objeto e suas varia
ções, se houver, de modo a possibilitar sua reprodu
ção por técnico no assunto.

Art. 105. Se solicitado o sigilo na forma do § 12

do art. 106, poderá o pedido ser retirado em até 90
(noventa) dias contados da data do depósito.

Parágrafo único. A retirada de um depósito an
terior sem produção de qualquer efeito dará priorida
de ao depósito imediatamente posterior.

SEÇÃO 111
Do Processo e do Exame do Pedido

Art. 106. Depositado o pedido de registro de
desenho industrial e observado o disposto nos arts.
100, 101 e 104, será automaticamente publicado e
simultaneamente concedido o registro, expedindo-se
o respectivo certificado.

§ 12 A requerimento do depositante, por oca
sião do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pe-



Art. 113. A nulidade do registro será declarada
administrativamente quando tiver sido concedido
com infringência dos arts. 94 a 98.

§ 12 O processo de nulidade poderá ser instaura
do de ofício ou mediante requerimento de qualquer
pessoa com legítimo interesse, no prazo de 5 (cinco)
anos contados da concessão do registro, ressalvada a
hipótese prevista no parágrafo único do art. 111.

§ 212 O requerimento ou a instauração de ofício
suspenderá os efeitos da concessão do registro se
apresentada ou publicada no prazo de 60 (sessenta)
dias da concessão.

Art. 114. O titular será intimado para se mani
festar no prazo de 60 (sessenta) dias contados da
data da publicação.

Art. 115. Havendo ou não manifestação, decor
rido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá

Art. 107. Do certificado deverão constar o nú
mero e o título, nome do autor, observado o disposto
no § 411 do art. 6!1, o nome, a nacionalidade e o domi
cnio do titular, o prazo de vigência, os desenhos, os
dados relativos à prioridade estrangeira, e, quando
houver, relatório descritivo e reivindicações.

Art. 108. O registro vigorará pelo prazo de 10
(dez) anos contados da data do depósito, prorrogá
vel por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco)
anos cada.

§ 1!1 O pedido de prorrogação deverá ser for
mulado durante o último ano de vigência do registro,
instruído com o comprovante do pagamento da res
pectiva retribuição.

§ 22 Se o pedido de prorrogação não tiver sido
formulado até o termo final da vigência do registro, o
titular poderá fazê-lo nos 180 (cento e oitenta) dias
subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição
adicional.

CAPíTULO V
Da Proteção Conferida pelo Registro

Art. 109. A propriedade do desenho industrial
adquire-se pelo registro validamente concedido.

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do de
senho industrial, no que couber, as disposições do
art. 42 e dos incisos I, 11 e IV do art. 43.

Art. 110. À pessoa que, de boa-fé, antes da
data do depósito ou da prioridade do pedido de re
gistro explorava seu objeto no País, será assegura
do o direito de continuar a exploração, sem ônus, na
forma e condição anteriores.

§ 1!1 O direito conferido na forma deste artigo
só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou
empresa, ou parte deste, que tenha direta relação
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dido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias conta- com a exploração do objeto do registro, por aliena-
dos da data do depósito, após o que será processa- ção ou arrendamento.
do. § 22 O direito de que trata este artigo não será

§ 2!1 Se o depositante se beneficiar do disposto assegurado à pessoa que tenha tido conhecimento
no art. 99, aguardar-se-á a apresentação do docu- do objeto do registro através de divulgação nos ter-
mento de prioridade para o processamento do pedi- mos do § 3!1 do art. 96, desde que o pedido tenha
do. sido depositado no prazo de 6 (seis) meses conta-

§ 32 Não atendido o disposto nos arts. 101 e dos da divulgação.
104, será formulada exigência, que deverá ser res- CAPíTULO VI
pondida em 60 (sessenta) dias, sob pena de arqui- Do Exame de Mérito
vamento definitivo.

§ 4!1 Não atendido o disposto no art. 100, o pe- Art. 111. O titular do desenho industrial poderá
requerer o exame do objeto do registro, a qualquer

dido de registro será indeferido. tempo da vigência, quanto aos aspectos de novida-

CAPíTULO IV de e de originalidade.
Da Concessão e da Vigência do Registro Parágrafo único. O INPI emitirá parecer de mé-

rito, que, se concluir pela ausência de pelo menos
um dos requisitos definidos nos arts. 95 a 98, servirá
de fundamento para instauração de ofício de proces
so de nulidade do registro.

CAPíTULO VII
Da Nulidade do Registro

SEÇÃO I
Das Disposições Gerais

Art. 112. É nulo o registro concedido em desa
cordo com as disposições desta lei.

§ 12 A nulidade do registro produzirá efeitos a
partir da data do depósito do pedido.

§ 2!1 No caso de inobservância do disposto no
art. 94, o autor poderá, alternativamente, reivindicar
a adjudicação do registro.

SEÇÃO 11
Do Processo Administrativo de Nulidade
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parecer, intimando o titular e o requerente para se ma
nifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.

Art. 116. Decorrido o prazo fixado no artigo an
terior, mesmo que não apresentadas as manifesta
ções, o processo será decidido pelo Presidente do
INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 117. O processo de nulidade prosseguirá,
ainda que extinto o registro.

SEÇÃO 111
Da Ação de Nulidade

Art. 118. Aplicam-se à ação de nulidade de re
gistro de desenho industrial, no que couber, as dis
posições dos arts. 56 e 57.

CAPíTULO VII
Da Extinção do Registro

Art. 119. O registro extingue-se:
I - pela expiração do prazo de vigência;
11 - pela renúncia de seu titular, ressalvado o

direito de terceiros;
111 - pela falta de pagamento da retribuição pre

vista nos arts. 108 e 120; ou
IV - pela inobservância do disposto no art. 217.

CAPíTULO IX
Da Retribuição (~inqüenal

Art. 120. O titular do registro está sujeito ao pa
gamento de retribuição qüinqüenal, a partir do se
gundo qüinqüênio da data do depósito.

§ 12 O pagamento do segundo qüinqüênio será
feito durante o S!l (quinto) ano da vigência do registro.

§ 2!l O pagamento dos demais qüinqüênios
será apresentado junto com o pedido de prorroga
ção a que se refere o art. 108.

§ 32 O pagamento dos qüinqüênios poderá ain
da ser efetuado dentro dos 6 (seis) meses subse
qüentes ao prazo estabelecido no parágrafo anterior,
mediante pagamento de retribuição adicional.

CAPíTULO X
Das Disposições Finais

Art. 121. As disposições dos arts. 58 a 63 aplicam
se, no que couber, à matéria de que trata o presente Tí
tulo, dsciplinando-se o direito do empregado ou presta
dorde serviços pelas disposições dos arts. 88 a 93.

TíTULO 111
Das Marcas

CAPíTULO I
Da Registrabiilidade

SEÇÃO I
Dos Sinais Registráveis como Marca

Art. 122. São suscetíveis de registro como mar
ca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não
compreendidos nas proibições legais.

Art. 123. Para os efeitos desta lei, considera-
se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada
para distinguir produto ou serviço de outro idêntico,
semelhante ou afim, de origem diversa;

11 - marca de certificação: aquela usada para
atestar a conformidade de um produto ou serviço
com determinadas normas ou especificações técni
cas, notadamente quanto à qualidade, natureza, ma
terial utilizado e metodologia empregada; e

111 - marca coletiva: aquela usada para identifi
car produtos ou serviços provindos de membros de
uma determinada entidade.

SEÇÃO li
Dos Sinais não Registráveis como Marca

Art. 124. Não é registrável como marca:
I - brasão, armas, medalha, bandeira, emble

ma, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacio
nais, estrangeiros ou internacionais, bem como a
respectiva designação, figura ou imitação;

\I - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo
quando revestidos de suficiente forma distintiva;

111 - expressão, figura, desenho ou qualquer
outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou
que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou aten
te contra liberdade de consciência, crença, culto reli
gioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e ve
neração;

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão
público, quando não requerido o registro pela própria
entidade ou órgão público;

V - reprodução ou imitação de elemento carac
terístico ou diferenciador de título de estabelecimen
to ou nome de empresa de terceiros, suscetível de
causar confusão ou associação com estes sinais
distintivos;

VI - sinal de caráter genérico, necessário, co
mum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando ti
ver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou
aquele empregado comumente para designar uma
característica do produto ou serviço, quanto à natu
reza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época
de produção ou de prestação do serviço, salvo
quando revestidos de suficiente forma distintiva;



SEÇÃO 111
Marca de Alto Renome

Art. 125. A marca registrada no Brasil conside
rada de alto renome será assegurada proteção es
pecial, em todos os ramos de atividade.

SEÇÃO IV
Marca Notoriamente Conhecida

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em
seu ramo de atividade nos termos do art. 6ll bis (I),
da Convenção da União de Paris para Proteção da
Propriedade Industrial, goza de proteção especial,
independentemente de estar previamente deposita
da ou registrada no Brasil.

§ 1ll A proteção de que trata este artigo aplica
se também às marcas de serviço.

§ 2ll O INPI poderá indeferir de oHcio pedido de
registro de marca que reproduza ou imite, no todo
ou em parte, marca notoriamente conhecida.

CAPíTULO 11
Prioridade

Art. 127. Ao pedido de registro de marca depo
sitado em país que mantenha acordo com o Brasil
ou em organização internacional, que produza efeito
de depósito nacional, será assegurado direito de
prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não
sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fa
tos ocorridos nesses prazos.

§ 1ll A reivindicação da prioridade será feita no
ato de depósito, podendo ser suplementada dentro
de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades anterio
res à data do depósito no Brasil.

§ 2ll A reivindicação da prioridade será compro
vada por documento hábil da origem, contendo o nú-

IX - indicação geográfica, sua imitação susce
tível de causar confusão ou sinal que possa falsa
mente induzir indicação geográfica;

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à
origem, procedência, natureza, qualidade ou utilida
de do produto ou serviço a que a marca se destina;

XI - reprodução ou imitação de cunho oficial,
regularmente adotada para garantia de padrão de
qualquer gênero ou natureza;

XII - reprodução ou imitação de sinal que te
nha sido registrado como marca coletiva ou de certi
ficação por terceiro, observado o disposto no art.
154;

XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento es
portivo, artístico, cultural, social, político, econômico
ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem
corno a imitação suscetível de criar confusão, salvo
quando autorizados pela autoridade competente ou
entidade promotora do evento;

XIV - reprodução ou imitação de título, apólice,
moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de fa
mnia ou patronímico e imagem de terceiros, salvo
com consentimento do titular, herdeiros ou sucesso
res;

XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente c0
nhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo
com consentimento do titular, herdeiros ou sucesso
res;

XVII - obra literária, artística ou científica, as
sim corno os títulos que estejam protegidos pelo di
reito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão
ou associação, salvo com consentimento do autor
ou titular;

XVIII - termo técnico usado na indústria, na
ciência e na arte, que tenha relação com o produto
ou serviço a distinguir;

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em
parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia re
gistrada, para distinguir ou certificar produto ou ser
viço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de cau
sar confusão ou associação com marca alheia;

XX - dualidade de marcas de um só titular para
o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso
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VII - sinal ou expressão empregada apenas de marcas de mesma natureza, se revestirem de su-
corno meio de propaganda; ficiente forma distintiva;

VIII - cores e suas denominações, salvo se XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do
dispostas ou combinadas de modo peculiar e distinti- produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela
vo; que não possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII - objeto que estiver protegido por registro
de desenho industrial de terceiro; e

XXIII- sinal que imite ou reproduza, no todo ou
em parte, marca que o requerente evidentemente
não poderia desconhecer em razão de sua ativida
de, cujo titular seja sediado ou domiciliado em terri
tório nacional ou em país com o qual o Brasil mante
nha acordo ou que assegure reciprocidade de trata
mento, se a marca se destinar a distinguir produto
ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível
de causar confusão ou associação com aquela mar
caalheia.



SEÇÃO 11
Da Proteção Conferida pelo Registro

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante
é ainda assegurado o direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de registro;
1/ -licenciar seu uso;

111 - zelar pela sua integridade material ou
reputação.

Art. 131. A proteção de que trata esta lei abran
ge o uso da marca em papéis, impressos, propagan
da e documentos relativos à atividade do titular.

Art. 132. O titular da marca não poderá:

I - impedir que comerciantes ou distribuidores
utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, jun
tamente com a marca do produto, na sua promoção
e comercialização;

11 - impedir que fabricantes de acessórios utili
zem marca para indicar a destinação do produto, des
de que obedecidas as práticas leais de concorrências;

111 - impedir a livre circulação de produto colo
cado no mercado interno, por si ou por outrem com
seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 32

e 4 I! do art. 68; e

IV - impedir a citação da marca em discurso,
obra científica ou literária ou qualquer outra publica
ção, desde que sem conotação comercial e sem pre
juízo para seu caráter distintivo.

CAPíTULO V
Da Vigência, da Cessão e das Anotações

SEÇÃO I
Da Vigência

Art. 133. O registro da marca vigorará pelo pra
zo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão
do registro, prorrogável por períodos iguais e suces
sivos.

§ 11! O pedido de prorrogação deverá ser for
mulado durante o último ano de vigência do registro,
instruído com o comprovante do pagamento da res
pectiva retribuição.

§ 22 Se o pedido de prorrogação não tiver
sido efetuado até o termo final da vigência do re
gistro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses
subseqüentes, mediante o pagamento de retribui
ção adicional.

§ 31! A prorrogação não será concedida se não
atendido o disposto no art. 128.

CAPíTUL.O 111
Dos Requerimentos de Registro

Art. 128. Podem requerer registro de marca as
pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de
direito privado.

§ 12 As pessoas de direito privado só podem
requerer registro de marca relativo à atividade que
exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou
através de empresas que controlem dieta ou indire
tamente, declarando, no próprio requerimento, esta
condição, sob as penas da lei.

§ 21! O registro de marca coletiva só plJderá ser
requerido por pessoa jurídica representativa de cole
tividade, a qual poderá exercer atividade distinta da
de seus membros.

§ 31! O registro da marca de certificação só po
derá ser requerido por pessoa sem interesse co
merciai ou industrial direto no produto ou serviço
atestado.

§ 41! A reivindicação de prioridade não isenta o
pedido da aplicação dos dispositivos constantes
deste Título.

CAPíTULO IV
Dos Direitos sobre a Marca

SEÇÃO I
Aquisição

Art. 129. A propriedadE~ da marca adquire-se
pelo registro validamente expedido, conforme as dis
posições desta lei, sendo assegurado ao titular seu
uso exclusivo em todo o território nacional, observa
do quanto às marcas coletivas e de certificação o
disposto nos arts. 147 e 148.

§ 12 Toda pessoa que, de boa fé, na data da priori
dade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6
(seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distin
guir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante
ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 21! O direito de precedência somente poderá
ser cedido juntamente com o negócio da empresa,
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mero, a data e a reprodução do pedido ou do regis- ou parte deste, que tenha direta relação com o uso
tro, acompanhado de tradução simples, cujo teor da marca, por alienação ou arrendamento.
será de inteira responsabilidade do depositante.

§ 31! Se não efetuada por ocasião do depósito,
a comprovação deverá ocorrer em até 4 (quatro) me
ses, contados do depósito, sob pena de perda da
prioridade.

§ 41! Tratando-se de prioridade obtida por ces
são, o documento correspondente deverá ser apre
sentado junto com o próprio documento de priorida
de.
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SEÇÃO 11
Da cessão

Art. 134. O pedido de registro e o registro po
derão ser cedidos, desde que o cessionário atenda
aos requisitos legais para requerer tal registro.

Art. 135. A cessão deverá compreender todos
os registros ou pedidos, em nome do cedente, de
marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto
ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena
de cancelamento dos registros ou arquivamento dos
pedidos não cedidos.

SEÇÃO 111
Das Anotações

Art. 136. O INPI fará as seguintes anotações:
I - da cessão, fazendo constar a qualificação

completa do cessionário;
11 - de qualquer limitação ou ônus que recaia

sobre o pedido ou registro; e
111 - das alterações de nome, sede ou endere

ço do depositante ou titular.
Art. 137. As anotações produzirão efeitos em re-

lação a terceiros a partir da data de sua publicação.
Art. 138. Cabe recurso da decisão que:
I - indeferir anotação de cessão;
11 - cancelar o registro ou arquivar o pedido,

nos termos do art. 135.

SEÇÃO IV
Da Licença de Uso

Art. 139. O titular de registro ou o depositante
de pedido de registro poderá celebrar contrato de li
cença para uso da marca, sem prejuízo de seu direi
to de exercer controle efetivo sobre as especificaçõ
es, natureza e qualidade dos respectivos produtos
ou serviços.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser inves
tido pelo titular de todos os poderes para agir em de
fesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direi
tos.

Art. 140. O contrato de licença deverá ser aver
bado no INPI para que produza efeitos em relação a
terceiros.

§ 12 A averbação produzirá efeitos em relação
a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 22 Para efeito de validade de prova de uso, o
contrato de licença não precisará estar averbado no
INPI.

Art. 141. Da decisão que indeferir a averbação
do contrato de licença cabe recurso.

CAPíTULO VI
Da Pedra dos Direitos

Art. 142. O registro da marca extingue-se:
1- Pela expiração do prazo de vigência;
11 - pela renúncia, que poderá ser total ou par

cial em relação aos produtos ou serviços assinala
dos pela marca;

111 - pela caducidade; ou

IV - pela inobservância do disposto no art. 217.
Art. 143. Caducará o registro, a requerimento

de qualquer pessoa com legítimo interesse se, de
corridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data
do requerimento:

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no
Brasil; ou

11 - o uso da marca tiver sido interrompido por
mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mes
mo prazo, a marca tiver sido usada com modificação
que implique alteração de seu caráter distintivo origi
nai, tal como constante do certificado de registro.

§ 12 Não ocorrerá caducidade se o titular justifi
car o desuso da marca por razões legítimas.

§ 22 O titular será intimado para se manifestar
no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus
de provar o uso da marca ou justificar seu desuso
por razões legítimas.

Art. 144. O uso da marca deverá compreen
der produtos ou serviços constantes do certificado,
sob pena de caducar parcialmente o registro em
relação aos não-semelhantes ou afins daqueles
para os quais a marca foi comprovadamente usa
da.

Art. 145. Não se conhecerá do requerimento de
caducidade se o uso da marca tiver sido comprova
do ou justificado seu desuso em processo anterior,
requerido há menos de 5 (cinco) anos.

Art. 146. Da decisão que declarar ou denegar a
caducidade caberá recurso.

CAPíTULO VII
Das Marcas Coletivas e de Certificação

Art. 147. O pedido de registro de marca coleti
va conterá regulamento de utilização, dispondo so
bre condições e proibição de uso da marca.

Parágrafo único. O regulamento de utilização,
quando não acompanhar o pedido, deverá ser proto
colizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito,
sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Art. 148. O pedido de registro da marca de cer
tificação conterá:



Art. 158. Protocolizado, o pedido será publica
do para apresentação de oposição no prazo de 60
(sessenta) dias.

§ 1º O depositante será intimado da oposição,
podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta)
dias.

§ 2!! Não se conhecerá da oposição, nulidade
administrativa ou de ação de nulidade se, fundamen
tada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não
se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após
a interposição, o depósito do pedido de registro da
marca na forma desta lei.

Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se
interposta esta, findo o prazo de manifestação, será
feito o exame, durante o qual poderão ser formula
das exigências, que deverão ser respondidas no
prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1!! Não respondida a exigência, o pedido será
definitivamente arquivado.

§ 2º Respondida a exigência, ainda que não
cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á
prosseguimento ao exame.

Art. 160. Concluído o exame, será proferida de
cisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro.

CAPíTULO X
Da Expedição do Certificado de Registro

Art. 161. O certificado de registro será concedi
do depois de deferido o pedido e comprovado o pa
gamento das retribuições correspondentes.

Art. 162. O pagamento das retribuições e sua
comprovação relativos à expedição do certificado de
registro e ao primeiro decênio de sua vigência deve-
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I - as características do produto ou serviço ob- tro dos 60 (sessenta) dias subseqüentes, sob pena
jeto de certificação; e de não ser considerado o documento.

11- as medidas de controle que serão adotadas Art. 156. Apresentado o pedido, será ele sub-
pelo titular. metido a exame formal preliminar e, se devidamente

Parágrafo único. A documentação prevista nos instruído, será protocolizado, considerada a data de
incisos I e 11 deste artigo, quando não acompanhar o depósito a da sua apresentação.
pedido, deverá ser protocolizada no prazo de 60 Art. 157. O pedido que não atenderformalmen-
(sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo te ao disposto no art. 155, mas que contiver dados
do pedido. suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e

Art. 149. Qualquer alteração no regulamento cla~se, poderá ser entregue, mediante recibo data-
de utilização deverá ser comunicada ao INPI, me- do, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem
diante petição protocolizada, contendo todas as con- cumpridas pelo depositante, em 5 (cinco) dias, sob
dições alteradas, sob pena de não ser considerada. pena de ser considerado inexistente.

Art. 150. O uso da marca independe de Iicen- Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o
ça, bastando sua autorização no regulamento de uti- depósito será considerado como efetuado na data
Iização. da apresentação do pedido.

Art. 151. Além das causas de extinção estabe- CAPíTULO IX
lecidas no art. 142, o registro da marca coletiva e de Do Exame
certificação extingue-se quando:

1- a entidade deixar de existir; ou
11 - a marca for utilizada em condições outras

que não aquelas previstas no regulamento de utiliza
ção.

Art. 152. Só será admitida a renúncia ao regis
tro de marca coletiva quando requerida nos termos
do contrato social ou estatuto da própria entidade,
ou, ainda, conforme o regulamento de utilização.

Art. 153. A caducidade do registro será decla
rada se a marca coletiva não for usada por mais de
uma pessoa autorizada, observado o disposto nos
arts. 143 a 146.

Art. 154. A marca coletiva e a de certificação
que já tenham sido usadas e cujos registros tenham
sido extintos, não poderão ser registradas em nome
de terceiros, antes de expirado o prazo de 5 (cinco)
anos, contados da extinção do registro.

CAPíTULO VIII
Do Depósito

Art. 155. O pedido deverá referir-se a um único
sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo
INPI, conterá:

I - requerimento;
11 - etiquetas, quando for o caso; e
111 - comprovante de pagamento da retribuição

relativa ao depósito.
Parágrafo único. O rElquerimento e qualquer

documento que o acompanhe deverão ser apresen
tados em língua portuguesa e, quando houver docu
mento em língua estrangeira, sua tradução simples
deverá ser apresentada no ato do depósito ou den-
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rão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados do deferimento.

Parágrafo único. A retribuição poderá ainda ser
paga e comprovac:ia dentro de 30 (trinta) dia após o
prazo previsto neSte artigo, independentemente de
notificação, mediante o pagamento de retribuição
específica, sob pena de arquivamento definitivo do
pedido.

Art. 163. Reputa-se concedido o certificado de
registro na data da publicação do respectivo ato.

Art. 164. Do certificado deverão constar a mar
ca, o número e data do registro, nome, nacionalida
de e domicnio do titular, os produtos ou serviços, as
características do registro e a prioridade estrangeira.

CAPíTULO XI
Da Nulidade do Registro

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 165. É nulo o registro que for concedido
em desacordo com as disposições desta lei.

Parágrafo único. A nulidade do registro poderá
ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade
parcial o fato de a parte subsistente poder ser consi
derada registrável.

Art. 166. O titular de uma,marca registrada em
país signatário da Convenção da União de Paris
para Proteção da Propriedade Industrial poderá, al
ternativamente, reivindicar, através de ação judicial,
a adjudicação do registro, nos termos previstos no
art. 611 septies (1) daquela Convenção.

Art. 167. A declaração de nulidade produzirá
efeito a partir da data de depósito do pedido.

SEÇÃO /I
Do Processo Administrativo de Nulidade

Art. 168. A nulidade do registro será declarada
administrativamente quando tiver sido concedida
com infringência do disposto nesta lei.

Art. 169. O processo de nulidade poderá ser
instaurado de ofício ou mediante requerimento de
qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de
180 (cento e oitenta) dias contados da data da expe
dição do certificado de registro.

Art. 170. O titular será intimado para se mani
festar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 171. Decorrido o prazo fixado no artigo an
terior, mesmo que não apresentada a manifestação,
o processo será decidido pelo Presidente do INPI,
encerrando-se a instância administrativa.

Art. 172. O processo de nulidade prosseguirá
ainda que extinto o registro.

SEÇÃO 111
Da Ação de Nulidade

Art. 173. A ação de nulidade poderá ser pro
posta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legíti
mo interesse.

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da
ação de nulidade, determinar liminarmente a sus
pensão dos efeitos do registro e do uso da marca,
atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 174. Prescreve em 5 (cinco)' anos a ação
para declarar a nulidade do registo, contados da
data da sua concessão.

Art. 175. A ação de nulidade do registro será
ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando
não for autor, intervirá no feito.

§ 111 O prazo para resposta do réu titular do re
gistro será de 60 (sessenta) dias.

§ 211 Transitada em julgado a decisão da ação
de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência
de terceiros.

TíTULO 111
Das Indicações Geográficas

Art. 176. Constitui indicação geográfica a indi
cação de procedência ou a denominação de origem.

Art. 177. Considera-se indicação de procedên
cia o nome geográfico de país, cidade, região ou lo
calidade de seu território, que se tenha tomado c0

nhecido como centro de extração, produção ou fabri
cação de determinado produto ou de prestação de
determinado serviço.

Art. 178. Considera-se denominação de origem
o nome geográfico de país, cidade, região ou locali
dade de seu território, que designe produto ou-servi
ço cujas qualidades ou características se devam ex
clusiva ou essencialmente ao meio geográfico, in
cluídos fatores naturais e humanos.

Art. 179. A proteção estender-se-á à repre
sentação gráfica ou figurativa da indicação geográfi
ca, bem como a representação geográfica de país,
cidade, região ou localidade de seu território cujo
nome seja indicação geográfica.

Art. 180. Quando o nome geográfico se hou
ver tornado de uso comum, designando produto ou
serviço, não será considerado indicação geográfi
ca.

Art. 181. O nome geográfico que não constitua
indicação de p~ocedência ou denominação de ori
gem poderá servir de elemento característico de
marca para produto ou serviço, desde que não indu
za falsa procedência.



CAPíTULO 111
Dos Crimes contra as Marcas

CAPfTUlOIV
Dos Crimes Cometidos por Meio de Marca,

Título de Estabelecimento e
Sinal de Propaganda

Art. 191. Reproduzir ou imitar, de modo que
possa induzir em erro ou confusão, armas, brasões
ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou in
ternacionais, sem a necessária autorização, no todo
ou em parte, em marca, título de estabelecimento,
nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda,

Art. 189. Comete crime contra registro de mar
caquem:

I - reproduz sem autorização do titular, no todo
em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que
possa induzir confusão; ou

11 - altera marca registrada de outrem já aposta
em produto colocado no mercado.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um)
ano, ou multa.

Art. 190. Comete crime contra registro de mar
ca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe
à venda, oculta ou tem em estoque:

I - produto assinalado com marca ilicitamente re
produzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou

11 - produto de sua indústria ou comércio, conti
do em vasilhame, recipiente ou embalagem que con
tenha marca legítima de outrem.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses,
ou multa.
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Art. 182. O uso da indicação geográfica é res- ou imitação substancial que possa induzir em erro
trito aos produtores e rrestadores de serviço estabe- ou confusão.
lecidos no local, exigindo-se ainda, em relação às Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um)
denominações de origem, o atendimento de requisi- ano, ou multa.
tos de qualidade. Art. 188. Comete crime contra registro de dese-

Parágrafo único. O INPI estabelecerá as condi- nho industrial quem:
ções de registro das indicações geográficas. I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda,

TíTULO IV tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com
Dos Crimes contra a Propriedade Industrial fins econômicos, objeto que incorpore ilicitamente de-

CAPíTULO I senho industrial registrado, ou imitação substancial
Dos Crimes contra as Patentes que possa induzir em erro ou confusão; ou

11 - importa produto que incorpore desenho in-
Art. 183. Comete crime contra patente de in- dustrial registrado no País, ou imitação substancial

venção ou de modelo de utilidade quem: que possa induzir em erro ou confusão, para os fins
I - fabrica produto que seja objeto de patente previstos no inciso anterior, e que não tenha sido co-

de invenção ou de modelo de utilidade, sem autori- locado no mercado extemo diretamente pelo titular
zação do titular; ou ou com seu consentimento.

11 - usa meio ou processo que seja objeto de Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses,
patente de invenção, sem autorização do titular. ou multa.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um)
ano, ou multa.

Art. 184. Comete crime contra patente de in
venção ou de modelo de utilidade quem:

I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda,
tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização
com fins econômicos, produto fabricado com viola
ção de patente de invenção ou de modelo de utilida
de, ou obtido por meio ou processo patenteado; ou

II - importa produto que seja objeto de patente
de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por
meio ou processo patenteado no País, para os fins
previstos no inciso anterior, e que não tenha sido co
locado no mercado externo diretamente pelo titular
da patente ou com seu consentimento.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses,
ou multa.

Art. 185. Fornecer componente de um produto
patenteado, ou material ou equipamento para realizar
um processo patenteado, desde que a aplicação final
do componente, material ou equipamento induza, ne
cessariamente, à exploração do objeto da patente.

Pena - detenção, de 1 (um) a (três) meses, ou
multa.

Art. 186. Os crimes deste capítulo caracteri
zam-se ainda que a violação não atinja todas as rei
vindicações da patente ou se restrinja à utilização de
meios equivalentes ao objeto da patente.

CAPíTULO li
Dos Crimes contra os Desenhos Industriais

Art. 187. Fabricar, sem autorização do titular,
produto que incorpore desenho industrial registrado,



CAPITULO VI
Dos Crimes de Concorrência Desleal

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal
quem:

I - publica, por qualquer 111eio, falsa afirmação.
em detrimento de concorrente, com o fim de obter
vantagem;

11 - presta ou divulga, acerca de concorrente.
falsa informação, com o fim de obter vantagem;

111 - emprega meio fraudulento. para desviar
proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressão ou sinal de propaganda
alheios. ou os imita. de modo a criar confusão entre
os produtos ou estabelecimentos;

V - usa. indevidamente, nome comercial. título
de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende,
expõem ou oferece à venda ou tem em estoque pro
duto com essas referências;
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ou usar essas reproduções ou imitações com fins VI - substituiu. pelo seu próprio nome ou razão
econômicos. social. em produto de outrem. o nome ou razão se-

Pena - detenção. de 1 (um) a 3 (três) meses. cial deste. sem o seu consentimento;
ou multa. VII - atribui-se. como meio de propaganda. re-

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem compensa ou distinção que não obteve;
vende ou expõe ou oferece à venda produtos assi- VIII L vende ou expõe ou oferece à venda, em
nalados com essas marcas. recipiente ou invólucro de outrem. produto adultera-

cAPfrULO V do ou falsificado. ou dele se utiliza para negociar
Dos Crimes contra Indicações Geográficas com produto da mesma espécie. embora não adulte-

e demais Indicações rado ou falsificado. se o fato não constitui crime mais
grave;

Art. 192. Fabricar. importar. exportar. vender.
expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produ- IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a
to que apresente falsa indicação geográfica. empregado de concorrente. para que o empregado.

Pena - detenção. de 1 (um) a 3 (três) meses. faltando ao dever do emprego. lhe proporcione van-
ou multa. tagem;

Art 193 Usar em prod to recl
'pl' t . , I X - recebe dinheiro ou outra utilidade. ou acei-

. .• u, en e, InVO u-
cro, cinta. rótulo, fatura circular, cartaz ou em ou- ta promessa de paga ou recompensa. para. faltando
tro meio de divulgação ou propaganda. termos re- ao dever de empregado, proporcionar vantagem à
tificativos, tais como tipo. espécie. gênero. siste- concorrente do empregador;
ma, semelhante, sucedâneo, idêntico, ou equiva- XI - divulga, explora ou utiliza-se. sem autori-
lente. não ressalvando a verdadeira precedência zação, de conhecimentos, informações ou dados
do produto. confidenciais. utilizáveis na indústria. comércio ou

Pena - detenção. de 1 (um) a 3 (três) meses. prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam
ou multa. de conhecimento público ou que sejam evidentes

Art. 194. Usar marca. nome comercial, títu- para um técnico no assunto. a que teve acesso me-
Io de estabelecimento. insígnia. expressão ou si- diante relação contratual ou empregatícia, mesmo

após o término do contrato;
nal de propaganda ou qualquer outra forma que
indique procedência que não a verdadeira, ou XII - divulga, explora ou utiliza-se. sem autori-
v~nder ou expor à venda produto com esses si- zação. de conhecimentos ou informações a que se
nais. refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, a que teve acesso mediante fraude; ou
ou multa. XIII - vende, expõe ou oferece à venda produ-

to. declarando ser objeto de patente depositada. ou
concedida, ou de desenho industrial registrado. que
não o seja. ou menciona-o. em anúncio ou papel co
merciai. como depositado ou patenteado, ou regis
trado. sem o ser.

XIV - divulga, explora ou utiliza-se. sem autori
zação. de resultados de testes ou outros dados não
divulgados, cuja elaboração envolva esforço consi
derável e que tenham sido apresentados a entida
des govemamentais como condição para aprovar e
comercialização de produtos.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um)
ano. ou multa.

§ 111 Inclui-se nas hipóteses a que se referem
os incisos XI e XII o empregador. sócio ou adminis
trador da empresa. que incorrer nas tipificações es
tabelecidas nos mencionados dispositivos.

§ 22 O disposto no inciso XIV não se aplica
quanto à divulgação por órgão governamental com-
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petente para autorizar a come ~ializaç!io de produto, distriburdos, ainda que fiquem destrurdos o~ envoltó-
quando necessário para proteger o público. rios ou os próprios produtos.

CAPfTULO V Art. 203. Tratando-se de estabelecimentos in-
Das Disposições Gerais dustriais ou comerciais legalmente organizados e

Art 196 A d d t
- . t que estejam funcionando publicamente, as diligên-

. . s penas e e ençao prevls as nos . I" I' ita - à . t . -
C 't I I 11 111 d t rt I - t d d clas pre Imlnares Im r-se-ao VIS ona e apreensao
a~1 u osà' 'tad es.e I u o serao aumen a as e dos produtos, quando ordenados pelo juiz, não po-

um erço me e se. . , dendo ser paralisada a sua atividade licitamente
I - o ag~nte é ou fOI representante, mandatáno exercida.

preposto, SÓCIO ou empregado do titular da patente .., .
ou do registro, ou, ainda, do seu licenciado; ou Art.:. 204. Realizada a diligência de busca e

II It d d
'd . 't d apreensao, responderá por perdas e danos a parte

- a marca a era a, repro UZI a ou Iml a a . . d '
for de alto renome, notoriamente conhecida, de certi- qu: a tiver requ~ndo e má-fé, por ,esprnto de emu-

f
· - I t' laça0, mero capncho ou erro grosseiro.
Icaçao ou co e Iva. . . .

Art. 197. As penas de multa previstas neste Tí- ~rt. 205. Poderá ~onstltulr. maténa de defesa
tulo serão fixadas, no mrnirno, em 10 (dez) e, no má- na ?çao penal a aleg~çao de nulidade da pat~~te ou
ximo, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, de registro em que ~ a~o se fundar..A absolvlçao do
acordo com a sistemática do Código Penal. réu, entre~nto, nao Importará a nulidade da patente

Parágrafo único. A multa poderá ser aumenta- ou_do registro, que só poderá ser demandada pela
da ou reduzida, em até 10 (dez) vezes, em face das açao competente. .
condições pessoais do agente e da magnitude da ., Art. 206. Na hlpótes,e de serem reveladas, em
vantagem auferida, independentemente da norma JUIZO, P?ra a de!esa dos Interesses.de qualquer da~
estabelecida no artigo anterior. parte,s,. Info~çoes que se ~~ct~nzem como co~fl-

Art. 198. Poderão ser apreendidos, de ofrcio, dencléllS, ~Jam segr~do de Industna ou de CO~rcIO,
ou a "requerimento do interessado, pelas autoridades deverá o JUI~ ~termlnar que o proce~ ~rosslga ~m
alfandegárias, no ato de conferência, os produtos segredo de Justiça, vedado o uso ,de .tals Informaçoes
assinalados com marcas "falsificadas, alteradas ou também à outra parte para outras finalidades.
imitadas ou que apresentem falsa indicação de pro- Art. 207. Independentemente da ação criminal,
cedência. o prejudicado poderá intentar as ações crveis que

Art, 199. Nos crimes previstos neste trtulo so- c~~siderar cabrveis na forma do Código do Processo
mente se procede mediante queixa, salvo quanto ao CIVIl.
crime do art. 191, em que a ação penal será pública. Art. 208. A indenização será determinada pelos

Art. 200. A ação penal e as diligências prelimi- benefrcios que o prejudicado teria auferido se a vio-
nares de busca e apreensão, nos crimes contra a lação não tivesse ocorrido.
propriedade industrial, regulam-se pelo disposto no Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o di-
Código do Processo Penal, com as modificações reito de haver perdas e danos em ressarcimento de
constantes dos artigos deste caprtulo. prejurzos causados por atos de violação de direitos

Art. 201. Na diligência de busca e apreensão, de propriedade industrial e atos de concorrência
em crime contra patente que tenha por objeto a in- desleal não previsto nesta lei, tendentes a prejudicar
venção de processo, o oficial do juízo será acompa- a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão
nhado por perito, que verificará, preliminarmente, a entre estabelecimentos comerciais, industriais ou
existência do i1rcito, podendo o juiz ordenar a prestadores de serviço, ou entre os produtos e servi-
apreensão de produtos obtidos pelo contrafator com ços postos no comércio.
o emprego do processo patenteado. § 12 Poderá o juiz, nos autos da própria ação,

Art. 202. Além das diligências preliminares de para evitar dano irreparável ou de difícil reparação,
busca e apreensão, o interessado poderá requerer: determinar liminarmente a sustação da violação ou

I - apreensão de marca falsificada, alterada ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, me-
imitada onde for preparada ou onde quer que seja diante, caso julgue necessário, caução em dinheiro
encontrada, antes de utilizada para fins criminosos; ou garantia fidejussória.
ou § 22 Nos casos de reprodução ou de imitação

11 - destruição de marca falsificada nos volu- flagrante de marca registrada, o juiz poderá determi-
mes ou produtos que a contiverem, antes de serem nar a apreensão de todas as mercadorias, produtos,



CAPíTULO 111
Dos Prazos

Art. 221. Os prazos estabelecidos nesta lei são
contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito
de praticar o ato, após seu decurso, salvo se a parte
provar que não o realizou por justa causa.

§ 111 Reputa-se justa causa o evento imprevis
to, alheio à vontade da parte e que a impediu de pra
ticaro ato.

§ 211 Reconhecida a justa causa, a parte prati
cará o ato no prazo que lhe for concedido pelo INPI.

Art. 222. No cômputo dos prazos, exclui-se o
dia do começo e inclui-se o do vencimento.

CAPíTULO 11
Dos Atos das Partes

Art. 216. Os atos previstos nesta lei serão prati
cados pelas partes ou por seus procuradores, devi
damente qualificados.

§ 12 O instrumento de procuração, no original,
traslado ou fotocópia autenticada, deverá ser em lín
gua portuguesa, dispensados a legalização consular
e o reconhecimento de firma.

§ 22 A procuração deverá ser apresentada em
até 60 (sessenta) dias contados da prática do pri
meiro ato da parte no processo, independente de
notificação ou exigência, sob pena de arquivamento,
sendo definitivo o arquivamento do pedido de paten
te, do pedido de registro de desenho industrial e de
registro de marca.

Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior de
verá constituir e manter procurador devidamente
qualificado e domiciliado no País, com poderes para
representá-Ia administrativa e judicialmente, inclusi
ve para receber citações.

Art. 218. Não se conhecerá da petição:
I - se apresentada fora do prazo legal; ou
II - se desacompanhada do comprovante da

respectiva retribuição no valor vigente à data de sua
apresentação.

Art. 219. Não serão conhecidos a petição, a
oposição e o recurso, quando:

1-apresentados fora do prazo previsto nesta lei;
II - não contiverem fundamentação legal; ou
111 - desacompanhados do comprovante do pa

gamento da retribuição correspondente.
Art. 220. O INPI aproveitará os atos das partes,

sempre que possível, fazendo as exigências cabí
veis.

TíTULO VI
Da Transferência de Tecnologia e da Franquia

Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos
que impliquem transferência de tecnologia, contratos
de franquia e similares para produzirem efeitos em
relação a terceiros.

Parágrafo único. A decisão relativa aos pedi
dos de registro de contratos de que trata este artigo
será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da data do pedido de registro.

TITULO VII
Das Disposições Gerais

CAPíTULO I
Dos Recursos

Art. 212. Salvo expressa disposição em contrá
rio, das decisões de que trata esta lei, cabe recurso,
que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 12 Os recursos serão recebidos nos efeitos
suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos
os dispositivos pertinentes ao exame de primeira
instância, no que couber.

§ 211 Não cabe recurso da decisão que determi
nar o arquivamento definitivo de pedido de patente
ou de registro e da que deferir pedido de patente, de
certificado de adição ou de registro de marca.

§ 32 Os recursos serão decididos pelo Presi
dente do INPI, encerrando-se a instância administra
tiva.

Art. 213. Os interessados serão intimados
para, no prazo de 60 (sessenta) dias, oferecerem
contra-razões ao recurso.

Art. 214. Para fins de complementação das ra
zões oferecidas a título de recurso, o INPI poderá
formular exigências, que deverão ser cumpridas no
prazo de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único. Decorrido o prazp do caput,
será decidido o recurso.
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objetos, embalagens, etiquetas e outros que conte- Art. 215. A decisão do recurso é final e irrecor-
nham a marca falsificada ou imitada. rível na esfera administrativa.

Art. 210. Os lucros cessantes serão determina
dos pelo critério mais favorável ao prejudicado, den
tre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferi
do se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo au
tor da violação do direito; ou

111 - a remuneração que o autor da violação te
ria pago ao titular do direito violado pela concessão
de uma licença que lhe permitisse legalmente expio
raro bem.



CAPíTULO V
Dos Atos do INPI

CAPíTULO VI
Das Classi'ftcações

Art. 227. As classificações relativas às matérias
dos Títulos I, \I e 111 desta lei serão estabeleci'das
pelo INPI, quanto não fixadas em tratado ou acordo
internacional em vigor no Brasil.

CAPíTULO VII
Da Retribuição

Art. 228. Para os serviços previstos nesta lei
será cobrada retribuição, cujo valor e processo de
recolhimento serão estabelecidos por ato do titular
do órgão da administração pública federal a que es
tiver vinculado o INPI.

TíTULO VIII
Das Disposições Transitórias e Finais

Art. 229. Aos pedidos em andamento serão
aplicadas as disposições desta lei, exceto quanto à
patenteabilidade das substâncias, matérias ou pro
dutos obtidos por meios ou processos químicos e as
substâncias, matérias, misturas ou produtos alimen
tícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de
qualquer espécie, bem como os respectivos proces
sos de obtenção ou modificação, que só serão privi-

Art. 226. Os atos do INPI nos processos admi
nistrativos referentes à propriedade industrial só pro
duzem efeitos a partir da sua publicação no respecti
vo órgão oficial, ressalvados:

I - os que expressamente independerem de noti
ficação ou publicação por força do disposto nesta lei;

11 - as decisões administrativas, quando feita
notificação por via postal ou por ciência dada ao in
teressado no processo; e

111 - os pareceres e despachos internos que
não necessitem ser do conhecimento das partes.
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Art. 223. Os prazos somente começam a correr a legiáveis nas condições estabelecidas nos arts. 230
partir do primeiro dia útil após a intimação, que será e 231.
feita mediante publicação no órgão oficial do INPI. Art. 230. Poderá ser depositado pedido de pa-

Art. 224. Não havendo expressa estipulação tente relativo às substâncias, matérias ou produtos
nesta lei, o prazo para a prática do ato será de 60 obtidos por meios ou processos químicos e as subs-
(sessenta) dias. tâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios,

CAPíTULO IV químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer
Da Prescrição espécie, bem como os respectivos processos de ob

tenção ou modificação, por quem tenha proteção ga-
Art. 225. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação rantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil,

para reparação de dano causado ao direito de pro- ficando assegurada a data do primeiro depósito no
priedade industrial. exterior, desde que seu objeto não tenha sido colo

cado em qualquer mercado, por iniciativa direta do
titular ou por terceiro com seu consentimento, nem
tenham sido realizados, por terceiros, no País, sé
rios e efetivos preparativos para a exploração do ob
jeto do pedido ou da patente.

§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo
de 1 (um) ano contado da publicação desta lei, e deve
rá indicar a data do primeiro depósito no exterior.

§ 2º O pedido de patente depositado com base
neste artigo será automaticamente publicado, sendo
facultado a qualquer interessado manifestar-se, no
prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento
do disposto no caput deste artigo.

§ 3º Respeitados os arts. 10 e 18 desta lei, e
uma vez atendidas as condições estabelecidas nes
te artigo e comprovada a concessão da patente no
país onde foi depositado o primeiro pedido, será
concedida a patente no Brasil, tal como concedida
no país de origem.

§ 4º Fica assegurado à patente concedida com
base neste artigo o prazo remanescente de proteção
no país onde foi depositado o primeiro pedido, con
tado da data do depósito no Brasil e limitado ao pra
zo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto
no seu parágrafo único.

§ 5º O depositante que tiver pedido de patente
em andamento, relativo às substâncias, matérias ou
produtos obtidos por meios ou processos químicos e
as substâncias, matérias, misturas ou produtos ali
mentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos
de qualquer espécie, bem como os respectivos pro
cessos de obtenção ou modificação, poderá apre
sentar novo pedido, no prazo e condições estabele
cidos neste artigo, juntando prova de desistência do
pedido em andamento.

§ 6º Aplicam-se as disposições desta lei, no
que couber, ao pedido depositado e à patente con
cedida com base neste artigo.

Art. 231. Poderá ser depositado pedido de pa
tente relativo às matérias de que trata o artigo ante-



Art. 232. A produção ou utilização, nos termos
da legislação anterior, de substâncias, matérias ou
produtos obtidos por meios ou processos químicos e
as substâncias, matérias, misturas ou produtos ali
mentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos
de qualquer espécie, bem como os respectivos pro
cessos de obtenção ou modificação, mesmo que
protegidos por patente de produto ou processo em
outro país, de conformidade com tratado ou conven
ção em vigor no Brasil, poderão continuar, nas mes
mas condições anteriores à aprovação desta lei.

§ 111 Não será admitida qualquer cobrança re
troativa ou futura, de qualquer valor, a qualquer títu
lo, relativa a produtos produzidos ou processos utili
zados no Brasil em conformidade com este artigo.

§ 22 Não será igualmente admitida cobrança
nos termos do parágrafo anterior, caso, no período
anterior à entrada em vigência desta lei, tenham sido
realizados investimentos significativos para a explo
ração de produto ou de processo referidos neste ar
tigo, mesmo que protegidos por patente de produto
ou de processo em outro país.

Art. 233. Os pedidos de registro de expressão
e sinal de propaganda e de declaração de notorieda
de serão definitivamente arquivados, e os registros e
declaração permanecerão em vigor pelo prazo de vi
gência restante, não podendo ser prorrogados.

Art. 234. Fica assegurada ao depositante a ga
rantia de prioridade de que trata o art. ?li da Lei nll
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rior, por nacional ou pessoa domiciliada no País, fi- 5.772, de 21 de dezembro de 1971, até o término do
cando assegurada a data de divulgação do invento, prazo em curso.
desde que seu objeto não tenha sido colocado em Art. 235. É assegurado o prazo em curso con-
qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou cedido na vigência da Lei nll 5.772, de 21 de dezem-
por terceiro com seu consentimento, nem tenham bro de 1971.
sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efeti- Art. 236. O pedido de patente de modelo ou de
vos preparativos para a exploração do objeto do pe- desenho industrial depositado na vigência da Lei nll

dido. 5.n2, de 21 de dezembro de 1971, será automat-
§ 111 O depósito deverá ser feito dentro do pra- icamente denominado pedido de registro de dese-

zo de 1 (um) ano contado da publicação desta lei. nho industrial, considerando-se, para todos os efei-
§ 211 O pedido de patente depositado com base tos legais, a publicação já feita.

neste artigo será processado nos termos desta lei. Parágrafo úniéo. Nos pedidos adaptados serão
§ 311 Fica assegurado à patente concedida com considerados os pagamentos para efeito de cálculo

base neste artigo o prazo remanescente de proteção de retribuição qüinqüenal devida.
de 20 (vinte) anos contado da data da divulgação do Art. 237. Aos pedidos de patente de modelo ou
invento, a partir do depósito no Brasil. de desenho industrial que tiverem sido objeto de

§ 42 O depositante que tiver pedido de patente exame na forma da Lei n2 5.n2, de 21 de dezembro
em andamento, relativo às matérias de que trata o de 1971, não se aplicará o disposto no art. 111.
artigo anterior, poderá apresentar novo pedido, no Art. 238. Os recursos interpostos na vigência
prazo e condições estabelecidos neste artigo, jun- da Lei n2 5.772, de 21 de dezembro de 1971, serão
tando prova de desistência do pedido em andarnen- decididos na forma nela prevista.
to. Art. 239. Fica o Poder Executivo autorizado a

promover as necessárias transformações no INPI,
para assegurar à Autarquia autonomia financeira e
administrativa, podendo esta:

I - contratar pessoal técnico e administrativo
mediante concurso público;

" - fixar tabela de salários para os seus funcio
nários, sujeita à aprovação do Ministério a que esti
ver vinculado o INPI; e

111 - dispor sobre a estrutura básica e regimen
to interno, que serão aprovados pelo Ministério a
que estiver vinculado o INPI.

Parágrafo único. As despesas resultantes da
aplicação deste artigo correrão por conta de recur
sos próprios do INPI.

Art. 240. O art. 211 da Lei nll 5.648, de 11 de de
zembro de 1970, passa a ter a seguinte redação:

•Art. 2lI o INPI tem por finalidade princi
pal executar, no âmbito nacional, as normas
que regulam a propriedade industrial, tendo
em vista a sua função social, econômica, jurí
dica e técnica, bem corno pronunciar-se quan
to à conveniência de assinatura, ratificação e
denúncia de convenções, tratados, convênios
e acordos sobre propriedade industrial.·

Art. 241. Fica o Poder Judiciário autorizado a
criar juízos especiais para dirimir questões relativas
à propriedade intelectual.

Art. 242. O Poder Executivo submeterá ao
Congresso Nacional projeto de lei destinado a pro-
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mover, sempre que necessário, a harmonização
desta lei com a política para propriedade industrial
adotada pelos demais países integrantes do Merco
sul.

Art. 243. Esta lei entra E~m vigor na data de sua
publicação quanto às matérias disciplinadas nos
arts. 230, 231, 232 e 239, e 1 (um) ano após sua pu
blicação quanto aos demais artigos.

Art. 244. Revogam-se a Lei nQ5.772, de 21 de
dezembro de 1971, a Lei nQ6.348, de 7 de julho de
1976, os arts. 187 a 196 do Decreto-Lei nQ2.848, de
7 de dezembro de 1940, os arts. 169 a 189 do De
creto-Lei nQ7.903, de 27 de agosto de 1945, e as
demais disposições em contrário.

Sala das Sessões, 16 de abril de 1996. - Ney
Lopes, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovada.
Vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (L.uís Eduardo)-

-1-

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
NQ 75-A, DE 1995

(Do Senado Federal)

Votação, em turno único, do Projeto de Lei
Complementar nQ75, de 1995, que acrescenta dis
positivo ao Código Eleitoral, a fim de permitir a ação
rescisória em casos de inelegibilidades, tendo pare
cer do relator designado pela Mesa em substituição
à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa e no mérito pela aprovação (Relator Sr.
Nilson Gibson).

Obs.: A matéria teve sua votação adiada em
14-12-95.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Solicito
aos Srs. Deputados que tomem seus assentos, pois,
tratando-se de lei complementar, é necessário quo
rum qualificado. Conseqüentemente, pergunto aos
Srs. Líderes se desejam orientar as respectivas ban
cadas.

Desejando, convoco todos os Deputados ao
plenário, a fim de darmos início à votação pelo siste
ma eletrônico.

A SRA. SANDRA STAIRLlNG - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExU a palavra.

A SRA. SANDRA STARLlNG (PT - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sf'!s e
Srs. Deputados, essa proposta de lei complemen
tar já examinada pela Câmara dos Deputados, na
realidade, vem criar uma situação contra a qual to
dos' os democratas têm de se colocar, que é a
possibilidade de efeito suspensivo no caso de ine
legibilidade decretada pelo Tribunal Superior Elei
toral. Essa matéria foi objeto de várias polêmicas
e discussões no Plenário da Câmara dos Deputa
dos, que adotou uma redação evitando essa ex
crescência.

Pois bem, tendo ido ao Senado Federal, a ma
téria foi novamente modificada para a adoção da
quela redação rejeitada pela Câmara dos Deputa
dos.

Como tenho certeza de que todos os Deputa
dos presentes recordam-se da matéria e analisaram
com profundidade as suas implicações para a vida
política e eleitoral brasileira, a bancada do Partido
dos Trabalhadores irá votar contra a emenda do Se
nado, apoiando a propositura da Câmara dos Depu
tados, e pedimos aos demais partidos que assim
procedam.

O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para ga
rantirmos o direito do cidadão que irá disputar as
eleições e que por uma falsa interpretação possa ter
o seu mandato prejudicando, a fim de que não haja
solução de continuidade após a diplomação, vota
mos pela rescisória. O Bloco PPB/PL vota sim, em
função da garantia desse direito.

Portanto, somos favoráveis a que o efeito sus
pensivo da matéria permaneça até o definitivo julga
mento da Corte Superior.

Era o que tínhamos a declarar em nome do
Bloco PPB/PL.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Quero
esclarecer o Plenário sobre alguns aspectos desta
votação. Este projeto é de autoria do Senador Ney
Maranhão. Ou seja, teve origem no Senado Federal.
Foi aprovado pela Câmara, encaminhado ao Senado
e não retomou. Portanto, não se trata de escolher
entre as emendas da Câmara ou qualquer modifica
ção feita pelo Senado, e sim, de votação de lei com
plementar que teve origem no Senado Federal.

A SRA. SANDRA STARLlNG - Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exll a palavra.

A SRA. SANDRA STARLlNG (PT - MG. Sem
revisão do oradora.) - Sr. Presidente, na realidade, o
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Projeto de Lei Complementar nº 4.795, aprovado mos votando um projeto que teve origem no Senado
aqui na Câmara, deveria ter tramitado no Senado da República.
Federal. Portanto, eleveria ter a precedência sobre O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente que-
essa outra proposta do Senador Ney Maranhão. E é ro pedir a V. EX- a inversão da pauta, para que pos-
nesse sentido que estou dizendo que este Plenário samos avaliar o conteúdo do projeto do Senado.
precisa rejeitar essa proposta, para corresponder à Nos estávamos pensando que era matéria oriunda
manifestação de vontade expressa numa votação da Câmara. Poderíamos passar este item para o últi-
anterior a um projeto de lei da Câmara dos Deputa- mo lugar da pauta, enquanto avaliamos melhor o
dos. nossos procedimento de votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Agora O- SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nada
fica mais claro. tenho a opor desde que todos concordem.

O SR. GERSON PERES (Bloco PPB - PA. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- te, peço a palavra, pela ordem.
colPPB encaminha o voto sim ao projeto. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ. ExB a palavra.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco PFLlPE.
PSB encaminha o voto não ao projeto. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a proposta

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG. Sem do nobre Deputado Gerson Peres é o melhor cami-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, optamos pelo nho para que possamos, ainda nesta sessão, votar
projeto apresentado na Câmara dos Deputados, de- este projeto, Trata-se de um projeto de mais alta im-
vida aos aspectos, da retroatividade e do ~feito sus- portância. No entanto, não tomamos conhecimento
pensivo. Portanto, o voto do PCdoB em relação ao do inteiro teor da emenda do Senado. Por isso, de-
projeto do Senador Ney Maranhão é não. sejamos aprofundar o seu exame para que possa

mos tomar uma decisão ainda na tarde de hoje.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Inclusi-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota não ve há destaques para votação em separado.
porque esse projeto restringe a utilização da rescisó- O SR. ALEXANDRE CARDOSO _ Sr. Presi-
ria em caso de inelegibilidade, em segundo lugar,
permita o exercício do mandato legislativo até trânsi- dente, peço a palavra, pela ordem.
to em julgado o PDT vota não. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

O SR. GERSON PERES _ Sr. Presidente, ExM a palavra.
peço a palavra pela ordem. O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Socialista Brasileiro acompanha a proposta do De-

ExM a palavra. putado Gerson Peres, para que isso 'possa ficar es-
O SR. GERSON PERES (BlocoIPPB - PA. clarecido. No entanto, já tomamos conhecimento do

Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, queremos projeto do Senado e pensamos que deve ser rejeita-
um esclarecimento. V. ExM viu que essa matéria está do, porque o projeto da Câmara é superior.
um pouco confusa para nós. Temos a intenção de A SRA. SANDRA STARLlNG - Sr. Presidente,
votar matéria oriunda da Câmara dos Deputados peço a palavra pela ordem.
que garante a permanência do mandato até a sen- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
tença ter transitada em julgado, sem interrupções no EXª a palavra.
julgamento como é a norma da legislação eleitoral A SRA. SANDRA STARLlNG (PT - MG. sem
em todos os processos. revisão da oradora.) - Sr. Presidente, também

Gostaríamos de pedir a V. ExB o seguinte es- concordamos com a inversão de pauta, a fim de
clarecimento, estamos votando a emenda do Sena- que o Plenário possa votar conscientemente esta
do ou estamos votando o projeto da Câmara. SR. matéria.
PRESlDENTE(Luís Eduardo) - Nem uma coisa, O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) .... Vou
nem outra. submeter a votos o seguinte requerimento:

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, en- Senhor Presidente,
tão, o que estamos votando? Requeiro, nos termos regimentais a inversão

O SR. PRESIDENTE (luís Eduardo) - Esta~ da Ordem do Dia de hoje, passando o item 1 da



-2-

PROJETO DE LEI NII 1.178-D DE 1995
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, das Emen
das do Senado ao Projeto de Lei nll 1.178-C,
de 1995, que autoriza a União a delegar aos
Municípios, Estados da Federação e ao Dis
trito Federal, a administração e exploração
de rodovias, de trechos de rodovias e portos
federais. Pendentes de pareceres das Co
missões de Trabalho, de Administração e .
Serviço Público; de viação e Transporte e de
Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce
do a palavra, para oferecer parecer às emendas do
Senado, em substituição à Comissão de Trabalho,
De Administração e serviço Público, ao Sr. Deputa
do Manoel Castro.

O SR. MANOEL CASTRO (BlocolPFL - BA.
Para emitir parecer. sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, SrBs e Srs. Deputados, foram apresenta
das duas emendas ao Projeto de Lei n2 1.178-0, de
1995.

A primeira emenda, de caráter fonnal, retira os
dois parágrafos do art. 411 para inseri-los no art. 3l1 ,

com o qual guardam maior pertinência, aprimorando
a técnica legislativa.

Entretanto, entendemos que a segunda emen
da interfere na faculdade da União de destinar recur
sos financeiros às rodovias o obras viárias, sempre
que as Unidades da Federação comprovem a viabili
dade de sua exploração por meio de concessões.

Assim, votamos favoravelmente à primeira
emenda e somos contra a segunda emenda.

O SR. PRESIDENTE (L.uís Eduardo) - Conce
do a palavra para oferecer às emendas do Senado
em substituição à Comissão de Viação e Transpor
tes ao Sr. Deputado José Cartos Aleluia.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco/PFL 
BA. Para emitir parecer. sem revisão do orador.) -
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pauta (Projeto de Lei Complementar nll 75/95) a ser Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados. tenho que re-
apreciado em último lugar. ferendar o relatório do Deputado Manoel Castro, en-

Saia das sessões, em '16 de abril de 1996. - tendendo que a Emenda nll 1, ao Projeto de Lei n2

Assina o Deputado Gerson Peres, Vice-Uder do 1.178-D, aprovada pelo Senado Federal, melhora a
Bloco Parlamentar (PPBlPL.) técnica legislativa.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. Quanto à Emenda n2 2, forçosamente ela teria
Deputados que aprovam pennaneçam como se en- que ser vetada se fosse aprovada, na medida em
contram. (Pausa.) que tal emenda à impositiva no que se refere ao ca-

Aprovado. ráter orçamentário. E essa modificação só poderia
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - ser feita mediante emenda constitucional.

Portanto, nosso Parecer é favorável à aprova
ção da Emenda nll 1 do Senado Federal - esse é o
entendimento inclusive dos partidos de Oposição - e
à rejeição da Emenda nll 2.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce
do a palavra, para oferecer parecer às emendas do
Senado em substituição à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, ao Sr. Deputado Ayrton Xe
rez.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ) Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, SrBs e Srs. Deputados, as emendas apresen
tadas pelo Senado Federal ao Projeto de Lei n2

1.178-D, de 1995, não se contrapõem a nenhuma
cláusula pétrea não ferem os direitos adquiridos e
não agridem nenhum dispositivo constitucional

Quanto à técnica redacional, acham-se de
acordo com aquilo que se deseja para um projeto de
lei.

Portanto, a Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação nada tem a opor às emendas apre
sentadas

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há Ora
dores inscritos para discutir. Concedo a palavra,
para falar contra a emenda do Senado, ao Deputado
Eliseu Resende.

O SR. ELlSEU RESENDE (Bloco PFLlMG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, de fato, não há como concordar com a
Emenda n2 2, provinda do Senado Federal.

Essa emenda, na verdade, não traz qualquer
contribuição às soluções rodoviárias que se desejam
para0 país.

Senado propõe que, desde que não haja viabi
lidade para a exploração da rodovia por meio de
concessões, então, só aí, a União poderá destinar
recursos financeiros para as rodovias.

Ora, Sr. Presidente, é possível termos uma so
lução cumulativa, ou seja, na mesma estrada pode
se cobrar pedágio e, adicionalmente, a União pode
destinar recursos. No entanto, a referida emenda,
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com a redação provinda do Senado, elimina essa Ao mesmo tempo, fazemos com que a União
possibilidade. continue se responsabilizando pelos chamados pon-

Portanto, em favor das rodovias, devemos nos tos estratégicos a nível dos corredores para nós isso
manifestar favoráveis às emendas apresentadas é muito importante.
neste plenário, pelo Deputado Manoel Costa, e con- A rejeição à Emenda nl! 2 do Senado é extra-
trários à Emenda nl! 2, provinda do Senado Federal. mamente necessária, pois, hoje, queremos garantir

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Para que os portos tenha, o mínimo de condições de se-
discutir, concedo a palavra à deputada Teima de rem, municipalizados assim como as estradas.
Souza. Portanto, nós do Partido dos Trabalhadores, o

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT-SP. Sem revi- Deputado Carlos Santana e a Deputada Teima de
são da oradora.) - Sr. Presidente, SrlIs e Srs. Depu- Souza, estamos imbuídos de que este será o melhor
tados, o Projeto de Lei n1!1.178 -que acabou sendo caminho para conseguinnos reerguer os portos e as
votado nesta Casa antes do Projeto de Lei nll 1.176, estradas deste País.
que também tangência esta questão, já que trata do Era o que tinha a dizer.
sistema viário nacional - mostra a importância dos O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Conce-
transportes modais, e principalmente, a possibilida- do a palavra ao Deputado Sérgio Miranda, para dis-
de de parcerias para fazer com que a União possa cutir a matéria.
ter, antes de mais nada, a preocupação com os cor-
redores de exportação, principalmente aqueles que O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB-MG. sem
desembocam no sistemas portuário nacional. revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrBs e Srs. De-

Ao receber as emendas do Senado percebe- putados, prestamos um pouco de atenção à votação
da Emenda nl! 2.

mos - da mesma maneira que o Deputado José
Carlos Aleluia demonstrou na sua argumentação há As concessões estão-se apresentando como
pouco - que a Emenda nl! 1, que recebeu uma outra um passe de mágica para. a solução do problema da
correção de técnica legislativa, pode ser implemen- infra-estrutura. Na prática isso significa a cobrança
tada e recebida por nós em termos de aperfeiçoa- de pedágio.
mento no Projeto de Lei nl! 1.178/95. A Emenda nl! 2 diz que, se faz uma concessão

No entanto, a segunda emenda - que obriga a a uma rodovia, com pennissão de cobrança de pe-
União sem considerar as parcerias de iniciativa parti- dágio, a existe um contrato de concessão, a União
cular, fazendo com que haja, de alguma maneira, fica impedida de entrar com recursos para aquela
uma extrapolação da questão do erário público - em concessão, não para a rodovia corno um todo.
nada nos credenciará na questão de beneficiar a es- Ora, Sr. Presidente, se a concessão é a solução
tadualização a municipalização das rodovias e dos - como a que foi feita agora com a Dutra, estrada que
portos. liga o Rio a São Paulo, para a Andrada Gutierrez e ou-

O partido dos Trabalhadores entende que te- tras consórcios -, a União ainda vai entrar com recur-
mos de aceitar a Emenda nl! 1 e rejeitar a segunda, 80S para aquela estrada? Então, por que fazer a con-
da mesma maneira como houve o acordo das lide- cessão? Mais recursos para o setor privado? Se existe
ranças desta Casa. uma concessão, é lógico que o pedágio deve ser fi-

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Conce- nanciado pela concessionária, para que promova me-
do a palavra ao Deputado Carlos Santana para' dis- Ihorias na estrada. Concordo com as Emendas n!!g 1 a
cutir a matéria. 2. Podemos viver o caso, cujo levantamento do feito

O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Sem revi- pelo Deputado Giovanni Queiroz, em que o processo
são do orador.) - Sr. Presidente, SrBs e Srs. Deputa- de fiscalização das concessões para livrar a União
dos, estamos discutindo uma matéria pela qual pou- desses gastos, e ainda gastaremos mais para fiscali-
cos Deputados têm interesse. Mas gostaria que to- zar, ou para injetar mais dinheiro naquela obra? Isso
dos pudessem ler o art. 2º que trata da questão da não me parece correto. Portanto, defendo a Emenda
municipalização e estadualização dos portos do nos- nl! 2 do Senado Federal.
so País. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não ha-

Esta é uma discussão, Sr. Presidente, que já vendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
vem concorrendo desde a legislação passada nesta discussão.
Casa. Evidentemente, sabemos que hoje a situação Vai-se passar à votação da matéria.
dos portos em nosso País é a pior possível. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O Se-
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nado Federal, ao apreciar o projeto, ofereceu ao
mesmo e vou submeter a votos a seguinte:

Emenda n2 1, com parecer do Relator pela
aprovação:

(Corresponde à E!'1lenda nll 1 - CCJ)

Dê-se aos arts. 3º e 4º do Projeto a seguinte
redação:

Art. 32 A delegação será formalizada
mediante convênio.

§ 12 No instrumento de convênio cons
tará cláusula prevendo a possibilidade de
aplicação da legislação do Município, do Es
tado ou do Distrito Federal na cobrança de
pedágio ou de tarifa portuária, ou outra for
ma de cobrança cabível, no que, não contra
rie a legislação federal.

§ 2º A receita auferida na forma do pa
rágrafo anterior será aplicada em obras
complementares, no melhoramento, na am
pliação de capacidade, na conservação e na
sinalização da rodovia em que for cobrado e
nos trechos rodo\dários que lhe dão acesso
ou nos portos que lhe derem origem.

Art. 42 Para a consecução dos objeti
vos indicados nesta Lei, poderá o Município,
o Estado ou o Distrito Federal explorar a via
ou porto diretamente ou através de conces
são, nos termos das leis federais que regem
as concessões e da Lei n2 8.630, de 26 de
fevereiro de 1993.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O Se

nado Federal, ao apreciar o projeto, ofereceu ao
mesmo e vou submeter a votos a seguinte: Emenda
n2 2 com parecer do Relator pela rejeição:

(Corresponde à Emenda n2 3 - PLEN)

Dê-se a seguinte redação ao art. 52 do Projeto:

-Art. 52 A União destinará recursos fi
nanceiros à construção, conservação, me
lhoramento e operação das rodovias ou tre
chos de rodovias e obras rodoviárias fede
rais ou aos portos, objeto de delegação,
desde que o Município, o Estado ou o Distri
to Federal comprov1em a inviabilidade de sua
exploração por meio de concessões.-

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exll a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, posso
encaminhar o voto em nome do Bloco?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Claro,
Deputado Inocêncio Oliveira.

O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA - Sr. Presidente,
a Emenda nº 2 não <:leve ser aprovada pelo princípio
de que, ao se transferir a concessão da União para o
Estado e este não conseguir fazê-Io como poder con
cedente à iniciativa privada, a responsabilidade de
manter a conservação dessa rodovia ou desse trecho
de rodovia passaria novamente à União.

Ora, Sr. Presidente, poderá é uma coisa; auto
rizar é outra.

Portanto, o Bloco PFLlPTB encaminha o voto não.
O SR. AVRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB também
vai acompanhar o voto não a essa Emenda nº 2,
porque aprová-Ia significa, na prática, levar prejuízo
àqueles Municípios e Estados que tenham dificulda
de de comprovar a inviabilidade de sua exploração
por meio de concessões. Não faz sentido.

Portanto, o PSDB vota não.
O SR. DOMINGOS DUTRA (PT - MA. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, diante da exposi
ção do Deputado Carlos Santana e da Deputada
Teima de Souza, o PT orienta o voto não.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PC do B - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PC do B
vota favor da Emenda n2 2 Vota Sim.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota sim
para que não haja dinheiro da União.

O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB
votará com o Relator da matéria, porque este dis
positivo não determina a obrigatoriedade de a
União destinar recursos. Apenas coloca a União
em determinadas situações para proteger a per
manência da rodovia, a sua amplitude ou a sua
conservação nos aspectos que os contratos deter
minarem.

Inclusive a redação é bem clara.
Votamos a favor da permanência do art. 52

para que as estradas não sofram solução de conti
nuidade através da concessão.

O partido vota -não".



REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI N9 1.178-E, DE 1995

Autoriza a União a delegar aos mu
nicípios, estados da Federação e ao Dis
trito Federal a administração e explora
ção de rodovias e portos federais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica a União, por intermédio do Ministé

rio dos Transportes, autorizada a delegar, pelo prazo
de até vinte e cinco anos, prorrogáveis por até mais
vinte e cinco, aos municípios, estados da Federação
ou ao Distrito Federal, ou a consórcio entre eles, a
administração de rodovias e exploração de trechos
de rodovias, ou obras rodoviárias federais.

Art. 22 Fica a União igualmente autorizada, nos
termos desta lei, a delegar a exploração de portos
sob sua responsabilidade ou sob a responsabilidade
das empresas por ela direta ou indiretamente contro
ladas.

Art. 32 A delegação será formalizada mediante
convênio.

§ 12No instrumento de convênio constará cláu
sula prevendo a possibilidade de aplicação da legis
lação do Município, do Estado ou do Distrito Federal
na cobrança de pedágio ou tarifa portuária, ou de
outra forma de cobrança cabível, no que não contra
rie a legislação federal.

§ 22 A receita auferida na forma do parágra
fo anterior será aplicada em obras complementa
res, no melhoramento, na ampliação de capaci
dade, na conservação e na sinalização da rodo
via em que for cobrada e nos trechos rodoviários1o
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O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (BlocoIPMDB - que lhe dão acesso ou nos portos que lhederem ori-
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a gemo
aprovação da Emenda n2 2 significa votar contra a Art. 42 Para a consecução dos objetivos indica-
essência do próprio projeto: Por isso, pelos argu- dos nesta lei, poderá o Município, o Estado ou o Dis-
mentos que já foram aqui exaustivamente expendi- trito Federal explorar a via ou o porto diretamente ou
dos pelo Deputado Inocêncio Oliveira e por outras através de concessão, nos termos das leis federais
lideranças, o PMDB vota "não". que regem as concessões e da Lei n2 8.630, de 25

O SR. BETO LÉUS (PSB - BA. Sem revisão de fevereiro de 1993.
do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota sim. Art. 52 A União poderá destinar recursos fi-

OS R. AYRTON XEREZ (PSDB - AJ. sem revi- nanceiros à construção, conservação, melhora-
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não·. mento e operação das rodovias ou trechos de ro-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. dovias e obras rodoviárias federais ou aos portos,
que a aprovam queiram permanecer como estão. objeto de delegação, desde que tais obras e servi-
(Pausa.) ços não sejam de responsabilidade do concessio-

Rejeitada. nário.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há 50- Art. 62 No exercício da delegação a que se re-

bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte Re- fere esta lei o Município, o Estado da Federação ou
dação Final. o Distrito Federal observarão os limites da compe

tência da União.
Art. 72 Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Sala das Sessões, 16 de abril de 1996. - Jar-

bas Lima, Relator. .
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.

que a aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovada
Vai à Sanção.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -

-3-

PROJETO DE LEI LEI N2534-B, DE 1995
(Do Sr. José Luiz Clerot)

Discussão, em turno único, da Emenda
do Senado Federal ao Projeto de Lei n2534
A, de 1995, que dispõe sobre anistia relati
vamente às eleições de 3 de outubro e 15
de novembro dos anos de 1992 e 1994.
Pendente de parecer da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para
oferecer parecer à emenda do Senado, em substitui
ção à Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, concedo a palavra ao Sr. Deputado Nelson
Trad.

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA
MESA EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO À
EMENDA DE PLENÁRIO

O SR. NELSON TRAD (BlocolPTB - MS. Para
emitir parecer.. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
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dente Sf'!s e Srs. Deputados, trata-se de uma Suprima-se do caput do art. 12 do Projeto a se-
emenda supressiva do Senado Federal ao Projeto guinte expressão:
de Lei nll 534-B, de 1995, de autoria do Deputado "...bem como, nas mesmas eleições,
José Luiz Clerot, que exclui os mesários a favor do dos membros das Mesas Receptoras que
instituto da anistia. deixaram de atender à convocação da Justi-

Preliminarmente, posso adiantar à Casa que, ça Eleitoral.•

em relação à técnica legislativa, juridicidade e cons- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Como
titucionalidade, não há nenhum óbice a apresentar. votam os Srs. Lfderes?

Em relação aoimérito, fica entendido que o pro- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoJPFL-
jeto original, na realidade, conte~p.la os eleitore~ PE.) Sem revisão do orador.) _ Sr. Pres~dente,. an~~-
inadimplentes, bem como os mesanos e os presl- tia é esquecimento, perdão. Portanto, nao se Justlfl-
dentes de Mesa. Pdr isso mesmo, este relatório, em ca anistia uma parte dos eleitores que não cumpri-
relação ao mérito, vota pela rejeição da emenda e ram as determinações eleitorais e não perdoar aque-
pela integridade do projeto primitivo. les que, convocados a participar das Mesas Rece~-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O Rela- toras não compareceram. Este País deve evolUir,
tor dá o parecer contrário à emenda. futur~mente, para o voto facultativo. O voto obrigató-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce- rio já enseja uma série de distorçoes. Portanto, a
do a palavra ao Deputaeo Adhemar de Barros, para emenda do Senado Federal não se justifica: já que
discutir a matéria. se vai anistiar eleitores, anistie-se também aqueles

O SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO (Blo- que não participaram das Mesas Receptoras. O Blo-
colPPB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- co PFUPTB encaminha o voto não.
dente Sf'!s e Srs. Deputados, a emenda do Senado O SR. SÉRGIO MIRANDA (PC do B-MG. Sem
Fede;al ao Projeto de Lei n

2
S34 amplia o projeto ori- revisão do orador.) _ Sr. Presidente, concordo com a

gina!. Ela, além de estabelecer a anisita de. ~ébitos argumentação do Deputado Adhemar de Barros Fi-
dos eleitores que deixaram de votar nas efelçoes de lho. Sou contra a emenda do Senado Federal pelo
outubro e de novembro de 1992 e 1994, passa a fato de anistiar os membros da Mesa Receptora. De-
abranger os membros das Mesas Receptoras que fendo a anistia dos eleitores, mas, se anistiarmos
deixaram de atender à convocação. também os membros das Mesas Receptoras, o voto

Ora, Sr. Presidente, tanto a emenda qu~nt? ,o será facultativo para o eleitor. Se for facultativo par~
projeto a meu ver, devem ser rejeitados. O pnnClplo as Mesas Receptoras, não haverá mais eleição. E
da Lei'Maior, neste País, é o voto obrigatório, e a um dever e direito do cidadão: tem de ser cumprida
aprovação, tanto da emenda quanto do projeto, fere a obrigação de participar das Mesas Receptoras.
este princípio e na realidade, incentiva o não-compa- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Alerto
recimento às eleições. os Srs. Deputados que vamos votar, em primeiro lu-
Se o objetivo é este, por que não elaborar um proje- gar, a emenda do Senado.
to de lei que deixe de tomar obrigatória a presença O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
do eleitor no processo eleitoral? Se o objetivo é ape- votam os demais Lfderes?
nas atender a esse ou a outro caso, entendo que O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Sem revi-
este projeto de lei e a emenda respectiva devam ser são do orador.) _ Sr. Presidente, quanto ao fato de
rejeitados, porque estão incentivando um abs~nteís- anistirar os eleitores - até porque faz parte de uma
mo prejudicial ao processo de formação da cldada- opção política votar _ nós, do PT, ~o~co.rdam~s ple-
nia brasileira. Por isso, posiciono-me, desfavoravel- namente com a emenda. Mas amstlar rncluslve os
mente, tanto à emenda, quanto ao projeto em si. membros da Mesa Receptora, que ganham em do-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não ha- bro por esse dia de trabalho e são, portanto, benefi-
vendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a ciados pelo exercício dessa tarefa, entendemos que
discussão. isso não deva ocorrer.

Vai-se passar à votação da matéria. Somos a favor da emenda do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O Se- O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT-BA. Sem re-

nado Federal, ao apreciar o projeto, ofereceu ao visão do orador.) _ Sr. Presidente, somos a favor da
mesmo e vou submeter a votos a seguinte emenda: emenda do Senado, tirando essa anistia dos mem-

(Corresponde à Emenda nll 1 - Plenário) bras' das Mesas. É diferente anistiar o eleitor que



REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI NR 534-C, DE 1995

Dispõe sobre anistia relativamente
às eleições de 3 de outubro e de 15 de
novembro dos anos de 1992 e 1994.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Ficam anistiados os débitos dos eleito

res que deixaram de votar nas eleições de 3 de ou
tubro de 15 de novembro, dos anos de 1992 e 1994,
bem como, nas mesmas eleições, dos membros das
Mesas Receptoras que ç1eixaram de atender à con
vocação da Justiça Eleitoral.

Parágrafo único. A anistia a que se refere este
artigo aplica-se aos fatos definidos como crime no
art. 344 da Lei n2 4.737, de 15 de julho de 1965 
Código Eleitoral.

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, em 16 de abril de 1996.
Relator, Jarbas Lima.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.

que a aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovada

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (Bloco/PMDB
- BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, den
tro do a.ieita que V. Exª' fez à Casa, é bom frisar que
o projeto já foi aprovado. O que vamos votar é ape
nas a emenda do Senado.

Em tese, seríamos contra à anistia a mesários
e escrutinadores, mas a emenda do Senado é discri
minatória, porque estabelece uma diferenciação, ao
manter a anistia a escrutinadores e retirá-Ia quanto a
mesários.

Para evitar a discriminação é que o PMDB vota
contra à emenda do senado.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há so

bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte Re
dação Final.

•Art. 12 - ... bem como, nas mesmas
eleições, dos membros da Mesa Receptoras
que deixaram de atender à convocação da
Justiça Eleitoral.·

Ora, o parágrafo único já faz alusão à anistia a
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não pode comparecer e anistiar os membros das que se refere esse artigo. Aplica-se aos fatos defini-
Mesas Receptoras, que assumiram responsabilida- dos como crime no art. 344 da Lei, ou seja, no Códi-
des junto à Justiça Eleitoral e no dia, com sua au· go Eleitoral. Por conseguinte, seria redundante a
sência, podem atrapalhar o andamento e a organiza- manutenção da parte segunda do art. 12 do proje-
ção do processo eleitoral. to. Por isso, o PSDB vota sim à emenda do Sena-

De forma que o PDT vota sim à emenda do se· do.
nado.

O SR. BETO LÉUS (PSB-BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, a posição do PSB é a
mesma do PDT: sim à emenda do Senado.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Todos
entenderam que a recomendação do Deputado Sér
gio Miranda é sim à emenda do Senado.

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExIl a palavra.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PC do B - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero sa
ber se a emenda do Senado está anistiando os
membros das Mesas ou não. Está retirando a anis
tia? (Pausa.)

Então, sou a favor da emenda do senado.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Corno

votam os demais Uderes?
O SR. GERSON PERES (BlocoIPPB - PA.

Sem revisão do orador.) - O ideal seria que não
déssemos anistia a ninguém, porque o desrespeito à
lei é o mesmo. Tanto faz quem não vota para cum
prir a lei como quem comparece para presidir a se
ção. Mas, desde que o Congresso esteja com a dis
posição de dar anistia, esta tem de ser ampla, geral
e irrestrita.

Aliás, estranho o voto dos eminentes compa
nheiros do PT e da Esquerda. Ou se concede a
anistia para todos ou não se concede para ninguém.
Por isso, o PPB acompanha o voto da anistia geral,
vota não à emenda do Senado.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota sim
à emenda do Senado, porque entende que esta
emenda foi introduzida para melhorar a técnica reda
cional do projeto.

Veja V. ExIl que o parágrafo único está repetin
do a partir segunda do art. 12, que diz em sua parte
final:
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Vai à Sanção
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -

--4-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 202-A, DE 1995

(Da Comissão de Relações Exteriores)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n2 202, de 1995, que
aprova o texto do Acordo Internacional do
Cacau de 1993, assinado em 2 de fevereiro
de 1994, na sede da Organização das Naçõ
es Unidas, em Nova Iorque; tendo pareceres
das Comissões: de Agricultura e Política Ru
ral, pela aprovação (Relator Sr. Adelson Sal
vador); e de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, contra o voto do Sr. José
Genoíno (Relator Sr. Régis de Oliveira).

O SR. PRESIDENTE (L.uís Eduardo) - Não haven
do oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou

submeter a votos o projeto de Decreto Legislativo n2

202, de 1995
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 é aprovado o texto do Acordo Interna

cional do Cacau, de 1993, assinado em 2 de feverei
ro de 1994, na sede da Organização das Nações
Unidas, em Nova Iorque.

Parágrafo único. Serão sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromisso gravosos ao patrimô
nio nacional.

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovado
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há s0

bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte Re
dação Final:

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

NlI 202-B, DE 1995

Aprova o texto do Acordo Intemacio-

nal do cacau, de 1993, assinado em 2 de
fevereiro de 1994, na sede da Organiza
ção das Nações Unidas, em Nova Iorque.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 Fica aprovado o texto do Acordo Inter
nacional do Cacau, de 1993, assinado em 2 de feve
reiro de 1994, na sede da Organização das Nações
Unidas, em Nova Iorque.

Parágrafo único - Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos qu~ possam
resultar em revisão do referido Acordo, assim corno
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acar
retem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mônio nacional.

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 16 de abril de 1995.
Relator, Jarbas Lima.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os SIS. que

a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa)

Aprovada.

Vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)

-5-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 2oo-A, DE 1995

(Comissão de Relações Exteriores)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n2 200, de 1995, que
aprova o texto do Acordo de Cooperação
Cultural e Educacional celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Namíbia, em
Brasília, em 7 de março de 1995; tendo pa
recer da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, pela aprovação (Relator: Sr. Álva
ro Valle). Pendente de parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A maté
ria vem a plenário em virtude de disposto no § 62 do
art. 52 do Regimento Interno.

Concedo a palavra, para oferecer parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, ao Sr. Deputado Adylson Motta.

O SR. ADYLSON MOTTA (BlocoIPPB - RS.
Para emitir parecer.) -

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO



Aprova o texto do Acordo de Coope
ração Cultural e Educacional, celebrado
entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República da
Namíbla, em Brasília, em 7 de março de
1995.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica aprovado o texto do Acordo de

Cooperação Cultural e Educacional, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Namfbia, em Brasnia em 7
de março de 1995.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acar
retem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mônio nacional.

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 16 de abril de 1996.
Relator, Jarbas Lima.
O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Os Srs.

que a aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovada
Vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo)

-6-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
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N!l2DO-A, DE 1995 Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
(Da Comissão de Relações Exteriores) sultar em revisão do referido Acordo, assim como

Aprova o texto do Acordo de Coope- quaisquer ~ju~tes compleme~t~r~s que, nos termos
ração Cultural e Educacional, celebrado do art. 49, InCISO I, da Con~tltUlçao Federal, acarr~-
entre o Governo da República Federativa, tem .encar~os ou compromissos gravosos ao patn-
do Brasil e o Governo da República da mômo naCI~nal. . . .
Namíbia em Brasília em 7 de março de Art. 2 Este Decreto LegislatIVo entra em vigor
1995. " na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovado
O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Há so

bre o mesa e vou submeter a votos a seguinte Re
dação Final:

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N!l 200-B, DE 1995

Compete à Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, nos termos regimentais, pronunciar
se a respeito da proposição quanto à sua constitu
cionalidade e juridicidade.

Trata-se de matéria de competência legislativa
do Congresso Nacional; de iniciativa do Poder Exe
cutivo, devidamente, tratada através de projeto de
decreto legislativo.

Presentes os pressupostos de tramitação, tam
bém não vislumbramos qualquer infringência à Consti
tuição em vigor quanto à substância dos dispositivos.

Nosso parecer, portanto, é pela constitucionalida
de, juridicidade e boa técnica legislativa da proposição.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Não ha
vendo oradores inscritos, declaro encerrada a discus
são.

Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Vou

submeter a votos o projeto de Decreto Legislativo n2

200 de 1995
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o texto do Acordo de Coo

peração Cultural e Educacional, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República da Namfbia, em BrasrJia, em 7
de março de 1995.

Parágrafo único Serão sujeitos à aprovação do

Relator: Deputado Adilson Motta

1- Relatório

Trata-se do Projeto de Decreto Legislativo n!l
200, de 1995, da Comissão de Relações Exteriores,
que aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural
e Educacional celebrado pelo Brasil com a Namfbia.

O acordo prevê a cooperação entre os dois
pafses em diversas áreas, como contatos entre insti
tuições de ensino, abertura de vagas para intercâm
bio estudantil, reconhecimento de diplomas etc.

Prevê, ainda, a criação de uma Comissão Mis
ta de Cooperação responsável pela implementação
das diretrizes traçadas.

11- Voto do Relator
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A mensagem foi distribuída para exame de três
Comissões Permanentes: Relações Exteriores, Agri
cultura e Política Rural e Constituição e Justiça e
Redação.

Após meticulosa apreciação, a Comissão de
Relações Exteriores entendeu de editar o Decreto
Legislativo nll 207, de 1995, que em seu art. 111 ,

aprova o texto do Acordo Internacional do Açúcar,
sujeitando ainda à chancela pelo Congresso Nacio
nal de qualquer ato ou ajuste que possa resultar ou
caracterizar revisão do acordo ora analisado.

À Comissão de Agricultura e Política Rural
compete examinar o mérito da Proposta, nos termos
do disposto no art. 32, inciso I, alínea a do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme assinala o Ministro das Relações Ex
teriores em sua exposição de motivos, o Acordo que
ora é submetido à consideração do Congresso Na
cional tem o mérito de preservar a Organização In
temacional do Açúcar como importante foro de con
sultas sobre questões sucro-alcooleiras e entidade
gerencifldora do presente acordo.

Adernais, a par de contar com o respaldo do

Nll 20·', DE 1995 ca internacional, a aludida Organização atuará atra-
(Da Comissão de Relações Exteriores) vés de três órgãos principais: o Conselho, o Comitê

Discussão, em turno único, do Projeto Administrativo e o Diretor E~ecutivo. . .
de Decreto Legislativo nº 207, de 1995, que _ O Conselho é a autoridade máxima da Orga~l-

aprova o texto do Acordo Internacional do zaça~ e será co~posto ~~r to~os ~s membros slg-
Açúcar, de 1992, assinado em 30 de setem- natános. ~ CO~ltê Admln~stratlvo, Integrado por_18
bro de 1992, na sede da Organização das membros, Incluindo o BraSil, de~mpenhará ,funçoes
Nações Unidas, em Nova Iorque. Pendente dele~ad.as pel~ ~onsel~o .. O ~Iretor Executl~o s~rá
de pareceres das Comissões: de Agricultura o pnnclp~1 oficiai admlm~tratlvo da Orgamzaçao,
e Política Rural; e, de Constituição e Justiça sendo designado por cotaçao, pelo Conselho.
e de Redação. Os membros têm um total de 2.000 votos, cal-

culados proporcionalmente às suas exportações e
. O SR. PR~SIDEN!E (Luís E?uardo) - A m:té- importações, sendo que anualmente os votos dos

ria vem a plenáriO em Virtude do disposto no § 6 do Países-membros serão revistos à luz de eventuais
art. 52, do Regimento Intemo. mudanças em sua participação no comércio mun-

Para oferecer parecer ao projeto, em substitui- dia!.
ção à Comissão de Agricultura e Política Rural, con- Além de recomendar a adoção de providências
cedo a palavra ao Sr. Deputado Roberto Balestra. para que sejam mantidas normas trabalhistas justas

O SR. ROBERTO BALESTRA (Bloco/PPB - no complexo agro-industrial sucro-alcooleiro, a Or-
GO. Para emitir parecer.) - ganização atuará como centro de coleta e publica-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO ção de informações estatísticas sobre produção,
N1l207, [)E 1995 preços, comércio, consumo, estoques e carga tribu-

(Da Comissão de Relações Exteriores) tária do açúcar e substitutos, podendo ainda preco
nizar, e estudar a viabilidade de negociação de novo

Aprova o texto do Acordo Intemaclo- acordo internacional que inclua cláusulas econõmi-
nal do Açúcar, de 1992, assinado em 30 de caso
setembro de 1992y na sede da organização
das Nações Unidas, em Nova Iorque.

I - Relatório

Atendendo a dispositivo constitucional, nos ter
mos do arf. 49, inciso I, o Poder Executivo enviou
Mensagem de nll 814, de 1995, ao Congresso Na
cional, pleiteando a aprovação do texto do Acordo
Internacional do Açúcar, ele 1993, subscrito em 30
de setembro de 1992, na sede da Organização das
Nações Unidas, em Nova Iorque.

A referida mensagem relaciona os seguintes
objetivos do Acordo citado:

a) garantir uma l11aiorcooperação internacional
em termos de açúcar e temas correlatos;

b) criar um foro para consultas internacionais
sobre questões relativas ao açúcar;

c) facilitar o comércio mediante a coleta e di
vulgação de dados e informações sobre o mercado
e consumo de açúcar e adoçantes;

d) estimular uma maior demanda de açúcar.
Esses objetivos serão executados no âmbito

da Organização Internacional do Açúcar, entidade
sediada em Londres, com o desiderato de promover
a cooperação entre países produtores e consumido
res de açúcar. Dispondo de status de pessoa jurídi-



REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N2 207-B, DE 1995

Aprova o texto do Acordo Internacio
nal do Açúcar, de 1992, assinado em 30 de
dezembro de 1992, na sede da Organiza
ção das Nações Unidas, em Nova Iorque.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica aprovado o texto do Acordo Inter

naci ai do Açúcar, de 1992, assinado em 30 de de
zembr de 1992, na sede da Organização das Naçõ
es Unida ,em Nova Iorque.

Pará afo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congress Nacional quaisquer atos que possam
resultar em re . ão do referido Acordo, àssim corno
quaisquer ajuste complementares que, nos termos
do inciso I, do art. da Constituição Federal, acar
retem encargos ou co romissos gravosos ao patri-
mônio nacional. "

Art. 22 Este decretoia islativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 16 de ab e 1996. - Rela-
tor, Jarbas LIma.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer como stão.
(Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou sub

meter a votos o Projeto de Resolução n2 71 , de 1996.
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 12 Fica aprovado, como serviço de coope-
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setor sucro-alcooleiro e do Ministério da Indústria, zembro de 1992, na sede da Organização das Nações
Comércio e Turismo, a postura brasileira trilha o lou- Unidas, em Nova Iorque.
vável caminho do multilateralismo nas relações co- Parágrafo único. Serão sujeitos à aprovação do
merciais, estratégia essa necessária diante da cons- Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
tatação de que o País ostenta urna incipiente inser- sultar em revisão do referido Acordo, assim corno
ção internacional em termos de blocos regionais, s6 quaisquer ajustes complementares que, nos termos
figurando atualmente no MERCOSUL - Mercado do art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarre-
Comum do Sul. tem encargos ou compromissos gravosos ao patri-

Por outro lado, como a abertura comercial en- mônio nacional.
sejada pela rodada Uruguai irá beneficiar e abrir es- Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor
paços de mercado para produtos tropicais, entre os na data de sua publicação.
quais os derivà~ da cana-de-açúcar, toma-se im- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
portante o Brasil ~rticipar deste foro, pois, como que o aprovam queiram permanecer como estão.
protagonista de peso1::lo mercado mundial, poderá (Pausa.)
se colocar corno respeitável!nterlocutor nesta orga- Aprovado.
nização, direcionando ou infl~iando as decisões O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há so-
rumo à seus interesses comerciai . bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte Re-

No âmbito da Comissão de Agn Itura e Políti- dação Final:
ca Rural, a celebração do presente rdo é da
maior importância por permitir a inserção o setor
agrícola no mercado internacional, em face s ob
jetivos a que se propõe, quais sejam: garantir ior
cooperação internacional, criar um foro para cons t
as internacionais, facilitar o comércio mediante a
leta e divulgação de informações, além de estimular
uma maior demanda por açúcar.

Diante do exposto, somos pela aprovação do
texto do Acordo Intemacional do Açúcar e, em con
seqüência, do Projeto de Decreto Legislativo n2 207,
de 1995, que o ratifica.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce
do a palavra, para oferecer ao projeto em substitui
ção à Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, ao Sr. Deputado Ciro Nogueira.

O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PFL - PI.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, somos favoráveis à aprovação do Proje
to de Decreto Legislativo n2 207, de 1995, para a
manutenção do Brasil no Acordo Internacional do
Açúcar, o que é vital para o setor sucro-alcooleiro de
nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não ha
vendo oradores inscritos, declaro encerrada a dis
cussão.

Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou

submeter a votos o Projeto de Decreto Legislativo n2

207, de 1995
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o texto do Acordo Interna

cional do Açúcar, de 1992, assinado em 30 de d~l!



PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N2 75-A, DE 1996

(Do Senado Federal)

Votação, em tumo único, do Projeto de
Lei Complementar nS! 75, de 1995, que
acrescenta dispositivo ao Código Eleitoral, a
fim de permitir a ação rescisória em casos
de inelegibilidade, tendo parecer do relator
designado pela Mesa em substituição à Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa, e no mérito pela
aprovação (Relator: Sr. Nilson Gibson).

Obs.: A matéria teve sua votação adiada em
14-12-96.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EX- a palavra.

O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA.
Sem revisão do'orador.) - Sr. Presidente, há um po
sicionamento do PMDB - é uma preocupação até
razoável - quanto à redação deste processo. Este
processo substituiu o da Câmara no senado, que se
arvorou a arquivá-lo, não mais permitindo o retomo
da matéria a esta Casa. Ficamos em uma situação
difícil. Gostaríamos que o PMDB nos apoiasse, mas
estou ve:1do que ele precisa de tempo para fazer
uma melhoria na redação.

Como é de boa convivência nlJ Parlamento,
peço a V. Ex!l o adiamento da votação por 24 ho
ras, nos termos regimentais. Se a matéria voltasse
amanhã, poderíamos trazer a emenda de acordo
com o PMDB e solucionaríamos o problema que
está preocupando um dos grandes partidos neste
Congresso.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tenho
toda a boa vontade em atender às ponderações do
Deputado Gerson Peres. Entretanto, quero alertar o
Plenário para o fato de que não cabe mais emenda
de redação a este projeto.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, regi
~entalmente cabe a emenda.
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ração interparlamentar, o Grupo Parlamentar Brasil- Art. 42 Esta Resolução entra em vigor na data
Ucrânia. de sua publicação.

Parágrafo único. O Grupo será composto por Câmara dos Deputados, 16 de abril de 1996. -
membros do Congresso Nacional que a ele aderi- Luís Eduardo, Presidente.

rem. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -
Art. 22 O Grupo Parlamentar reger-se-á por

seus estudos, aprovados pelos respectivos integran- - 1 -
tes, cujos dispositivos deverão respeitar a legislação
ordinária e regimental em vigor.

Art. 32 O Grupo Parlamentar atuará sem ônus
para a Câmara dos Deputados.

Art. 42 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE: (Luís Eduardo) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovado.
Considero promulgada, na sessão de hoje, a

presente Resolução.
O SR. PRESIDENTE: (Luís Eduardo)-

-7-
PROJETO DE RESOLUÇÃO

N2 7'1-A, DE 1996
(Do Sr. Paulo Cordeiro)

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n2 71, de 1996, que cria o Grupo Parlamen
tar Brasil-Ucrânia; tendo parecer da Mesa pela apro
vação (Relator: Sr. Ronaldo Perim).

O SR. PRESIDENTIE (Luís Eduardo) - Não ha
vendo oradores inscritos, declaro encerrada a dis
cussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

RESOLUÇÃO NS! 4, DE 1996

Cria o Grupo Parlamentar Brasil
Ucrânia.

Faço saber que a Câmara dos Deputados
aprovou e eu pomulgo a seguinte Resolução:

Art. 12 Fica criado, como serviço de coopera
ção parlamentar, o Grupo Parlamentar Brasi!-Ucrâ
nia.

Parágrafo único. O Grupo será composto por
membros do Congresso Nacional que a ele aderi
rem.

Art. 22 O Grupo Parlamentar reger-se-á por
seus estatutos, aprovados pelos respectivos inte
grantes, cujos dispositivos deverão respeitar a le
gislação ordinária e regimental em vigor.

Art. 32 O Grupo Parlamentar atuará sem ônus
para a Câmara dos Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Está em O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocoIPPB-
fase de votação, Deputado Gerson Peres. SP. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero

O SR. GERSON PERES - Ah, está em fase de pedir um esclarecimento a V. Ex· Por que a sessão
votação e não de discussão. Tem razão V. Exll ordinária de hoje teve tantos projetos? Entendo que

O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Sr. Presidente, esses projetos deveriam estar em sessão extraordi-
peço a palavra pela ordem. nária. Em sessão ordinária não podemos ter proje-

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Tem V. tos, até porque estamos sub judice na questão da
ExA a palavra. Previdência, o que tranca a pauta de sessão ordiná-

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem ri~. Ente~do que essas matérias_deveriam ~r ~pre-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero endossar cl~das, Sim, ma~ e~ uma sessao extraordlnána, e
o apelo do Deputado Gerson Peres para adiar, pelo nao de forma ordlnána.
menos até amanhã, para que possamos refletir me- O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - V. Exll
Ihor, tendo em vista que é um projeto oriundo do se- bem sabe que não é assim. Tendo uma liminar do
nado, já houve um projeto semelhante aqui na Casa. Supremo Tribunal Federal, cabe a mim respeitar e

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Para re- acatar a decisão da Justiça. Foi o que fiz. Conse-
flexão, não há problema nenhum. Posso transferir qüentemente, está liberada a Ordem do Dia para a
para a sessão de amanhã. votação das matérias, até que o Supremo Tribunal

O SR. GERSON PERES - Mas, como, Sr. Pre- Federal delibere, no mérito, sobre a matéria que se
sidente? Não há outro projeto. Ou votamos este ou encontra sub judlce.
nenhum. O SR. ALCIDES MODESTO - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - É isto peço a palavra, pela ordem.
que eu digo. Se quiserem refletir a respeito deste... O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Tem V.

O SR. GERSON PERES - Então vamos arris- ExA a palavra.
caro Para amanhã, para refletir, vamos arriscar. Sr. O SR. ALCIDES MODESTO (PT - BA. Sem
Presidente, vinte e quatro horas para reflexão. revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de fa-

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA - Sr. Presiden- zer o registro de minha presença em plenário, por-
te, peço a palavra pela ordem. que não o fiz.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Tem V. O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Deputa-
ExA a palavra. do Alcides Modesto, V. ExA me dá uma boa suges-

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (BlocoIPMDB - tão, vou mandar reabrir o painel. Solicito à secreta-
BA. Sem revisão do orador.) - O PMDB quer adiar a ria da Mesa que mande abrir o painel.
votação da matéria, Sr. Presidente. Sinto também que os Deputados preferem votar

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- em outra sessão a urgência urgentrssima sobre o pro-
te, peço a palavra pela ordem. jeto que modifica as relações do trabalho. Sinto isso.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Tem V. O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Sr. Presidente,
Exll a palavra. peço a palavra, pela ordem.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL - O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Tem V.
PE. Sem revisão do orador.) - O Bloco PFLlPTB Exll a palavra.
concorda com o adiamento, Sr. Presidente. O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Vou revisão do orador.) - Mas o projeto do Deputado Se-
adiar a matéria para a sessão de amanhã. Pressinto nedito Domingos é bom, Sr. Presidente.
que é a vontade de todas as Lideranças. O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - É o do

A matéria está adiada para a sessão de amanhã. Deputado Benedito Domingos.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi- O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Como

dente, peço a palavra para um esclarecimento. todas as Lideranças estão de acordo, vou ler o re-
O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Sobre a querimento:

matéria? Senhor Presidente. ~ ,
O SR. ARNALDO FARIA DE SA - Não, Sr. Com fundamento no art. 155 do Regimento In-

Presidente, a matéria já está adiada. temo da Câmara dos Deputados, Requeremos a
O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Tem V. Vossa Excelência Urgência para votação do Projeto

Exll a palavra. t:Ct~ Lei nll 00117195, de autoria do Deputado Benedi-
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to Domingos que, dispõe sobre a fixação do valor a consulta aos Estados, Municípios e à população
das multas por inadimplência, constantes dos con- interessada quando da criação de unidades federais
tratos de financiamentos, de compra a prazo, de 10- de conservação e medidas similares.
cação de imóveis residenciais, de pagamento de ta- MAX ROSENMANN - Projeto de lei que esta-
xas de energia elétrica, de gás, de água e esgoto, belece agravantes nos casos de crimes praticados
de telefone ou quaisquer outros tipos de contratos por membros das Polrcias Civil e Militar, individual-
de adesão. mente ou em formação de quadrilha ou bando.

Sala das Sessões, 11 de abril de 1996. - Ode!- PEDRO WILSON - Requerimento de informa-
mo Leão, Líder do Bloco Parlamentar PPB/PL; Ino- ções ao Ministério da Educação e do Desporto sobre
cêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar, repasse de verba federal para compra de merenda
PFUPTB; Michel Temer, Líder do Bloco Parlamen- escolar.
tar PMDBIPSDIPSUPMNIPSC. Requerimento de informações ao Ministério da

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo- Justiça sobre a situação carcerária brasileira.
tação o requerimento. Requerimento de informações ao Ministério da

Os Srs. Deputados que o aprovam permane- Educação e do Desporto sobre o Programa TV Es-
çam como se acham. (Pausa.) cola.

APROVADA a urgência urgentíssima. Requerimento de informações ao Ministério do
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazô-
Apresentação de Proposições nia Legal sobre viabilização da Reserva Ambiental e
Os Senhores Deputados que tenham proposi- Hídrica de Águas Lindas, Município de Santo Antô-

ções a apresentar poderão fazê-lo.· nio do Descoberto, Estado de Goiás.
Apresentam proposições os Senhores: Requerimento de informações ao Ministério da
CUNHA BUENO - Hequerimento de informa- Previdência e Assistência Social sobre inadimplên-

ções ao Ministério da Fazenda sobre exigências do cia de entidades públicas e privadas do Estado de
Banco do Brasil para movimentação de contas cor- Goiás com o INSS.
rentes de clientes. Requerimento de informações ao Ministério da

Requerimento de informações ao Ministério da Saúde sobre cancelamento de licitação internacional
Fazenda sobre créditos à produção agrícola nacio- para aquisição de vacinas.
nal. Requerimento de informações ao Ministério da

Requerimento de informações ao Ministério do Saúde sobre autorização, funcionamento e fiscaliza-
Planejamento e Orçamento sobre condições dos fi- ção de clínicas, hospitais e centros de saúde.
nanciamentos do BNDES para aquisição de equipa- GIOVANNI QUEIROZ - Requerimento de infor-
mentos hospitalares. mações ao Ministério da Fazenda sobre relatório de

Requerimento de informações ao Ministério da auditoria realizada pelo Banco Central no Banco do
Fazenda sobre a situação atual das empresas de Estado do Pará.
capitalização. JÚLIO CESAR - Indicação ao Poder Executi-

Requerimento de informações ao Ministério da vo, por intermédio do Ministério da Agricultura, do
Fazenda sobre as loterias da Caixa Econômica Fe- Abastecimento e da Reforma Agrária de adoção de
deral. providências visando à doação do imóvel que men-

Projeto de lei que dispõe sobre a desestatiza- ciona, de propriedade da Embrapa.
ção das empresas do setor elétrico. AUGUSTO CARVALHO - Projeto de lei que

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Indicação dispõe sobre funcionamento de piscinas coletivas e
ao Poder Executivo de criação de Juntas de Conci- públicas, e dá outras providências.
Iiação e Julgamento nos Municípios de Votorantim e LUIZ MAINARDI E OUTROS - Proposta de
Apiaí, Estado de São Paulo. emenda à Constituição que inclui parágrafo ao art.

Projeto de lei que acrescenta inciso ao art. 20 191 para impedir que áreas usucapiadas sejam infe-
da Lei nQ 8.036, de 11 de maio de 1990. riores às possibilidades de sustento e progresso

MARIA VALADÃO - ~ndicação ao Poder Executi- econômico e social do rurícula e de sua família.
vo de utilização de mão-de-obra carcerária na constru- MENDONÇA FILHO - Projeto de lei comple-
ção de novos presídios e no cultivo de terras públicas. mentar que estabelece limite para as despesas com

JOÃO MAIA - Projeto de lei que dispõe sobre publicidade oficial e dá outras providências.
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ANA JÚLlA - Requerimento de informações ao O Sr. Lu(s Eduardo, Presidente, deixa
Ministério de Minas e Energia sobre convênios fir- a cadeira da presidência, que é ocupada
mados entre a Companhia Vale do Rio Doce e a em- pelo Sr. Wilson Campos, IR Secretário.
presa binacional denominada Campo bem como as O SR. INÁCIO ARRUDA _ Sr. Presidente,
áreas de atuação das mesmas.

peço a palavra pela ordem.
Requerimento de informações ao Ministério de O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) _ Tem

Minas e Energia sobre relatórios de pesquisas vincu- V. ExB a palavra, pela ordem.
ladas a elaboração de macrodiagnóstico do meio ff- O SR. INÁCIO ARRUDA (PC do B _ CE. Sem
sico da área de serra Pelada, patrocinadas pela
CVRD e o Instituto Brasileiro de Administração Muni- revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. De-
cipal - IBAM. putados, quero registrar o Ofício-Circular nll 3, de 15

de abril de 1996, do Gabinete do Ministro da Admi-
Requerimento de informações ao Ministério de nistração Federal e Reforma do Estado. Trata-se de

Minas e Energia sobre contratos firmados entre a uma tentativa de repressão ao movimento de parali-
Eletronorte e as empresas Alumar, Albrás, CVRD, sação que encetam os trabalhadores do Serviço Pú-
Alunorte e Camargo Corrêa Metais. blico Federal. Aliás, a única atitude do Governo Fe-

Requerimento de informações ao Ministério de deral frete às reivindicações dos trabalhadores tem
Minas e Energia Relatório de Impacto Ambiental re- sido a da repressão.
ferente ao Projeto Cobre Salobro e ao Projeto de La- O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) _ A
vra Mecanizada do Ouro da Serra Leste, Estado do Presidência comunica aos Srs. Deputados que o
Pará. Congresso Nacional está convocando para uma

L1NDBERG FARIAS - Projeto de lei que altera sessão conjunta a realizar-se amanhã, dia 17, às
a Lei nll 5.700, de 111 de setembro de 1971, e dá ou- 11 horas, neste plenário, destinada à apreciação
tras providências. de vetos presidenciais, e informa ainda que as cé-

Requerimento de informações ao Ministério da dulas de votação se encontram à disposição dos
Aeronáutica sobre fato ocorrido no Instituto Tecnoló- Srs. Parlamentares nos gabinetes das Lideranças
gico da Aeronáutico, em São José dos Campos, Es- Partidárias.
tado de São Paulo, conforme matéria intitulada Bata- O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem
lha no ITA, publicada pela revista ISTOÉ. a palavra o Sr. Deputado Ayrton Xerez, pela ordem.

LUIZ CARLOS SANTOS E OUTROS - Reque- O SR. AVRTON XEREZ (PSDB - RJ. sem re-
rimento ao Presidente da Câmara dos Deputados de visão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. Depu-
urgência para apreciação do Projeto de Lei nll 1.724, tados, comunico aos Srs. Parlamentares que o De-
de 1996, de autoria do Poder Executivo, que dispõe putado Franco Montoro falará pela Liderança do
sobre o contrato de trabalho por prazo determinado PSDB, trazendo informações importantes a respeito
e dá outras providências. da convenção que vamos realizar neste fim de se-

JOSÉ FORTUNATI - Projeto de lei que obriga mana.
os veículos a transitarem com faróis baixos acessos. O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Es-
Requerimento de informações ao Ministério da Fa- clareço ao Deputado Ayrton Xerez que o tempo
zenda sobre funcionários do serpro cedidos ao Con- deverá ser dividido, ou então será anulada a ins-
gresso Nacional e outros órgãos federais. crição já concedida ao Deputado Elias Murad.

LEONEL PAVAN E OUTROS - Proposta de O SR. AVRTON XEREZ - Sr. Presidente, o
emenda à Constituição que altera o art. 23, acres- Deputado Elias Murad não concederia a metade do
centando inciso XI\I. seu tempo para...

CHICÁO BRIGIDO - Projeto de lei que dispõe O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - É
sobre a identificação pessoal do paciente no mo- o que eu pergunto. Cabe a V. Ex"" respondendo
menta da solicitação e realização de exames de pa- pela Liderança, indicar se a Mesa deve dividir o
tologia clínica. tempo.

JOSÉ PINOTII- Requerimento ao Presidente O SR. AVRTON XEREZ - Sr. Presidente, por
da Câmara dos Deputados de solicitação à 17D Vara obséquio, peço a V. Exll que divida o tempo.
da Justiça Federal de cópia dos autos do processo O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Peço
movido pelo Ministério Público contra a Diretoria do ao Deputl'ldoSerafim Venzon que, em virtude da so-
Banco Central. licitação do PSDB no sentido de que se divida o
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tempo, seja permitido que o Deputado Franco Mon- mia real do País. Promover essa economia de base
toro faça uso da palavra; em seguida, V. Ex!! poderá é tarefa de todos nós.
fazê-lo. (Pausa.). O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Con-

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Vai- cedo a palavra ao Sr. Deputado Serafim Venzon,
se passar ao horário de pelo PT que dividirá o tempo com o Sr. Deputado

Coriolano Sales.
VII- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pro-

Tem a palavra o Sr. Franco Montoro, pelo nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e
PSDB. Srs. Deputados, o País está em processo de refor-

O SR. FRANCO MONTORO (PSDB - SP. mas constitucionais, todas importantes e algumas in-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. dispensáveis, como é o caso das reformas tributária,
Deputados, o PSDB realizará no próximo sábado, administrativa e previdenciária.
dia 20 de abril, a sua Convenção Nacional. Além das Estamos em período de análise da proposta
decisões normais da eleição do Diretório Nacional, que cria a CPMF, que já foi votada e aprovada na
da Executiva, do Conselho Fiscal e outros postos da Comissão Especial.
direção do partido, esta convenção terá uma particu- Resumidamente, a criação da CPMF tem um
laridade: haverá um tema fundamental, qual seja, o lado positivo, um lado admissível e outro inaceitável.
de como criar empregos e trabalhos nos Municípios. Positivo é o seu futuro destino e o trabalho do

O primeiro dos clamores do povo é a conquista Ministro Adib Jatene. A saúde vai mal; não está pior
de um posto de trabalho. Por isso, a convenção fará graças à credibilidade social de S. Exª e ao seu em-
com que cada candidato tucano a Prefeito ou Verea- penho para encontrar soluções práticas. O ideal se-
dor inclua, no seu programa de campanha e no seu ria que tudo isso fosse incluído na reforma tributária,
plano de ação, a criação de novos empregos e opor- mas, como doença não tem hora nem pode esperar,
tunidades de trabalho para seu Município. Ao mes- mesmo admitindo que a reforma tributária possa tra-
mo tempo, para o levantamento das possibilidades zer a solução para saúde, teríamos que encontrar
de novos postos de trabalho no Município, utilizan- solução para este interstício - é o que a CPMF viria
do-se recursos da comunidade e possíveis apoios resolver.

oficiais. Quanto ao lado admissível, apesar de ser mais
A criação de novos empregos o apoio à peque- um imposto, a CPMF será cobrada de todos, e o vo-

na empresa representam um dos fundamentos do lume maior de contribuição virá dos mais aquinhoa-
nosso desenvolvimento. Foi com base nas peque- dos; os mais pobres contribuirão com pouco, por
nas e médias empresas que Itália, Alemanha e ou- uma expectativa de um serviço melhor, embora te-
tros países formaram sua classe média e superaram nhamos de admitir que o Ministério da Saúde conta-
suas crises. rá com apenas o dobro do dinheiro para pagar os

Haverá, na convenção, debates em tomo de procedimentos médico-hospitalares, o que não re-
seis painéis dedicados aos grandes caminhos para a solve, dado o atual defasamento.
geração de emprego nos Municípios. São eles: a pe- O lado inaceitável envolve o Cofins, que cor-
quena empresa, a agricultura familiar, a criação de responde à contribuição sobre toda receita bruta da
cooperativas e associações similares, a construção empresa, que é de 2% atualmente, e é destinada à
de habitações e obras públicas, o turismo no Municí- seguridade social. A CPMF terá o mesmo destino, e
pio e a educação para o trabalho. Cada um desses não se prevê a exclusão das empresas que já pa-
ternas representa um caminho concreto para que no gam o Cofins. Melhor seria não criar mais imposto e
Município os candidatos levantem essa questão otimizar os que já existem, mas parece-me que, do
aproveitando o debate municipal. ponto de vista prático e funcional, sendo boa a inten-

Em lugar de combater o desemprego com pa- ção, precisamos pensar numa solução razoável.
lavras e críticas negativas, os tucanos trabalharão Por isso, Sr. Presidente, estou apresentando
para promover ações concretas, capazes de multipli- Projeto de Lei Complementar que altera a Lei Com-
car as oportunidades de trabalho. plementar nº 70, de 1991, cujo teor consiste na in-

Ao lado das preocupações com a macroecono- tenção de subtrair dos 2% do Cofins o mesmo per-
mia, não podemos esquecer que as pequenas em- centual da CPMF. Com isso, sem criar isenções,
presas constituem a base e a sustentação da econo- que teriam dificuldades muito grande para o contro-



Brasfiia, 10 de abril de 1996

OFíCIO 126196

Excelentfssimo Senhor
Deputado André Puccinelli
DD. Relator da PEC - 256-A, de 1995 - CPMF
BrasOia-DF

Com meus respeitosos C1,1mprimentos, tenho a
honra de dirigir-me a V. EXª, com.base na Proposta
de Emenda Constitucional nl! 256-A,. de 1995, para
tecer a seguinte consideração que julgO.da maior im
portância para o seu acolhimento. Prime~mente, e
para que conste, quero parabenizá-lo pelo brilhante
Relatório, consistente, expansivo e contemplador no
âmbito das sugestões e Emendas apresentadas pe
los demais Parlamentares desta Comissão Especial.
No entanto, nas circunstâncias polfticas, no momen
to econômico, aliados à conscientização dos contri
buintes de maneira geral, levantam-se questões re
levantes e de 'importância decisiva para a aprovação
da emenda.

1. Superamos a parte preliminar das discussõ
es; a matéria já foi votada na Comissão; exauriu-se
o prazo para apresentação de emendas; porém, es
tamos diante de um impasse, qual seja, a resistência
da sociedade em assimilar mais um dispêndio, mais
uma contribuição.

2. Não obstante a conscientização da necessi
dade de criação da CPMF, amplamente debatida em
âmbito nacional, persistem ainda algumas incorreçõ
es, e, no meu entendimento, ainda teremos tempo
de corrigi-Ias.

3. V. ExB tem conhecimento de que a carga tri
butária no Brasil é uma das maiores do mundo, e
classifica-se também como tema superado pois tem
motivado acalorados debates. Mas, especificamente
na questão da CPMF, estaremos diante de um caso
que parece estar passando despercebido, e que, por
outro lado, tem sido alvo de fundamentados protes
tos - o pagamento de duas contribuições para a
mesma finalidade.

Justificação

A Contribuição Sobre o Faturamento Bruto
para Financiamento da Seguridade Social - CO
FINS, criada pela Lei Complementar n2 70, de 30
12-91, teve por objetivo arrecadar fundo para o
custeio da Seguridade Social e Saúde; para tanto,
as empresas contribuem com 2% (dois por cento)
do faturamento bruto. A criação da Contribuição
Provisória Sobre Movimentação Financeira 
CPMF, institui outro tributo com a mesma destina
ção.

Assim, entendemos estar havendo ônus exa
gerado com a criação de contribuição com a mesma
finalidade de contribuição que as empresas fazem
através do Cofins.

A iniciativa visa fazer justiça, pois subtrai o per-

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 - O art. 2l! da Lei Complementar nl! 70,

de 30 de dezembro de 1991, passa a vigorar com a
seguinte redação:

•Art. 22 A Contribuição de que trata o artigo an
terior será de 2% (dois por cento), subtrafdo o per
centual de contribuição adotado para a CPMF (Con
tribuição Provisória sobre Movimentação Financei
ra), e incidirá sobre o faturamento mensal, assim
considerado a receita bruta das vendas de mercado
rias, de mercadorias e serviços e serviços de qual
quer natureza.
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le, simplesmente diminufmos o Cofins nos mesmos centual de tributo do Cofins, para incorporar o mes-
percentuais da CPMF. mo percentual tributário da CPMF.

Quero deixar aqui, Sr. Presidente, o projeto e Com efeito, invoco o fato de que o segmento
sua justificativa, bem como as considerações que fiz produtivo não deve ser supertributado, pois, dessa
por ocasião da análise do projeto da CPMF na Co- forma, estaremos instituindo uma injusta desigualda-
missão Especial. de social, o que motivaria o não-cumprimento da lei

PROJETO JUSTIFICATIVA E CONSI- através da sonegação.
DERAÇÕES A 'aUE SE REFERE O ORA- Isto posto, espero contar com o apoiamento de
DOR: meus ilustres pares no Congresso Nacional para

aprovação de matéria cuja relevância e importância
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR social é inquestionável.

Nl! ,DE 1996
(Do Sr. 5erafim Venzon)

Altera o arl 22, da lei Complementar
nl! 70, de 30-12-91, que dispõe sobre a
contribuição para financiamento da se
guridade Social, eleva alíquota da contri
buição social sobre o lucro das Institui
ções Financeiras, e dá outras providên
cias.
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4. Visando reparar essa anomalia, apresentei concluir o tempo destinado ao PDT, convido a fazer
requerimento a esta Comissão, cujo teor segue em uso da palavra o Deputado Coriolano Sales, que dis-
anexo, solicitando que as lideranças partidárias, jun- porá de três minutos.
tamente com as equipes técnicas dos Ministérios da O SR. CORIOLANO SALES (PDT - BA. Sem
Fazenda e Planejamento, subtraiam o percentual de revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
0,25% da CPMF da alíquota da Contribuição Sobre putados, quero manifestar-me contra a introdução
o Faturamento Bruto para Financiamento da Seguri- do princípio da reeleição no Brasil para os cargos
dade Social - CONFIS, instituído pela Lei Comple- executivos de Presidente da República, Governador
mentar nº 70, de 30 de dezembro de 1991, conside- e Prefeito. No entanto, sou favorável ao mandato de
rando que a matéria legislativa versa sobre a mesma cinco anos para o Presidente da República, isto é, o
questão. que vier a ser eleito em 3 de outubro de 199.8.

5. No entanto, o Presidente da Comissão Es- Nesse sentido, apresentei Proposta de Emenda
pecial, eminente Deputado Roberto Jefferson, enten- Constitucional - PEC nº 298, de 14 de dezembro de
deu que esse procedimento poderia entravar o trá- 1995 -, com o aval de quase 300 Srs. Deputados, ora
mite da emenda, e mandou constar em ata e arqui- em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça
var o requerimento. e de Redação, distribuída ao Sr. Deputado Prisco Via-

6. Assim, preocupado com a aprovação da na, na certeza de que essa proposta atende mais sa-
CPMF, conhecedor das necessidades da área da tisfatoriamente os interesses do povo brasileiro.
saúde, estou apresentando Projeto de Lei Comple- Salvo o período da República Velha, quando o
mentar, visando, dessa forma, adequar a legislação mandato do Presidente da República era de quatro
no sentido de corrigir a grave distorção que seria a anos sem direito à reeleição, uma evidente reação
cobrança do Cofins e da CPMF simultaneamente. às possibilidades do exercício imperial do mandato

7. Com efeito, invoco o fato de que a CPMF, da do Presidente, a tradição do Direito brasileiro é a de
forma como foi instituída, caracteriza-se como su- conferir cinco anos para o cargo de Presidente des-
pertributação do setor produtivo, que estará pagan- de o advento da Constituição de 1946.
do dois impostos para a mesma destinação em detri- Logicamente, tanto o Constituinte de 1991
mento de outros setores. Isso, via d~ regra, motivará quanto o de 1946 negaram a reeleição em face da
a sonegação, pois não é justo que o setor produtivo carga imperial de poderes pessoais e políticos e de
venha a pagar mais um imposto. Subsistem, ainda, que se reveste, no exercício do mandato, o Presi-
outros questionamentos; primeiro, a necessidade da dente da República. De fato, no Brasil, com um con-
criação da CPMF; segundo, a ilegalidade de se pa- gresso submisso, o chefe do Poder Executivo sem-
garem dois impostos para a mesma finalidade. pre fez o que quis e bem entendeu. De Presidente a

Para tanto, a V. Exª estou outorgando a missão imperador, praticando a ditadura, o Chefe do Execu-
de juiz, árbitro da verdade, algoz das distorções e tivo carrega a imagem de um César: nomeia para
anomalias, distribuidor do bálsamo de justiça, essên- os cargos quem quer e deseja; executa o orçamento
cia máxima dessa função que vos está sendo confia- da União como bem entende; manda suspender fis-
da... !!! calizações a cargo da Receita Federal e da Polícia

Em face do exposto, espero, como peticionário, Federal quando acha conveniente; destina recursos
representante, como V. Exª, da sociedade brasileira, para socorrer bancos falidos; manda vender empre-
diante da necessidade de se adequar o relatório vi- sas da União; enfim, praticamente não precisa dar
sando sua aprovação, e resolva: apoiar o Projeto de satisfações a ninguém. Tem o controle da mídia
Lei Complementar que estou apresentando e para o escrita, televisada e falada; é o quanto basta para
qual estou solicitando regime de urgência, como for- formar a opinião pública e ser rei sem cetro e sem
ma de atenuar os efeitos nocivos da CPMF, minimi- coroa, ser de fato o Presidente-Imperador.
zando os protestos e viabilizando sua aprovação. Imagine-se, tendo o Presidente direito à reelei-

Durante o discurso do Sr. Serafim Ven- ção, como os recursos serão utilizados para benefi-
zon, o Sr. Wilson Campos, 112 Secretário, ciá-Io no projeto de recondução ao cargo! Sem falar
deixa a cadeira da presidência, que é ocu- no mandonismo, insisto do mandato presidencial...
pada pelo Sr. Wilson Braga, 4º Suplente de Percebe-se claramente que o direito de reeleição
Secretário. encerra a possibilidade de abuso do poder econômi-

co, de práticas mais escancaradas de fisiologismo,
O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Para ,,,,,.pa clientelismo e de assistencialismo, nocivos e ne-
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fastos à saúde política do País. Isso no cargo de tados, ocupo freqüentemente a tribuna - muitas ve-
presidente da República. Imagine-se o princípio da zes estando solitário - para tratar de um problema
reeleição introduzido nos cargos de Governador e crucial: o transporte ferroviário de massa.
de Prefeito! Será praticamente como assinar o ates- Os trens estão em péssimas condições, e há
tado de óbito da democracia brasileira, já enferma, um grande número de acidentes ocorrendo no País.
mediante autorização expressa para a prática explí- Por várias vezes vim à tribuna pedir recursos, ape-
cita da corrupção em nosso País. lando para a sensibilidade do Governo Federal e, ao

Imagine-se o direito de reeleição concedido a mesmo tempo, criticando o processo de estadualiza-
Prefeitos corruptos, com uma Constituição que os ção, que não se discutiu internamente, que veio
autorize a demitir e admitir servidores públicos! Qual como uma imposição do GQverno Federal.
será o destino da máquina administrativa dos Execu- Também quero elogiar o jornal O Dia, que vem
tivos municipais em nosso País? Isso terá um custo fazendo um excelente trabalho de informação. Sr.
intolerável para o contribuinte. Num País de sonega- Presidente, no último domingo o Rio de Janeiro foi
ção acentuada e de corrupção sem controle, como agraciado com uma belíssima reportagem sobre a
no Brasil de hoje, parece de clareza solar a conve- atualmente caótica situação do transporte ferroviário
niência de negar a reeleição para cargos executivos, no grande Rio. Lendo a matéria, pode-se comprovar
admitindo-se, no máximo, o mandato de cinco anos o que já havíamos constado: a necessidade de in-
para Presidente, vedada a reeleição, prazo no qual, vestimentos no transporte ferroviário.
sujeito a impeachment, o mandatário poderia exe-
cutar a contento o seu programa de governo. Srs. Deputados, as ferrovias constituem o

O mandato de cinco anos é tese que tem respal- maior sistema de transporte da América Latina,
do no Direito Constitucional brasileiro desde a redemo- mas hoje estão inteiramente sucateadas. O siste-

ma ferroviário já transportou 1 milhão e 200 mil
cratização de 1946. Na revisão constitucional'de 1994 passageiros por dia; entretanto, que hoje, não
foi aprovada a Emenda Constitucional da Revisão n

Q
5, transporta 400 mil. À época do processo de esta-

reduzindo o mandato presidencial para 4 anos, com
objetivo de permitir a reeleição do Presidente, como dualização, dissemos desta tribuna que para esta-
ocorre nos Estados Unidos da América. dualizar seria necessário haver recursos, mas o

Governo estadual ignorou nossas observações.
A reeleição, contudo, não foi aprovada, toman- Hoje estamos verificando o aumento do número de

do-se necessário retomar a melhor tradição constitu- acidentes e de pequenos quebra-quebras, e a coa-
cional e fixar o mandato do Presidente em cinco ção que sofrem os trabalhadores ferroviários cres-
anos, vedada a reeleição. ce na mesma proporção.

Ao fixar o mandato do Presidente em cinco Não são os trabalhadores ferroviários os res-
anos, evita-se a coincidência global das eleições, ponsáveis pelo péssimo sistema de transporte em
que somente ocorrerá de 40 em 40 anos. A não- nosso Estado.
coincidência, para o Congresso e para a Presidên-
cia, apresenta vantagem adicional. Eleito isolada- Elogio o repórter Marcelo Auler, por sua dedi-
mente, o Congresso reflete com mais exatidão o cação, por ter acordado cedo, para entrevistar as
pensamento da sociedade, pois, em eleições gerais pessoas, por ter ido a Japeri, a Santa Cruz. Essa é a
a consulta à soberania popular assume caráter pleb- responsabilidade de um repórter: verificar o fato de
iscitário, deformando a representação popular. perto, e fazer uma reportagem como aquela, digna

Registre-se, ainda, a postura equivocada e an- de ser destacada neste plenário.
tiética do atual Presidente da República de querer O trabalho desse jornalista mostrou à socieda-
alterar a Constituição do País em benefício pessoal, de a importância da manutenção do sistema ferro-
fato deplorável sob todos os aspectos. O Sr. Presi- viário, que ainda transporta o povo sofrido da Baixa-
dente da República, mais do que todos, deveria ze- da Fluminense, da Zona Deste da cidade.
lar pelo respeito à Constituição que jurou cumprir e Este Deputado que aqui está saía de Bangu
defender. para ir estudar em Engenho de Dentro, e lá passou

Era esta manifestação que tinha a fazer. toda sua vida profissional. Muitas vezes saí de En-
O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Conce- genho de Dentro e fui estudar na Escola Técnica de

do a palavra ao Deputado Carlos Santana pelo PT. Campo Grande. Foi aquele trem que me permitiu
O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem re- chegar aonde estou hoje.

visão do orador.) - Sr. Presidente, Srt's e Srs. DepoL Como eu, há muitos outros que se formaram
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graças a um trem. E hoje é responsabilidade nossa de ITR, não tenhamos atingido sequer 115 milhões
manter esse sistema. de reais, sendo que a média de recolhimento dos úl-

Ao mesmo tempo, peço aos Deputados esta- timos anos tem sido de 30 a 40 milhões. Conversei
duais do Rio de Janeiro que aprovem a instalação com o Secretário da Receita e com o Coordenador
de CPI para tratar da questão do transporte ferroviá- do ITR, que têm demonstrado boa vontade em infor-
rio, porque já foram destinados, no processo de es- mar, e acredito que a Receita Federal não dispõe de
tadualização, 274 milhões de dólares para esse se- instrumentos para garantir a justiça e a verdade do
tor, e O Dia mostra como foram utilizados esses re- ITR no Brasil.
cursos. Consta no jornal, Sr. Presidente, que vários Sr. Presidente, solicito à Mesa - estou utilizan-
dormentes foram comprados, mas não foram instala- do como instrumentos o Diário do Congresso e o
dos. Isso consta na reportagem. Essa é a realidade Diário da Câmara - que o eminente Ministro da Fa-
em que vivemos hoje. zenda dê urna explicação pública aos Municípios em

Sr. Presidente, finalizando, quero agradecer de pré-falência, pois a suspensão da cobrança do ITR
público à Direção do jornal O Dia, ao jomalista e ao traz conseqüências extremamente cruéis para esses
fotógrafo que se dedicaram a essa linda matéria, municípios, que poderão ter de decretar falência em
porque é dessa forma que vamos defender a cidada- breve. Se houvesse a cobrança real de ITR, tería-
nia. mos, no mínimo, o equivalente a duas cotas de FPM

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Conce- a mais para três mil Municípios brasileiros. Então,
do a palavra ao Deputado Alexandre Cardoso, pelo acho que o Ministro da Fazenda tem de explicar a
PSB. esses três mil Municípios os motivos da suspensão

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB _ da cobrança do ITR.
RJ. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fiz um Quero aqui elogiar os auditores e a própria
levantamento sobre o Imposto Territorial Rural. Para Receita Federal pela competência e deixar minha
minha surpresa, constatei que os proprietários de preocupação quanto ao fato de que não podemos
mais de 16 mil hectares sonegam 99,2% desse im- viver num País de oito milhões e quinhentos mil
posto no Brasil e os proprietários de menos de 50 quilômetros quadrados e apresentar como receita
hectares têm uma adimplência da ordem de 65%. de ITR menos de 0,5% da receita tributária do

Minha preocupação é de que a Receita Fede- País.
ral, órgão composto por excelentes técnicos, não Sr. Presidente, deixo ao Ministro da Fazenda a
c;tisponha de condições para apresentar um levanta- solicitação de tornar público o porquê da receita de
mento próximo à real situação do ITR brasileiro. se- ITR que ora temos e, principalmente, o motivo da
gundo dados da Receita Federal - para nossa sur- suspensão da cobrança desse imposto.
presa -, o Brasil possui em tomo de 74 milhões de O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Conce-
hectares de área rural e ao milhões de hectares de do a palavra ao Deputado Elias Murad, pelo PSDB.
reserva permanente. Isso basta para que se configu- O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. sem revi-
re a necessidade de uma informação mais próxima são do orador.) - Sr. Presidente, Sf'!s e Srs. Deputa-
da realidade. dos, novamente o Líbano vem sendo atacado por

Informo a V. Exll que a Receita Federal tem nações vizinhas, principalmente, Israel, o que leva
atendido minhas solicitações, mas, a meu ver, se sofrimento, dor, angústia a milhares de libaneses.
não houver o envolvimento dos Municípios, do Iba- Como Presidente do Grupo Parlamentar Brasil-
ma e do Incra, não chegaremos a solução alguma Líbano, nesta Casa constituído por 40 Deputados e
que seja justa quanto ao Imposto Territorial Rural. 5 Senadores, faço daqui, Sr. Presidente, eu meu

Como estudo o financiamento dos Municípios, apelo para que cessem imediatamente esses ata-
minha preocupação é a seguinte: existem aproxima- ques na fronteira de Israel com o Líbano, que chega-
damente três mil Município brasileiros que vivem de ram a atingir a casa do Presidente da Assembléia
FPM. Na média mundial, o impacto da receita de Nacional Libanesa, Sr. Nabih Berry.
ITR na receita tributária é da ordem de 3%. Como Há exatamente um mês chefiando uma comiti-
este ano temos uma perspectiva de receita de 90 bi- va de Parlamentares libaneses o Sr. Nabih Berry vi-
Ihões de reais, conseqüentemente também haveria sitou nosso País, participando do I Congresso de
uma perspectiva de recolhimento de 2 bilhões e 700 Parlamentares de Origem Libanesa, realizado aqui
milhões em ITR. O que nos assusta, porém, é o fato em Brasnia, no qual estiveram representados nove
de que no ano passado, ano de recorde de receita çB~íses, todos por Parlamentares de origem libanesa.
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Sr. Presidente, colegas Deputados, há mais de A visita do Ministro Sérgio .Motta a Goiânia,
dezessete anos o Líbano vem sendo fustigado, ar- onde S. EX- inaugurou o diretório regional e munici-
rasado por uma guerra fratricida que não tem ne- pai do partido, foi de fundamental importância para o
nhum sentido - aliás, nenhuma guerra tem sentido, PSDB. Ontem foi o aniversário do ex-Prefeito de
mas essa que assola o Líbano há quase duas déca- Goiânia, Nion Albemaz, nosso candidato. Portanto,
das tem sido das mais cruéis, porque a cada mo- essa visita, com certeza, foi muito importante para o
mento tenta-se apresentar justificativas - e duvido PSDB e para o povo de Goiás, um uma vez que, vi-
que existam - para essa luta que este ceifado a vida sitando a Telegoiás, o Ministro liberou recursos para
de tantos libaneses. a implantação de uma modema rede de comunica-

Alguns alegam como causa a questão religio- ção no Estado.
sa: seria uma guerra entre muçulmanos e cristãos, Neste momento, agradecemos, em nome do
por exemplo. Outros alegam a questão política, por- PSDB de Goiás, ao Ministro das Comunicações Sér-
que muitos interesses do Oriente Médio estão envol- giq Motta sua presença. O Estado de Goiás ficou
vidos. Mas concordo com o Primeiro Ministro Aafic muito honrado com a visita de S. Ex-.
AI Hariri, que afirmou recentemente que o reinfcio O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Com a
das hostilidades decorre muito mais da questão polf- palavra o Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá pela or-
tica, econômica e financeira do que qualquer outra demo
razão, porque a reconstrução do Líbano estava em O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocoIPPB -
pleno desenvolvimento. SP. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e

Após a recente assinatura dos acordos de paz, Srs. Deputados, andando pela Casa constatamos a
principalmente entre a OLP, chefiada por Yasser indignação de todos os funcionários desta Casa
Arafat, e o Govemo de Israel, a tendência seria a diante da diferença de tratamento existente entre
paz definitiva, com a reconstrução do Pafs. eles e os funcionários do senado Federal.

Em 1993, visitando o Líbano, estivemos em Na verdade, dá-se pouca atenção a esse caso,
Beirute e constatamos a maneira febril como aquela quando deverfamos tomar cuidado, pois o clima está
capital estava sendo reconstrufda. Logicamente, ficando cada vez mais tenso.- Precisamos trabalhar
nesse caso, a questão econômica é importante, por- com um mfnimo de tranqüilidade e de respeito ao
que com a reconstrução Beirute seria recolocada no funcionalismo desta Casa, até porque devemos aos
rol das lideranças do sistema bancário mundial, e é funcionários a estrutura básica do funcionamento
isso que alguns pafses não aceitam. dos nossos trabalhos. Tenho certeza de que já se

Portanto, deixo este apelo no sentido de que está levando a situação além dos limites. Daqui a
as Nações Unidas se mobilizem para cumprir a Ae- pouco, chegaremos a um clima insustentável.
solução nº 425, do seu Sistema de Segurança, que Solicito à Mesa da Casa um pouco de atenção
propõe a retirada de todas as forças estrangeiras do para com nossos servidores. Que se dê o devido va-
Lfbano. Aqui confirmamos este apelo veementemen- lor a esses funcionários, sem os quais não poderfa-
te. mos desempenhar nossas atividades quer nos nos-

Era o que tinha a dizer. sos gabinetes, quer junto à Mesa - os funcionários
O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Conce- de apoio à Mesa, a Taquigrafia, a Assessoria Técni-

do a palavra ao Deputado Jovair Arantes, pela or- ca e Legislativa e todos aqueles que, na verdade,
demo formam a base para o perfeito andamento e execu-

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Sem ção dos trabalhos. Daqui a pouco não teremos mais
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrBs e Srs. De- condições de adentrar em nossos gabinetes, de exi-
putados, quero apenas registrar a visita do Ministro gir o cumprimento das tarefas de nossos funcioná-
das Comunicações, Sérgio Motta, Secretário-Geral rios; não teremos mais condições de pedir o apoio
do PSDB, a Goiânia, ontem. Queremos agradecer a das secretarias e dos funcionários que assessoram
S. Exll a visita, que aiavancou, digamos assim, a a Mesa.
campanha do nosso candidato a Prefeito em Goiâ- Tenho certeza de que muitos deles só estão
nia, Nion Albemaz. Nosso candidato ocupa o primei- cumprindo a função em respeito à condição do
ro lugar em todas as pesquisas feitas até o presente Parlamentar. Temos obrigação de lutar e exigir por
momento. A visita do Ministro a Goiânia com certeza eles, que não têm voz neste plenário. Neste mo-
vai alavancar sobremaneira essa disputa eleitoral mento peço licença a eles para fazer o reclamo
que venceremos ainda em primeiro turno. ' que queriam fazer. Vamos dar um basta a tudo
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isso, porque em breve não teremos mais condições ao telúrico chão goiano, que, quanto mais distante
de exercer condignamentE~ nossa atividade parla- de seus olhos, mais se enraizava nas suas emoções.
mentar. Daío desejo de voltar, de ser útil à sua terra, à sua

O SR. VlLMAR ROCHA - Sr. Presidente, peço gente tão necessitada. Sem pensar duas vezes, Co-
a palavra pela ordem. lemar voltou à antiga Capital goiana, então sob a in-

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Tem V. tervenção do Governo Revolucionário de 30. Jovem
EX- a palavra. idealista, com sólida cultura humanística, Colemar

O SR. VlLMAR ROCHA (Bloco/PFL _ GO.assumiu de imediato funções importantes na admi-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, nistração estadual, como Procurador-Geral do Esta-
SrlIs e Srs. Deputados, assumo a tribuna neste mo- do, depois Secretário do Interior e Justiça, para final-
mento para render homenagem póstuma a um gran- mente, receber a honrosa incumbência de secreta-
de brasileiro, o jurista, professor e historiador Cole- riar a Comissão designada por Pedro Ludovico para
mar Natal e Silva, orgulho do povo goiano e espe- escolher as terras para a edificação da nova Capital,
cialmente de minha querida terra natal. Niquelândia, Goiânia. Essa Comissão foi presidida pelo notável e
a antiga São José do Tocantins do ciclo do ouro, saudoso Arcebispo de Goiás, Dom Emmanuel Goes
que tem a honra de tê-lo com filho. de Oliveira.

Nascido no dia 24 de agosto de 1907, filho de Não ficou somente na esfera administrativa a
Marcelo Francisco da Silva, jurista, Procurador da missão do jovem jurista. Conhecedor dos fenôme-
República, Deputado Federal por várias legislaturas nos sociais e culturais e homem de visão, reuniu os
e Vice-Presidente de Goiás, e de Eurídice Natal e intelectuais da terra e fundou o Instituto Histórico e
Silva, intelectual primorosa, uma das mulheres mais .Geográfico de Goiás, hoje com sede própria em
importantes de sua geração, que chegou a fundar, Goiânia, onde estão os documentos mais antigos e
na antiga Capital do Estado, no ano de 1904, a Aca- importantes da historiografia goiana.
demia de Letras de Goiás, Colamar Natal e Silva Como professor de História de Goiás, familiari-
herdou do ilustre casal o amor à cultura e às tradiçã- zado com as obras de Americano do Brasil, Cunha
es goianas. Seguindo os passos do pai, ingressou Mattos, Alencastro, Saint-Hilaire e Silva e Souza,
no mundo jurídico, bacharelando-se em Direito na Colemar Natal e Silva escreveu, em 1935, o livro
antiga Universidade do Brasil, onde viveu intensa História de Goiás, em dois tomos, com prefácio do
vida acadêmica, fundando o Centro Goiano, entida- notável brasileiro Conde de Afonso Celso, seu pro-
de que congregava os goianos radicados no Rio de fessor na Faculdade de Direito.
Janeiro e cuidava dos interE~sses de Goiás, divulgan- No princípio dos anos 30, o nome de Colemar
do suas riquezas e assessorando os Congressistas Natal e Silva já se destacava como legítimo defensor
goianos no Parlamento Nacional, bem com auxilian- dos interesses de Goiás, inclusive na consolidação
do Henrique Silva e Americano do Brasil na publica- do espaço físico goiano, como no caso da disputa
ção da revista A Informação Goiana, que circulou fronteiriça com Minas Gerais, então defendida pelo
no Rio de Janeiro no período de 1917 a 1935, hoje ilustre advogado mineiro Milton Campos. Com sabe-
raridade bibliográfica. doria e prudência, Colemar obteve o acordo que pôs

Ainda no Rio de Janeiro, aos 21 anos incom- fim àquela pendência que se arrastava por centenas
pletos, apaixonado pelas idéias democráticas de Rui ·de folhas processuais.
Barbosa, o jovem Colemar publicou seu primeiro Ii- Com a mudança da Capital do Estado para
vro em 1928: Rui Barbosa, em seu tempo em seu Goiânia, a participação de Colemar Natal no pro-
meio, prefaciado por Baptista Pereira, que assim se cesso de desenvolvimento da nova metrópole que
expressou sobre a obra: O seu livro, no estado atual surgia no Centro-Oeste foi de notável importância.
dos estudos ruianos, está na linha do que é possível Foi ele o intelectual participante, o conselheiro cul-
fazer. Escrito num estilo ardente, vibrante, e de um tural, o homem de idéias, sempre ao lado de Pe-
entusiasmo sadio, essa obra juvenil é uma admirável dro· Ludovico, na consolidação de Goiânia. Dizia
síntese da grande figura de que se ocupa. Colemar que uma cidade não se constrói somente

Recém-diplomado, retomou Colemar a Goiás. com bases materiais; é preciso, antes de tudo,
Poderia, se quisesse, ter continuado na antigaCapi- .,m~sclar com a argamassa espiritual o cadinho
tal da República, tanto foram os convites, no magis- ç!Jltural de que necessita para crescer na tecitura
tério, na administração pública, mas falaram mais :<~.Iei, da ética, do sentimento e do calor humano.
alto as raízes goianas, o sentimento de amor à terra, Não foi à toa que Goiânia, fundada em 1933, so-
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mente foi inaugurada em 5 de julho de 1942, no cha- Rádio Universitária e da Imprensa Universitária. Foi
mado Batismo Cultural, reunindo as mais expressi- a sua grande obra. Nesses 35 anos de existência
vas autoridades do mundo político e cultural brasilei- não há como não reconhecer o papel exercido pela
ro, data em que circulou a famosa revista oeste, Universidade Federal de Goiás no contexto cultural
eminentemente cultural, que abrigou os mais proe- e científico brasileiro.
minentes intelectuais goianos e que muito concor- Abro um parêntese aqui para dizer, com muito
reu para difundir a nova Capital. orgulho, que faço parte do corpo docente da Univer-

Antes do Batismo Cultural de Goiânia, em sidade Federal de Goiás, como professor de Direito
1939, Colemar Natal e Silva fundou a Academia Constitucional da Faculdade de Direito, licenciado
Goiana de Letras, hoje respeitada instituição cultural para cumprir esta nobre missão no Parlamento Bra-
goiana, com sede própria na Casa Colemar Natal e sileiro.
Silva, residência onde, por muitos anos, morou seu Dizia Bertold Brecht que há homens que lutam
fundaOor. Quis o destino que o fundador da Acade- por um dia e são importantes. Há homens que lutam
mia GQiana de Letras fosse o filho de Eurídice Natal, por alguns anos, e são necessários. E há homens
aquela \jovem de 18 anos que, em 1904, na antiga que lutam a vida inteira: estes são indispensáveis.
Capital Goiana, havia fundado a Academia de Letras Colemar foi indispensável na construção espiritual
de Goiás, de Goiás. Sua luta, suas idéias, forças em prol da

Em seguida, destacando-se nos meios cultu- cultura, da educação, essa argamassa espiritual de
rais e jurídicos do País, Colemar Natal e Silva publi- que ele tanto falava foram de fundamental importân-
cou, em 1940, Pareceres e Decisões, com prefácio cia na construção desse Goiás de hoje, berço de
do notável brasileiro Clóvis Bevillaqua, que assim se tantos homens e mulheres que ilustram o painel
expressou sobre a obra: Um dos trabalhos jurídicos científico e cultural da pátria brasileira. .
de Colemar, publicado no Correio da Manhã, o ano Colemar Natal e Silva foi um intelectual de pen-
passado, agradou tanto a Evaristo de Moraes, o sarnento e ação. Faleceu no dia 23 de fevereiro pró-
nosso egrégio criminalista, que espontaneamente o ximo passado, aos 88 anos de idade, dos quais 60
considerou um dos mais substanciosos estudos dos foram dedicados à ação cultural. Presidiu o Instituto
últimos tempos. Diz mais Clóvis Bevillaqua: Quis o Histórico e Geográfico de Goiás até recentemente,
Dr. Colemar Natal e Silva que eu estivesse ao seu quando foi obrigado a afastar-se por decisão mécli-
lado no livro Pareceres e Decisões, com que veio ca, devido ao seu precário estado de saúde. Era
enriquecer a literatura jurídica do Brasil. É grata a uma rotina de vida. Todas as manhãs aquele 000-
companhia de um colega inteligente, perfeito conhe- genário de olhos pequenos, brilhantes, despachava
cedor do caminho, que vai, galhardamente, seguin- com os funcionários, respondendo correspondên-
do o rio de idéias que sabe transmitir com muita cla- cias, preparando reuniões, convocando sócios e
reza e persuasão. idealizando projetos. Colemar Natal e Silva foi um

Só por isso já merecia Colemar Natal e Silva lu- homem da 2511 horas, pois as 24 horas do dia eram
gar proeminente na galeria dos homens ilustres de poucas para segurar as idéias que saíam de sua ca-
Goiás. Mas o Estado lhe deve muito, muitíssimo mais. beça, de seu corpo franzino e de baixa estatura.
Sobretudo em outro empreendimento que ainda hoje é Uma de suas características marcantes era o
orgulho maior de todos os goianos: foi ele o criador da respeito e o carinho aos novos valores; jovens que
Universidade Federal de Goiás, em 14 de dezembro despontavam no cenário jurídico e cultural de Goiás
de 1960, e seu primeiro Reitor. Idealista e sonhador, recebiam dele o maior incentivo. Levava-os para as
Colemar sentia que, com a aproximação de Brasnia, entidades que presidia, estimulando-os, orientando-
Goiás iria dar um salto no processo de desenvoMmen- os, mostrando a eles que a glória só se consegue
to, pois aumentaria rapidamente a população, e para através de sacrifícios, pois em todos os caminhos,
isso precisaria de mão-de-obra qualificada para admi- por mais curtos que sejam, há sempre a pedra de
nistrar os problemas advindos com o surto populacio- Drummond, obstáculo necessário para atingir a per-
nal e ocupar e dinamizar os espaços produtores de ri- feição.
quezas. Para isso só havia um caminho: criar a Uni- Lembro-me de· sua atenção para comigo, re-
versidade Federal de Goiás, com a união de várias fa- cém-formado em advocacia e já integrando o quadro
culdades que funcionavam isoladamente e a fundação de professores da Universidade Federal de Goiás,
de outras faculdades, corno a de Medicina, Engenha- quando recebi o seu honroso convite para entrar no
ria, Agronomia e Veterinária, bem como a criação qa vetusto Instituto dos Advogados de Goiás, entidade
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fundada por ele, que congrega as personagens mais
importantes do mundo jurrdico goiano. Senti-me trê
mulo; era honraria demais para um jovem iniciante
nas Ciências Jurrdicas, dar minhas alegações para
não aceitar. Colemar Natal, coerente em suas deci
sões, não deu ouvido aos meus argumentos e provi
denciou a solenidade, que contou também com a
posse dos ilustres goianos, escritores e juristas Pe
dro Celestino da Silva Filho (ex-Parlamentar desta
Casa) e Getúlio Targino ele Lima.

Foi uma solenidade inesquecrvel, marcante na
minha vida; nunca imaginei que um dia seria sauda
do por um homem que dE~sde menino eu já admirava
e cresci admirando, pois Colemar Natal e Silva era
desses homens que quanto mais envelhecem mais
projetam seu nome na sociedade, tornando-se mo
delo e espelho para as novas gerações.

Casado' com a ilustre goiana, professora e es
critora Genezi de Castro e Silva, de intensa vida de
dicada à cultura goiana, principalmente no magisté
rio e no jornalismo, com quem teve as filhas Moema,
Marisa, Magaly e Marilda, todas integradas ao uni
verso sócio-cultural de Goiás, Colemar Natal e Silva
foi um verdadeiro varão de Plutarco.

Não há, na feliz expressão do historiador José
Mendonça Teles, nenhuma instituição cultural em
Goiás que não tenha sido fundada por ele ou que
não tenha recebido o apoio de suas idéias-forças.
Foi um homem de seu tempo. Viveu-o intensamente.
Foi um construtor de futuros.

Assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
nestas palavras de respeito e saudade, reverencio a
memória de um homem que morreu pobre, mas hon
rado e enriquecido nas páginas da História. Deixou
um legado de cultura, de respeito e amor à terra
Goiana. Eu seria injusto se não registrasse neste
Parlamento a lembrança desse ilustre brasileiro que
tanto honrou a Goiás, ao Brasil e, especialmente, à
minha querida Niquelândia, que não é somente a
terra do nrquel que movimenta a caldeira da econo
mia brasileira, mas sobretudo a terra de Colemar
Natal e Silva, o condutor de gerações.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Conce
do a palavra ao Deputaelo José Pinotti, pela ordem.

O SR. JOSÉ PINC)TTI (BlocoIPMDB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, em primeiro lugar, faço minhas as pala
vras do Deputado Arnaldo Faria de Sá em relação
aos funcionários desta Casa. No meu entendimen
to, é de justiça a equiparação com o Senado Fede
ral. Espero que as autoridades competentes sejam
sensrveis a isso.

Em segundo lugar, e muito rapidamente, tra
go apenas um lamento, para que seja ouvido no
Programa A Voz do Brasil e os brasileiros possam
saber que existem Deputados em desacordo com
essa barbaridade aprovada, o projeto do Senado,
referendado por esta Casa, sobre a Lei das Paten
tes.

Deixo registrado o fato de que esse projeto
acaba com a indústria nacional de medicamentos,
acaba com o desenvolvimento cientrfico e tecnológi
co brasileiro, que é a base do nosso desenvolvimen
to, da nossa riqueza e também das soluções para as
injustiças sociais. Esse projeto acaba também com a
pesquisa cientrfica na área biológica, uma vez que
se aprovou a possibilidade de os microorganismos
serem patenteados.

Infelizmente, como a questão é altamente com
plexa, faltou a esta Casa tempo para aprofundar o
debate. Tenho certeza de que os Deputados desta
Casa, se conhecessem as conseqüências do que foi
aprovado recentemente, ou seja, o Projeto do Sena
do sobre Lei das Patentes, não votariam favoravel
mente, até porque ficou combinado que farramos
três destaques para votação em separado dos dis
positivos referentes à produção local, aos microorga
nismos e à exaustão de direitos, e essa combinação
não foi respeitada pelo Plenário desta Casa, tendo
sido votado na rntegra o projeto do Senado, que, a
meu ver, é um projeto lesa-pátria. O futuro dirá, e o
arrependimento chegará.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Conce

do a palavra ao nobre Deputado Wigberto Tartuce,
pela ordem.

O SR. WlGBERTO TARTUCE (BlocoIPPB-DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, farei três breves considerações. Pri
meiro, quero comunicar à Mesa o falecimento da
Sra. Maria Augusta, mãe do Deputado Benedito Do
mingos. Enviamos ao nobre Deputado Benedito Do
mingos nossas condolências pelo falecimento pre
maturo de sua mãe, D. Maria Augusta. Infelizmente,
tomei conhecimento do fato há poucos instantes e
não tive como levar pessoalmente o meu abraço ao
nobre Deputado Benedito Domingos, o que pretendo
fazer assim que terminar a sessão.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, quero lem
brar que hoje seria o último dia para a tomada de
uma medida pela Mesa com relação aos funcioná
rios desta Casa. Muitos Parlamentares utilizaram a
palavra nesse sentido. Quero apenas fazer um pe
queno adendo: precisamos cumprir a lei. E se não



3- Que a Presidência do Conselho Curador do
FGTS reveja os critérios de distribuição espacial dos
saldos desse fundo, pondo termo à discriminação
sofrida por Santa Catarina, a cada revisão que se
faz desses mesmos critérios.

4- Que a Caixa Econômica Federal, através do
BNDES, se empenhe na captação de recursos ex
temos para aplicação no ramo imobiliário, operando,
também, com spread, a taxas civilizadas.

5 - Que tanto o Sistema Financeiro de Habita
ção (SFH) quanto o Sistema Hipotecário (SH) ado
tem procedimentos diferentes dos que hoje vigoram
para o pagamento da prestação da casa própria ao
órgã<;> financeiro.

6 - Cumprimento da Lei n!2 4.595/64 e Resolu
ções pertinentes do Banco Central, pelas Socieda
des de Crédito Imobiliário (Bancos Privados).

7 - Que o Governo Federal crie modalidade de
empréstimo às empresas, para capital de girq, com
prazo de carência de vinte e quatro meses e amorti
zação em até cinqüenta meses, com juros anuais
não superiores a 9% e que a correção dos valores
tome, por base de cálculo, a TJLP - Taxa de Juros
de Longo Prazo.

8 - Que o Governo Federal, por meio de algum
mecanismo (depósito compulsório dos bancos, por
exemplo) financie diretamente o Banco credor, com
prazo de carência de 12 meses e amortização de 24
meses, no exato valor de crédito, substituindo, as
sim, o agente financeiro original na relação credor
devedor, sem implicar, para esse último, qualquer
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for pela extrema injustiça dos parcos salários que os nense da Indústria da Construção, preocupada com
funcionários desta Casa recebem, se não for pela os índices alarmantes de desemprego, causado,
magnanimidade da Mesa da Câmara dos Deputa- principalmente, pelo desaquecimento da Construção
dos, que seja pelo menos em cumprimento à lei, à Civil, vem apelando para o Governo Federal por me-
nossa Constituição. Espero que essa novela acabe didas emergenciais que possam reativar o setor,
rapidamente e tenha efeito retroativo, porque na ver- dentre as quais podemos destacar:
dade, o funcionário público tem esse direito desde o 1- Que todas as contribuições sociais e previ-
mês de janeiro do ano de 1996. denciárias incidentes sobre a mão-de-obra, com

Finalmente, utilizarei a palavra para trazer ao contrato de trabalho em vigor a partir de 1!2 de maio
conhecimento de V. Exas. o fato de que o Brasil foi do ano em curso, sejam mensalmente consignadas
dividido em quatro pelos Parlamentares desta Casa, em conta específica das empresas contribuintes
Centro-Oeste e Norte, Sudeste, Sul e Nordeste. E os para, a partir de maio de 1997, ser quitadas em par-
Deputados irão hoje à minha residência, onde reali- celamento de até sessenta meses, sem implicar inci-
zaremos uma partida de futebol. Quero convidar não dência de juros ou multa de qualquer espécie.
só V. Exa., mas todos os Srs. Deputados que se dis- 2 - Que o Banco Central do Brasil deixe de es-
puserem a participar, aqueles que gostam de espor- tabelecer teto para financiamento habitacional ao
te, para comparecerem à minha residência. adquirente final, respeitada, evidentemente, a pro-

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Aceita- porcionalidade entre o comprometimento da renda
mos o convite de V. Exa. que deveria ter sido feito do mutuário e o valor do financiamento a ser pactua-
às 16h, para que pudesse ter sido aceito pelos 525 do.
Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Conce
do a palavra ao Deputado Leonel Pavan, pela or
dem.

O SR. LEONEL PAVAN (PDT-SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a crise do desemprego, a recessão e a fal
ta de uma política de reaquecimento da economia
nacional têm afetado setores econômicos que sem
pre mantiveram equilíbrio financeiro e contas em dia.

Nossa preocupação hoje volta-se para o setor
de construção civil, especialmente o de meu Estado,
Santa Catarina, onde os empresários estão sentido
profundamente as conseqüências do desaquecimen
to da economia nacional.

Num farto e consistente documento, a Câmara
Catarinense da Indústria da Construção reuniu o
Projeto Emergencial Catarinense da Construção e
encaminhou-o ao Presidente Fernando Henrique
Cardoso, propondo soluções para resolver a crise do
setor.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a preocupação
dos construtores catarinenses coincide com a nossa,
é a mesma que continuamente denunciamos, nesta
Casa, ao longo de nosso mandato: ou seja, ao que
parece, ironicamente, a fama de ser Santa Catarina
um Estado-modelo, sem problemas de monta, tem
servido de pretexto ao Govemo Federal para eximir
se de realizar projetos e aplicar recursos no Estado,
de molde a contribuir para o desenvolvimento barri
ga-verde.

Diante desta constatação, a Câmara Catari-
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ônus adicional decorrente da intermediação, nas
condições do item anterior.

9 - Que seja quebrado, com a máxima urgên
cia, o monopólio dos seguros de crédito habitacional
que os agentes financeiros impõem aos mutuários.

Como vimos, Sr. Prnsidente, Srs. Deputados, o
de que a construção civil barriga-verde precisa para
continuar empregando cerca de 140 mil catarinense
são medidas governamentais que ajudarão a recu
perar o setor e garantir o emprego de expressiva
parcela dos catarinenses.

Estima-se que, com a adoção das medidas
propostas, além da recuperação dos 29.500 empre
gos perdidos, sejam criados, até maio de 1997, no
mínimo mais 20.000 empregos. Esses quase 50.000
novos postos de trabalho poderão gerar, anualmen
te, dois milhões de metros cúbicos adicionais de
construção em empreendimentos públicos, indus
triais, comerciais e habitacionais.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos, em
nome de toda a bancada catarinense, apelar para o
Presidente Fernando Henrique Cardoso no sentido
de que olhe com carinho para as reivindicações dos
construtores catarinenses, consubstanciadas num
farto documento, encaminhado à Presidência da Re
pública no início do mês de abril, que, se atendido,
como já dissemos anteriormente, resgatará enorme
parcela da dívida social da União para com os cata
rinenses.

Enfim, como assevnram os construtores catari
nenses, O Estado de Santa Catarina, pela importân
cia de que, merecidamente, é credor no concerto da
Federação brasileira, deve ser tratado pelo Governo
Central com a solidariedade a que faz jus, mormente
quando é atingido por efeitos perversos de uma polí
tica sócio-econômico-fimmceira que não criou e da
qual não tem o comando, embora a reconheça opor
tuna e necessária.

Para finalizar, quero manifestar a minha solida
riedade aos Parlamentares e aos funcionários da
Câmara dos Deputados, que estão há muito tempo
reivindicando, apelando, implorando aos mandatá
rios desta Casa que reconheçam o seu trabalho.

Não poderíamos estar aqui fazendo projetos,
emendas, discursos e trabalhos internos não fosse a
competência, a seriedade, a desenvoltura e a dedi
cação do funcionário público, especialmente os des
ta Casa.

Apelamos para os mandatários desta Casa no
sentido de que, com carinho, atendam à reivindica
ção dos seus funcionários e dêem-lhes o tão mereci
do reajuste salarial.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Conce

do a palavra ao nobre Deputado Gonzaga Patriota,
pela ordem.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs.
Deputados, apelamos para o Sr. Secretário da Re
ceita Federal, Everaldo Maciel, no sentido de que,
na emissão das novas notificações do Imposto Terri
torial Rural - ITR, aja com mais democracia. Que S.
ExB convoque os Secretários Municipais e Estaduais
de Agricultura, os dirigentes da Confederação Nacio
nal da Agricultura, os sindicatos dos proprietários, os
sindicatos rurais, para ter uma idéia concreta sobre
o número de hectares de terra em cada região, em
cada município, em cada estado.

Propusemos uma ação de inconstitucionali
dade da distribuição da cobrança do ITR este ano,
e o Sr. Secretário da Receita Federal já cancelou
essas notificações - sabemos que com grande
prejuízo para a União, para o Ministério da Fazen
da, porque milhões de notificações já haviam sido
distribuídas.

Queremos agradecer ao Ministro Pedro Malan
e ao secretário Everardo Maciel a atenção, mas fa
zemos este apelo para que S. Exlils. não pequem
mais, não errem de maneira inaceitável, como erra
ram. Mesmo que as notificações não possam mais
ser distribuídas este ano - pode até demorar um ano
-, que sejam feitas com critério, com cuidado, para
evitar erros já cometidos.

Queremos também solidarizar-nos com todos
os oradores que nos antecederam, em particular
com todos os funcionários da Câmara dos Deputa
dos, que há meses - eu diria desde o início desta
Legislatura - vêm desenvolvendo um esforço sobre
humano, por intermédio da sua associação e dos
seus líderes, para convencer a Mesa da Câmara dos
Deputados a conceder-lhes a isonomia com os ser
vidores do Senado Federal.

Queremos manifestar a nossa solidariedade
aos bravos servidores da Câmara dos Deputados, e
que esta solidariedade também sirva de apelo para
que a Mesa, sensibilizada, possa resolver de uma
vez por todas esse problema.

Ao eminente Deputado, Governador eterno da
Paraíba Wilson Braga, meu companheiro de partido,
os meus agradecimentos.

VIII- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.
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o SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Compa
recem mais os Srs.:

Roraima

Luciano Castro - PSDB; Luis Barbosa - Bloco
- PPB; Moisés Lipnik - Bloco - PTB; Robério Araújo
- Bloco - PPB; Salomão Cruz - PSDB.

Amapá

Murilo Pinheiro - Bloco - PFL; Sérgio Barcellos
- Bloco - PFL; Valdenor Guedes - Bloco - PPB.

Pará

Nicias Ribeiro - PSDB; Olávio Rocha - PSDB;
Paulo Rocha - PT; Paulo Titan - Bloco - PMDB;
Raimundo Santos - Bloco - PFL; Socorro Gomes 
PCdoB; Ubaldo Corrêa - Bloco - PMDB; Vic Pires
Franco - Bloco - PFL.

Amazonas

Luiz Fernando - PSDB; Paudemey Avelino 
Bloco-PPB.

Rondônia

Silvernani Santos - Bloco - PPB.

Acre

Ronivon Santiago - Bloco - PFL; Zila Bezerra
- Bloco - PFL.

Tocantins

Paulo Mourão - PSDB; Udson Bandeira - Blo
co-PMDB.

Maranhão

Magno Bacelar - Bloco - PFL; Márcia Marinho
- PSDB; Mauro Fecury - Bloco - PFL; Pedro Novais
- Bloco - PMDB; Remi Trinta - Bloco - PMDB; Ro-
berto Rocha - PSDB; Sarney Filho - Bloco - PFL;
Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará

Leõnidas Cristino - PSDB; Marcelo Teixeira 
Bloco - PMDB; Nelson Otoch - PSDB; Pimentel Go
mes - PSDB; Pinheiro Landim - Bloco - PMDB; Ro
berto Pessoa - Bloco - PFL; Rommel Feijó - PSDB;
Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente Arruda - PSDB.

Piauí

Júlio Cesar - Bloco - PFL; Mussa Demes 
Bloco - PFL; Paes Landim - Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte

Laire Rosado - Bloco - PMDB; Ney Lopes 
Bloco-PFL.

Paraíba

Roberto Paulino - Bloco - PMDB.

Pernambuco

Mendonça Rlho - Bloco - PFL; Roberto Fontes
- Bloco - PFL; Roberto Magalhães - Bloco - PFL;
Sérgio Guerra - PSB; Severino Cavalcanti - Bloco 
PPB.

Alagoas

José Thomaz Nonõ - PSDB; Moacyr Andrade
- Bloco - PPB; Talvane Albuquerque - PPB.

sergipe

José Teles - Bloco - PPB; Marcelo Déda - PT;
Wilson Cunha - Bloco - PFL.

Bahia

Luiz Braga - Bloco - PFL; Luiz Moreira - Bloco
- PFL; Manoel Castro - Bloco - PFL; Mário Negro
monte - PSDB; Nestor Duarte - Bloco - PMDB; Pe
dro lrujo - Bloco - PMDB; Prisco Viana - Bloco 
PPB; Roberto Santos - PSDB; Roland Lavigne 
Bloco - PFL; Sérgio Carneiro - PDT; Severiano Al
ves - PDT; Ubaldino Júnior - PSB; Ursicino Queiroz
- Bloco - PFL.

Minas Gerais

José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL;
Márcio Reinaldo Moreira - Bloco - PPB; Marcos
Lima - Bloco - PMDB; Maria Elvira - Bloco - PMDB;
Mário de Oliveira - Bloco - PPB; Maurfcio Campos 
Bloco - PL; Mauro Lopes - Bloco - PFL; Newton
Cardoso - Bloco - PMDB; Nilmário Miranda - PT;
Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Delgado - PT; Phi
lemon Rodrigues - Bloco - PTB; Roberto Brant 
PSDB; Romel Anízio - Bloco - PPB; Sandra Starling
- PT; Saraiva Felipe - Bloco - PMDB; Sérgio Miran
da - PCdoB; Silas Brasileiro - PMDB; Sílvio Abreu 
PDT; Vittorio Medioli - PSDB; zaire Rezende - Blo
co-PMDB.

Espírito santo

Luiz Buaiz - Bloco - PL; Luiz Durão - PDT;
Nilton Baiano - Bloco - PPB; Rita Camata - Bloco 
PMDB; Roberto Valadão - Bloco - PMDB.

Rio de Janeiro

Laprovita Vieira - Bloco - PPB; Laura Carneiro
- Bloco - PFL; Uma Netto - Bloco - PFL; Márcia Ci
bilis Viana - PDT; Márcio Fortes - PSDB; Miro Tei
xeira - PDT; Moreira Franco - Bloco - PMDB; Noel
de Oliveira - Bloco - PMDB; Roberto Campos - Blo-



Alzira Eweron - Bloco - PPB; Atila Lins - Blo
co - PFL; Euler Ribeiro - Bloco - PMDB; João Tho
mé Mestrinho - Bloco - PMDB.

Acre

Mauri Sérgio - Bloco - PMDB.

Tocantins

Dolores Nunes - Bloco- PPB.

Maranhão

Albérico Filho - Bloco - PMDB; Antonio Joa
quim Araujo - Bloco - PFL; César Bandeira - Bloco
-PFL.

Mato Grosso

Roberto França - PSDB; Rodrigues Palma 
Bloco-PTB.
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CO - PPB; Roberto Jefferson - Bloco - PIB; Sérgio Deixam de comparecer os Senhores:
Arouca - PPS; Simão Sessim - PSDB. Amapá

São Paulo Raquel Capiberibe - PSB.
Jurandyr Paixão - Bloco - PMDB; ~oyu lha - Pará

PSDB; Luciano Zica - PT; Luiz Carlos I Santos -
Bloco - PMDB; Luiz Gushiken - PT; Maluly Netto José Priante - Bloco - PMDB.
- Bloco - PFL; Marcelo Barbieri - PMD~; Marqui- Amazônas
nho Chedid - Bloco - PSD; Marta Supjicy - PT;
Maurício Najar - Bloco - PFL; Nelson Marquezelli
- Bloco - PTB; Paulo Lima - Bloco - RFL; Régis
de Oliveira - Bloco - PFL; Ricardo Izar1- Bloco 
PPB; Salvador Zimbaldi - PSDB; Silvid Torres 
PSDB; Teima de Souza - PT; Tuga Ahgerami 
PSDB; Ushitaro Kamia - Bloco - PSB; 'i'adão Go
mes - Bloco - PPB; Wagner Rossi t Bloco 
PMDB; Welson Gasparini - PSDB; Zulai~ Cobra 
PSDB.

Distrito Federal

Maria Laura - PT; Osório Adriano ~ Bloco 
PFL; Wigberto Tartuce - Bloco - PPB.

Goiás

Jovair Arantes - PSDB; Lidia Quinéj.n - Bloco
- PMDB; Marconi Perillo - PSDB; Maria lValadão 
Bloco - PFL; Orcino Gonçalves - Bloco - PMDB;
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB; Pedro Canedo 
Bloco - PL; Pedro Wilson - PT; Roberto ~alestra 
Bloco - PPB; Rubens Cosac - Bloco 1- PMDB;
Sandro Mabel - Bloco -- PMDB; Vilmar Rocha 
Bloco - PFL; Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD.

Mato Grosso do Sul

Marilu Guimarães - Bloco - PFL; Nelson Trad
- Bloco - PTB; Oscar Goldoni - Bloco'- PMDB;
Saulo Queiroz - Bloco - PFL.

Paraná

Luciano Pizzatto - Bloco - PFL; L~iz Carlos
Hauly - PSDB; Maurício Requião - Bloco - PMDB;
Max Rosenmann - Bloco - PMDB; Nedsoh Micheleti
- PT; Nelson Meurer - Bloco - PPB; OdniQ Balbinotti
- Bloco - PTB; Padre Roque - PT; PaulQ Bernardo
- PT; Paulo Cordeiro - Bloco - PTB; Renato Johns-
son - Bloco - PPB; Ricardo Gomyde - P~doB; Val
domiro Meger - Bloco - PPB; Vilson San~ni - Bloco
- PTB; Werner Wanderer - Bloco - PFL.

santa Catarina

Leonel Pavan - PDT.

ceará

Antonio dos Santos - Bloco - PFL; Edson
Queiroz - Bloco - PPB; Edson Silva - PSDB; Paes
de Andrade - Bloco - PMDB; Zé Gerardo - PSDB.

Piauí

Heráclito Fortes - Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte

Cipriano Correia - PSDB; Henrique Eduardo
Alves - Bloco - PMDB.

Paraíba

Efraim Morais - Bloco - PFL.

Pernambuco

Antonio Geraldo - B!oco - PFL; Fernando Lyra
- PSB; Luiz Piauhylino - PSDB; Nilson Gibson 
PSB; Osvaldo Coelho - Bloco - PFL; Pedro Correa
- Bloco - PPB; Salatiel Carvalho - Bloco - PPB; Vi
cente Andre Gomes - PDr; Wolney Queiroz - PDT.

I
Alagoas

Olavo Calheiros - Bloco - PMDB.

sergipe

Bosco Franca - Bloco - PMN.

Bahia

Leur Lomanto - Bloco - PFL; Marcos Me
drado - Bloco - PPB; Simara Ellery - Bloco 
PMDB.
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Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Carlos Mosconi - PSDB;
Chico Ferramenta - PT; Lael Varella - Bloco - PFL;
Paulo Heslander - Bloco - PTB; Raul Belem - Bloco
- PFL; Sérgio Naya - Bloco - PPB; Tilden Santiago
-PT.

Espírito Santo

Theodorico Ferraço - Bloco - PTB.

Rio de Janeiro

Alexandre Santos - PSDB; Eduardo Mascare
nhas - PSDB; Francisco Dornelles - Bloco - PPB;
Lindberg Farias - PC do B; Maria da Conceição Ta
vares - PT; Rubem Medina - Bloco - PFL.

São Paulo

Antonio Kandir - PSDB; Duilio Pisaneschi 
Bloco - PTB; Helio Bicudo - PT; José Anibal 
PSDB; Robson Tuma - Bloco - PSL; Vicente Cas
cione - Bloco - PTB; Wagner Salustiano - Bloco 
PPB.

Mato Grosso

Rogerio Silva - Bloco - PFL; Tete Bezerra 
Bloco - PMDB; Welinton Fagundes - Bloco - PL.

Distrito Federal

Benedito Domingos - Bloco - PPB.

Goiás

João Natal- Bloco - PMDB.

Mato Grosso do SUl

Marisa Serrano - Bloco - PMDB.

Paraná

Ricardo Barros - Bloco - PFL.

santa Catarina

Paulo Bornhausen - Bloco - PFL.

o SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Encerro
a Sessão, designando para amanhã, quarta-feira,
dia 17, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

URG~NCIA
(Artigo 155, do Regimento Interno)

Votaçao

1
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

NQ 75-A, DE 1995
(DO SENADO FEDERAL)

Votação, em turno único, do Projeto de Lei Com
plementar nl! 75, de 1995, que acrescenta dispositivo
ao Código Eleitoral, a fim de permitir a ação resci
sória em casos de inelegibilidades; tendo pareceres
do relator designado pela Mesa em substituição à
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade,juridicidade e boa técnica
legislativa e, no mérito pela aprovação (Relator Sr.
Nilson Gibson).

Obs.: A matéria teve sua votação adiada em
14-12-95.

Discussao
2

PROJETO DE LEI NQ 117-A, DE 1995
(DO SR. BENEDITO DOMINGOS)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº
117, de 1995, que dispõe sobre a fixação do valor
das multas por inadimplência, constantes dos contra
tos de financiamento, de compra a prazo, de locação
de imóveis residenciais, de pagamento de taxas de
energia elétrica, de gás, de água e esgoto, de
telefone ou quaisquer outros tipos de contratos de
adesão. Pendente de parecer da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação.

URGaNCIA
(Art 151, I, "j", c/cart 52, do Regimento Interno)

Discussão

3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

NQ. 181-A, DE 1995
(COMISSÃO DE RELAÇÓES EXTERIORES)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nl! 181, de 1995, aprova o texto
da Emenda ao artigo XVII "f" do Acordo Relativo à
Organização Internacional de Telecomunicações
por Satélite "INTELSAT"; de 20 de agosto de 1971,
aprovada pela XIX Reunião da Assembléia da Or
ganização em 26 de outubro de 1994; tendo pare
ceres das Comissões: de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, pela aprovação (Re-
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lator: Sr.Paulo Heslander); e de Constituição e Jus
tiça e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa (Relator: Si'. Nilson
Gibson).

URG~NCIA
(Art. 151, I, "j", ele art. 52, § 6º- do .

Regimento Interno)
Discussao

4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

NQ 201-A, DE 1995
(COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto

Legislativo nQ 201, de 1995, que aprova o texto do
Tratado de Assistência Mútua em Matéria Penal, cele
brado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo do Canadá, em Brasília, em 27 de
janeiro de 1995. Pendente de Parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação.

5
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

NQ 239-A, DE 1996
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nQ 239, de 1996, que aprova o texto do
Acordo relativo à Cooperação Militar, celebrado entre a
República Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica do Paraguai, em 24 de agosto de 1995. Pendente
de pareceres das Comissões: de Defesa Nacional; e
de Constituição e Justiça e de R~ação.

AVISOS
PROPOSIÇOES EM FASE DE EMENDAS

OU RECURSOS

ARQUIV~M-SE, nos termos do artigo 163, § do 42 do
RI (face a aprovação do PL no- 131/95), a segtinte
proposição:

PL NR 334195 (FÁTIMA PELAES) - Dispõe sobre a
indenização da conclbina, no caso de acidente
de tr::t>aJho do companheiro.

ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 163,
combinado com o artigo 164, § do 4SI. do RI (face a
aprovação do PL l1J!l 2.865192), a seguinte
proposição:

PL N2 2.015 (SIDNEY DE MIGUEL) - Concede
indenização especial às vítimas da
substância Césio 137, no acidente ocorrido
em Goiânia, Estado de Goiá$•.

l-Emenda

11-Recursos

PROPOSIÇOES EM FASE DE RECURSO

1. CONTRA APRECIAÇAO CONCLUSIVA DE
COMISSAo - ART. 24, 11 PRAZO PARA
APRESENTAÇÃO DE RECURSO: ART. 58,
§ 12 INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART.
58, § 3!2 combinado com ART. 132, § 22

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS:
PROJETO DE LEI

NR 37-B195 (SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR) - Dá
nova redação ao artigo 190 do Código Penal
Militar, e dá outras providências.

ÚLTIMO DIA: 17-4-96

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
N2168-A195 (COMISSÃo DE CleNaA E TEQJOLOGIA,

COMUNCAçAO E INfORMÁTICA) - Aprova o
alo que at.*H'gapem~ à Aldo Alterosa de
GaIçOOo lifa., paa explora' SElIVQ> de
~ sooora em freqüência modulada, na
cidade de São José do Calçado, Estado do
Esprrito Santo.

ÚLTIMO DIA: 17-4-96

NR190-A/95 (COMSSAO DE ClOOA E TECNOLOGIA,
COMUNCAÇAo E INFORMATlCA) - AfxoJa o
ato que renova a concessão da Rádio
Charnonlx Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Mogi-Mlrim, Estado de São Paulo

ÚLTIMO DIA: 17-4-96

N2 196-A195 (COMSSAO DE CI~ClA ETECNOLOGIA,
COMUNICAÇAO E INFORMÁTICA) - Aprova
o ato que renova a permisssão da Rádio
Atlântica de Freqüência Modulada Ltda, para
explorar serviço de rooiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidOOe de Camélio
Procópio, Estado do Paraná.

ÚLTIMO DIA: 17-4-96
NR 206-A/95 (COMISSAO DE CI~A E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇAO E INFORMÁTICA) 
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Râdlo Globo Capital Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão), na cidade tle Brasilia,
Distrito Federal.

ÚLTIMO DIA: 17-4-96
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Nt. 212-A195 (COMSSÃO DE aOOA ETECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) 
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à FM Studio 96 Ltda., por 10 (dez)
anos, a partir de 9 de março de 1989, para
explorar, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, serviço de radiodifusão sonora em
freqOência modulada

ÚLTIMO DIA: 17-4-96
Nt. 213-A195 (COMSSÃO DE aOOA ETECNOLOGIA,

. COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) 
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Mostardas Ltda., para explorar, pelo
prazo de 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, ser:viço de radiodifusão
sonora em onda média de âmbito local, na
cidade de Mostardas, Estado do Rio
Grande do Sul.

ÚLTIMO DIA: 17-4-96
Nl214-A195 (COMISSAO DE aOOA E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) 
Aprova o ato que renova, de acordo com o
art. 33, § 30-, da Lei n2 4.117, de 27 de
agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir
de 7 de agosto de 1988, a permissão
outorgada à Rádio Clube de pf}mambuco
S/A., através da Portaria n2 293, de 8 de
dezembro de 1984, para explorar; na cidade
de Recife, Estado de Pernambuco, serviço de
radiodifusão sonora em freqOência modulada.

ÚLTIMO DIA: 17-4-96
Nl215-A195 (COMISSAO DE aOOA E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) 
Aprova o ato que renova a outorga deferida à
Rádio Encruzilhadense Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Encruzilhada do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul.

ÚLTIMO DIA: 17-4-96
W 216-A195 (COMISSÃO DE a~A E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁnCA) - Aprova o
ato que renova a permissã> oLtorgooa à Rádio
Terra Ltda, para explorar serviço de radiodifusã>
sonora em freqOência modulada, na cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

ÚLTIMO DIA: 17-4-96
Nl219-A195 (COMISSÃO DE a~aA E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) . 
Aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Ceres Ltda., para explorar serviço de
Radiodifusão sonora em onda média, na

cidade de Não Me Toque, Estado do Rio
Grande do Sul.

ÚLTIMO DIA:. 17-4-96
N!'- 225-A195 (COMISSÃO DE CI~aA E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) 
Aprova o ato que outorga permisssão à
Rádio Tucano FM Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão 's.onor~ em freqOência
modulada, na ciç:l~de de Tucano, Estado da
Bahia.

ÚLTIMO DIA: 17-4-96
N!'- 2Zl·Al95 (COMISSÃO DE ClOOA E TECNOLOGIA,

'CÇ>MUNICAÇ'AO E INFQRMÁTICA) 
Aprova o ato que renQV8 a concessão
outorgada à, Televisão Ga~cha S/A., para
exp,lor,ar serviço de radiOdifusão de .som~ e
imagens (televi~ão), ná ~i!=fade de Porto
Alegre, Estado.'do Rio Gr'ande do Sul.

ÚLTIMO DIA: '17-4-96
N!'- 228-A195 (COMISSÃO DE CIêNCIA E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFoRM:4nCA) - Aprova
a .ato que r~nqya. a permissão outorgada à
Rádio Liberdade do Rio Grande do Sul Ltda.,
para explorar,;serviço de.,radiodifusão sonora
em ,freqOêncta modulada.i,' na cidade de
Viamão, Estado do Rio Grande do Sul:

ÚLTIMO DIA: 17-4-96
N2 229-A195 '(COMISSÃOPE aaNOA E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E, INFORMÁTICA) 
Aprova o ato que renova a concessão da
Lins Rádio Clube Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão .sonora em onda média, na
cidade de Lin~, Estado de São Paulo..

ÚLTIMO DIA: 17-4-96

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO M~RITO,
CONTRÁRIOS (Art 133)

PROJETOS DE LEI:

N~ 2.002/91 (JACKSON PEREIRA) - Dispõe sobre a
cobrança de tarifa local de telefonia nas
regiões metropolitanas.

ÚLTIMO DIA: 17-4-96
N!I. 2.638/92 (JACKSON PEREIRA) - Dispõe sobre a

responsabilidade dos administradores públicos
pela falta de recolhimento dos encargos
trabalhistas e previdenciários.

ÚLTIMO DIA: 17-4-96
Nl!. 317/95 (HUGO RODRIGUES DA CUNHA) 

Dispõe sobre o ressarcimento de despesas
efetuadas pelo usuário no financiâmento da
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extensão de redes de abastecimento de
água, de coleta de esgoto sanitário e de
fornecimento de energia elétrica. .

ÚLTIMO DIA: 17-4-96
N2. 679/95 (PEDRO NOVAIS) '- Dispõe sobre a

proibição de instalação de agências < e
escritórios de negócios do Banco do Nordeste
do Brasil S/A., e Banco da Amazônia S/A.

ÚLTIMO DIA: 17-4-96
N2 729/95· (SIMÃO SESSIM) - Dispõe sobre o

direcionament> dos recursos captados pelas
entidades integrantes do Sistema Financeiro de
Habitação - SFH, e.dá outras providências.

ÚLTIMO DIA: 17-4-96' . o ••

N2 763195 (VILSON SANTlNI) - Dispõe sobre a
assistência médica em aeronaves de vôos
comerciais de passageiros.

ÚLTIMO DIA: 17-4-96
N2 809/95 (RITA CAMATA) - Altera a Lei n2 7.766,

de 11 de maio de 1989, que "dispõe sobre o
ouro, ativo financeiro, e sobre seu tratamento
tributârio~ .0

ÚLTIMO DIA: 17-4-96

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO
- ART. 54 (SUJEITAS A DalBERAÇÃO DO
PLENÁRIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR,
NOS TERMOS DO ART.. 144) PRAZO PARA
APRESENTAÇÃO DE RECURSO: ART. 58,
§ 1º-INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: ART.
58, § ~Combinado com ART./132, § 22

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU.
ORÇAMENTÁRIA ': . .

PROJETOS DE LEI: : .' ,

N!'-1.691191 (ZAIRE REZENDE) - Q>ncede incerüfo fiscal
às errpresa:; que~~
stjeios 00 SElIViçx) miIa'obrigaório. .

ÚLTIMO DIA: 17-4-96

Nº- 1.826/91 (SENADO FEDERAL) - Cria os Bônus
para Proteção Ambiental - BPA, com o fim de
proporcionar aporte adicional de recursos ao
Fundo Nacional de Meio Ambiente, instituído
pela Lei nº- 7.787, de 10 de julho de 1989, e
dá outras providências.

ÚLTIMO DIA: 17-4-96
Nº- 3.457/92 (MAX ROSENMANN) - Cria incentivo

fiscal do If1l)Osto sobre Prodttos IndustriaizEKbs
- IPI, para indústrias que venham a se
estabelecer em municípios, na<; condições que
especifica.

ÚLTIMO DIA: 17-4-96
Nº- 3.566/93 CNALDOMIRO FIORAVANTE) -Isenta

da contribuição para a Seguridade Social o
. proprietário de construção residencial
unifamiliar, nos casos que especifica.

ÚLTIMO DIA: 17-4-96
Nº- 4.242/93 (LUCIANO PIZZATTO) - Isenta do

.Imposto sobre Produtos Industrializados e do
. Imposto de Importação as armas adquiridas
por policiais, e dá outras providências.

ÚLTIMO DIA: 17-4-96
Nº- 34195 (CUNHA BUENO) - Restabelece o incentivo

fiscal que menciona e dá outras providências.
ÚLTIMO DIA: 17-4-96

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº- 59/95 (JORGE ANDERS) - Altera a redenção do
artigo 28 da Lei Complementar rfJ. n, de 13 de
julho de 1993 que "institui o Imposto Provisório
sobre a Movimentação ou a Transmissão de
Valores e de Créditos· e Direitos de Natureza
.Financeira -IPMF, edá outras providências".

.ÚLTIMO DIA: 17-4-96

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

~ 142195 (COMISSÃO DE RELAçOES EXTERIORES)
- Aprova o texto do Acordo entre o Governo da
Rep(blica Federativa do Brasil e o GQvemo dos
EstOOoS'._ Unidos da América sobre ise~

mútua de tribIJos às respectivas Missões
Diplomática; e Repartições ConSulares num e .
noutro país, concluído em Brasnia no dia 2 de

I.
dezembro de 1994, por troca,de notas.

ÚLTIMO DIA: 17-4-96
,

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDIClALlDADE
ART. 164, § 12 (SUJEITOS A DELIBERAÇÃO
DO PLENÁRIO, APóS OUVIDA A CCJR,
NOS TERMOS DO ART. 164, § 2il e § 32)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE
RECURSO: ART. 164, § 29-

PROJETOS DE LEI:

N~ 1.569/91 (JACKSON PEREIRA) - Determina a
obrigatoriedade de constar nos rótulos de
bebida; aIoo6Iicas ::Diertência de prejldcialida:Je
à salrle. (Apensado: Pl. rP 4.049193 do Dep.
Jair Bolsonaro)

ÚLTIMO DIA: 17-4-96
N2 3~5 (SENADO FEDERAL) - Dá nova redação

aos artigos 12 é 7P: da Lei n2 8.727, de 5 de
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novembro de 1993, e prorroga o prazo
previsro em seu arl 15.

ÚLTIMO DIA: 17-4-96
N2 749195 (MAURICIO NAJAR) - Cria o Fundo de

Financiamento ao Crédito Educativo para o
amparo a estudantes carentes e dá outras
providências.

ÚLTIMO DIA: 17-4-96
N2 874195 (FRANCISCO DORNELLES) - Altera a

tabela para cálculo do Imposto de Renda
incidente sobre rendimenros percebidos por
pessoas físicas. .'

ÚLTIMO DIA: 17-4-96
N9-1.344195 (JAIME MARl1NS) -Altera a lei fP. 7.357,

de 2 'de setermro de 1985, que "dispõe sobre o
cheque, e dá outras providências.

PRAZO 4ll DIA: 16-4-96
N2 1.829/98 (NEWTON CARDOSO) - Modifica' a

denominação "Dia do :rrabalho" para "Dia do
Trabalhador".

ÚLTIMO DIA: 17-4-96

SUJEITO A DEVOLUÇAO AO AUTOR, nos termos
do artigo 137, § 1g, do RI. Prazo para
apresentação de 1'9CU'S0 artigo 137, § 22 (5
sessões). As seguintes proposições:

PROJETOS DE LEI

N2 1.552198 (PAULO CORDEIRO). - Cria o órgão
regulador das telecomunicaQÕes no País,
auxiliar do Poder Executivo, denominado
ComissAo Federal de· TeIecomUnlcaQÕes 
CFT e dá outras providências.

ÚLTIMO DIA: 17-4-96
N2 1.580198 (NILSON GIBSON) - Denomina "Cecílio

Galvão a Escola Agrotécnica Federal de Belo
Jardim, no Estado de Pernambuco:

ÚLTIMO DIA: 17-4-96
N21.567198 (LEONEL PAVAN) -lnsIhi a~

de recOOasIrametto~dos~
porb:Ktores de Cateiras de Tr8Jeh) e Pr8W:têIdas
SociaI- CTPS, jll1to ao M"mistério 00 TniJaIho.

ÚLTIMO DIA: 17-4-96' -

N2 1.598/98 (JAIR BOLSONARO) - Restabelece a
vinculação à União dos Policiais Militares e
dos Bombeiros do antigo Distrito Federal,
optantes de acordo com o art. 46 da lei rP
4.242 de 17 de julho de 1963, transferidos
ao então Estado da Guanabara, atual
Estado do Rio de Janeiro, e dá outras
providências.

ÚLTIMO DIA: 17-4-96

RELAÇAO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
PARA O GRANDE EXPEDIENTE NO PERIOOODE

- ABRIL de 1998 -

Data Dia ela semana Hora Nome

17 4A- feira 15:00 Vanessa Felippe
15:25 PedroHenry

18 5ª-feira 15:00 Haroldo Uma
15:25 Julio Casar

19 ()!l- feira 10:00 .Gílney Viana
10:25 Wt:ildomiro Fioravart&
10:50 Alberto GoIdman
11:15 sarney Filho
11:40 Arlindo Chinaglia
12:05 José Thomaz NonO
12:30 José Chaves
12:55 Gervásio Oliveira
13:20 Julio Redecker

22 2A-feira 15:00 Maria Laura
15:25 José Luiz Clerot
15:50 Ceci Cunha
16:15 Ivandro Cunha Lima
16:40 Ricardo Gomyde
17:05 João Pizzolatti
17:30 Moacyr Andrade
17:55
18:20 Raquel Capiberibe

23 SA-feira 15:00 Edson Silva
15:25 Pimentel Gomes

24 4A- feira 15:00 Luiz Buaiz
15:25 Veda Crusius

25 5&-feira 15:00' Roberto Valadão
.1.5:25 Expedito Júnior

26 6&-feira 10:00 Melaquíades Nero
10:25 . An1onio C. Pannunzio
10:50· .Talvane Albuquerque
11:l5 Vicente Cascione
11:40 Antonio Brasil
12:05 Manoel Castro
12:30 FeuRosa
12:55 Efraim Morais
13:20 Chicão Brigido
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29 2&-feira 15:00 Osvaldo Biolchi
15:25 Jair Siqueira
15:50 Roberto Pessoa
16:15 Luiz Durão
16:40 Cesar Bandeira
17:05 Cunha Lima

17:30 Cassio Cunha Lima
17:55 Elias Murad
18:20 Aldo Rebelo

30 31- feira 15:00 Eraldo Trindade
15:25 Marcelo Barbieri

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I • COMISSOES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA E,
POUnCA RURAL

Sala T-10, Anexo 11

PAU T A N° 5/96

Local: Plenário 6 - Anexo 11
Horário: 11 horas

A .. Proposições sujeitas à apreciaçlo
conclusiva das Comissões:

REUNIAo DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
CONJUNTA COM A COMISSAo

ESPECIAL DESTINADA A ESTUDAR
OS PROJETOS PÚBLICOS FEDERAIS

DE IRRIGAÇÃO E RECURSOS
HíDR~COS

Local: Plenário 6 - Anexo"
Horário: 9h30min

ASSUNTO:
"Ações da Companhia de Desenvolvimento do
Vale do SAo Fancisco· CODEVASF· para o
ano de 1996."

CONVIDADO:
• Sr. AIRSON BEZERRA LOCIO, Presidente
da Companhia de Desenvolvimento do Vale
do SAo Francisco .. CODEVASF

1 -

2-

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 100/95 - do Sr. Odelmo
LeAo - que "Modifica a Lei nO 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, que 'regulamenta
dispositivos constitucionais relativos à reforma
agrária, previstos no Capítulo 111, Título VII, da
Constituição Federal'''.
RELATOR: Deputado ezrDIO PINHEIRO
PARECER: contrário
VISTA (CONJUNTA): concedida em 10/05195
aos Deputados Padre Roque e Nelson Meurer

TRAMITAÇÃO ORDINÃRIA

PROJETO DE LEI NO 1.550/91 - do Sr. Hilário
Coimbra - que "Dispõe sobre a reduçAo de
50% (cinqüenta por cento) do Imposto
Territorial Rural· ITR, incidente nos imóveis
rurais, localizados em áreas de várzeas na
Amazônia Legal e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ADÃO PRETTO
PARECER: favorável, com substitutivo
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3-

4-

5-

6-

7-

VISTA: concedida em 31/05/95 ao Deputado
Davi Alves Silva

PROJETO DE LEI N° 281/95 • do Sr. Valdir
Colatto - que "Dispõe sobre o uso e a
conservação do solo e da água no meio rural".
RELATOR: Deputado ABELARDO LUPION
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 44/95 • do Sr. Davi
Alves Silva - que "Dispõe sobre a criação do
Programa de Reestruturação da Agropecuária
Brasileira e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ADELSON SALVADOR
PARECER: contrário a este e às seis
emendas apresentadas na Comissão

PROJETO DE LEI N° 90/95 • do Sr. Aldo
Arantes - que "Dispõe sobre o transporte de
trabalhadores rurais ao local de trabalho".
~ELATOR: Deputado ANDRÉ PUCCINELLI
PARECER (REFORMULADO): f~vorável a
este, com 2° substitutivo, e contrário às cinco
emendas apresentadas na Comissão ao 1°
substitutivo
VISTA (CONJUNTA): concedida em 31/05/95
aos Deputados Padre Roque e Roberto
Balestra

PROJETO DE LEI N° 105/95 - do Sr. Odelmo
Leão· que "Dispõe sobre B' obrigatorieoade de
preparação de carne bovina em corte, por
matadouros frigoríficos e entrepostos
frigoríficos, em carcaças tipificadas e-·dá outras
providências".
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO
PARECER: favorável a este e contrário às
quatro emendas apresentadas na Comissão.
VISTA (CONJUNTA): concedida em 31/05/95
aos Deputados Dilceu Sperafico, José Fritsch
e Ivo Mainardi

PROJETO DE- LEI N° 111-A/95' - do Sr.
Odelmo Leão -que "Acrescenta artigo à Lei nO
8.171, de 17 de janeiro de 1991, que 'dispõe
sobre a política agrícola'".
RELATOR: Deputado CLEONÂNCIO
FONSECA
PARECER: favorável

Estatuto da Terra, e dá outras providências"'.
(Apenso PL n° 887/95)
RELATOR: Deputado DOMINGOS DUTRA
PARECER (REFORMULADO): contrário a
este e a seu apenso PL nO 887/95

9 - PROJETO DE LEI N° 257/95 - do Sr. José
Fritsch e outros 6 - que "Corrige distorções na
correção dos financiamen~os passados, regula
suas execuções e dá outras providências".
.RELATOR: Oeputado BETOLÉLlS'
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA: conqedida em 02/08/95 ao Deputado
Valdir Colatto -

10 - PROJETO DE LEI N° 283/95 - do Sr. Olávio
Rócha - que "Dispõe sobre a Política de
Garantia dos Preços Mínimos para o. feijão, o
arroz, o trigo e a mandioca".
RELATOR: Deputado NELSON
MARQUE'ZELLI
PARECER: favorável

11 - PROJETO 'DE LEi N°' 336-Al95 '. da S,..
Fátima Pelaes - que "Assegura à mulher, na
condição de cabeça-de-casal ou chefe de
família, o direito de aquisição de terras
públicas~..
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA
PARECER: favorável

12 - PROJETO DE LEI N° 471/95 - do Sr. AlrIon
Dipp - qúe "Dispõe sobre a descentralização
da Reforma Agrária".
RELATOR: Deputado JOÃO COSER
PARECER: favorável, com substitutivo

13· PROJETO DE LEI N° 4.479/94 - do Sr. Valdir
Colatto - que "Institui normas para a
preservação e a reconstituição do patrimônio
florestal brasileiro e dá outras providências".
(Apenso PL nO 163/95)
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA
PARECER: favorável a este, com 8 emendas,
e a seu apenso PL n° 163/95
VISTA: concedida em 09/08/95 ao Deputado
Beto Lélis

8 - PROJETO DE LEI N° 230/95 - do Sr. José
Coimbra - que "Altera a redação dos
parágrafos 1° e 2° e revoga os parágrafos 3° e
4° do artigo 65 da Lei n° 4.504, de 30 de
novembro de 1964, que 'dispõe sobre o

- lO.

COMISSAO DE CIENCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁnCA
Sala 13-T, Anexo 11
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A V I S O N° 02/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Inicio.: 08/04/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 7a Sessão
A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS ·DESTA
COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N° 1.287/95 - do Poder
Executivo - MSC nO 1.335/95 - que "Dispõe
sobre a exploração d,o Serviço Móvel Celular,
sobre telecomunicações por satélites e dá
outras providências."
RELATOR: Dep. AROLDE DE OLIVEIRA

A V I S O N° 03/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS·
Inicio.: 16/04/96 .
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 1- Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 1.63~/96 - do Sr. Inácio
Arruda - que "Dispõe a tradução dos filmes e
programas pelas emissoras de televisão cujos
sinais são recebidos mediante pagamento".
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS
PANNUNZIO

2 - PROJETO DE LEI N° 1.649/96 - do Sr. Luiz
Moreira - que "Altera os "caput" dos artigos 4°
e 5° da Lei nO 8.389, de 30 de dezembro de
1991, que "institui o Conselho de
Comunicação Social, na forma do artigo 224
da Constituição Federal, e dá outras
providências"".
RELATOR: Deputado JOSÉ JORGE

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTIÇA EDE REDAÇÃO'

PAU T A N° 13/96
(REMANESCENTE)

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 -

2-

3-

4-

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO
PL N° 4.018-B/93 - que "dispõe sobre a
arbitragem".
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela . constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa das emendas
e, no mérito, pela aprovação da Emenda nO
11, com subemenda, e pela rejeição das
demais
VISTA: Concedida em 19.03.96 ao Deputado
José Genoíno, que apresentou manifestação
escrita.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PL
N° 1.498-B/89 - (REABERTURA DE
DISCUSSÃO) - que "acrescenta dispositivo à
Lei nO 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que
estabelece normas para a concessão de
assistência judiciária aos necessitados":
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação da emenda, com subemenda
VISTA: Concedida em 21.03.96 ao Deputado
Milton Mendes, que apresentou manifestação
escrita

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PL N°
2.482-B/89 - que "cria e regulamenta o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Ciência e
Tecnologia'e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NESTOR DUARTE
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa do
Substitutivo
VISTA: Concedida em 21.03.96 ao Deputado
Vicente Arruda.

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO
PL N° 3.118-C/92 -' que "acrescenta
dispositivos à CLT - Consolidação das Leis do
Trabalho, visando obter celeridade na Justiça
do Trabalho". .
RELATOR: Deputado MATHEUS SCHMIDT
PARECER:. pela inconstitucionalidade do
Substitutivo da Comissão de Trabalho,
Administração. . e Serviço· Público e
prejudicialidade das Emendas de Plenário
VISTA CONJUNTA: Concedida em 09.04.96
aos Deputados Nilson Gibson, Milton Mendes
e Alzira Ewerton. .



09958 Quarta~féirã 17 DIÁRIO OÃ cÂMÂf{Âoos DEPUTADos Abril de 1996

5 - EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PL 2 
N° 4.087-B/93 - que "dispõe sobre o trabalho
temporário nas empresas urbanas, altera
dispositivos da Lei nO 6.019, de 3 de janeiro
de 1974 e dá outras providências".
RELATOR; Deputado JARBAS LIMA
PARECER: . pela constitucionalidade,

Ojuridicidade e técnica legislativa da emenda
VISTA CONJUNTA: Concedida em 09.04.96
aos Deputados Benedito' de Lira, Zulaiê
Cobra, Milton Mendes e Udson Bandeira.
Àdia'da a apreciação a pedido do relator em
16.04.96.

B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

EMENDAS OFEREC"iDAS EM PLENÁRIO AO
PL N° 8.052-A/86 - que "torna obrigatória a
publicação anual, por parte de todos os
órgãos da administração Direta e Indireta, das
despesas efetuadas com propaganda e
publicidade, discriminado o montante pago a
cada agência ou veículo beneficiado".
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO
PARECER: pela constitucionalidade,

.juridicidade e técnica legislativa das
Emendas 1,. 2 e 4; e pela prejudicialidade
da Emenda nO 3
'VISTA: Concedida em 17.08.95 ao Deputado
Jorge Wilson que apresentou mãnifestação
escrita.
Adiada a discussão a pedido da Deputada
Zulaiê Cobra em 16.04.96.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:'

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI N° 4.906/95 - do Senado
Federal (PLS 112/93) - que "altera o art. 19
da Lei nO 6.001, de 1973, dispondo sobre o
processo para a demarcação das terras
indígenas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela inconstitucionalidade e
injuridicidade deste e da emenda da
Comissão deI Defesa Nacional
VISTA: Concedida em 16.04.96 ao Deputado
Vicente Arruda.

3-

B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO
PL N° 1.706-B/89 - que "dispõe sobre as
sociedades cooperativas".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE
BARROS FILHO
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa das emendas
de nOs 8,9,13,15,18,19,20,21,24,25,26,27,31,
33,35, 36,44,47 e 48; e pela prejudicialidade
das emendas de nOs 1,2,3,4,5,6,7,10,11,
12,14,16,
17,22,23,28,29,30,32,34,37,38,39,40,41,42,43
,45,46 e 49
VISTA: Concedida em 25.04.95 ao Deputado
Hélio Bicudo que apresentou manifestação
escrita.
Adiada a discussão a pedido da Deputada
Zulaiê Cobra em 16.04.96.

4 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO
PL N° 1.716-A/89 - que "dispõe sobre a
exportação de madeira em toras e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: pela inconstitucionalidade
VISTA: Concedida em 16.04.96 ao Deputado
2Coriolano Sales.

5 - SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PL N°,
4.636-A/90 - que "acrescenta parágrafo ao art.
20 do Código de Processo Civil".

PRIORIDADE

PAU T A N° 14196

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4.004-A/93 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 415/93) • que
"toma obrigatória a inclusão do ensino de
língua espanhola nos currículos plenos dos
estabelecimentos de ensino de 1° e 20 graus".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA·
PARECER: peta constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e dos
PLs de nOs:425/95 e 594/95, apensados, das
emendas da Comissão de Educação, Cultura
e Desporto, com emenda
VISTA: Concedida em 11.04.96 ao Deputado
Adylson Motta.

6-



TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO. DE LEI N°· 4.676-AJ90 - do Sr.
Paulo Paim - que "dispõe sobre a capacidade
civil do maior de 16 (dezesseis) anos e menor
de 18 (dezoito) anos para o fim específico de
movimentação dos depósitos em Caderneta de
Poupança".
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTIA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com emenda
VISTA: Concedida em· 23.0S.a5 ao Deputado
Marconi PeriUo. O Deputado Hélio Bicudo
apresentou manifestação escrita.

PROJETO DE LEI N°' '4.215/93 - dó Senado
Federal (PLS nO 295/91) - que "dispõe sobre a
contagem dos prazos, concedidos às partes,
nos processos judiciais e administrativos".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: " pela.', constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e. no mérito,
pela aprovação

.PROJETO DE LEI N° .4.821-AJ94 - do Poder
Executivo (Mensagem :no 1.031/94) - que "dá
nova redação aos artigos 789 e 790 da
Consolidação' das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei na 5.452, de 1° de
maio de 1943".
RELATORA: Deputada ZULAI!: COBRA
PARECER: .. pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e da
emenda da Comissão. de Trabalho, de
Administráção e Serviço Público

13.- PROJETO DE LEI N°' 6.019-A/90;. do Sr.
Telmo Kirst ,. que:"cria o Programa de Crédito
Fundiário~'.-
RELATOR: Deputado' ADHEMAR 1)'=
BARROS FILHO
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e do
Substitutivo da Comissão de Agricultura e

12 -

11 ~

10 -

PROJETO DE LEI N° 1.90o-AJ91 - do Sr.
Virmondes Cruvinel - que "disciplina a
exploração direta de atividade econômica
pelo Estado. regulamentando o "caput" e §
3° do art. 173da Constituição Federal"..
RELATOR:Deputado GERSON PERES
PARECER: pela inconstitucionalidade e
injuridicidade deste e das emendas da
Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público

PROjETO DE LEI N° 4.204/93 - do Senado
Federal (PLS nO 20/93) - que "acrescenta
parágrafo ao art. 1.159. e inciso ao art. 1.162,
da Lei nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil). dá nova redação
ao art. 10 da Lei nO 3.071, de 1° de janeiro de
1916 (Código Civil), acrescenta' inciso ao art.

PROJETO DE LEI N° 191-B/91 - do Senado
Federal (PLS n° 329/89) - que "fixa critérios
para a realização de despesas' com
publicidade oficial". ' ..
RELATOR: Deputado PAES LANDIM .
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa do projeto e
das nove emendas apresentadas nesta
Comissão.
VISTA: Concedida em 17/08/95 ao Dep. Jorge
Wilson. Os Deputados Nilso'n Gibson e Jorge
Wilson apresentaram manifestação escrita.

PROJETO DE LEI N° 5.071':"6/90 - do Sr.
Fábio Feldmann .. que "dispõe sobre a
proteção das cavidades naturais subterrâneas,
em conformidade com 'os arts.' 20, inciso X, e
216, inciso V, da Constituição Federal e dá
outras providências". '..
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA
PARECER: pela ' constitucionálidade,
juridicidade, técnica legislativa deste e da
emenda nO 02 da Comiss~o de Defesa do
Consumidor, Meia Ambiente' e Minorias, na
forma do Substítutivo, . ~ , pela
inconstitucionalidade da emenda de n'O 1 da
Comissão de Defesa do Co~sumi.dor. Meio
Ambiente e Minorias -
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RELATOR: Deputado MATHEUS SCHIMIDT 20 da Lei na 6.515, de 26 de dezembro de
PARECER: pela constitucionalidade, 1977 (Lei do Divórcio), altera '0 inciso 80 e
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, acrescenta inciso 12 ao art. 80 da Lei na
pela aprovação 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de
VISTA: Concedida em 16.04.96 à Deputada Registros Públicos)".
Zulaiê Cobra. RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL

PARECER:' pela constitucionalidade,
.juridicidade, técnica legisl.ativa e, no mérito,
pela aprovação, com Substitutivo

9-

8-

7-

6-
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Política Rural, na forma do Substitutivo emenda' adotada pela Comissão de I raDamo,
apresentado Administração e Serviço Público
VISTA CONJUNTA: Concedida em 27.09.95
aos Deputados Marcelo Déda e Nicias Ribeiro. 19 - PROJETO DE LEI N° 3.268-B/92 - do Sr.

Elias Murad - que "dispõe sobre o
14 - EMENDA DO SENADO AO PL N° 156-A/91 - fornecimento de seringas e agulhas

que "dispõe sobre restrição ao uso de fumo descartáveis esterelizadas, em Centros de
em recintos fechados de uso público, em Tratamento e Recuperação de Usuários de
veículos de transporte coletivo e dá outras Drogas credenciados".
providências". RE;LATOR: Deputado ALEXANDRE
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO CARDOSO
PARECER: pela constitucionalidade, PARECER: pela inconstitucionalidade e
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, injuridicidade deste e das emendas da
pela rejeição Comissão de Seguridade Social e Família

15 - PROJETO DE LEI N° 387-A/91 - da Sra.
Cidinha Campos - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de menção do nome do
dublador em espetáculos filmados ou
televisados".
RELATOR: Deputado ENIO BACCI
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e do
substitutivo da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática

16 - PROJETO DE LEI N° 1.028/91 - do Sr. Ary
Kara - que "acrescenta dispositivo ao Código
de Processo Civil".
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTTA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação

17 - PROJETO DE LEI NO 1.286-8191 - do Sr.
Koyu lha - que "regulamenta o exercício da
profissão de Classificador de Produtos
Vegetais a que se referem.as Leis nOs 5.025,
de 10 de julho de 1966, e 6.305, de 15 de
dezembro de 1975, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constituciona1idade,
juridicidade, falta de· técnica legislativa
deste; e pela constitucionalidade, ,juridicidade
e técnica legislativa do substitutivo da
Comissão de Agricultura e Política Rural, com
emenda

18 - PROJETO DE LEI NO 2.134-AI91· do Sr.
Augusto Carvalho - que "dá nova redação
ao § 2° do art. 543 da Consolidação das
Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado ENIO BACCI
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e da

20 - PROJETO DE LEI N° 3.653/93 - do Sr. Valdir
Colatto - que "acrescenta parágrafo ao art. 2°

da Lei nO 5.553, de 6 de dezembro de
1968, que "dispõe sobre a apresentação e
uso de· documentos de identificação
pessoal".
RELATOR: Deputado NESTOR DUARTE
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação. com emenda

21 - PROJETO DE LEI N° 3.970/93 - do Sr.
Eduardo Jorge - que "institui, sob critérios a

serem especificados, Comissões Internas
de Pessoal para as empresas organizadas
na forma de sociedade anônima, sociedade
de responsabilidade limitada e da
administração indireta e fundacional da
União, na forma de co-participação na
gestão intermediária".
RELATOR: Deputado JAIR SIQUEIRA
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e

do substitutivo da Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público
VISTA: Concedida em 28/06/95 ao
Deputado Hélio Bicudo que apresentou
manifestação escrita. O Deputado Milton
Mendes apresentou manifestação escri~.

22 - PROJETO DE LEI N° 4.622194 - do Sr.
Ronaldo Perim - que "determina a inserção de
mensagem voltada à educação para o

trânsito nas propagandas de estabelecimentos
que fabriquem. comercializem ou prestem

serviços ligados a veículos automotores ou
seus componentes".
RELATOR: Deputado JAIR SIQUEIRA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa deste e do
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Substitutivo da Comissão de Viação e
Transporte

23 - PROJETO DE LEI N° 57-A/95 - da Sra. Rita
Camata - que "acrescenta inciso ao art. 473
da Consolidação das Leis do Trabalho 
CLT".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa

24 - PROJETO DE LEI N° 87/95 - do Sr. Niison
Gibson - que "altera o art. 133 do Código de
Processo Civil".
RELATOR: Deputado ALZIRA EWERTON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e,' no mérito,
pela rejeição

25 - PROJETO DE LEI N° 190-A/95 - do Sr.
Antônio Jorge que "proíbe a
comercialização de bebidas alcoólicas ao
longo das rodoviais federais, salvo em
perímetros urbanos".(apenso o PL 461/95)
RELATOR: Deputado ALEXANDRE
CARDOSO
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislJtiva deste, do
PL' 461/95, apensado, e das emendas da
Comissão de Viação e Transporte

26 - PROJETO DE LEI N° 266-A/95 - do Sr. Sandro
Mabel - que "dispõe sobre o depósito e venda
de veículo apreendido pelos DETRANs em
todo o território nacional". .
RELATOR: Deputado MARCONI PERILLO
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e da
emenda da Comissão de Viação e
Transporte

27 - PROJETO DE LEI N° 341/95 - do Sr. Edinho
Araújo - que "altera o art. 28 da Lei nO 8.906,
de 4 de julho de 1994, que "dispõe sobre o
Estatuto da Advocacia e a Ordem dos

Advogados do Brasil - OAB".(apenso o PL
1.305/95)
RELATOR: DeputadoZULAI~ COBRA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela rejeição deste e do PL 1.305/95,
apensado

28 - PROJETO DE LEI N° 700/95 - do Sr. Jarbas
Lima - que "acrescenta o inciso VIII ao § 7°

do art. 178 do Código Civil". (apenso o PL
1.085/95)
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste e do PL 1.085/95,
apensado, com substitutivo

29 - PROJETO DE LEI N° 912/95 - do Sr. Régis de
Oliveira - que "dá nova redação ao parágrafo
1° do artigo 145 da Lei nO 5.869, de 11 de
janeiro dé 1973 - Código de Processo
Civil".
RELATOR: 8eputado JARBAS LIMA
PARECER:. pela constitúcionalidade,
juridicidade; técnica legislativa e, no. mérito,
pela rejeição
VISTA: Concedida em 30.11.95 ao Deputado
Benedito de Lira.

I

P A IJJ T A N° 15/96
A - Proposiçõe~ sujeitas à apreciação do
Plenário da Ca~a:

(>RIORIDADE
1 - PROJETO 'DE LEI' COMPLEMENTAR N°

260/90 - .dr Senado Federal (PLS nO
257/89-Com lementar) - que "define a
'hipótese de "relevante interesse público da
União", para 'os fins previstos no art. ?31, § 6°,
da Constituição".
RELATOR: !:Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER:J pela constitucionalidade',
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela apr vação deste e pela
inconstitucionalidade do substitutivo da
Comissão d~ Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias

I
2 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°

62/91 - do poder Executivo (Mensagem nO
458/91) - que "dá nova redação ao art. 1° da
Lei Complementar nO 68, de 13 de junho de
1991, que dispõe sobre a composição do
Conselho de Administração da
Superintendência da Zona Franca de
Manaus - SUFRAMA". (apensos os PLCs nOs
63 e 92, de 1991)
RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste, com
emenda; e pela inconstitucionalidade dos
PLCs nOs 63/91 e 92/91, apensados, e dos

substitutivos das Comissões de
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A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

Desenvolvimento Urbano e Interior; e de 1
Trabalho, Administração e Serviço Público

-PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
197/94 - do Sr. Paulo Delgado - que "altera o
art. 1°, inciso V, da Lei Complementar n°
64, de 18 de maio de 1990".
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa, com 5-
substitutivo, e, no mérito, pela aprovação

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
64/91 - do Sr. Ibrahim Abi-Ackel - que
"dispõe sobre a desapropriação".
RELATOR: Deputado ARY KARA
PARECER PRELIMINAR: pela remessa da
proposição à Presidência da Casa, a fim de 2 _

que se retifique a sua classificação para
Projeto de Lei, renumerando-o, com base no
art. 138, I,"b" e §1° do RI

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 139/92 - do
Sr. Jackson Pereira - que "introduz alterações
no art. 119 do Regimento Interno".
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, com
substitutivo

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 130/92 - do
Sr. Jackson Pereira - que "acrescenta
parágrafo ao art. 187 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 141/93 - do
Sr. Jackson Pereira - que "acrescenta inciso
ao art. 32 do Regimento Interno da Câmara

dos Deputados, aprovado pela Resolução nO
17, de 1989".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela prejudicialidade deste nos
termos do art.164, parágrafo 1°, do RI

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 6/95 - do Sr.
Miro Teixeira - que "modifica o § 5° do art. 5°
da Resolução nO 01/89, do Congresso
Nacional, que "dispõe sobre a apreciação,
pelo Congresso Nacional, das medidas
provisórias a que se refere o art. 62 de
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela anti-regimentalidade

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 27/95 - do Sr.
Roberto Santos - que "dispõe sobre o
desmembramento da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática".
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa

1 -

PAU T A N° 17/96
A - Proposições sujeitas as disposições
especiais (art. 202 e seguintes):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 27/95 - do Sr. Antonio Brasil e outros - que
"altera a redação da alínea "c", do inciso I,

do art. 159 da Constituição

3-

PRIORIDADE

PAU T A N° 16/96

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
20/95 - do Sr. Prisco Vian'a - que "dispõe
sobre a elaboração, redação, alteração e
consolidação das Leis".
RELATOR: Deputado ARY KARA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com substitutivo

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO
PLC N° 172-A/93 - que "institui o Fundo de
Reestruturação, Reaparelhamento,
Modernização e Manutenção das Atividades
da Polícia Federal - FUNREPOL, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação das emendas de nOs 5 e 10;
pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação das emendas de nOs 1, 2 e 3, com 4 _
subemendas, e pela prejudicialidade das
emendas de nOs 4,6,7,8 e 9.

6-

5-

4-

3-
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2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

Federal."(Apensas as PECs nOs 130, 148,214,
238, 296 e 299 de 1995).
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela inadmissibilidade desta e
pela admissibilidade das PECs nOs 130,148,
214, 238, 296 e 299 de 1995, apensadas
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 55/95 - do Sr. Roberto Paulino e outros 
que "acrescenta parágrafo 5° ao artigo 156 da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado MARCONI PERILLO
PARECER: pela admissibilidade •

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 67/95 - do Sr. José Priante e outros - que
"altera a redação do inciso X do § 2° do art.
155 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ALDO ARANTES
PARECER: pela admissibilidade

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 133/95 - da Sra. Elcione Barbalho e outros 
que "altera a redação da alínea "a" do
inciso IX do § 2° do art. 155 da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado RODRIGUES PALMA
PARECER: pela admissibilidade

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 171/95 - do Sr. Welson Gasparini e outros
que "altera os artigos 153 e 156 da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela inadmissibilidade

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 180/95 - do Sr. José Priante e outros - que
"altera a redação do artigo 154 da
Constituição Federal, que dispõe sobre a
instituição de impostos pela União".
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA
PARECER:·pela admissibilidade

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 182195 - do Sr. Francisco Horta e outros 
que "modifica o Sistema Tributário Nacional
e dá outras providências". (apensa a Proposta
de Emenda à Constituição nO 229/95)
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela admissibilidade desta e da
PEC nO 229/95, apensada

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 227/95 - do Sr. Ubaldino Júnior e outros -

que "altera o art. 158 da Constituição
Federal".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela admissibilidade

9 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITiUIÇÃO
t-J!l 237/95 - do Sr. Cunha Lima e outro~ - que
"atribui competência à União para instituir
impostos sobre combustíveis carburantes e dá
destinação específica à receita".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUOA
PARECER: pela admissibilidade

10- PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 240/95 - do Sr. Antônio Aureliano e outros
- que "concede imunidade tributária para os
produtos que menciona".
RELATOR: Deputado IVANDRO CUNHA
LIMA
PARECER: pela admissibilidade

11 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 246/95 - do Sr. Jorge Anders e outros - que
"acrescenta inciso V ao §1° do art. 155 da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela inadmissibilidade

12 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 253/95 - do Sr. Feu Rosa e outros - que
"dispõe sobre o acréscimo de inciso V, do
"caput"do art. 158 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado TALVANE
ALBUQUERQUE
PARECER: pela admissibilidade, com
emendas

13 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 288/95 - do Sr. Ezídio Pinheiro e outros 
que "dá nova redação ao inciso I do art. 159
da Constituição Federal - que "dá nova
redação ao inciso I do art. 159 da
Constituição Federal". '
RELATOR: Deputado IVANDRO CUNHA
UMA
PARECER: pela admissibilidade, com
substitutivo

PAU T A N° 18/96
A - Proposições sujeitas as disposições
especiais (art. 202 e seguintes):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL
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1 - PROPOSTA DE EM'ENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 63/95 - do Sr. Severino Cavalcanti e
outros - que I"acrescenta parágrafo ao
inciso XXXIV do ar.t. 7° da Constituição
Federal, renumerando-se os demais". (apensa
a PEC 26'7/95)
RELATOR: Deputaqo CLÁUDIO CAJADO 3 -
PARECER: pela ad~issibilidade desta e da
PEC 267/95, apen~da

2 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 68/95 - da S~. Dolores Nunes e outros 
que "altera a redação do parágrafo 1° do art.
239 da Constituição Federal para estimular a

. geração de empregos". 4 -
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO
p'ARECER: pela admissibilidade

3 -' PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 144/95 - do Sr. Iberê Ferreira e outros 
que "dá nova redação ao artigo 179 da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ZULAI~ COBRA 5 -
PARECER: pela inadmissibilidade

4 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
'N° ,154/95 - da Sra. Maria ValadAo e outros 
que "dá nova redação ao art'. 179 da
Constituição Federal e cria parágrafo no
mesmo artigo".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela inadmissibilidade 6 -

PAU T A N° 19/96

A • Proposições sujeitas as disposições
especiais (art. 202 e seguintes):

TRAMITAÇÃO ESF'ECIAL 7-

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 10/95 - do Sr. Adhemar de Barros Filho e
outros - que "modifica o art. 45 da
Constituição Federal e acrescenta parágrafos
ao mesmo artigo". (apensas as PECs 28,108,
168,179, 181 e 289, de 1995)
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTTA
PARECER: pela admissibilidade desta e das
PECs nOs 28, 108, 168, 179, 181 e 289 de
1995,apensadas

2- PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO' 8
N° 78/95 - do Sr. Leonel Pavan e outros - que

"altera o "caput" do art. 212 da Constituição
Feddral".(Apensada a esta a PEC nO 176/95).
REL}â.TOR: Deputado JAIRO CARNEIRO
PA~ECER: pela admissibilidade desta, com
emenda, e da PEC nO 176/95

I
PRO OSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 8 /95;. do Sr. Marquinho Chedid e outros 
que "altera o art. 62 da Constituição
Fed ral".
RE TOR: Deputado ALDO ARANTES
PA ECER: pela admissibilidade desta e das
PE s nO 117/95 e 208/95, apensadas

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 170/95 - do Sr. José Aristodemo Pinotti e
outrqs - que "estabelece a vinculação de
recu{sos destinados a saúde pela União,
Esta~os, Distrito Federal e Municípios".
REliATOR: Deputado.JARBAS LIMA
PARECER: pela admissibilidade. \

PRrJPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NO 1'17/95 - do Sr. Fernando Zuppo e outros -
que "dá nova redação ao artigo 211 da
con~.tuiçãO Federal, que dispõe sobre os
siste as de ensino".
RE TOR: Deputado ELIAS ABRAHÃO
PA ECER: pela inadmissibilidade

PROpOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 1~6/95 - do Sr. Murilo Pinheiro e outros -
qu~ "dispõe sobre a aplicação de

per~ntual do Orçamento da União, dos
Est~'os, do Distrito Federal e dos Municípios
no S tema Único de Saúde".
RE TOR: Deputado ROLAND LAVIGNE
PARlECER: pela admissibilidade

PRO~OSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 1 0/95 - do Sr. Paulo Gouvêa e outros 
que dá nova redação ao § 1° do art. 45 da
Constituição Federal e acresce § 6° ao art. 5°
do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias visando a restabelecer,
progressivamente, a proporcionalidacle da
representação dos Estados na Câmara dos
Deputados em relação às respectivas
populações".
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTTA
PARECER: pela admissibilidade

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 270/95 - da Sra. Maria ValadãQ,;.e outros -
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que "altera o § 2° do art. 208 da Constituição
Federal, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JORGE WILSON
PARECER: pela admissibilidade

9 - PROJETO DE LEI N° 1.083/95 - do Sr. De
Velasco - que "revoga a Lei nO 6.802, de 30
de junho de 1980, que "declara feriado
nacional o dia 12 de outubro, consagrado à
Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do
Brasil".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA
PARECER: pela inconstitucionalidade e
injuridicidade
*Retirado de pauta a pedido do relator.

PAU T A N° 22/96

A· Redação Final

B • Da Análise da ConstitucionaUdade,
Juridicidade e Mérito

3 - PROJETO DE LEI N° 1.643/96 - do Sr. Jarbas
Lima - que "altera o art. 883 da Lei nO 5.869,
de 11 de janeiro de 1973, que "institui o
Código de Processo Civil".
RELATORA: Deputada ALZIRA EWERTON

4 - PROJETO DE LEI N° 1.655/96 - do Sr. Ayrton'
Xerez - que "inclui na Certidão de Óbito dados
que menciona e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA

5 - PROJETO DE LEI N° 1.667/96 - do Sr.
Arnaldo Faria de Sá - que "modifica o "caput"
do art. 48 da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, "que dispõe sobre os Registros
Públicos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ REZENDE

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 16.04.96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 2· Sessão

A • Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (Art.54,U)

1 -

1 -

2.-

PROJETO DE LEI N° 382-B/91 - da Sra. Rita
Camata - que "dlispõe sobre o acesso da
mulher ao mercado de trabalho e determina
outras providências".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON

A V I S O N° 08/96

PROJETO DE LEI N° 1·.368-B/91 - do Sr.
Jackson Pereira - que "determina a alienação
de bens' imóveis de propriedade do
Departamento. Nacional de Obras contra as
Secas - DNOCS, destinados a residência de
seus servidores, através de linha de crédito
especial aberto pela CEF - Caixa Econômica
Federal".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA

2PROJETO DE L.EI NO 1.128-AI95 - do
Senado Federal (PL.S nO 197/95) - que "dispõe
sobre o Depósito Legal de publicações na
Biblioteca Nacional".
RELATOR: Deputado DARCI COELHO

SUBCOMISSÃO ESPECIAL DE
MATÉRIA PENAL· CCJR

Dia.: 17.04.96
Horário: 15:00 h
Local: Sala do Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e de Redação

OBJETIVO: APRECIAR TODAS AS PROPOSIÇÓES QUE
TENHAM POR OBJETO ALTERAR O CÓDIGO PENAL E
A RESPECTIVA LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR.

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

AUDiêNCIA PÚBLICA

Horârio: das 13:30 às 16:00h .
Local: Plenllrlo nO 08 - Anexo 11

"DISCUSSÃO DA MENSAGEM N° 1.353/95
- DO PODER EXECUTIVO - QUE

'SUBMETE ÀCONSIDERAÇÃO DO
CONGRESSO NACIONAL O PEDIDO DE

AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO
APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO DE
SERRA DA MESA, EM TRECHO DO RIO
TOCANTINS E SEUS AFLUENTES, NO

ESTADO DE GOIÁS'"
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Expositores:
- Sr. JÚLIO GAIGER, Presidente da FUNAI;
-Sr. AURÉLIO VIRGILlO VEIGA RIOS,
Procurador Regional da República;
-Sra.. ELIANA GRANADO, Antropóloga de
FURNAS;
-Sr. MÉRCIO PEREIRA GOMES,
Representante do Instituto de Pesquisas
Antropológicas do Rio de Janeiro-IPARJ;
-Representante do Ministério de Minas e
Energia;
-Representante da Comissão Pró-Indio de São
Paulo;
-Representante do Instituto de Estudos
Sócio-EconOmicos-lNESC;
-Representante do Instituto
Sócio-Ambiental-ISA; e
-Representante do Movimento dos Atingidos
por Barragens-MAB.

da liberação dos preços finais dos
combustíveis.

4 - Requerimento do Deputado Ivan Valente
propondo a realização de Reunião de
Audiência Pública com o Ministro do
Planejamento e Orçamento, Exmo. Sr. José
Serra, ou na impossibilidade de seu
comparecimento, com o Presidente do
BNDES, limo. Sr. Mendonça de Barros, a fim
de prestar esclarecimentos sobre o
pagamento da campanha publicitária custeada
por aquele Banco para a promoçãe das PECs 
Propostas de Emenda à Constituição de
iniciativa do Governo.

B - Proposição Sujeita à Apreciação do
Plenário da Casa:

PAUTA N° 04/96 PRIORIDADE

Requerimento da Deputada Socorro Gomes
propondo a realização de Reuníão de
Audiência Pública com o Ministro da Fazenda,
Exmo. Sr. Pedro Malan;'" para prestar
esclarecimentos sobre as falhas na
fiscalização do Banco Central, a extensão do
rombo e das fraijdes no Banco Nacional,' O'
andamento da solução para o Banco 7 
Econõmico e a sinalizaçãQ do Banco Central
possibilitando a venda de parte do patrimõnio
familiar de Ângelo Calmon de Sá ao grupo de
Tasso Jereissati.

Local: Plenário n· 8, Anexo 11
Horário: 10:00h

A Discussão e Votação
Requerimentos e Relatórios em Geral:

C - Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4.017-B/93 - do Senado
Federal (PLS 75/92) - que "proíbe a
exportação de madeira bruta e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado EXPEDITO JÚNIOR
PARECER: Contrário:

EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO, AO
PROJETO DE LEI N° 3.491-A/93 - do Senado
Federal - ( PLS 274/91) que "dispõe sobre
exercício da profissão de oceanógrafo e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ MACHADO
PARECER: Favorável.

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 633/95 - da Sra. Veda
Crusius - que "dá nova redação ao caput do
artigo 9° da Lei n° n° 8.723, de 28 de outubro
de 1993, que 'dispõe sobre a redução de
emissão de poluentes por veículos
automotores e qá outras providências'".
RELATOR: oeputado ALBÉRICO FILHO
PARECER: Favorável a este e ao PL nO
1.009/95, apensado, com Substitutivo.
VISTA: Ao DepLitado Salomão Cruz, em
23111/95.

6-

5-

de

Requerimento do Deputado Pimentel Gomes
propondo a realização dê: ReuniAo de
Audiência Pública com' a Ministra da Indústria
e do Comércio, Exma., Sra. Dorothea
Werneck, para prestar esclarecimentos acerca

Requerimento do Deputado Gilney Viana'
propondo a realização de Reunião de
Audiência Pública com o Ministro da Fazenda,
Exmo. Sr. Pedro Malan, para presta(
esclarecimentos sobre o impacto nas possíveis
mudanças no cálculo da Taxa Referencial 
TR, veiculadas pela imprensa;" '

3-

2-

1 -



Abril de 1996 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 17 09967

Obs.: Este PL teve a sua votação adiada na
última Reunião Ordinária, para que o Relator
providenciasse a redação do novo texto, 1-
conforme proposta apresentada pelo Dep.
Wigberto Tartuce.

8 - PROJETO DE LEI N° 1.209/95 - do Sr. Valdir
Colatto - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
de que conste nas embalagens dos produtos
farmacêuticos as informações que especifica".
RELATOR: Deputado REMI TRINTA
PARECER: Contrário
VISTA: A Deputada Vanessa Felippe, em
27/3/96.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
26/95 - do Sr. Augusto Carvalho - que
"Esta~lece a Região Metropolitana de Brasília
e disciplina o respectivo Sistema
Administrativo Metropolitano".
Relator: Deputado Nedson Micheleti
Parecer: Favorável
Vista:. Concedida ao Deputado Rogério Silva,
que não apresentou manifestação escrita.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Sala T-55, Anexo 11

A V I S O N° 1/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 15/04/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 2- Sessão

2- PROJETO DE LEI N° 217-D/91 - do Senado
Federal - Emendas do Senado Federal ao
Projeto de Lei n° 217-D/91, que "dispõe sobre
inspeção em barragens, pontes, viadutos, e
obras de arte".
Relator: Deputado João Leão
Parecer: Favorável, às emendas - nOs 01 e 02
- do Senado Federal.

A V I S O N° 02196

Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO EINTERIOR

Sala 18o-C, Anexo"

Local: Plenário nO 14 - Anexo 11
Horário: 1Ohoras

Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 10.04.96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso:S· Sessão

PROJETO DE LEI N° 1.673/96 - do Poder
Executivo - que "Autoriza o Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS
a doar, a estados, municípios e outras

3-

1 - PROJETO DE LEI N° 1.545/96 - do Sr.
Confúcio Moura - que "altera o Decreto-lei nO
356, de 15 de agosto de 1968, que trata de
benefícios fiscais a áreas da Amazônia
Ocidental".
RELATOR: Deputado. FRANCISCO
RÓDRIGUES

PROJETO DE LEI N° 1.620/96 - do Sr. Paes
Landim - que "a Itera a Lei nO 6.088, de 16 de
julho de 1974, que "dispõe sobre a criação da
Companhia de Desenvolvimento do Vale do
São Francisco - CODEVASF - e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado FELIPE MENDES

2-

PA U T A N° 04/96·

PROJETO DE LEI N° 1.459/96 - do Sr.
Laprovita Vieira - que "dispõe sobre o acesso e
uso, pelas polícias federal, civis e militares"
dos veículos furtados e roubados, quando
resgatados em ações de policiamento
preventivo ou ostensivo e não procurados
oportunamente pelos respectivos
proprietários".
RELATOR: Deputado ARY KARA

PROJETO DE LEI N° 1.661/96 - do Sr. Padre
Roque - que "alter~1 a redação dos artigos 7°,
8° 9° e 10° da Lei nO 3.765, de 4 de maio de
1960, que dispõe sobre as pensões militares"
RELATOR: Deputado NOEL DE OLIVEIRA

2-

1 -
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2entidades públicas, os açudes que
especifica".
RELATOR: Deputado HENRIQUE EDUARDO
ALVES

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
EDESPORTO

Sala 170-C, Anexo 11

COMISSÃO DE ECONOMIA,, ,
INDUSTRIA ECOMERCIO

PAU T A N° 04/96

Local: Plenário nO 10, Anexo 11
Horário: 10h

PAU T A N° 04/96 A - Proposição Sujeita à Apreciação pelo
Plenário da Casa:

Local: Plenário 05 - Anexo 11
Horário: 10h PRIORIDADE

A - Requerimentos: 1 _

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

3 - PROJETO DE LEI N° 4.735/94 - do Sr.
Francisco Dornelles - que "dispõe- sobre o
comércio internacional brasileiro·.
RELATOR: De~tado CUNHA LIMA
PARECER: contrário

PRIORIDADE

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.357/95 - da Comissão
Parlamentar de Inquérito com a finalidade de
investigar a arrecadação e destinação de
verba referente a direitos autorais,
principalmente no que se refere à atuação do
Escritório Central de Arrecadação e
Distribuição - ECAD - que "dispõe sobre a
numeração de fonogramas·.
Relator: Deputado Elias AbraMo
Parecer: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI N° 1.124/95 - do Ministério
Público da União (MSC N° 03/95). - que
"dispõe sobre a criação da Escola· Superior do'
Ministério Público da União e .dá outras
providências".
RELATOR: Deputado Severiano Alves
PARECER: favorável
VISTA:' concedida ao Deputado Pedro Wilson,
em 10.04.96'

PROJETO De LEI N° 1.207195 .... do Senado
Federal (PLS nO 177/95) - que "determina a
impressão da mensagem que menciona nos
contracheques dos servidores públicos
federais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Padre Roque
PARECER: favorável, com emenda

2-

B - Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

3-

Requerimento - do Sr. Cunha Lima - que
"propõe, nos termos regimentais, a
manutenção da Subcomissão Especial.para
tratar de Assuntos Específicos relativos às
Micros, Pequenas e Médias Empresas....

4 - PROJETO DE LEI N° 855/95- - do Sr. Vic
Pires Franco - que "dispõe sobre a inclusão de
um estojo de primeiros socorros- como
equipamento obrigatório para os veículos.
automotores novos de fabricação nacion~I·.

RELATOR: . Deputada HERCULANO
ANGHINEITI
PARECER: favorável

1 - Requerimento - dos Srs. José Machado e
outros - que "propõem a constituição de
Subcomissão Especial para elaborar nova
política industrial, adequada às mudanças
realizadas pelo Governo Federal e pelo
Congresso Nacional, nos diversos segmentos
da sociedade".

2-
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4 - PROJETO DE LEI N° 948/95 - do Sr. IIdemar 1
Kussler .. que "proíbe a exibição de filmes ou
programas pornográficos pelas emissoras de
televisão por assinatura".
.RELATOR: Deputado Elias AbraMo
PARECER: favorável, com substitutivo

5-

6-

7-

PROJETO DE LEI N° 1.025/95 .. do Sr. Aldo
Arantes e outros 2 - que "acrescenta artigo à
Lei nO 8.159. de 8 de janeiro de 1991, dispondo
sobre a administração de arquivos públicos
federais, relacionados à repressão política".
Apenso o PL nO 1.150/95
RELATOR: Deputado Pedro Wilson
PARECER: favorável, com substitutivo, ao PL
nO 1.025/95 e ao de nO 1.150/95,
apensado.
VISTA: concedida vista ao Deputado Ubiratan
Aguiar, em 20.03.96

2PROJETO DE LEI N° 1.097/95 - do Sr.
AntOnio Jorge .. que "altera o artig.o 1° da Lei nO
6.454, de 24 de outubro de 1977, que 'dispõe
sobre a denominação de logradouros, obras,
serviços e monumentos públicos, e dá outras
providências"'. Apenso o PL N° 1.517/96.
RELATOR: Deputado Osvaldo Biolchi
PARECER: favorável ao PL N° 1.097/95 e
contrário ao de N° 1.517/96, apensado.

PROJETO DE LEI N° 1.133/95 - do Sr. Jorge
Anders - que "dispõe sobre as taxas cobradas
pelas universidades para realização do exame
vestibular e dá outras providências".
Relator: Deputado Alexandre Santos
Parecer: favorável

PROJETO DE LEI N° 1.207/95' - 'do: SeRado
Federal (PLS N° 177/95) - que "determina a
impressão da mensagem que menciona nos
contracheques dos servidores públicos
federais e dá outras providências".
Relator: Deputado Padre Roque
Parecer: favorável, com emenda

A V I S O N° 09196

RECEBIMENTO DE DESTAQUES
InIcio.: 17/04/96
Prazo.: 2 Sessões
Decurso: -
AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
DESTAQUES APRESENTADOS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 .. PROJETO DE LEI N° 256/91 - da S'" Jandira
Fechali - que "regulamenta o disposto no
inciso 111 do artigo 221 da Constituição Federal, .
referente à regionalização da programação
artística, cultural e jornalística das emissoras
de rádio e TV e dá outras providências".
Relatora: Deputada Marilu Guimarães
Parecer: favorável

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

SALA 124-C, ANEXO 11

HORÁRIO: 10 h
LOCAL: Plenário 4, Anexo 11

PAU T A N° 4/96
8 - PROJETO DE LEI N° 1.136195 - do Sr. Jorge

Anders - que "determina o aproveitamento das
vagas não preenchidl:ls no exame vestibular
para pessoas que já possuam curso superior'.
RELATOR:Oeputado Maurício Requião
PARECER: contrário

A V I S O N° 08196

RECEBIMENTO' DE DESTAQUES
Inicio.: 12/04/96
Prazo.: 2 Sessões
Decurso: 2- Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ DES
TAQUES APRESENTADOS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

A - Requerimento:

1 • REQUERIMENTO dos Senhores Pedro Novais
e Rita Camata propondo a realização de
Audiência Pública Conjunta com a Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, destinada a discutir o tema: " A
Mulher no Mundo do Trabalho - Em Busca da
Igualdade".

B - Proposições Sujeitas à Apreciação
pelo Plenário da Casa: .

PRIORIDADE
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2 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
101/92 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "dispõe
sobre a manutenção do crédito na origem. nos
casos de pagamento do imposto sobre
operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestação de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação nas operações anteriores às 7 
interestaduais com alíquota zero (Constituição
Federal, artigo 155, parágrafo 20 • inciso XII,
alineas Q e 1)".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA
PARECER: pela adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela rejeição

3 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 1/95
- do Sr. Nilson Gibson - que "estabelece
normas sobre os critérios de rateio dos Fundos
de Participação dos Estados (FPE) e dos
Municípios (FPM)".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ
PARECER: pela adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela rejeição

Humanos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CELSO DANIEL
PARECER: pela adequação financeira e
orçamentária do Projeto e do Substitutivo
adotado na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público

PROJETO DE LEI N° 4.802-A/94 - do Tribunal
Superior do Trabalho - que "cria e transforma,

no Quadro Permanente de Pessoal da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho,
na Nona Região, os cargos que menciona e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN
PARECER: pela adequação financeira e
orçamentária do Projeto e da emenda adotada
pela Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço púbnco
Concedida vista, em 10/04/96, ao Deputado
Silvio Torres

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
43/95 - do Sr. Hélio Rosas - que "concede
isenção das contribuições sociais que
menciona para gêneros alimentícios básicos"
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS
PARECER: pela inadequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela aprovação

C· Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

8- PROJETO DE LEI N° 1.125-C/91 - do Sr.
Jackson Pereira - que "dispõe sobre a
aplicação em crédito rural de recursos
captados nas áreas da SUDAM e da
SUDENE".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS
PARECER: pela aprovação do Projeto e da
emenda da Comissão de Desenvolvimento
Urbano e Interior; e pela rejeição da emenda
da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias
Concedida vista, em 27/03/96, ao Deputado
José Fortunati

5-

6-

PROJETO DE LEI N° 4.152-B/93 - do Senado 9 
Federal (PLS nO 5/93) - que "dispõe sobre a
doação, a estabelecimentos públicos de
ensino, de me(cadorias apreendidas por
contrabando ou descaminho".
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN
PARECER: pela inadequação financeira e
orçamentária do Projeto, do Substitutivo
adotado na Comissão de Economia, Indústria '
e Comércio e do PL nO 4.154/93, apensado; e,
no mérito, pela rejeição de todos 10 -

PROJETO DE LEI N° 4.715-B/94 - do Poder
Executivo (MSC n° 663/94) - que "Transforma:
o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa
Humana em Conselho Nacional dos direitos

PROJETO DE LEI N° 2.091/91 - do Sr.
Jackson Pereira - que "dispõe sobre a
conversão dos Titulos da Divida Agrári,a para a
forma escriturai". .
RELATOR: Deputado BASfuo VILLANI
PARECER: ,pela adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela aprovação,
com Substitutivo, do Projeto e do PL nO
2.412/91, apensado·'

PROJETO DE LEI N° ~?87-Bl92'';' do Sr. Elias
Murad - - que "disr;õe sobre aplicações
financei(as de entidades filantrópicas e sem
fins lucrativos que participem do Sistema
Único de Saúde (artigo 199 da Constituição
Federal)".
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~ELATOR: Deputado, M',;;';,;iO FORTES
PARECER: pela inadequação financeira e
orçamentária, e no mérito, pela rejeição

11 - PROJETO DE LEI N° 4.541/94 - do Sr. Valdir
Colatto - que "condiciona a vig~ncia de ato do
Governo Federal concessivo de subsídio a sua
prévia publicação no Diário Oficial da União".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ
PARECER: pela aprovação, com Substitutivo
Concedida vista, em 20/03/96, ao Deputado
Luiz Carlos Hauly

12 - PROJETO DE LEI N° 4.609-A/94 - do Sr.
Osório Adriano - que "concede isenção do
Imposto sobre Prodlrlos Industrializados (IPI)
na aquisição de veiculos utilitários de aluguel,
para transporte público alternativo de
passageiros".
RELATOR: Deputado FERNANDO TORRES
PARECER: pela adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela aprovação.
com Substitutivo
Concedida vista, em 20/03/96, ao Deputado
Fernando Torres

13 - PROJETO DE LEI N° 328-A/95 - do Sr.
Eduardo Mascarenhas - que "dispõe sobre a
instituição, nos Estados federados e no Distrito
Federal, sob a égide do artigo 144 da
Constituição Federal, de Fundos Privados de
Auxilio ao Combate à Criminalidade,
destinados à melhoria do exercício da
atividade policial, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado HOMERO OGUIDO
PARECER: pela adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela aprovação,
com emenda

14 - PROJETO DE LEI N° 370-A/95 - do Sr. Beto
Mansur - que "revoga a Lei nO 7,700, de 21 de
dezembro de 1988, que cria o Adicional de
Tarifa Portüária - ATP, e dá outras
providências",
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS
PARECER REFORMlJLADO: pela adequação
financeira e orçamenaária e, no mérito, pela
aprovação do Projeto, Com emenda; e pela
rejeição da emenda apresentada na Comissão
de Finanças e da adotada na Comissão de
Viação e iransportes

15 - PROJETO DE LEI N° 448-A/95 - do Sr.
Antonio Joaquim - que "altera o artigo 5°,
inciso I, da Lei nO 7,827, de 27 dI' spte nbro de

1989, que regulamenta o artigo 159, inciso I,
alínea c, da Constituição Federal".
RELATORA: Deputada YEDA CRUSIUS
PARECER: pela adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela rejeição

16 - PROJETO DE LEI N° 782/95 - do Sr. José
Santana de Vasconcellos - que "concede
isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) na aquisição de
ambulâncias por PrefeitlJ,as Municipais".
RELATOR: Deputado HOMERO OGUIDO
PARECER: pela adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela -aprovação,
com emenda, do PL nO 1.007/95, apensado, e
pela rejeição dos PL nOs 782/95 e 973/95

17 - PROJETO DE LEI N° 896/95 - da Sra. Alzira
Ewerton - que "acrescenta parágrafo ao artigo
100 do Decreto-lei nO 73, de 21 de novembro
de 1966, que dispõe sobre o Sistema Nacional
de Seguros Privados, regula as operações de
seguros e resseguros e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ
PARECER: pela adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela aprovação

18 - PROJETO DE LEI N° 910-A/95 - da Sra. Rita
Camata - que "dispõe sobre a interrupção no
fornecimento de água por falta de pagamento,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SAULO QUEIROZ
PARECER: pela adequação financeira e
orçamentária

19 - PROJETO DE LEI N° 957/95 - do Sr. Paulo
Bornhausen - que "simplifica procedimentos de
declaração do imposto de renda das pessoas
físicas nas condições que especifica".
RELATOR: Deputado ANTONIO KANDIR
PARECER: pela aprovação

20 - PROJETO DE LEI N° 1.003/95 - do Sr.
Alexandre Cardoso - que "altera o artigo 102
da Lei nO 8.443, de 16 de julho de 1992, que
dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de
Contas da União e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS
PARECER: pela adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela aprovação
Concedida vista, em 20/03/96, ao Deputado
Luiz Carlos Hauly

21 - PROJETO DE LEI N° 1.174195 - do Sr, Júlio
Reei >' ~I - q'."] "alt,:" os praz.os de
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PAUTA N° 4196

LOCAL: Plenário 9
HORÁRIO: 10:00h

Audiência Pública para ouvir o Presidente da
Fundação de Assistência ao Estudante (FAE),
Sr. José Luis Portella e a Secretária do
Programa Comunidade solidária, Sra. Anna
Maria Peliano, que prestarAo esclarecimentos
"sobre os. termos dos contratos assinados
entre o Programa Comunidade Solidária e as
Prefeituras do Vale do Jequitinhonha,
destinados à compra de veiculas - para
transporte escolar"(Requerimento n· 159196,
do Deputado Nilmário Miranda)

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA ECONTROLE

Sala 167-A - Anexo 11

PROJETO' DE LEI N° .1 .297/95 .- aos Srs.
Roberto Campos e Delfim Netto - que "exclui
da base de cálculo do Imposto de Importação
o montante do frete transportado em navio de
bandeira nacional, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR

3 - PROJETO DE LEI N° 1.664/96 - do Sr. Cunha
Bueno - que "estabelece isenção do Imposto
de Importação para microcomputadores de
uso pessoal, trazidos do exterior como
bagagem".
RELATOR: Deputado FERNANDO.LOPES

recolhimento do "Imposto sobre Produtos 2 
Industrializados - IPI". RELATOR: Deputado
PAULO MOURÃO
PARECER: pela inadequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela rejeição
Concedida vista, em 10/04/96, ao Deputado
Augusto Viveiros

22 - PROJETO DE LEI N° 1.078/95 - do Sr. Ibrahim
Abi-Ackel - que "acrescenta parágrafo único ao
artigo 95 da Lei nO 9.099, de 26 de setembro
de 1995, que dispõe sobre os Juizados
Especiais Civeis e Criminais e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS
PARECER: pela nAo competência da
Comissão para se manifestar sobre a matéria

A V I S O N° 4196

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Infcio.: 10/04/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 51 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMEN
DAS APRESENTADAS- POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 3.290/92 • do Senado
Federal (PLS n· 42/92) - que "dispõe sobre
despesas de caráter sigiloso".
RELATORA: Deputada VEDA CRUSIUS

AVISO N° 5/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Infcio.: 12/04196 . .
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 31 SessAo

• MÉRITO:

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA

PAU T A N° 02196

AUDI~NCIA PÚBLICA

1 • PROJETO DE LEI N- 1.0~AI95 - do Senado
Federal (PLS ri· 37/95)· que "autoriza o Poder
Executivo a celebrar atos intemacionaiS para
supressão do sigilo bancário nos casos .de
lesa0 do patrimônio público",
RELATOR: Deputado FRANCISCO
DORNELLES

Local: Plenário 16 • Anexo il :
Dma:1Y04~ .
Horário: 10 horas

ABERTURA:

Deputado ROMEL ANfzlO
Presidente da Comisslo de Minas e Energia
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TEMA:

Atual politica de combustfvel

EXPOSITOR:

Dr. LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
Secretário de Acompanhamento Econômico
do Ministério da Fazenda

1 - De realização de Audiência Pública - da $"'.
Fátima Pelaes - a fim de discutir sobre o

Projeto de Lei nO 469/95, que "estabelece
medidas de proteção ao trabalho do menor, e
dá outras providências". (Apensos: PL's nOs
683/95 e 1.263/95).

B • ProposiçOes Sujeitas à Apreciação
Pelo Plenárlo.da Casa:

DEBATES COM PARLAMENTARES

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E
FAMfUA

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXtERIORES

sala 125 A. Anexo 11

MENSAGEM NO 884195 - do Poder Executivo 
que "submete à consideraçAo do Congresso
Nacional o texto do Acordo de Transporte
Rodoviário Internacional de Passageiros e
calVa, celebrado entre· o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
República Federativa da Venezuela, em
Caracas, em 4 de julho de 1995".
RELATOR: Deputado ROBÉRIO ARAúJO
PARECER: Favorãvel

PAUTA N°S/91

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO- DE LEI N° 810/95 - da S,.. Rita
Camata - que "proibe servir bebidas alcoólicas
às pessoas que menciona e determina sua
comercializaçlo com um alerta às mulheres
grávidas". (Apenso: PL nO 1.071195).
RELATOR: Deputado LAIRE ROSADO
PARECER: favorável a este, com substitutivo,
e ao de n~;1..071195, apensado
VISTA: concedida à. Deputada Alcione
Athayde, em 29.11.95

PROJETO DE LEI NO 1.242195 - do Sr. José
Fortunati - que "dispõe sobre a proibiçlo de se
distribuir medicamentos e correlatos, inclusive
na forma,: de amostra griAtis, em eventos
públicos".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE
PARECER: favorável, com emendas

PROJETO DE LEI NO 1.542-A/91 - do Sr.
Ricardo Izar • que "dispõe sobre a
obrigatoriedade do exame de prevençlo do
clncer ginecológico para as funcionárias
públicas federais".
RELATOR: Deputado JOSÉ PINOTTI
PARECER: favorãvel, com emendas

PROJETO DE LEI NO 4.316193 - do Sr. Édison
Andrino • que "considera dependente de
pessoa ffsica, para fins do Imposto de Renda,
menor carente sob sua dependência
econômica para fins educacionais·.
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO
PARECER: favoriAvel, com emenda

2-

C • Proposiçc)es Sujeitas à Apreciaçlo
Conclusiva das ComissOes:

5·

4·

A
DA 3.

sal. 107 A - Anexo 11

SUJEITAS
PLENÁRIO

PAUTA N°4l96

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA

Reunllo: Plenário 7 - Anexo 11
Horãrio: 10h

A • Requerimento:

A) PROPOSIÇOES
APRECIAÇAO PELO
CASA:

Local: Plenêrio 3 - Anexo 11
Horêrio: 10 horas

1 -
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6-

7-

8-

9-

10 -

VISTA CONJUNTA: concedida aos Deputados
Sérgio Arouca e Elcione Barbalho, em 30.8.95

PROJETO DE LEI N° 4.559/94 - do Sr. Valdir
Colatto -.que "dispõe sobre a aposentadoria
especial dos mecânicos".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE
SÁ
PARECER: favorável
VISTA: concedida ao Deputado Luiz Buaiz,
em 29.11.95

PROJETO DE LEI N° 92195 - do Sr. Adhemar
de Barros Filho - que "dispõe sobre a
descentralização político-administrativa e a
participação das comunidades nas ações
governamentais de saúde e de assistência
social, nos termos dos art. 198, incisos I e 111, e
204, incisos I e li, da Constituição Federal".
RELATORA: Deputada CÉLIA MENDES
PARECER: contrário
VISTA CONJUNTA: concedida aos Deputados
Sérgio Arouca, Ceci Cunha e Fátima Pelaes,
em 23.8.95

PROJETO DE LEI N° 339/95 - do Sr. Jaques
Wagner - que "institui obrigatoriedade da
veiculação gratuita, pelas emissoras de rádio e
televisão do país, de mensagens aiusivas e
formas de prevenção contra a AIDS e dá
outras providências". (Apenso: PL nO 349/95)
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI
PARECER: favorável a este 'e· ao .de nO
349/95, apensado. com emendas
VISTA CONJUNTA: concedida aos Deputados
Agnaldo Timóteo e Ayres da: C~nha, env
23.8.95

PROJETO DE LEI N° 347/95 -. da Sr-. Ana
Júlia - que "destina, anualmente, a renda
líquida de um teste de concurso de prognóstico
sobre o resUltado de sorteios de. números
(SENA), ou teste que o suceder, àó Associação
Brasileira Interdisciplinar de AIDS-ABIA e os
Grupos de Apoio- à Prevenção à AIDS- GAPAS
legalmente constituídos..'
RELATORA: Deputada MARTA( SUPLlCY
PARECER~ ContráriG.:'·

PROJETO DE LEI N° 3"11195';.. do S;:Álval'O'~
Valle ... que· "dispõe sobre· atividade de
motorista profissional" ; e·" dá:! outras
providências".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJA~
PARECER: favorável, com emenda.

11 -

12 -

13 -

14.-

15 -

16 -

PROJETO DE LEI N° 419-A/95 - do Sr.
Augusto Viveiros - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de instalar equipes de socorro
a acidentados nas principais estradas do país
~ dá outras providências". (Apenso: PL n°
547/95).
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE
PARECER: favorável a este com adoção do
Substitutivo da CVT, e contrário ao de nO
547/95; apensado

PROJETO DE LEI N° 463/95 - do Sr. Vic
Pires Franco - que "obriga a instalação de
gerador de energia elétrica, com sistema
automático de acionamento, em todas as salas
de cirurgia dos hospitais ou clínicas do serviço
de saúde do País".
RELATOR: Deputado JAIR SOARES
PARECER: favorável, com substitutivo
ViSTA: concedida vista ao Deputado Ursicino
Queiroz, em 20.9.95

PROJETO DE LEI N° 468/95 - do Sr.
Alexandre Ceranto - que "altera a redação do
inciro V do. caput do artigo 2° da Lei nO 8.742,
de 7 de dezembro de 1993. que "dispõe sobre
a organização da Assistência Social e dá
outras providências".
RELATORA~'Deputada.LAURA CARNEIRO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 494/95 - do Sr. Jaques
Wagner - que "determina revisão de benefícios
de prestação continuada mantidos pela
Previdência Social, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LAfRE ROSADO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 520/9~ - do Sr. José
Janene - que "concede isenção de tributos e
de contribuições sociais aos aposentados e
servidores públicos inath(os" (Apenso; PL n°
1.109/95).
RELATOR: Deputad()AYRES DA CUNHA
PARECER (REFORMULADO): contrálio a
este e ao de n° 1.109/95, apensado

PROJETO DE LEI N° 558/95 - do Sr. Sérgio
Arouca - que "dispõe sobre a criação do
programa de apoio e assistência médico-social
domiciliar a pacientes crônicos, atendidos pelo
Sistema Único! de" Saúde e dá. outras
providências".
RELATOR: Deputado José PinotU
PARECER: favorável
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17-

18 -

19 -

20 -

21 -

22-

VISTA: concedida à Deputada Alcione 23 -
Athayde, em 29.11.95

PROJETO DE LEI N° 597-Al95 - dos Srs. José
Pinotti e Adhemar dle Barros Filho - que
"modifica dispositivos da Lei nO 4.881-A, de 6
de dezembro de 1965, que "dispõe sobre o
Estatuto do Magistério Superior".
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARACER: contrário

PROJETO DE LEI N° 616-Al95 - do Sr. 24
Valdemar Costa Neto - que "dispõe sobre a
criação de um selo único, válido em todo o
país, com intuito de garantir acesso
privilegiado aos portadores de deficiências
físicas".
RELATOR: DeputadQ.LUIZ BUAIZ
PARECER: favorável, nos termos do
substitutivo da CDCMAM 25 -

PROJETO DE LEI N° 661195 - elo Sr. Paulo
Paim - que "dispõe sobre a atualização das
aposentadoriéls e pensões pagas pela
Previdência Social aos seus segurados e, pela
União, aos seus inativos e pensionistas". 26-
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 681/95 - do Sr. Augusto
Viveiros - que "acrescenta parágrafo ao artigo
26 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991,
para incluir os prêmios prescritos dos
concursos de prognósticos na renda líquida". 27-
RELATOR: Deputado LUIZ BUAIZ
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 734/95 - do Sr. Jarbas
Lima - que "concede a dedução de doações,
de caráter assistencial, para efeito de Imposto
de Renda, -nas condições e limites que
estabelece".
RELATOR: Deputado AYRES DA CUNHA 28 .;
PARECER: contrário
VISTA: concedida à Deputada Alcione
Athayde, em 29.11.95

PROJETO DE LEr N° 736/95 - do Sr.
Waldomiro Fioravante - que "regulamenta o
processo de cance~amento de benefícios
previdenciários e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT 29 -
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 792/95 - do Sr.
Humberto Costa - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de motéis, hotéis. pousadas,
pensões e congêneres colocarem à disposição
de seus usuários preservativos e material
educativo (cartazes, folders, panfletos e
outros) sobre Doenças Sexualmente
Transmissiveis AIDS em suas
dependências".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA
PARECER: Favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 798/95 - do Sr. Carlos
Cardinal .. que "dá nova redação a'b artigo 132
da Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990, que
"dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente".
RELATORA: Deputada CÉLIA MENDES
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 885/95 - da sra. Maria
Elvira - que "institui o Programa Nacional de
Mutirões Habitacionais com Mulheres".
RELATORA: Deputada MARTA SUPLlCY
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI N° 922/95 - do Sr. Osvaldo
Biolchi - que "destina a renda Hquida de um
teste do concurso denominado SUPER-SENA
à Federação das Misericórdias do Brasil e
determina outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ PINOTTI
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI N° 1.021/95 - do Sr. Régis
de Oliveira - que "acrescenta parágrafo ao
artigo 149 e dá nova redação ao artigo 194 da
Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990, que
"dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA
PÁRECER: Contrário.

PROJETO DE LEI N° 1.040/95 - do Sr. José
Augusto - que "altera o parágrafo 3° e
acrescenta parágrafos 5° e 6° ao artigo 60 da
Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991, que
"dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JAIR SOARES
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI N° 1.084/95 - do Sr. José
Aldemir - que "dispõe sobre aposentadoria
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30 - PROJETO DE LEI N° 1.190/95 - do Sr. Jorge
Anders - que "altera a Lei nO 8.212, de 24 de
julho de 1991, que "dispõe sobre a
organização da Seguridade Social, institui 4 
Plano de Custeio, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado HUMBERTO COSTA
PARECER: contrário

complementar do servidor público eventual e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
PARECER: Contrário

31 - PROJETO DE LEI N° 1.198/95 - do Sr. Paulo
Gouvêa - que "dispõe sobre a extensão aos
bancos oficiais estaduais da competência para
pagamento das despesas relativas ao
Programa do Seguro-Desemprego e do Abono
Salarial".
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO
PARECER: favorável

32 - PROJETO DE LEI N° 1.424/96 - do Sr. José
Carlos Lacerda - que "altera alíquota do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
incidente sobre bebidas alcoólicas e cigarros,
com destinação específICa para o Ministério da
Saúde".
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI
PARECER: favorável

A V I S O N° 5/96

RECEBIMENTO DE EMENDA~
Início.: 11/4196
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 4a Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 1.016-A/95 - da sra.
Laura Carneíro que "dispõe sobre
atendimento preferencial a idosos, gestantes e
portadores de deficiência para marcação de
consultas e exames complementares no
Sistema Único de Saúde".
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBAlHO

2 - PROJETO DE LEI Ne 1.146-A/95 - do Sr.
Wilson Braga que "institui o
passe-desemprego".
RELATOR: Deputado ARMANDO ABiLIO

3 - PROJETO DE LEI N° 1.637/96 - do Sr. José
Chaves - que "dispõe sobre isenção do
Imposto sobre Produtos lnsdustrializados (IPI)

e Imposto de Importação para medicamentos
adquiridos por portadores do vírus da
Imunodeficiência Humana (HIV) e os doentes
de AIDS, bem como por hospitais públicos ou
integrantes do Sistema Único d.e Saúde - SUS
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE

PROJETO DE LEI N° 1.639/96 - do Sr.
Osvaldo Biolchi - que "di§'põe sobre o Contrato
Especial de Trabalho e determina outras
providências".
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON

A V I S O N° 6/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Infcio.: 12/4/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão
AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 525/95 - do Sr. Augusto
Viveiros que "dispôe sobre o
acompanhamento de pacientes internados em
hospitais do Sistema Único de Saúde".
(Apenso: PL nO 1.205/95).
RELATOR: Deputado JOSÉ PINOTTI

2 - PROJETO DE LEI NO 577/95 - do Sr. Edinho
Araújo - que "permite a reversão de
aposentadorias, nos casos que especifica".
RELATOR: Deputado JOSI: AUGUSTO·

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO,
ESERVIÇO PUBLICO

Reunião: Plenário 12, Anexo 11, às 1Dh

PAUTA N° 1/96
(Remanescentes)

A • Proposições Sujeitas. à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA



Abril de 1996 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 17 09977

1 -

2-

3-

4-

5-

6-

7-

PROJETO DE LEI N° 139/95· do Sr. Paulo
Paim - que "institui gratificação natalina na
forma de cesta básica e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 380/95 - do Sr. Paulo
Paim - que "dispõe sobre anistia das faltas de
serviço na Administração Pública Federal, no
período que menciona, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO
PARECER: contrário
PROJETO DE LEI N° 513/95 - do Sr. José
Fortunati que "estende os direitos
assegurados à trabalhadora gestante, nos
casos de morte desta, a quem detiver a guarda
de seu filho".
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE
PARECER: favorável
Vista concedida ao Deputado Luciano Castro
em 20.09.95
Devolução da vista sem manifestação escrita

PROJETO DE LEI N° 545/95 - do Sr. José
Carlos Coutinho - que "fixa a jornada de
trabalho dos jornalistas e gráficos que
trabalham em terminais de vídeo".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 654/95 - do Sr. José
Fortunati - que "modifica a redação do
parágrafo 1° do artigo 895 da Consolidação
das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável, com substitutivo
Vista concedida ao Deputado Sandro Mabel
em 18.10.95
Devolução da vista apresentando
manifestação- escrita. contrária

PROJETO DE LEI N° 759/95 - do Sr. Paulo
Paim - que "dispõe sobre a organização da
Polícia Ferroviária Federal e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado UBALDO CORR~
PARECER: favorável
Vista concedida ao Deputado lidemar Kussler
em 22.11.95
Devolução da vista sem manifestação escrita

PROJETO DE LEI N° 813/95 - do Sr. Chico I

Vigilante - que "veda a exigência de carta de

fiança aos candidatos a empregos regidos pela
CLT".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável, com substitutivo

8 - PROJETO DE LEI N° 878/95 - do Sr. José
Fortunati - que "dispõe sobre medidas
disciplinares no local de trabalho".
RELATOR: Deputado BENEDITO
GUIMARÃES
PARECER: contrário

9 - PROJETO -DE LEI N° 897/95 - do Sr. João
Fassarella ~ que "acrescenta parágrafo único
ao artigo 154 do Decreto-lei nO 5.452, de 1° de
maio de 1943 - Consolidação das Leis do
Trabalho - para responsabilizar solidariamente
pelo cumprimento das normas de segurança e
medicina . do trabalho as empresas
contratantes de prestadoras de serviços".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: favorável, com substitutivo
Vista concedida ao Deputado Sandro Mabel
em 29.11.95
Devolução da vista apresentando
manifestação escrita, contrária

10 - PROJETO DE LEI N° 1.054/95 - da Sra.
Vanessa Felippe - que "altera a redação do
artigo 55 da Consolidação das Leis do
Trabalho".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável

11 - PROJETO DE LEI N° 1.167/95 - do Sr. Nilson
Gibson - que "dispõe sobre a Classificação
Brasileira de Ocupações - CBO, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PARECER: contrário

PAUTA 2/96

A • Proposições Sujeitas à Apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI N° 2.579-C/92 -- que "dispõe sobre o
funcionamento dos- Conselhos Federais de
Fiscalização Profissional e sobre a correção
monetária das importâncias devidas aos
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integrantes das respectivas classes e dos 6 
órgãos regionais".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: favorável

2 - EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI
N° 3.867-C/93 - que "autoriza a reversão ao
Município de Encantado, Estado do Rio
Grande do Sul, do imóvel que menciona". 7-
RELATOR: Deputado MIGUEL ROSSETIO
PARECER: favorável

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA

3 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
40-Al91 - da Sra. Rita Camata - que
"estabelece indenização compensatória no
caso de despedida de empregados que
contem com idade igualou superior a 50 8 
anos".
RELATOR: Deputado PAULO PAIM
PARECER: contrário às 2 (duas) emendas de
Plenário
Vista concedida ao Deputado Sandro Mabel
em 10.05.95
Devolução da vista com manifestação escrita,
favorável às duas emendas

PROJETO DE LEI N° 4.304/93 '-. do Sr. Max
Rosenmann - que "dá nova redação à alínea
"j", do artigo 27, da Lei n° 4.886, de 9 de
dezembro de 1965, que "regula as atividades
dos representantes comerciais autônomos".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 4.567/94 - do Sr. Paulo
Paim - que "impõe ao empregador o
adiantamento das despesas do empregado
com médico anestesista".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: favorável
Vista concedida ao Deputado Sandro Mabel
em 7.06.95
Devolução da vista com manifestação escrita,
contrária ao projeto

PROJETO DE LEI N° 02195 - do Sr. Paulo
Paim - que "dispõe sobre o salário-família e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PARECER~ favorável
Vista concedida ao Deputado Sandro Mabel
em 22.11.95
Devolução da vista com manifestação escrita,
contrária ao projeto

B • Proposições Sujeitas à Apreciação 9 
Conclusiva das Comissões:

4-

5-

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.663-Al92 - do Sr. Jair
Bolsonaro - que suprime o parágrafo 3° do
artigo 51 da Lei n° 6.880, de 9 de dezembro de
1980, que "dispõe sobre o Estatuto dos
Militares".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NO 3.486-8192· - da Sra.
Socorro Gomes - que "dispõe sobre as
relações de trabalho rural. e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PAUlO ROCHA
PARECER: favorável, com substitutivo
Vista concedida ao Deputado Sandro Mabel
em 16.08.95
Devolução da vista com manifestação escrita,
contrária ao projeto

10 -

11 -

PROJETO DE LEI N° 26/95 - do Sr. Sérgio
Carneiro - que "dispõe sobre a regulamentação
da atividade de "ombudsman" nas empresas
que especifica".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável, com emenda
Vista concedida ao Deputado Sandro MSibel
em 3.05.95
Devolução da vista com manifestação escrita,
contrária ao projeto

PROJETO DE LEI N° 138/95 - do Sr. Beto
Mansur - que "acrescenta parágrafos ao artigo
841 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI' N° 389/95 - da Sra.
Vanessa Felippe - que "altera a redação do §
1°, do art. 381:1, da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL
PARECER: contrário

,Vista concedida ao Deputado Paulo Rocha em
I
16.08.95
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Devolução da vista com manifestação escrita,
favorável ao projeto e à emenda apresentada
na Comissão
PARECER REFORMULADO: favorável, com
substitutivo

12 - PROJETO DE LEI N° 510/95 - do Sr. José
Fortunati - que "determina, como jornada
normal de trabalho, a carga horária de 6 (seis)
horas diárias para a categoria profissional dos
securitários".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL
PARECER: contrário

16 - PROJETO DE LEI N° 915/95 - do Sr. Miguel
Rossetto - que "altera o Decreto-lei nO 5.452,
de 1° de maio de 1943, que institui a
Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE
PARECER: favorável, com substitutivo

17 - PROJETO DE LEI N° 1.089/95 - do Sr.
Augusto Carvalho - que "dá nova redação ao
parágrafo 2° do artigo 224 da Consolidação
das Leis do Trabalho - Decreto-lei nO 5.452, de
1° de maio de 1943".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PARECER: favorável

13 -

14 -

15 -

PROJETO DE LEI N° 604/95 - do Sr. Renato
Johnsson - que "acrescenta parágrafos ao
artigo 1° da Lei nO 4.375, de 17 de agosto de
1964; altera a redação do artigo 34 da Lei nO
5.292, de 8 de junho de 1967, e do inciso I do
artigo 9° da Lei Complementar nO 69, de 23 de
julho de 1991".
RELATOR: Deputado JOÃO MEL~O NETO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 677/95 - do Sr. João
Coser - (PL nO 678/95, apensado) - que "altera
o artigo 192 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, para vincular à remuneração
do trabalhador os percentuais devidos por
insalubridade".
RELATOR: Deput.ado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: favorável, com substitutivo, ao
principal e ao apensado, e contrário à emenda
apresentada na Comissão
Vista concedida ao Deputado Sandro Mabel
em 22.11.95
Devolução da vista com manifestação escrita,
contrária ao projeto e seu apensado

PROJETO DE LEI N° 698/95 - do Sr. Agnelo
Queiroz - (PL's nOs 790/95 e 900/95,
apensados) - que "inclui parágrafo 5ó ao artigo I

462 da Consolidaçãe) das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Iei nO 5.452, de 1° de
maio de 1943".
RELATOR: Deputado UBALDO CORR~
PARECER: favorável, com substitutivo, ao
principal e ao PL nO 790/95, apensado e pela
desapensação do PL n° 900/95.
Vista Concedida ao Deputado Sandro Mabel
em 22.11.95
Devolução da vista com manifestação escrita,
contrária ao PL nO 698/95; favorável ao PL nO
790/95; e pela desapensação do PL nO 900/95

18 - PROJETO DE LEI N° 1.103/95 - do Sr. Zaire
Rezende - que "acrescenta parágrafo ao artigo
482 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado MIGUEL ROSSETIO
PARECER: favorável

19 - PROJETO DE LEI N° 1.106/95 - do Sr. Arlindo
Chinaglia - que "altera a redação do artigo 459
da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei nO 5.452, de 1° de
maio de 1943".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL
PARECER: contrário

20 - PROJETO DE LEI N° 1.161/95 - do Sr. Paulo
Paim - que "institui gratificação natalina em
forma de ticket refeição-alimentação extra".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: favorável

PAUTA 3/96

A - Proposição Sujeita à Apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA

1 • PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
164/95 - da Comissão de Relações Exteriores
(MSG nO 344/91) - que "aprova o texto da
Convenção Internacional nO 171, da
Organização Internacional do Trabalho,
relativa ao Trabalho Noturno".
RELATOR: Deputado ALMINO AFFONSO
PARECER: favorável

B - Proposições Sujeitas à Aprecia'yão
Conclusiva das Comissões:
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2-

3-

4-

5-

6-

7-

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4.697-Al94 - do Poder
Executivo (MSG n° 539/94) - que "dispõe
sobre aplicação de penalidade por infração à
legislação que· rege· as Zonas de
Processamento de Exportação (ZPE)".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO
PARECER: favorável, com adoção da
emenda da Comissão de Economia, Indústria
e Comércio

PROJETO DE LEI N° 722195 - do Poder
Executivo (MSG N° 769/95) - que "~/tera
dispositivos das Leis n° 8.036, de 11 de maio
de 1990, n° 8.212, de 24 de julho de 1991, e nO
8.620, de 5 de janeiro de 1993, e determina
outras providências". .
RELATOR:' Deputado· JOSÉ CARLOS
ALELUIA
PARECER: favorável ao projeto e à emenda
apresentada na Comissão.

PROJETO DE LEI N° 804-Al95 - do Poder
Executivo (MSG nO 851195) - que "fixa a
Gratificação de Representação pelo exercício
de função nos Gabinetes dos Ministros
Militares, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DARCI COELHO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 195/91 - do Senado
Federal (PLS 5/90) - que "dispõe· sobre
progressão funcional na Carreira do Magistério
Superior, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS
ALELUIA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 1.238/95 - do Senado
Federal (PLS N° 69/95) - que altera a Lei nO
5.809, de 10'de outubro de 1972, que "dispõe
sobre a retribuição e direitos do pessoal civil e
militar em serviço da União e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 1.399195 - do Senado
Federal (PLS nO 186/95) - que· "proíbe a
nomeação de parentes para cargos em
comissão e dá outras providências".
RELATORA: Deputado ZILA BEZERRA.
PARECER: contrário

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

8 - PROJETO DE LEI. N° 4.879/90' - do Sr.
Augusto Carvalho - que "dispõe sobre a
proibição das atividades de locação de
.mão:-de-obra e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ'. CARLOS
ALELUIA
PARECER: contrário

9 .. · PROJETO·DE LEI N° 6.086/90,·. do Srs. Koyu
lha e Nelton Friedrich - (P/:' nO 499195,
apensado) - que "dispõe sobre o exercício da
profissão de Secretário, revoga a Lei n° 7.377,
de. 30 de setembro de' ·1985, e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada ZILA BEZERRA
PARECER: contrário .ao' principal e ao
apensado

10 - PROJETO DE LEI N° 4.277193 - do Sr. Carlos
Nelson - que "revoga os parágrafos 2° e 3° do

,artigo 25 da Lei n° 5.194', de 24 de dezembro
de 1966".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS
ALELUIA
PARECER: contrário

11 - PROJETO DE LEI N° 4.410/94 - do Sr.
Valdenor Guedes - que "dispõe sobre a
incorporaÇao da Gratificação Especial de
Localidade aos proventos de aposentadoria de
servidores dos extintos Territórios Federais".
'RELATOR: Deputado ILDEMAR KI1SSLER
PARECER: contrário

12 - PROJETO DE LEI N° 4.710/94 - do Sr. Paulo
Paim - que "dispõe sobre a profissão de
Técnico de Operação em Processamento,
Utilidades e Transferência de Estocagem em
plantas de extração e refino de petróleo,
petroquímica e química, regula seu exercício,
concede. 1posentadoria especial e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE
PARECER: favorável, com (2) duas emendas
Concedida vista ao Deputado Sandro Mabel
em 3.05.95
Devolução da vista com manifestação escrita,
contrária

13.- PROJETO DE LEI'NO' 4.848/94 - do Sr. Pedro
lrujo - que "dispõe sobre o pagamento de 14°
salário aos trabalhadores",
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RELATOR: Deputado
ALELUIA
PARECER: contrário

JOSÉ CARLOS A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMEN-
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
,COMISSÃO,

PROJETO DE LEI N° 355/95 - do Sr. Paulo
Bauer - que "dispõe sobre a prestação de
serviços comunitários pelos trabalhadores
beneficiários do seguro-desemprego. e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL

A V I S O N° 10/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVe,
InIcio: 12/04/96
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 31 sessão;
A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS, APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 559/95 - do Sr. Sérgio
Arouca - que "dispõe sobre o pagamento de
dívidas de entidades sindicais resultantes de
processos judiciais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS
ALELUIA
PARECER: contrário

15 -

14 - PROJETO DE LEI N° 376/95 - do Sr. Álvaro 1
Valle - que "dispõe sobre o exerclcio da
profissão de Estatístico e de Técnico em
Estatística e determina outras providências".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: contrário
Concedida' vista ao Deputado Sandro Mabel
em 29.11.95
Devolvido sem manifestação escJita

RECEBIMENTO DE EMENDAS
InIcio: 12/04/96
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 3' sessão

17-

16 - PROJETO DE LEI N° 674/95:- do Sr. Luiz 1
Gushiken - que "proíbe os órgãos e entidades
da Administração Federal de veicularem
mensagens publicitárias sobre temas nAo
afeitos à sua atividade específica".
RELATOR: Deputado ILDEMAR KUSSLER
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI N° 799/95 - da Sra. Maria
Elvira - que "regulamenta o exercício da
profissão de Decorador, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 647191 - do Sr. Murilo
Pinheiro - que "altera a Lei nO 5.194, de 24 de
dezembr9 de 1966, que regula o exercício das
profissões' de engenheiro, arquiteto e
engenheiro-agrOnomo".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS
ALELUIA

A V I S O N° 11/96

3 - PROJETO DE LEI N° 1.420/96 - do Sr. L~iz

Durão - que altera dispositivos da Lei nO
7.783, de 28 de junho de 1989, que "dispõe
sobre o exercício do direito de greve, define as
atividades essenciais, regula o atendimento

18 - PROJETO DE LEI N° 1.033195 - do Sr. Fausto 1
Martello - que dá nova redação ao artigo 2!' da
Lei nO 7.783, de 2,8 de junho de 1989, que
"dispõe sobre o exercicio do direito de greve,
define as atividades essenciais, regula o
atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade, e dá outras providências". 2--
RELATOR: Deputado SANDRO MABEl
PARECER: favoráv,el

A V I S O N° 9/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO'
InIcio: 10/04/96
prazo: 5 Sessões

. Decurso: 5' sessão

PROJETO DE LEI N° 2.515/92 - do Sr. Costa
Ferreira - que "dá nova redação ao parágrafo
1° do artigo 59 da Consolidação das Leis do
Trabalho".
RELATOR: NELSON OTOCH (avocado)

PROJETO DE LEI N° 1.379/95 - da Sra.
Alcione Athayde - que altera o artigo 51 da Lei
n° 8.213, de 21 de julho de 1991, que "dispõe
sobre os Planos de Benefícios da Previdência
Social e dá outras providências".
RELATOR: JOSÉ PIMENTEL
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das necessidades inadiáveis da comunidade; e
dá outras providências".
RELATOR: SÉRGIO AROUCA

4 -' PROJETO DE LEI N° 1.453/96 - do Sr. Valdir
Colatto - que' "altera as Leis nOs 5.194, de 24
de dezembro de 1966, e 6.530, de 12 de maio
de 1978, nos dispositivos que menciona".
RELATOR: L1NDBERG FARIAS

5 - ' PROJETO DE LEI N° 1.475i96 - do Sr. Joao
Fassarella - que acrescenta' parágrafos ao
artigo 10 da Lei nO 7.998, de 11 de janeiro de
1990, que." "regula Q" , Programa do
Seguro-Desemprego, o Abono Salarial. .h.1~itui

ri Fundo de Amparo ao Trabalhador - 'FAT; e
dá outras providências".
RELATOR: JAIR BOLSONARO

6 - PROJETO DE LEI N° 1.503/96 - do Sr. Edson
Ezequiel - que "concecié adicional de
remuneração àqueles que' trabalham com
sepultamento e exumação de cadáv"eres".
RELATOR: MIGUEL ROSS~TTO

7 - PROJETO DE LEI N° 1.510/96 - do Sr: Duilio
Pisaneschi - que "isentá de encargos
trabalhistas e de tributação fiscal, pqr dez
anos, os contratos de trabalho temporário
celebrados por pequenas empresas".
RELATOR: AGNELO QUEIROZ

. RELATOR: JOSÉ COIMBRA

12 - PROJETO DE LEI N° 1.571/96'" do Sr.
Mendonça Filho - que "altera a Lei 'n° 8.906, de
4 de julho de 1994, que 'dispõe sobre o
Estatuto' da' Advocacia e a Ordem dos
Advogados dq Brasil - OAB' e dá outras
providências".. ' '
RELATOR: JOSÉ CARLOS ALELUIA

13 - 'PROJETO DE LEI NO' 1.582196 - do Sr.
Osma'riio 'Pereira -' que "dispõe sobre a
instituição de entidades fechadas de
previdência' complementar e manutejlção de
planos pelas Federações, Sindicatos e
Associações Profissionais e dá outras
providências". .
RELATOR: JOSÉ PIMENTEL

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

PAU T A ~o 04196

Data: 17.04.96
Local: plenário nO 11 do'anexo /I
Horário: 10h

A' • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

8-

9-

PROJETO DE LEI N° 1.531/96 - do Sr. Nilson
Gibson - que "acrescenta parágrafo único ao
artigo 845 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT".
RELATOR: LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI N° 1.533196' -',' do Sr:
Waldomiro Fioravante - que· "define o dano
moral e atribui à Justiça' do Trabalho,
competência ' para apreciá-lo quando
decorrente da rejação de trabalho":
RELATOR: ZAIRE REZENDE

1 -

URG~NCIA,.

PROJETO DE DECRETO' LÉGiS(ATIVO N°
222195 - da Comissao de Relações Exteriores
(Mens. nO 844/95-PE) - que "aprova o texto do
Acordo sobre Serviços Aéreos, celebrado entre
o Govemo da República Federativa do Brasil e
o Govemo dos Estados Unidos Mexicanos, em
Brasília, em 26 de maio de 1995".
RELATOR: Deputado JOÃO CÓSER
PARECER: favorável

10 - PROJETO DE LEI N· 1.535/96 - do Sr. Márcio
Fortes - que "facilita, mediante redução dos,
chamados 'Encargos Sociais', o ingre$SO no
mercado de trabalho na primeira anotaÇão na
Carteira Profissional". \. "
RELATOR: JAIR MENEGUELlI

B • Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

11 - PROJETO DE LEI N° 1.543/96 - do Sr. Nilson
Gibson - que "dispõe sobre o abono de, faltas
ao trabalho em virtude de prestação de
exames escolares".

2- PROJETO DE LEI NO 1.461/96 - do Poder
Executivo (Mens n° 85/96) - que "denomina
"Rodovia Govemador AntOnio Mariz" o trecho
federal da BR-230, entre as cidades de
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Cajazeiras e João Pessoa, no Estado da
Paraíba".
RELATOR: Deputado PAULO GOUV~A

PARECER: favoráve~

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3 - PROJETO DE LEI N° 311/95 • do Sr. Gonzaga
Patriota - que "inclui no Plano Nacional de
Viação. aprovado pela Lei nO 5.917, qe 10 de
setembro de 1973, a Iigaçãó rodoviária que
especifica".
RELATOR: Deputado JAIRO AZI
PARECER: favorável

11 - COMISS ES TEMPORÁRIAS:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC'81-A/95 -IMPOSTO SOBRE

COMBUStíVEIS

AUDI~NCIA PÚBLICA
Horário: 14h30
Local: Plenário 14, Anexo 11
CONVIDADO:
Dr. DENI L1NEU SCHWARTZ • Presidente do
Forum dos SecrEltários Estaduais dos
Transportes.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 169-A/95 - ,REMUNERAÇÃO DE

VEREADORES EPREFEITOS

AUDI~NCIA PÚBLICA
Horário: 14h30
Local: Plenário 12, Anexo 11
CONVIDADOS:
Dr. PAULO SlLAS • Presidente da União dos
Vereadores do Brasil; e
Dr. GIL ALMEIDA .• Prefeito Municipal de
Cacequi/RS.

COMISSÃO ESPECIAL
RECURSOS HíDRICOS

AUDI~NCIA PÚBLICA
Horário: 9h
Local: Plenário 6, Anexo 11
CONVIDADO:
Dr. AIRSON BEZERRA LÓCIO • Presidente
da CODEVASF.

COMISSÃO EXTERNA.
DEMARCAÇÃO TERRAS INDíGENAS

PAUTA N° 03/96
Assuntos internos
Horário: 14h30
Local: Plenário 16, Anexo 11

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO DESTINADA A INVESnGAR

OCORRÊNCIAS DE POSSíVEIS
IRREGULARIDADES NA FABRICAÇÃO

DE MEDICAMENTOS

PAUTA

Discussão e votação do Relatório Final.

Local.: Sala 15- Anexo 11
Horário.: 14h30min

ADENDO

I - COMISSOES PERMANENTES:
oi ,.

COMISSAO DE CIENCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E,

INFORMATlCA

Sala 13-T, Anexo 11

PAU T A N° 02196

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 13, Anexo 11
Horário: 10 h
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MENSAGEM N° 854/94 - do Poder Executivo 
que "submete à apreciaçAo do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 13 de
outubro de 1994, que renova a concessão
outorgada à Rádio Gaúcha S/A, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Porto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA
PARECER: FAVORÁVEL

MENSAGEM N° 1.082194 - do Poder
Executivo - que "submete à apreciação do
Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 876, de 16 de novembro de 1994,
que renova a permissAó outorgada à
Sociedade Rádio Carijós Uda., para explorar,
sem direito de exclUSividade, serviço de
radiodifusão sonora em trequência modulada,
na cidade de Conselheiro Lataiete, Estado de
Minas Gerais.
RELATOR: Deputado SALVADOR ZIMBALDI
PARECER: FAVORÁVEL

MENSAGEM N° 28/95 - do Poder Executivo _
que "submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 27 de
dezembro de 1994, que renova a concessAo
da RÁDIO SENTINELA DE OURINHOS
LTOA., para explorar serviço de radiodifusão
sonora amonda .média, na cidade de
Ourinhos, Estado de São Paulo".
RELATOR: Dep. H~LlO ROSAS
PARECER:FAVORÂVEL

ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI N- 778-AI95 (Apenso o PL
902195) - do Sr. Mendonça Filho - que
"estabelece a obrigatoriedade de contrato
específico prévio ou solicitação escrita para os
serviços prestados por meio de telefonia ou
qualquer outro sistema de telecomunicaçOes".
RELATOR: Dep. VlC PIRES FRANCO
PARECER:FAVORÁVELaoPLno77~AI95e
CONTRÁRIO ao PL n· SI02I95 (apenso).

(Encerra-se a Sessão, às 18 horas e 9 minutos.)

5-

URGêNCIA
MENSAGEM NO 100/92 - do Poder Executivo 
que "submete ê apreciação do Congresso 7
Nacional o ato que outorga permissAo à
CARfclA RADIODIFUSÃO LTDA., para
explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de
radiodifuSAo sonora em frequência modulada,
na cidade de Correntina, Estado da Bahia".
RELATOR:DeputadoJOS~JORGE
PARECER: FAVORÁVEL

MENSAGEM N- 404192 - do Poder Executivo 
que "submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto que
renova a concessAo outorgada ê RÁDIO 8
COMUNICADORA GRANDE RIO LTDA., para
explorar serviço de radlodifusAo sonora em
onda média, na cidade de Itsguai, Estado do
Rio de Janeiro".
RELATOR: Deputado PAULO HESLANDER
PARECER: FAVORÁVEL

MENSAGEM N° 658/94 - do Poder Executivo -
que "submete à apreciação do Congresso
Nacional '0 ato constante do Decreto de 15 de
agosto de 1994, que renova a concessão
outorgada ê Fundação Cásper IJj)ero, para
explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo".
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA
PARECER: FAVORÁVEL

2-

3-

4-

B • Proposições Sujeitas à Apreciaçlo
Conclusiva das Comissões

I • ORDEM DO DIA

A • Proposições Sujeitas à Apreciaçio do
Plenário da Casa

URGêNCIA
1 • PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO

210195 - da Comissao de Relações Exteriores
(MSC nO 790/95) - que "aprova o texto do
Acordo para o Estabelecimento e Utilização de
Meios de Rastreamento e de Telemedida
situados em território brasileiro, celebrado 6 _
entre a República Federativa. do Brasil e a
Agência Espacial Européia, em Paris, em 3 de
maio de 1994".
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTOS
PARECER: FAVORÁVEL
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O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12;'itemf;-
alínea a, do Ato da Mesa n!l 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6!l da Lei n!l 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 92 , item 11,
da Lei nº 8.112, citada, DICEZAR ANTONIO COR
DEIRO JÚNIOR para exercer, no Gabinete do Se
gundo Vice-Presidente, o cargo de Assistente Técni
co de Gabinete, CNE-13, do Quadro Permanente da
Câmara'dos Deputados, transfor.mado pelo art•. 32 .da..
Ato da Mesa nº 15, de 26 de maio de 1987, observa
da a nova denominação dada pelo art. 12 da Resolu
ção nº 4, de 13 de junho de 1991, combinada com o
art. 3º do Ato da Mesa nº 47, de 7 de outubro de
1992.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 12 ,

item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de ju
nho de 1990, resolve conceder exoneração, de acor
do com o art. 35, item 11, da Lei n!l 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a PEDRO NETTO RODRIGUES
CHAVES, ponto n2 11768, do cargo de Assistente
Técnico de Comissão, CNE-09, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados': qüe "êxeh~rà"nã'i
Comissão de Minas e Energia, da Coordenação de
Comissões Permanentes, do Departamento de Co
missões, a partir de 12 de abril do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 16 de abril de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 12 ,

item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de ju-
..nho,de.•19.9.0,.resolve conceder exoneração, de acor
do com o art. 35, item 11, da Lei n2 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a PAULO DE SOUZA OLIVEI
RA, ponto n!l 11656, do cargo de Assessor Técnico,
CNE-10, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, que exercia no Departamento de Comis
sões, a partir de 10 de abril do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 16 de abril de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

ATOS DO PRESIDENTE DOS REIS, ponto n!l 11541, do cargo de Assessor
Técnico, CNE-12, do Quadro Permanente da Câma
ra dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder
do Partido Trabalhista Brasileiro.

Câmara dos Deputados, 16 de abril de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 1!l,
item I, alínea a, do Ato da Mesa n!l 205, de 28 de ju
nho de 1990, resolve conceder exoneração, de acor
do com o art. 35, item 11, da Lei n!l 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a JULlANO DE BRAGA TEL
LES, ponto n2 11518, do cargo de Assistente Técni
co de Comissão, CNE-9, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, que exerce na Comissão
de Desenvolvimento Urbano e Interior, da Coordena
ção de Comissões Permanentes, do Departamento
de Comissões.

Câmara dos Deputados, 16 de abril de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 12 ,

item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de ju
nho de 1990, resolve conceder exoneração, de acor
do com o art. 35, item 11, da Lei n 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a PAULO CÉSAR RODRIGUES

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12• item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve conceder exoneração, de acordo com
o art. 35, item 11, da Lei n!l 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, a CARLOS ALBERTO CARVALHO, ponto
n2 11801, do cargo de Assistente Técnico de Gabi
nete, CNE-13, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, que exercia no Gabinete do Segun
do Vice-Presidente, a partir de 26 de março do cor
rente ano.

Câmara dos Deputados, 16 de abril de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe contere o art. 1!l.
item I, alínea a, do Ato da Mesa n!l205, de 28 de ju
nho de 1990, resolve conceder exoneração, de acor
do com o art. 35, item 11, da Lei n!l 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a CINARA RAMOS CORRÊA,
ponto n2 11794, do cargo de Assistente Técnico de
Gabinete, CNE-13, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Segundo Secretário.

Câmara dos Deputados, 16 de abril de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.



O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 612 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 912, item 11,
da Lei n2 8.112, citada, WILSON RODRIGUES DE
OLIVEIRA, para exercer, na Comissão de Minas e
Energia, da Coordenação de Comissões Permanen
tes, do Departamento de Comissões, o cargo de As
sistente Técnico de Comissão, CNE-9, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo
art. 12 do Ato da Mesa nº 20, de 6 de junho de 1995.

Câmara dos Deputados, 16 de abril de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12 • item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 612 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, observado o disposto no art. 42 da Lei n2

5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na
forma do art. 92, item li, da Lei n2 8.112, citada, IR
LENDES DO CARMO WANZELER RODRIGUES
para exercer, no Departamento de Comissões, o
cargo de Assessor Técnico, CNE-10, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, transforma
do pelo art. 412 do Ato da Mesa nº 4, de 20 de feve
reiro de 1991, observada a nova denominação dada
pelo artigo 12 da Resolução n2 4, de 13 de junho de
1991, combinada com o art. 312 do Ato da Mesa n2

47, de 7 de outubro de 1992.
Câmara dos Deputados, 16 de abril de 1996. 

Luís Eduardo, Presidente.
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Câmara dos Deputados, 16 de abril de 1996. - ção n2 4, de 13 de junho de 1991, combinada com o
Luís Eduardo, Presidente. art. 32 do Ato da Mesa n2 47, de 7 de outubro de

1992.
Câmara dos Deputados, 16 de abril de 1996. 

Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 12 ,

item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de ju
nho de 1990, e o art. 612 da Lei n2 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve nomear na forma do art.
92 , item li, da Lei nº 8.112, citada, JOSÉ BENEDITO
FERNANDES, para exercer, na Comissão de De
senvolvimento Urbano e Interior, da Coordenação de
Comissões Permanentes, do Departamento de Co
missões, o cargo de Assistente Técnico de Comis
são, CNE-9, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, criado pelo art. 112 do Ato da Mesa n2 20,
de 6 de junho de 1995.

Câmara dos Deputados, 16 de abril de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 612 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 912, item 11,
da Lei nº 8.112, citada, MAURfclO DE ALBUQUER
QUE MELO JÚNIOR para exercer, no Gabinete do
Segundo Secretário, o cargo de Assistente Técnico
de Gabinete, CNE-13, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, transformado pelo art. 32 do
Ato da Mesa nº 15, de 26 de maio de 1987, observa
da a nova denominação dada pelo art. 112 da Resolu-

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, observado o disposto no art. 38 da Lei nll

8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve designar
HELOISA PEIXOTO PINHEIRO, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atri
buição Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto nll
3172, e MARILENA DE ALMEIDA CAMPOS, ocu
pante de cargo da Categoria Funcional de Técnico
Legislativo - atribuição Adjunto Parlamentar, Padrão
30, ponto n2 4806, para substituírem, sucessivamen
te, o Chefe do Serviço de Relações Públicas, FC-07,
na Assessoria de Divulgação e Relações Públicas,
em seus impedimentos eventuais, a partir de 3 de
abril do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 16 de abril de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 111, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, observado o disposto no art. 38 da Lei n2

8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve designar
LADISLENE APARECIDA DE ALMEIDA MAR
QUES, ocupante do cargo da Categoria Funcional
de Técnico Legislativo - atribuição Assistente Admi
nistrativo, Padrão 30, ponto n2 4321, 211 substituta do
Chefe de Gabinete, FC-8, no Gabinete do Quarto
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Secretário, em seus impedimentos eventuais, a par
tir de 8 de abril do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 16 de abril de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente"

COMISSÕES
ERRATA

COMISSÃO DI: TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBUCO

No DCN, de 16-9-95, pág. 22436, 111 coluna, item 7
Onde se lê:

Na Ata da 3211 Reunião (Ordinária), de 30-8-95

Parecer: favorável, com adoção do substitutivo
oferecido pela Comissão de Direitos Humanos; e

Em votação: aprovado, unanimemente, o proje
to, nos termos do parecer do Relator.
Leia-se:

Parecer: favorável, com substitutivo; e

Em votação: aprovado, unanimemente, com
substitutivo, o projeto, nos termos do parecer do Re
lator.

Sala da Comissão, 16 de abril de 1996. - Tali
ta Veda de Almeida, Secretária.



MESA ---------------,

(Biênio 1995/96)

Presidente:
Luís EDUARDO - PFL·BA

111 Vice-Presidente:
RONALDO PERIM - PMDB·MG

211 Vice-Presidente:
BETO MANSUR - PPB-SP

111 secretário:
WILSON CAMPOS - PSDB·PE
211 Secretário:
LEOPOLDO BESSONE - PTB-MG
311 secretário:
BENEDITO DOMINGOS - PPB-DF
42 secretário:
JOÃO HENRIQUE - PMDB-PI

Suplentes de secretário:
12 ROBSON TUMA - PSL-SP

2!1 VANESSA FELlPPE - PSDB-RJ

32 LUIZ PIAUHYLlNO - PSDB-PE

42 WILSON BRAGA - PDT-PB

Bloco (PMDB, PSD, PSL, PSC, PMN)
Líder: MICHEL TEMER

PARTIDOS,BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

(pFJ!.JPfB)

Líder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

Bloco (PPBJPL)
Líder: ODE:LMO LEÃO

PSDB
Líder: JOSÉ ANíBAL

Inácio Arruda

Elton Rohnelt
Sandro Mabel

Sérgio Cameiro
SnvioAbreu

Wolney Queiroz

Feu Rosa
Salvador Zimbaidi

Zulalê Cobra
Nelson Otoch
Jorge Anders

Luiz carlos Hauly
AntOnio Feijão

Roberto Santos
Sebastião Madeira

Alexandre Cardoso

Marcelo Dada
Miguel Rosseto
Pauio Bernardo

Paulo Rocha
Pedro Wilson

Waldomiro Fioravante

PDT
Líder: MIRO TEIXEIRA

PSB
Líder: FERNANDO LYRA

PCdoB
Líder: SÉRGIO MIRANDA

PARÁGRAFO 42, ART. 92 RI

PPS
PV

LIDERANÇA DO GOVERNO
Uder: LUIZ CARLOS SANTOS

Vlce-Líderes:
Aldo Rebelo
Aldo Arantes

Vlce-Uderes:
Glovanni Queiroz (1 2 Vice)
Edson Ezequiel
Eurrpedes Miranda
Matheus Shmidt

Vlce-Lfderes:
A1mino Affonso
Benito Gama

PT
Líder: SANDRA STARLlNG

Vlce-Líderes:
José Carlos Sabóia (1 2 Vice)
Ubaidinho Júnior

Vlce-Líderes:
Nilmário Miranda (1 2 Vice)
Chico Vigilante
Conceição Tavares
Domingos Dutra
Humberto Costa
Jaques Wagner
Luciano Zica

Vlce-Líderes:
Ubiratan Aguiar (1 2 Vice)
Veda Crusius
Adroaldo Streck
Ayrton Xerez
Arthur Virgnio
Carlos Mosconi
Eduardo Mascarenhas
Elias Murad
Jayme Santana
AntOnio Aureliano

Marlsa serrano
Pedro Novais

Pinheiro Landim
Roberto Valadão

Simara Eflery
Ubaldo Corrêa
Rubens Cosac
Eliseu Padilha

Augusto Nardes
Carlos Camurça
Eraldo Trindade

Hugo B1hel
Jofran Frejat

Moacir Andrade
Ricardo Izar

Valdenor Guedes
Wagner Salustiano

João Mendes
José Múclo Monteiro

Maluly Netto
Marllu Guimarães

Ney Lopes
Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

Paes Landim
Paulo Bomhausen

Paulo Cordeiro
Paulo Lima

Rubem Medina
Theodorlco Ferraço

VIcente Casclone
Vilmar Rocha

Werner Wanderer

V1ce-Líderes:
Gerson Peres (1 2 Vice)
Amaldo Faria de Sá
BasOio Villani
Edson Queiroz
Francisco Dornelles
Ibrahim Abl·Ackel
Laprovita Vieira
Romel Anfzlo
Roberto Balestra
Valdomiro Meger

Vlce-Líderes:
Gedclel Vieira Lima (1 2 Vice)
Edinho Bez
Edinho Araújo
Elias Abrhão
Euler Ribeiro
Fernando Diniz
José Luiz Clerot
Maria Elvira

Vlce-Líderes:
Pedrinho Abrão (1 2 Vice)
José Carlos Aleluia
Abelardo Luplon
Albérico Cordeiro
íwaro Gaudêncio Neto
AntOnio dos santos
Aracely de Paula
Benedto de LIra
Carlos Alberto
César Bandeira
Efrain Morais
EHseuMoura
Heráclito Fortes
Hilário Coimbra
Hugo Rodrigues da Cunha
José Santana de Vasconcellos
Jair Soares



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO pE AGRICULTURA Silvio Abreu
E POUllCA RURAL PSB

1 vaga

Presidente: Fellx Mendonça (PTB)
12 Vice-Presidente: Odnio Balblnottl (PTB)
22 Vice-Presidente: Dilceu Sperafloo (PPB)
32 Vice-Presidente: Tetê Bezerra (PMDB)

Titulares Suplentes

BetoLélis

Gerváslo Oliveira (PSB)

PCdoB

PPS

Ubaldino Júnior

Aldo Arantes

1 vaga

Sérgio Arouca

Ayres da Cunha
César Bandeira
Heráclito Fortes

José Rocha
Leur Lomanto

luciano Pizzatto
Maurício Najar
Mauro Fecury

Medonça Filho
Odnio Baibinottl

Philemon Rodrigues
Rodrigues Palma

Vilmar Rocha

Aloysio Nunes
AntOnio Brasil

Henrique Eduardo Alves
João Almeida
Laire Rosado

Marquinho Chedld
NanSouza

Ubaldo Corrêa
Zaire Rezende

1 vaga

Augusto Carvalho

Bloco (PFLlPTB)

Affonso Camargo
Antonio Joaquim Araújo
Arolde de Oliveira
Carlos Alberto
João Iensen
José Jorge
José Mendonça Bezerra
Luiz Moreira
Maluly Netto
Ney Lopes
Paulo Bornhausen
Paulo Cordelro
Paulo Heslander

Bloco (PMDBlPSD/PSUPSC)

Bosco França (PMN)
Carlos Apolinárlo
Cássio Cunha Lima
Etlnho Araújo
Geddel Vieira Lima
Hélio Rosas
Marcelo Barbieri
Pedro lrujo
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Ivo Mainardi (PMDB)

Secretárioa: Moizés Lobo da Cunha
LocaI: 41 e 51 - 9h - Plenário 114-81. das Lid.
Telefones: 6978/6979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁllCA

Presidente: Ney Lopes (PFL)
12 VICe-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
22 Vice-Presidente: Carlos ApoIi1ário (PMDB)
32 VICe-Presidente: Wagner Salustlano (PPB)

Titulares Suplentes

PMN

Arnon Bezerra
Carlos Mosconi

SyIvIo Lopes
5 vagas

EnivaJdo RIbeiro
Eujácio Simões

Fetter Júnior
Francisco Rodrigues

João RIbeiro
José Janene

Valdomiro Meger
1 vaga

Albérico Cordeiro
Antonio Ueno

Benedito de Ura
Célia Mendes

Chico da Princesa
Jonival Lucas

José Múcio Monteiro
Lael Varella

Maria Valadão
Osvaldo Coelho

Saulo Queiroz
Vilson Santinl

PSDB

Bloco (PP~L)

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Mefles
Felix Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha
Jaime Femandes
José Borba
José Rocha
Júlio César
Nelson Marquezelli
Roberto Pessoa
Ronivon Santiago

B~(PMD~SDWSUPSC)

Adelson Salvador Darcrsio Perondi
André Puccinelli OUso Sperafico
Armando Costa Wilson Branco
Laire Rosado 7 vagas
MaurlSérgio
Roberto Paulino
Silas Brasileiro
Tetê Bezerra
Valdir Colatto

Anivaldo Vale
Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Nelson Meurer
Roberto Balestra
Silvernani santos
1 vaga

Adelson Ribeiro
Antonio Aureliano
Ezídio Pinheiro
Nárcio Rodrigues
Odmo Balbinott
Olávlo Rocha
2 vagas

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PPBlPL)
PT

Coraucl Sobrinho Cunha Bueno
Adão Pretto Fernando Ferro Edson Queiroz Gerson Peres
Alcides Modesto João Coser Flávio Derzi Renato Johnsson
Domingos Dutra José Pimentel José Janene Salatlel Carvalho
José Fritsch Padre Roque Laprovita Vieira Silvernani Santos
Waldomiro Fioravante Paulo Rocha Pauderney Avelino VadãoGomes

PDT Roberto Campos Valdenor Guedes
Carlos Cardinal Airton Dipp Wagner Salustiano Wigberto Tartuce
Luiz Durão Giovanni Queiroz Welinton Fagundes 1 vaga



Aroldo Cedraz
Laura Carneiro
Luciano Pizzatto
Mana Valadão
Raimundo Santos

José Luiz Clerot Roberto Valadão
Nestor Duarte Rubens Cosac
Robson Tuma 2 vagas
Udson Bandeira

Bloco (PPBIPL)

Adhemar de Barros Filho Álvaro Valle
Adylson Motta Augusto Farias
Alzira Ewerton Bonifácio de Andrada
Darci Coelho Carlos Camurça
Gerson Peres Jair Bolsonaro
Ibrahim Abi-Ackel Jorge Wilson
Jair Siqueira José Egydio
Jarbas Lima Lufs Barbosa
José Rezende Talvane Albuquerque
Prisco Viana Welínton Fagundes

PSOB

A1mino Affonso Celso Russomanno
Danilo de Castro Edson Silva
Edson Soares Franco Montoro
Marconi Perillo IIdemar Kussler
Nicias Ribeiro José Carlos Lacerda
VICente Arruda Roberto Rocha
Welson Gasparini Salvador Zimbaldi
Zulaiê Cobra Vanessa Felippe

PT

José Genofno Domingos Dutra
Luiz Mainardi José Fortunati
Marcelo Déda Nilmárlo Miranda
Milton Mendes Paulo Delgado
MinonTemer sandra Starling

POT

Coriolano sales Severiano Alves
ÊniôBacci Silvio Abreu
Matheus SChmldt Wolney Queiroz

PSB

Alexandre Cardoso Nilson Gibson

Presidente: Gilney Viana (PT)
12 Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)
22 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
32 Vice-Presidente: Celso Russornanno (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Ciro Nogueira

José Carlos Vieira
José Coimbra

Osmir Lima

PCdoB

Aldo Arantes 1 vaga

Secretário: Sérgio Sampaio Contrelras de Almeida
Local: terça-feira, quarta-feira e quinta-teira- 10h- Plenário, sala 1.
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Alberico Filho
Barbosa Neto
Elias Abrahão

Fernando Diniz
Luiz Carlos santos

Pedro Novais

Átila Lins
Cláudio Cajado

Eliseu Moura
Jair Soares

Jairo Azi
Júlio César

Magno Bacelar
Maluly Netto

Moisés Upnik
Raimundo Santos

Ricardo Barros
Theodorico Ferraço

1 vaga

Antônio dos santos
Benedito de Ura
Ciro Nogueira
Jairo Carneiro
Nelson Trad
Paes Landim
Raul Belém
Régis de Oliveira
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Roland Lavigne
VICente Cascione
VHmarRocha

PSDB

Antonio Carlos Pannunzio Adroaldo Streck
Domingos Leonelli Arthur Virgnio
Koyu lha Itamar Serpa
José de Abreu Márcia Marinho
Luiz Piauhylino Marconi Perillo
Roberto Rocha Nicias Ribeiro
Roberto santos Roberto Franca
Salvador Zirnbaldi Ubiratan Aguiar
Vic Pires Franco (PFL) 1 vaga

PT

Jaques Wagner Esther Grossi
Jorge Wilson (PPB) Ivan Valente
Pinheiro Landim (PMDB) José Genofno
Ricardo Izar (PPB) Tilclen Santiago
Sandra Starling 1 vaga

PDT

Eurfpedes Miranda Fernando Lopes
LeonelPavan Serafim Venzon
Wolney Queiroz 1 vaga

PSB

Sérgio Guerra João Colaço

PCdoB

Inácio Arruda Jandira Feghalí

Secretária: Maria lvone do Espfrito santo
Local: quarta-feira - 10h - Plenário, sala 14-A
Telefones: 318-6908 a 6910

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO

Presidente: A1oyiso Nunes Ferreira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Vicente Cascione (PTB)
22 Vice-Presidente: Nestor Duarte (PMDB)
32 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (I'FLJPTB)

Bloco (PMDBlPSOIPSL/PSC)

, Aloysio Nunes Ferreira
AryKara
De Velasco
Gilvan Freire
lvandro Cunha Lima
João Natal



Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Aldo Rebelo

1 vaga

José Fortunatl
Luciano Zica

Sérgio Carneiro

Celso Russomanno
Firmo de castro

Luiz carfos Hauly
Márcio Fortes

Enivaldo Ribeiro
Júlio Redecker

Roberto Jefferson (PTB)

PT

PDT

PSB

PSDB

PCdoB

1 vaga

Márcia Cibills Viana

José Genoino
Paulo Delgado

AntOnio Feijão
Elias Murad
José Anfbal
Rommel Feijó

Jair Bolsonaro
Mauricio campos
Valdenor Guedes

Haroldo Lima

Secretário: Tércio Mendonça Vilar.
Local: quarta-feira - 9h - Plenário sala 19

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

sameyFilho

Euler Ribeiro
Marcos Lima
Valdir Colatto

2 vagas

Ana Júlia
José Machado

Aécio Neves
Narcio Rodrigues

salomão Cruz
Zulaiê Cobra

A1ceste Almeida
Alcione Athayde

Inácio Arruda
Pedro Wilson (PT)

Valdemar Costa Neto

PT

PDT

PSDB

Expedito Júnior
SOCorro Gomes (PC do B)
Tilden santiago (PT)
Valdenor Guedes
Wibberto Tartuce

Vilson santini

celso Russomanno
Jorge Anders
Pimentel Gomes
Vanessa Felippe

Bloco (PPBIPL)

Albérico Filho
Chicão Brigido
Emerson Olavo Pires
Remi Trinta
Wilson Branco

GilneyViana
Ivan Valente

Sérgio carneiro

Raquel Capiberibe

PSB

PV

Serafim Venzon

Gervásio Oliveira

Presidente: Femando ZUppo (PDT)
12 Vice-Presidente: Airton Dipp (PDT)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Carlos Airton (PPB)

Titulares Suplentes

Bloco (PMDBJPSDIPSL/PSC)

carlos Nelson
Homero Oguido

JoséAldemi
Marcelo Teixeira

1 vaga

Davi Alves Silva
Eraldo Trindade

Prisco Viana
Ricardo Izar
Sérgio Naya

AraceJy de Paula
João Maia

José Mendonça Bezerra
Paulo Lima
Raul Belém

1 vaga

AntOnio carfos Pannunzio
Ceci Cunha

LeOnidas Cristino
Mário Negromonte

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Airton Dipp (PDT)
Albérico Cordeiro
César Bandeira
Eliseu Moura
Murilo Pinheiro
Rogério Silva

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Edison Andrfno
Henrique Eduardo Alves
Nan Souza
Simara Ellery
Wilson Cignachl

João Leão
Pedro Henry (PDT)
Roberto Franca
Zé Gerardo

Carfos Airton
Fe!ipe Mendes
Francisco Rodrigues
2 vagas

Bloco (PFLlPTB)1 vaga

Elton Rohnelt
Ivo Mainardi
José Prlante

Pinheiro Landim
1 vaga

Abelardo Lupion
Carlos Magno

Júlio César
Maluly Netto

Maria Valadão
Paulo Heslander

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PFLlPTB)

Átila Lins
Luciano Pizzatto
Moisés Lipnik
Rogério Silva
VilmarRocha
Wemer Wanderer

AryKara
João Thomé Mestrfnho
José Pinotti
Marqulnho Chedid
Noel de Oliveira

Fernando Gabeira

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
. Local: quarta-feira-10h - sala 3 Anexo li, Plenário 13.
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Elias Murad (PSDB)
12 Vice-Presidente: AntOnio Feijão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (PPB)

Titulares Suplentes

Davi Alves Silva
Francisco Rodrigues

Anivaldo Vale
Augusto Nardes João Paulo

PT

Alcides Modesto



Affonso Camargo
Arolde de Oliveira

Carlos Melles
Felix Mendonça

Hugo Rodrigues da Cunha
Jaime Martins

Roberto Pessoa
Waldomiro Fioravante

Bloco (PPBIPL)

Hilario Coimbra
José Múcio Monteiro
Urna Netto
Luiz Braga
Magno Bacelar
Paulo Bauer
Roberto Fontes
Rubem Medina

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Antonio do Valle Anibal Gomes
Dilso Sperafico Max Rosenmann
Elton Rohnelt Nair Xavier Lobo
José Prlante Sandro Mabel
Orcino Gonçalves 2 vagas (s)
Paulo Ritzel

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: José Priante (PMDB)
12 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)
22 Vice-Presidente: Luiz carlos Hauly (PSDB)
32 Vice-Presidente: Paulo ~uer (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

José Augusto

1 vaga

Edson Ezequiel

Suplentes

Antonio Geraldo
Célia Mendes
Costa Ferreira

João Maia
Luiz Braga

Vicente Cascione

PDT

PCdoB

Bloco (PFUPTB)

José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Marilu Gulrnarães
Paulo Bornhausen
Vilmar Rocha
1 vaga

Fernando Gomes (PTB)

Fernando ZUppo

Nedson Mlcheletl

SIP

Nelson Marchezan 1 vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: terça-feira, quarta-feira e quinta-feira -10h - Plenário 17.
Telefone: 318-7071

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Hélio Bicudo (Pl)
12 Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
22 Vice-Presidente: Fernando Lopes (PDT)

Titulares

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

De Velasco
ElcIone Barbalho
Roberto Valadão
Silas Brasileiro
1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Agnaldo Timóteo
Anivaldo Vale
3 vagas

Gilvan Freire
4 vagas

Francisco Silva
Jair Siqueira

Mauricio Campos
2 vagas

Cunha Urna
Enivaldo Ribeiro
Francisco Horta
João Pizzolatti
João Ribeiro
Renato Johnsson

Antonio Balhmann
Luiz carlos Hauly
Luiz Fernando
Salomão Cruz
Vittorlo Medioli

PSDB

Ari Magalhães
Fetter Júnior

Francisco Dornelles
Herculano Anghinetti

Hugo Biehl
Laprovita Vieira

Antonio Aureliano
Antonio Kandir

Koyu lha
Neison Otoch
Veda Cruslus

Fernando Zuppo

Gonzaga Patriota

Celso Daniel
Luiz Mainardi

Maria da Conceição Tavares

PDT

PSB

PT

Edson Ezequiel

Ricardo Heráclio

João Fassarella
José Machado
Severino Cavalcanti (PPB)

PCdoB

Júlio Redecker 1 vaga

Secretário (a): Anamelia Ribeiro Correia de Araujo
Local: quarta-feira -1011 - Plenário 112 - BI. das Lid.
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

1 vaga Presidente: Moacyr Andrade (PPB)
12 Vice-Presidente: Álvaro Valle (PL)
22 Vice-Presidente: Mauricio Requião (PMDB)
32 Vice-Presidente: Marilu Guimarães (PFL)

Fernando Lyra

PSDB

F1avioArns Fernando Gabeira
Nilmário Miranda (PT) 3 vagas
sebastião Madeira
Tuga Angerami

PT

Helio Bicudo Domingos Dutra
Pedro Wilson Marta Suplicy

PDT

Fernando Lopes Euripedes Miranda

Socorro Gomes

Secretária: Terezinha de Lisieux Franco Miranda
Local: Sala 8 - Anexo 11
Telefone: 318-6887

PSB

PCdoB

Ubaldino Junior



Bloco (PMOBIPSO/PSUPSC)

Elias AbraMo Eliseu Padilha
Maria Elvira Emerson Olavo Pires
Marisa Serrano Rita camata
Marquinho Chedid Zé Gomes da Rocha
Mauricio Requião 1 vaga

Bloco (PPBJPL)

Álvaro VaRe Agnaldo Timóteo
Dolores Nunes Cleonâncio Fonseca
Eurico Miranda Expecflto JIlnior
Mário de Oliveira José Unhares
Moacyr Andrade Luiz Buaiz

PSOB
Alexandre santos Luciano castro
F1ávioAms OSrnânio Pereira
Itamar Serpa Roberto santos
Ubiratan Aguiar 1 vaga

PT

Esther Grossi João Fassarella
Padre Roque Maria Laura
Pedro Wilson Teima de Souza

POT
Severiano Alves Luiz Durão

Ary Valaclão
Eujácio Simões

6 vagas

Adelson Ribeiro
Alexandre santos

Cipriano Correia
Luiz Fernando
Pauk> Mourão

2 vagas

Augusto carvalho
Chico VlgUante

Miguel Rossetto
Pauk> Bernardo

BIoco(PMOBIPS~SUPSC)

carlos Apolinárlo
Hélio Rosas

Ubaldo Corrêa
6 vagas

AnaJúiia
Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Nllmário Miranda

Arnaldo Madeira
Amon Bezerra
Arthur VlrgOio
Ayrton Xerez
Candinho Matos
Edson Silva
Jayme santana

PSOB

PT

Bloco (PPBIPL)

Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
José Egydio
Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Canedo
Pedro Corrêa
Valdernar Costa Neto
1 vaga

Anrbal Gomes
Confúcio Moura
Fernando Diniz
Freire Júnior
João Almeida
Luiz cartos santos
Michei Temer
Ubaldo Correa
Zé Gomes da Rocha

Suplentes

Jairo carneiro
José Jorge

Paes Landim
Ronivon santiago
Vic Pires Franco

1 vaga

Bloco (PFl/PTB)

Titulares

Cláudio Chaves
Costa Ferreira
Marilu Guimarães
Osvaldo Biolchi
Osvaldo Coelho
Paulo Lima

PSB POT

1 vaga

Beto Lélis

Cldinha Campos
José Maurrcio

Adauto Pereira
Efraim Morais

Hugo Lagranha
João Mellão Neto

José CoImbra

Bloco (PFl/PTB)

PSB

PCdoB

Augusto Viveiros
Benito Gama
José Carlos Vieira
Manoel Castro
Mussa Demes

Glovani Queiroz
1 vaga

José carlos 8aboia

Haroldo Lima

Secretário: Jorge Henrique cartaxo
LocaI: quinta-feira - 10h - Plenário 9, Sala 961
Telefone: 318-6888

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Delfim Netto (PPB)
12 VIce-Presidente: Francisco Dornelles (PPB)
22 Vice-Presidente: Augusto Vivairos (PFL)
32 VIce-Presidente: Edinho Bez (PMDB)

Titulares Suplentes

1 vaga

Antonio dos santos
Antonio Geraldo

Carlos Magno
João Iensen

José carlos Aleluia
JoséTude

MussaDemes
Ney Lopes

Osório Adriano
Paulo Heslander

Ursicino Quiroz3 vagas

Bloco (PFlIPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Betinho Rosado
Heráclito Fortes
Jaime Martins
José Carlos Coutinho
Maurfclo Najar
Murilo Domingos
Werner Wanderer

Ricardo Gomyde

secretária: Célia Maria de Oliveira
LocaI: quarta-feira - 10h
Telefones: 318-6900I6905I7011n012

COMISSÃO DE FlSCAUZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Jaime Martins (PFL)
12 Vice-Presidente: Werner Wanderer (PFL)
22 VICe-Presidente: Amon Bezerra (PSDB)
32 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)

Titulares Suplentes



1 vaga

Alberto Silva
Edinho Bez

Simara Ellery
2 vagas

Airton Dipp

Edson Soares
Paulo Feij6

Salomão Cruz
Vittorío Meddioli

Adão Pretto
José Bo:t>a (PTB)

Milton Mendes

Paulo Bomhausen
Wemer Wanderer

Zila Bezerra

Alceste Almeida
Augustinho Freitas

Edson Queiroz
Maurício Campos
Roberto Campos

PT

PDT

PSDB

PSB

Chico Ferramenta
Femando Ferro
Luciano Zica

Moisés Lipnik
Osmir Lima
Sérgio Barcellos

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Adroaldo Streck
AntOnio Feijão
José Chaves
SyIvio Lopes

Marcos Lima
Oscar Goldoni
Paulo Trtan
Rivaldo Macarl
Sérgio Miranda (PedoB)

Bloco (PPBIPL)

José Mauricio

Carlos Camurca
Fausto Martello
Jorge Tadeu Mudalen
Romel Anizio
salatiel Carvalho

Bloco (PFLlPTB)

1 vaga

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: quarta-feira - 10h - Plenárío sala 15-B
Telefones: 318-694416946

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

Presidente: Átila Lins (PFL)
1g Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
2g Vice-Presidente: Herculano Anghinettl (PPB)
3g Vice-Presidente: Renan Kurtz (PDT)

Titulares Suplentes

Lima Netto
Mauro Lopes

Roberto Magalhães
Rogério Silva

Wilson Cunha

EclnhoBez
Eliseu Padilha
Gonzaga Mota
Hennes Parclanello
Homero Oguido
Jurandyr Paixão
Max Rosenmann
Pedro Novais

Blo«:o (PPBIPL)

ArI Magalhães Anivaldo Vale
BasRio Villani Flávio Derzi
Delfim Netto Francisco Horta
Eujáclo Simões João Pizzolattl
Fetter Júnior Laprovita Vieira
Francisco Domenes Nelson Meurer
VadãoGomes Valdomiro Meger

PSDB

AntOnio Kandir Amaldo Madeira
Fernando Torres Ayrton Xerez
Rnno de castro . Jorge Anderes
Márcio Fortes Luiz Carlos Hauly
Paulo Mourão Vicente Arruda
Veda Crusius 1 vaga

PT

celso Daniel Luiz Gushiken
José Fortunati Marcelo Déda
Maria da Conceição Tavams Milton Temer
Paulo Bemardo Nedson Micheleti

PDT

Fernando Lopes Coriolano Sales
Fernando RIbas Carli Enio Bacci

PSB
JoAoColaço Sérgio Guerra

Osório Adriano
Roberto Brant (PSOB)
saulo Clueiroz
Sérgio Naya
SiMo Torres (PSDB)

Bloco (PMDEW8DIPSL/PSC)

Antônio do Valle
Gennano Rigotto

Paulo Rltzel
Pinheiro Landin

4 vagas

Suplentes

PCdoB Aroldo Cedraz
Benito Gama
Nelson Trad

Paulo Gouvêa
Régis de Oliveira

Roberto Fontes

AkfoRebelo

secretária: Maria Linda Magalhães
Local: quarta-feira -1 Oh - Plenário sala 5
Telefones: 318-696016989/6955

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Romel Anizio (PPB)
19 Vice-Presidente: Carlos Camurça (PPB)
2g Vice-Presidente: Paulo Titan (PMDB)
3g Vice-Presidente: Osmir Lima (PFL)

Titulares

1 vaga
AntOnio Ueno
Aracely de Paula
Átila Lins
Leur Lomanto
sameyFilho
Theodorico Ferraço

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Genésio Bernardino Edison Andrino
Luiz Henrique Hilario Coimbra
Nair Xavier Lobo Moreira Franco
Paes de Andrade Robson Tuma
Ushitaro Kamia 1 vaga

Bloco (PFLlPTB) Bloco (PPBIPL)

Efraim Morais
Eliseu Resende
José santana de Vasconcelos

Abelardo Lupion
Murilo Pinheiro

Nelson Marquezelli

Cunha Bueno
Herculano Anghinettl
José Teles

Adylson Motta
Cunha Lima
Jofran Frejat



Mário Cavallazzi
Robério Araujo

Aécio Neves
Feu Rosa
Franco Montoro
José Thomaz NonO

Luiz Gushiken
Paulo Delgado

PSDB

PT

PDT

Severino cavalcanti
VVagner~ustiano

Jayme Santana
Pimentel Gomes

2 vagas
1 vaga

Fernando Gabeira (PV)
Marta Suplicy

Luiz Buaiz
Nilton Baiano
Talvane Albuquerque

carlos Mosconi
Cipriano Correia
Eduardo Mascarenhas
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
OsmAnlo Pereira
Rornmel Felj6
Sebastião Madeira

PSDB

PT

Robérlo Araujo
2vagas

B.Sá
Elias Murad

Ezldio Pinheiro
Feu Rosa

Jovair Arantes
3 vagas

Bloco (PMDBlPSDJPSL/PSC)

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Jair Meneguelli

Paulo Paim

Raquel capiberibe

VVilson Braga
Fernando Ribas Caril

PSB

PDT

Cidinha Campos
Serafim Venzon

Nilson Gibson

João Melão Neto
José Carlos Aleluia
José Coimbra
Undberg Farias
Mendonça Filho
\Nilson Cunha
Zila Bezerra

carlos Alberto
Luiz Moreira

Manoel castro
Osvaldo Biolchi

Paulo Bauer
Roberto Jefferson

Sérgio Barcellos

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

José Pimentel (PT) Alberto Goldman
Noel de Oliveira Paulo Rltzel
Olavo calheiros 3 vagas
Sandro Mabel
zaire Rezende

Humberto Costa
José Augusto
Marta Suplicy
Taga Angerami (PSDB)

PCdoB

Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretário (a): Mlriam Maria Bragança santos
Local: quarta-feira - 10h - Plenário Sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHq, ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PUBUCO

Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
12 Vice-Presidente: IIdemar Kussler (PSDB)
22 VICe-Presidente: Jair Meneguelll Jair Meneguelli (PT)
32 VICe-Presidente: José Coimbra (PTB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

2 vagas

carlos cardinal ,
LeonelPavan

Adelson salvador
Armando Costa
Chicão Brigido

Genésio Bernardino
Laire Rosado

Olavo Calheiros
3 vagas

PSB

Bloco (PPBlPL)

Armando AbOio
Darclsio Perondi
Elcione Barbalho
Euler Ribeiro
José A1demir
José Pinottl
Lrdia Quinan
RitaC8mata
Saraiva Felipe

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Célia Mendes
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
José Tude
Roberto Jefferson
Ursiclno Queiroz

Miro Teixeira
Renan Kurtz

Gonzaga Patriota Pedro Valadares

Secretário: Manoel Araujo Femandes
Local: terça-feira. quarta-feira e Quinta-feira -1Oh - Plenário Sala 2
Telefones: 318-8266 - 318-6992 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíUA

Presidente: Eduardo Mascarenhas (PSDB)
12 Vice-Presidente: OsmAnio Pereira (PSDB)
22 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
32 Vice-Presidente: José A1demir (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Adhemar de Barros Filho (PPB)
Antonio Joaquim Araujo

Augusto VIVeiros
Cláudio Chaves

Costa Ferreira
Dumo Plsaneschi

Laura Carneiro
Marllu Guimarães

RoIand Lavlgne

A1cione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Augusto Farias
Jofran Frejat
José Unhares

Colores Nunes
José Egydio

Marcio Reinaldo Moreira
Pedro canedo
Pedro Corrêa

Chico Vigilante (PT)
Jair Bolsonaro
Maria Laura (PT)
Miguel Rossetto (PT)

Bloco (PPBIPL)

Ary Magalhães
Arnaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães

Darci Coelho



PPS

Sérgio Arouca 1 vaga

Secretária: Talita Veda de Almeida
Local: terça-feira, quarta-feirae quinta-feira-1Oh - Plenário Sala 11
Telefones: 318-6987/6990/700417007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Newton Cardoso (PMDB)
12 Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Mauro Lopes (PFL)
32 Vice-Presidente: José Carlos Lacerda (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

VaIdomiro Meger Julio Redecker

I)SDB

B.Sá Almlno Affonso
IIdemar Kussler AntOnio Carlos Pannunzio
Luciano Castro Domingos Leonelli
Nelson Otoch Olavio Rocha

PT

Jair Meneguelli carlos Santana
Paulo Paim Jaques Wagner
Paulo Rocha Luciano Zlca

PDT

Wilson Braga Renan Kurtz

PSB

Fernando Lyra João Colaço

fCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Rebelo

Suplentes

4 vagas

3 vagas

Jovair Arantes
Salvador Zimbaldi

Cunha Bueno
Marcos Medrado

Wagner Salustiano
1 vaga

PP~

I
PSOB

PMO~

PFUPTB

Benedito Guimarães Felipe Mendes
Davi Alves Silva Jorge Wilson
Francisco Silva Nilton Baiano
Luis Barbosa 2 vagas
Marcelo Teixeira (PMDB)

PSO$

Hugo Lagranha (PTB) candinho Mattos
José Carlos Lacerda Fernando Torres
Jovair Arantes João Leão
LeOnidas Crlstino José Chaves
Mário Negromonte Márcio Fortes
Paulo Feijó Pedro Henry (PDT)
~Imão Sessim Zé Gerardo

PT

Carlos Santana Chico Vigilante
João Coser GilneyVlana
Marcos Medrado Hélio Bicudo
Teima de Souza João Paulo.

POTI

Antonio Geraldo (PFL) Edson Ezequiel
Vicente André Gomes Matheus SChmidt

PSB

Pedro Valadares Alexandre Cardoso

4 vagas

3 vagas

PCdoB

AntOnio Brasil (PMDB) Socorro Gomes

Secretário: Ruy Ornar Prudênclo da Silva
Local: quarta-feira - 10h - Plenário Sala 11
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO

DOS BINGOS NO BRASIL

Proposição: REQ-2195 Prazo: 26-5-95 à 23-10-95

Presidente: Zulaiê Cobra
12 Vice-Presidente: Ricardo Gomy~e
22 Vice-Presidente: Vicente André ~omes

32 Vice-Presidente: Padre Roque I

Relator: Eurico Miranda

Titulares

Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

Ama/do Faria de Sá
Eurico Miranda
Nelson Meurer
1 vaga

Basilio Vlllani
Eurico Miranda
Fasto Martello

Bloco (PPBIPL)

Chico da Princesa
Cláudio Cajado
Dunio Pisaneschl
Jairo Azj

João Mala
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Paulo Gouvêa
Philemon Rodrigues
Ricardo Barros

Agnaldo Timóteo
Alceste Almeida
AryValadão

Betinho Rosado
Coraucl Sobrinho

EIi$eu Resende
Fernando Gonçalves

Iberê Ferreira
Jaime Fernandes

José ~r1os Coutinho
José Santana de Vasconcellos

Luiz Braga
Murilo Domingos
Rubem Medina

Bloco (PMDBIPSOIPSUPSC)
I

Alberto Goldman Anfbal Gomes
Alberto Silva ~estor Duarte
Barbosa Neto NOr' de Oliveira
Carlos Nelson Paulo Titan
João Thome Mestrlnho 5 vagas
Moreira Franco
Newton Cardoso
Oscar Andrade
Rubens Cosac



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
PARA INVESTIGAR A OCORRÊNCIA DE

POSSíVEIS IRREGULARIDADES NA
FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS

Proposição: REQ-3J95 Autor: Paulo Mourão

Presidente: Barbosa Neto
12 Vice-Presidente: José Pinotli
22 Vice-Presidente: Jovalr Arantes
32 VICe-Presidente: Moacyr Andrade
Relator: Ayres da Cunha

Titulares Suplentes

PFLlPTB

PT

carlos Santana João Fassarella
Padre Roque Pedro Wilson

PDT

VICente André Gomes severlano Alves

PLlPSDIPSC

Marqulnho Chedid Roland Lavigne

PCdoB

Ricardo Gomyde Undberg Farias

secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: Serviço de CPI - sala 139, Anexo 11
Telefone: 318-7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

DESTINADA A INVESTIGAR DENÚNCIAS DE IR
REGULARIDADES NAS ENTIDADES

DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Proposição: REQ-1J95 Autor: Freire Júnior

Presidente: Manoel Castro (PFL)
12 Vice-Presidente: João Mellão Neto (PFL)
32 Vice-Presidente: Amaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Freire Júnior (PMOB)

Titulares Suplentes

Ayres da Cunha
Fernando Gonçalves
Jaime Martins
José Rocha

Anlbal Gomes
Barbosa Neto
José Pinotli

Moacyr Andrade
Nllton Baiano
salatlel Carvalho

PMDB

PPB

Aroldo Cedraz
Duilio Pisaneschi

Pedro Corrêa
Ursicino Queiroz

Chicão Brigido
Jorge Tadeu Mudalen

Saraiva Felipe

Basílio Villani
Célia Mendes
Jofran Frejat

1 vaga

Rommel Feijó
Tuga Angerami

José Egydio

Itamar Serpa

Eduardo Jorge
Humberto Costa

PT

PDT

PSDB

PSBJPMN

PLlPSDIPSC

Elias Murad
Jovair Arantes

Pedro canedo

Alexandre Cardoso

Secretário: canTIen Guirnarães Amaral
Local: serviço de CPI - Anexo 11 - sala 139-B
Telefone: 318·7054

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
pOLíTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUAUZAÇ,fiO DO CÓDIGO El:.EITo
RAL E MODIFlCAÇO~S NA LEGISLAÇAO
ELEITORAL-PARTlDARIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS A,!-TERAÇÕES NA
CONSTlTUIÇAO FEDERAL

Ariindo Chinaglia
José Augusto

Serafim Venzon

PFLlPTB

Heráclito Fortes Álvaro Gaudêncio Neto
João Mellão Neto Femando Gonçalves
José Coimbra Maluly Netto
Manoel Castro Mauro Lopes

PMDB

Freire Júnior Henrique Eduardo Alves
Geddel Vieira Uma Noel de Oliveira
Jorge Wilson zalre Rezende

PPB

Arnaldo Faria de Sá A1cione Athayde
José Unhares Anivaldo Vale
Simão Sessim Moacyr Andrade
1 vaga 1 vaga

PSDB

Luiz Piauhylino Ceci Cunha
Feu Rosa Jorge Anders

PT

José Pimentel Fernando Ferro
Paulo Bernardo Luiz Gushiken

PDT

Cidinha campos Vicente André Gomes

PLlPSDIPSC

Pedro Canedo Luiz Buaiz

PSBIPMN

Alexandre Cardoso

secretário: Regina Maria Veiga Brandão
Local: Serviço de CPI - Sala 139
Telefone: 318-7055

1 vaga Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Jayme Santana (PSOB)
32 Vice-Presidente: A1zira Ewerton (PPB)
Relator: João Almeida (PMOB)



Titulares

Bloco (PFUPTB)

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

PMDB

João Almeida
~arcelo Barbierl
Nicias Ribeiro (PSDB)
Olavo calheiros
Roberto Valadão
Ubaldo Corrêa

PPB

A1zira Ewerton
Jarbas Uma
José Janene
Prisco Viana
Romel Anízio

PSDB
Feu Rosa
Jayme santana
Roberto santos
Silvio Torres

PT

Suplentes

Iberê Ferreira
Paes Landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

VilmarRocha

Barbosa Neto
Chicão Brígido
Marlsa Serrano

Mauricio Requião
Tetê Bezerra

1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Unhares

Ricardo Izar
1 vaga

Aécio Neves
Cipriano Correia

Paulo Feijó
Zé Gerardo

Titulares

Albérico Cordeiro
Aracely de Paula
Carlos Magno
Ciro Nogueira
Cláudio cajado
Paulo Uma
Vilson santi"!

Candinho Mattos (PSDB)
Homero Oguido
Maria Elvira
Sandro Mabel
Silas Brasileiro
1 vaga

Agnaldo Timóteo
Efraim Morais (PFL)
Eurico Miranda
Ricardo Izar
Silvernani santos

Arthur Virgnio Neto
Jovair Arantes
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

Suplentes

PFUPTB

Adauto Pereira
Antonio Joaquim Araújo

Hilário Coimbra
João Iensen

Mauro Fecury
2 vaga

PMDB

AnlbalGomes
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)

José Aldemir
Noel de Oliveira
Pinheiro Landim
Wilson Cignachi

PPB

Gerson Peres
José Carlos Lacerda (PSDB)

Marcos Medrado
Nelson Meurer

Wagner salustiano

PSDB

Alexandre santos
Domingos Leonelli

2 vagas
PT

Bloco (PLJPSDJPSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

Secretário: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. EspecIais: Anexo 11- saia 120-B - Aia Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APFIECIAR E DAR PARECER
SOBRE TODAS AS PROPOSiÇÕES, EM

TRÂMITE NESTA CASA, REFERENTES AOS
JOGOS E À REGULAMENTAÇÃO DOS

CASSINOS NO BRASIL

Presidente: Homero Oguido (PMDB)
12 Vice-Presidente: Silas Brdsiieiro (PMDB)
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
32 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPB)
Reiator: Aracely de Paula (PFL)

Proposição: PEC-0175J95 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão
12 Vice-Presidente: Cássio Cunha Lima
22 Vice-Presidente: AntOnio Kandir
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti
Relator: Mussa Demes

PCdoB
Sérgio Miranda Aldo Arantes

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Serv. Com. Esp. Anexo lI-saJas 124-Al152-A-Ala Nova
Telefones: 318-68741706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTI_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTlTUIÇÃO,NlI 175-A, DE
1995, QUE "ALTERA O CAPITULO DO

SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

João Paulo
Paulo Delgado
sandra Starling

Coriolano sales
Matheus SChmidt

Fernando Lyra

Aldo Arantes

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro Fioravante

PDT

Ênio Bacci
Euripedes Miranda

BIocC) (PSBJPMN)

1 vaga

PCdoB

Haroldo Lima

Carlos santana
João Fassarella
José Fortunati

Fernando Lopes
Matheus SChmidt

Marquinho Chedid

Nilson Gibson

Hélio Bicudo
José Augusto
Pedro Wilson

PDT
Ênio Bacci

Wolney Queiroz
Bloco (PLJPSDIPSC)

Pedro Canedo
Bloco (PSBJPMN)

Gonzaga Patriota



Titulares Suplentes 32 Vice-Presidente: Vago

Benito Gama Betinha Rosado Relator: Benito Gama

Eliseu Resende Francisco Diógenes Titulares Suplentes
Félix Mendonça João Mendes PFUPTB
Mussa Demes Júlio César
Paulo Cordeiro Luiz Braga Benito Gama Augusto Viveiros
Paulo Lima Osmir Lima Félix Mendonça Efraim Morais
Rubem Medina Osório Adriano Vilmar Rocha José Coimbra

PMDB Ney Lopes Moisés Lipnik"
Paes Landim Osório Adriano

Alberto Goldman AntOnio Brasil Saulo Queiroz Roberto Pessoa
Cássio Cunha Lima Edinho Bez Theodorico Ferraço 1 vaga
José Luiz Clerot Hélio Rosas
José Priante Lídia Quinan PMDB
Jurandyr Paixão Rubens Cosac EdinhoBez AntOnio do Valle
1 vaga Ubaldo Correa Gonzaga Mota Marcos Lima

PPB Jurandyr Paixão Paulo Ritzel

Francisco Dornelles Enivaldo Ribeiro
Silas Brasileiro 3 vagas

João Pizzolatti Felipe Mendes Udson Bandeira

Laprovita Vieira Fetter Júnior
1 vaga

Renato Johnsson Aávio Derzi
Pauderney Avelino VadãoGomes PPB

PSDB Anivaldo Vale Cunha Bueno

AntOnio Kandir Femando Torres Basílio ViIJani Laprovita Vieira

Firmo de Castro Mário Fortes Francisco Domelles Luciano Castro

Luiz carlos Hauly Roberto Brant José Janene Márcio Reinaldo Moreira

Veda Crusius Silvio Torres Valdomiro Meger Roberto Campos

PT
PSDB

celso Daniel José Fritsch
AntOnio Kandir AntOnio Feijão

Conceição Tavares José Machado
José Fortunati Paulo Bemardo

Ayrton Xerez Femando Torres
Firmo de Castro Márcio Fortes

PDT Luiz carlos Hauly Marconi Perillo

Airton Dipp Femando Lopes
Matheus 8chmidt Femando Zuppo PT

PUPSDIPSC José Fortunati Ana Júlia
José Pimentel Conceição Tavares

Francisco Horta Eujácio Simões Nedson Micha/eti Paulo Bernardo

PSBlPMN

Sérgio Guerra Ubaldino Júnior
PDT

PCdoB
Coriolano sales Márcia Cibilis Viana
Femando Lopes 1 vaga

Haroldo Lima Sérgio Miranda

Secretária: Marlene Nassif PUPSDlPSC
Local: Servo Com. Esp. -Anexo 11- sala 131C/135C-Ala Nova

Francisco Horta Eujácio SimõesTelefones: 318-7067f706617052

COMISSÃO ESPECIAL
PSBlPMN

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
Sérgio Guerra Ricardo HeráciioLEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, PCdoB

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA Ségio Miranda Aldo Rebelo
CONSmUlçÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB) Secretário: Sílvio Sousa da Silva

12 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB) Local: servo Com. Especiais-Anexo I/-sala 120-B-Ala Nova

22 Vice-Presidente: AntOnio Kandir (PFL) Telefone: 318-7052



Secretário: Rejane S. Marques
Local: serv. de Com. Esp.-Anexo 11 salas 131-et135-C-A1a Nova.
Telefones: 318-7061n065/7052

COMISSÃO ESPECIAL

PARA DAR PARECER AO PROJETO DE LEI
N2 4.591, DE 1994, E SEUS APENSADOS,

QUE DISPÕEM SOBRE A pOLíTICA NACIONAL
DE DROGAS E DÃO OUTRAS PROVIDÊNCIAS

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFE:RIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N24.376193, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALÊNCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRES~SQUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL nll 4.376193 Autor: Poder executivo

Presidente: José Luiz Clerot
111 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen
211 Vice-Presidente: Régis de Oliveira
32 Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPR)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Augusto Viveiros Benito Gama
José Múcio Monteiro Hugo Rodrigues da Cunha
Osvaldo Biolchi José Jorge
Raul Belém Luiz BarboSa

PMDB

Dilso Sperafico Fernando Diniz
Jorge Tadeu Mudalen Gilvan Freire
José Luiz Clerot Oscar Goldoni

PPB

Ibrahim Abi-Ackel Adhernar de Barros Filho
Jarbas Uma Adylson Motta
Valdomiro Meger Raimundo Santos
1 vaga 1 vaga

PSDB

Danilo de Castro Herculano Anghinetti
Jovair Arantes Nelson Otoch

PT

Milton Mendes Miguel Rossetto
sandra Starling Waldomiro Fioravante

PDT

Eurfpedes Miranda Fernando Lopes

PUPSDIPSC

De Velasco Francisco Rodrigues

PCdoB

Aldo Arantes Aldo Rebelo

Proposição: PL n1l 4.591194

Presidente: Larre Rosado
12 Vice-Presidente: Elias Murad
22 Vice-Presidente: Remi Trinta

Autor: Senado Federal

32 Vice-Presidente:
Relator: Ursicjno Queiroz

Titulares Suplentes

PFLJPTB

Fernando Gonçalves Antônio Geráldo
Jaime Martins Arolde de Oliveira
Luiz Moreira Benedito de Lira
Maluly Netto Betinho Rosado
Paulo Cordeiro Eliseu Resende
Ursicino Queiroz João Iensen
1 vaga Philemom Rodrigues

PMDB

Chicão Brrgido André Puccinelli
Edinho Araújo Luiz Fernando
Euler Ribeiro Nicias Ribeiro
Larre Rosado 3 vagas
Remi Trinta
Wagner Rossi

PPB

Laura Carneiro Carlos Airton
Maria Valadão Carlos Camurça
Valdenor Guedes Felipe Mendes
Wagner Salustiano Rogério Silva
1 vaga Valdomiro Meger

PSDB

Elias Murad B.Sá
Sebastião Madeira Eduardo Mascarenhas
Tuga Angerami Jovair Arantes
Vanessa Felippe 1 Vaga

PT

Eduardo Jorge Arlindo Chinaglia
Esther Grossi GilneyViana
Marta Suplicy Humberto Costa

PDT

Antônio Joaquim 2 vagas
Eurfpedes Miranda

PLlPSDlPSC

Roland Lavigne José Egydio

PSDlPMN

Fernando Gabeira (PV) Raquel Capiberibe

PCdoB

Lindberg Farias 1 vaga

Secretário: Mário Drauslo Coutinho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li-saias 131-C/13S-e - Ala Nova
Telefones:318-7065/706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

RECURSOS HíDRICOS E APRESENTAR PRO
POSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,

NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXECUÇÃO DOS MESMOS

Presidente: José Rocha (PFL)
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)



32 Vice-Presidente: Enlvaklo Ribeiro (PPB)
Relator: Nlcias Ribeiro (PMOB)

Titulares Suplentes

PFLJPTB

PSBlPMN

Beta Lélis Bosta França

Secretária: Ana Clara serejo
Loca: serv. C<m. Esp. -!wJ'JO 11- SaJas 131.etl35-C-Pav. &lp.
Telefones: 7063n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESnNADA A ANAUSAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO

PMDB

Bloco (PFLlPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César

Suplentes

Marcos Medrado
Paulo Bauer

Roberto Balestra

Carlos Alberto
Couraci Sobrinho

Roberto Pessoa
Vilson santini

Albérico Filho
Hermes Parcianello

Maria Elvira

PMDB

PFLlPTB

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
João Mendes
Ricardo Barros

PPB

Eurico Miranda
Felipe Mendes
1 vaga

José A1demir
Nair Xavier Lobo
sandro Mabel

Presidente: sandro Mabel (PMOB)
12 VICe-Presidente: José Aldemir (PMOB)
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSOB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Titulares

PPB

Célia Mendes (PFL) Cleonâncio Fonseca
Francisco Silva Francisco Dornelles
José Rezende Jair Siqueira

PSDB

José Anlbai AntOnio Balhmann
Márcio Fortes Roberto Brant

PT

Maria da Conceição Tavares Carlos Santana
Miguel Rossatto Jair Meneguelli

PDT

Miro Teixeira Fernando Zuppo

Bloco (PSBIPMN)

Gonzaga Patriota 1 vaga

Bloco (PLJPSDIPSC)

Ronivon Santiago (PFL) Pedro Canedo

Secretaria: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: servo Com. Esp. -Anexo 11- salas 131-C/1351C-A1a
Nova
Telefones: 318-7067n06617052

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESnNADA A,
NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) SESSÕES,

PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSnTUlçÃO 9, DIê 1995,

QUE "ACRESCENTA PARAGRAFO UNICO AO
ART. 180 DA CONSnTUlçÃO FEDERAL".

ONCENnVO AO TURISMO)
ProposlçAo: PEC-9f95 Autor: Ricardo Herácllo

e Outros

Suplentes

1 vaga

Alcides Modesto
José Pimentel

Elton Rohnelt

Marconi Perlllo
Moacyr Andrade

2 vagas

Freire Júnior
Marcelo Teixeira
Pinheiro Landim

Betinho Rosado
Cláudio Cajado

Fernando Gomes
Luiz Braga

AntOnio Aureliano
Robérlo Araújo

PT

PDT

PPB

PSDB

PMI)B

PLlPSDlPSC

Presidente: Miro Teixeira (POT)
12 VICe-Presidente: sandro Mabel (PMOB)
22 Vice-Presidente: Miguel Rossatto (PT)
32 Vice-Presidente: Célia Mendes
Relator: Carlos Alberto (PFL)

Titulares

Augusto Farias

Ivan Valente
Domingos Outra

LuizOurão

Amon Bezerra
João Leão

Benito Gama
Carlos Alberto
JoséTude
Manoel Castro

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes
Sérgio Naya
1 vaga

André Puccinelli
Cássio Cunha Lima
Nicias Ribeiro

José Rocha
José Tude
Júlio César
Roberto Pessoa

Albérico Filho
Eliseu Padilha

Maurl Sérgio
2 vagas

PSDB

Alexandre Santos Ceci Cunha



Nelson Otoch

Femando Ferro
José Pimentel

LeonelPavan

Eujácio Simões

PT

PLlPSDIPSC

Sylvio Lopes

João Coser
Milton Mendes

José MaurIcio

1 vaga

Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda

Cldinha Campos
Silvio Abreu

PT

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

PDT

Magno Bacelar (s/P)
Renan Kurtz

BLOCO PLlPSDIPSC

Secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo 11 - salas 131-C/135-C - Ala Nova
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTlNADA..A, NO PRAZO DE 40 (QUA~NTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
155, DE 1~3, QUE "ALTERA A REDAÇAO DO

PARAGRAFO 12 DO ARTIGO 53 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
Proposição: PE~155193 Autora: Cidinha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTS)
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDS)
22 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
32 Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes

BLOCO PFLlPTB

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

secretária: Ângela Mancuso
Local: serv. Com. Especiais-Anexo li-SaIa 12D-B-AIa Nova
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA_A, NO PRAZO DE 40 (QUAFtENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSJlTUIÇÃO FEDERAL'~
(DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDIGENAS)

Proposição: PE~133192 Autor: Niclas Ribeiro

Presidente: AntOnio Brasil
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo
32 Vice-Presidente: Domingos Dutra
Relator: salomão Cruz

Titulares Suplentes

PFLlPTB

BLOCO PSBIPMN
Ubaldino Júnior

Adauto Pereira
AntOnio Geraldo
Jairo Azi
Severino Cavalcanti
Theodorlco Ferraço
Vicente.Cascione
Wilson Cunha

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Uma
José Luiz C/erot
Luiz Fernando
Udson Bandeira

Costa Ferreira
Dolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Robérlo Araújo
Vicente Arruda

PSBlPMN

PMDB

PPB

PSDB

Ushitaro Kamia

Aroldo Cedraz
Jaime Femandes

JoséTude
Luiz Braga

Philemon Rodrigues
salomão Cruz

Ursicino Queiroz

Edinho Araujo
João Natal

Jorge Wilson
JoséPriante

Nicias Ribeiro
Wagner Rossi

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque
Welson Gasparini

Ezldio Pinheiro
João Leão

Jorge Anders
Saulo Queiroz

Francisco Rodrigues

Beto LéUs

Alceste Almeida
Carlos da Carbrás
Salomão Cruz
Vic Pires Franco

AntOnio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes
1 vaga

Robério Araújo
Tuga Angerami

Domingos Dutra

PMDB

PPB

PSDB

PT

De Velasco

Adelson salvador

Átila Uns
Hilário Coimbra

João Ribeiro
Murilo Pinheiro

Luiz Fernando
OIávio Rocha

Udson Bandeira

.Benedito Guirnarães
Carlos Camurça
Luciano Castro

1 vaga

João Mala
Sebastião Madeira

Ivan Valente



PSBJPMN

Raquel capiberibe Gerváslo Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: servo Especiais - Anexo 11- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CAONSTlTUIÇÃO FEDERAL, ,

E,PREVE REC_URSOS ORÇAMENTARtOS
A NIVEL DA UNIAQ., ESTADOS E MU,NICIPIOS
PARA ~ANUTENÇAODO SISTEMA UNICO DE

SAUDE, COM O FINANCIAMENTO DAS
REDES PÚBUCAS FILANTRÓPICAS

E CONVENIADAS"

Presidente: Roberto Jefferson
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz
22 VIce-Presidente: carlos Mosconi
32 VIce-Presidente: Fernando Gomes
Relator: Darcrsio Perondi

Titulares

PFLJPTB

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

Pedro canedo

Ubaldino Júnior

Ariindo Chinaglia
José Frltsch

Marta Suplicy

Giovannl Queiroz
Wilson Braga

Hugo Lagranha
Jaime Fernandes

Mauro Fecury
Roberto Pessoa

Pimentel Gomes
Roberto Araújo

Sebastião Madeira
PT

PDT

PSBJPMN

PUPSDlPSC

Serafim Venzon
VICente André Gomes

Cartos Alberto
Carlos da carbrás
Eliseu Moura
Hilário Coimbra

Luiz Buaiz

PCdoB
Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: servo Com. Especiais - Anexo 11- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7067n06617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (QUAR~NTA)SESSÕES, PROFERIF!
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUiÇÃO N2 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSmUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEe-ooB4J91 Autor: Nieia. Ribeiro

Presidente: Deputado cartos Alberto
12 VIce-Presidente: Deputado Pauto Tltan
22 VIce-Presidente: Deputado Anlvaldo Vale (PPR)
32 Vice-Presidente: Deputada Ana Júlia
Relatora: Deputada Elcione Barbalho

Titulares Suplentes

PFUPTB

Alexandre Cardoso

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira

Marta Suplicy

Expedito Júnior

Suplentes

Dunio Pisaneschi
Fátima Pelaes
Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

1 vaga

Giovanni Queiroz
PDT

PUPSDlPSC

Propos~io:PE~169mG

Elton Rohnelt

Ayres da Cunha
Cartos Magno
Fernando Gonçalves
Jair Soares
Jairo Azi
Roberto Jefterson
Ursicino Queiroz

GilneyVlana

AntOnio Joaquim

PMDB PMDB
Armando Abnio
Confúclo Moura
Darcrsio Perondi
Fernando Gomes
José Pinottl
Saraiva Felipe

PPB

Adylson Motta
Jorran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Aroues (PPS)

Elcione Barbalho
Rita Camata

Anrbal Gomes
3 vagas

Alclone Athaycle
Enivaldo Ribeiro
Fausto Martello

Talvane Albuquerque
1 vaga

Elcione Barbalho
Olávio Rocha
PauloTltan

Anlvaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos
1 vaga

AntOnio Feijão
Arthur V1rgnio

PPB

PSDB

PT

Cássio Cunha Lima
Euler Ribeiro

1 vaga

Edson Queiroz
Gerson Peres

Luciano castro
1 vaga

Aécio Neves
Roberto França

Cartos Mosconi

PSDB Ana Júlia
B. Sá Paulo Rocha

Adão Pretto
Alcides Modesto



PDT Wilson Braga Silvio Abreu

Wolney Queiroz Wilson Braga PLlPSDIPSC

PSBlPMN

Adelson salvadorBeto Lélis

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li - sala 10-Mezanino
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTI}lADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTI'rulÇÃO N2~, DE 1991,

QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA POUCIAL"

Proposição: PEc-46191 Autor: Dep. Hélio Bicudo

Presidente: Deputado Augusto VIVeiros
12 Vice-Presidente: Deputado José Rezende
22 Vice-Presidente: Deputado Ildemar Kussler
32 Vice-Presidente: Deputado Fl3lusto Martello
Relator: Deputado Hélio Rosas

Titulares Suplentes

PFUPTB

Ary Kara Elias Abrahão
Gilvan Freire Hélio Rosas

Alcione Athayde
José Luiz Clerot Luiz Fernando (PSDB)
José Thomaz Nono (PSDB) Marcos Lima

Jarbas Lima Roberto Valadão 2va'lJas
Marcos Medrado

Rogério Silva
Wagner Rossi

1 Vaga PPB

Augusto Farias Alzira Ewerton

Herculano Anghinetti
Edson Queiroz Jair Siqueira
Ibrahim Abi-Ackel Renato Johnsson

Mário Negromonte Jarbas Uma Ricardo Izar
Nélson Otoch Prisco Viana Roberto Balestra

Sebastião Madeira
PSDB

A1mino Affonso Ayrton Xerez
Domingos Dutra Ildemar Kussler Danilo de Castro

Marta Suplicy VICente Arruda Edson Soares
Milton Mendes Zulaiê Cobra Eduardo Mascarenhas

PT

Magno Bacelar (SlP) Luiz Mainardi José Genofno

PMDB

José Egydio

Adelson Salvador

AntOnio dos Santos
Átila Uns

Benedito de Lira
João Iensen

Leur Lamanto
Paes Landirn

Philemon Rodrigues

Autor: Hélio Bicudo
e 9Utros

PSBlPMN

Proposição: PEC-96192

De Velasco

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vago
32 Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPB)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Bonifácio de Andrada (PPB)
Cláudio cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Maurfcio Najar
Régis de Oliveira
VICente Cascione

Gonzaga Patriota

PBdoB

Ricardo Gomyde Lindberg Farias

Secretária: Ângela Mancuso
Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11- salas 131-e1135-C
Ala Nova
Telefones: 318-70661706717052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTI_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2_96, DE 1992,

QUE INTRODUZ MODIFICAÇOES,NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIARIO

Ronivon santiago

Aloysio Nunes Ferreira
Ivo Mainardi

Pinheiro Landim
3 vagas

Davi Alves Silva (PMN)
Efraim Morais

José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

PT

PDT

PSDB

PMDB

PUPSDIPSC

Eurfpedes Miranda

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
Ildemar Kussler
Sylvio Lopes

Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger
Welson Gasparini

Hélio Bicudo
José Fortunatl
Nilmárlo Miranda

Euler Ribeiro
Freire Júnior
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
sandro Mabel
1 vaga

Francisco Rodrigues

Abelardo Luplon
Augusto Viveiros
carlos Magno
José Rezende
Lael Varella
Theodorico Ferraço
1 vaga



Marcelo Dada
Milton Mendes

Nedson Micheleti
Pedro Wilson Eurípedes Miranda

POT

Silvio Abreu
POT PLJPSDlPSC

~nio Bacci
Silvio Abreu

Coriolano Sales
Matheus SChmidt

Eujácio Simões

PSBlPMN

Expedito Júnior

Proposlçio: PEC-188194 Autor: lalre Rezende
Augusto VIVeiros
César Bandeira

Presidente: Ary Kara Jair Soares
111 Vice-Presidente: Roberto Valadão Laura Carneiro
211 Vice-Presidente: Tuga Angerami Manoel Castro
311 Vice-Presidente: Augusto Nardes Roberto Jefferson
Relator: Darci Coelho Vicente cascione

tltu...... SUplentes

PFLJPTB Euler Ribeiro
Darci Coelho Jonival Lucas José Aldemir
Osmir Lima José Mendonça Bezerra UdlaQuinan
PaesLandin Ricardo Barros Marisa serrano
Paulo Heslander Theodorico Ferraço Remi Trinta

PMOB RitaCsmata

Ary Kara Rita Camata
Elcione Barbaiho
Roberto Valadão 2 vagas Eduardo Mascarenhas

Marcia Marinho
PPB Pimentel Gomes

Augusto Nardes Anivaldo Vale Romel Anízio

Jair Bolsonaro Arnaldo Faria de Sá
Marcos Medrado Renato Johnsson Jair Siqueira
1 vaga 1 vaga Laprovita Vieira

PSOB Mário Cavallazzi
Prisco Viana

SyMoLopes Feu Rosa Renato Johnsson
Tuga Angerami Roberto Brant

PT Eduardo Jorge
GilneyViana Inácio Arruda Jair Meneguelli
José Pimentel Pedro Wilson José Augusto

Aldo ArantesHaroldo Uma

secretária: Marlene Nassif
Local: Anexo li-Saias 131-e/135-C-A1a Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 188-A, DE 1994, QUE IIACRESCENTA
PARÁGRAFOS 62 E 79. AO ARTIGO 82 DO

ATO DAS DIS~OSIÇÕESCONSTITUCIONAIS
TRANSITORIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QU"NTO ÀS PUNiÇÕES AP~ICADAS,
ATRAVES DE ATOS DE EXCEÇAO,

A SERVIDORES MIUTARESII.

Raquel Capiberibe

Suplentes

PFUPTB

Álvaro Gaudêncio Neto
Dunio Pisaneschi

Fernando Gonçalves
José Carlos Vieira

Magno Bacelar
Roberto Fontes

Vic Pires Franco

PMOB

Anlbal Gomes
Darcíslo Perondi

Henrique Eduardo Alves
Mauri Sérgio

Olavo calheiros
Wilson Cignachi

PSOB

Arnaldo Madeira
Edson Soares

Feu Rosa
Osmânio Pereira

PPB

Célia Mendes
Jair Siqueira
Paulo Paim

Pedro Valadares
Valdenor Guedes

PT

Arlindo Chinaglla
Humberto Costa

José Pimentel

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: servo Com. Esp. Anexo li-Salas 131-e/135-C-AIa Nova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 33-A, DE 1995,

DO PODER EXECUTIVO QUE IIMODIFICA
O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL,

ESTABE,LECE NORMAS DEATRANSIÇÃO E
DA OUTRAS PROVIDENCIASII•

Proposição: PEc-33195 Autor: Poder executivo

Presidente: Jair Soares
111 Vice-Presidente: Fátima Pelaes
211 Vice-Presidente: Pimentel Gomes
311 Vice-Presidente: Prisco Viana
Relator: Euler Ribeiro

Titulares

Ubaldino Júnior

Gonzaga Patriota
pedoB

Bloco (PLJPSDlPSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBJPMN)

De Velasco

Nilson Gibson



PDT Feu Rosa

Eurlpedes Miranda Cidinha Campos Márcio Fortes

1 vaga 1 vaga

PLlPSDlPSC Padre Roque
Luiz Buaiz Pedro Canedo Paulo Bernardo

PSBJPMN Teima de Souza

Alexandre Cardoso Ubaldino Júnior

Robério Araújo
Yeda Crusius

PT

João Fassatella
José Machado

Sandra Starling

PDT

Proposição: PEC-163J95 Autor: Poder Executivo

Presidente: Pedro Novais
19 Vice-Presidente: Paulo Ritzel
2g Vice-Presidente: Márcio Fortes
3g Vice-Presidente: Anivaldo Vale
Relator: Ney Lopes

Titulares Suplentes

PFIJPTB

PCdoB

Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Servo Com. Esp.: Anexo li-saia 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-706617067fl052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTI_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONS'nTUlçÃO N1I 163-A, DE
1995, QUE "ALTERA OS ARTS. 71 E 72 DO ATO
DAS qlSPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRAN

SITORIAS, INTRODUZIDAS PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL DE REVISÃO N1I 1, DE 1994

(FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA)"

Secretária: Rejane S. Marques
Local: serv. Com. Esp.: Anel«) 1/- salas 131-e1135-C - AJa Nova
Telefones: 318-7061fl065n052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTlNAD~A,NO PRAZO DE 40 (QUA~ENTA) "
SESSOES, PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N1I 2-A, DE 1995, QUE NDÁ NOVP. REDAÇÃO

AO ARTlGO_62 DA CONSmUlçAO IEEDERAL"
(EMISSAO DE MEDIDA PROVISORIA)

Proposição: PEC-2195 Autor: Roberto Magalhães

Presidente: saulo Queiroz (PFL)
19 Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
3 g Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Benedito de Ura
Hugo Rodrigues da Cunha
José Coimbra
José Jorge
Ney Lopes
Osório Adriano
Rodrigues Palma

Albérico Filho
Antonio do Valle
Gonzaga Mota
Paulo Ritzel
Pedro Novais
Ubaldo Correa

PMDB

Augusto VIVeiros
Efraim Morais

Heráclito Fortes
Hugo Lagranha

José Borba
Paulo Lima

Vilmar Rocha

Anfbal Gomes
EdinhoBez

Fernando Diniz
Hélio Rosas

Hermes Parcianel/o
Paulo Titan

Fernando Zuppo
Renan Kurtz

Eujácio Simões

Alexandre Cardoso

Inácio Arruda

Átila Lins
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

PLlPSDIPSC

PSBJPMN

PCdoB

PMDB

PPB

Airton Dipp
Fernando Lopes

Expedito Júnior

Sérgio Guerra

Sérgio Miranda

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

Jair Siqueira (PPB)
Nelson Marquezelli

Armando Costa
Moreira Franco

1 vaga

Anivaldo Vale
Luciano Castro
Marcio,!Reinaldo Moreira
Wagner Salustiaoo

PPB

PSDB

A1zira Ewerton
Pauderney Avelino

Silvemani santos
1 vaga

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

AntOnio Carlos Pannunzio
Arthur Vlrgmo I

PSDB

PT

Flávio Derzi
Jarbas Lima

2 vagas

Antü, lio Balhann
Cleonâncio Fonseca (PPB)

Adroaldo Streck
AntOnio Kanc,lir

Firmo de Castro Hélio Bicudo
João Leão Milton Temer

Marcelo Déda
Sandra Starling



Carlos Nelson
Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim

Sandro Mabel
2 vagas

Jaime Fernandes
José Carlos Vieira

José Mendonça Bezerra
Mauro Fepury
Mauro Lopes

Pedrinho Abrão
Theodorico Ferraço

PPB

PMOB

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbaiho
Henrique Eduardo Alves
João Thomé Mestrinho
Laire Rosado
Moreira Franco

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Régis de Oliveira
VICente Cascione

COMISSÃO ESPECIAL

COMiSSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CON~TlTUIÇÃO Nll 173195, QU!=
MODIFICA O CAPITULO DA ADMINISTRAÇAO

PÚBLICA, ACRESCENTA NORMAS ÀS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GER~IS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSIÇAO.

Proposição: PEC-173195 Autor: Poder executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSOBA)
32Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMOB)

Titulares Suplentes

PFLlPTB

~nio Bacci

Expedito Júnior

lbere Ferreira
Jonival Lucas

Luis Barbosa (PPB)
Osmir Lima

POT

Bloco (PLlPSOIPSC)

Eujácio Simões

Coriolano Sales

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Alexandre Cardoso

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11-8aIas 131-C/135-G - Ala Nova
Telefone: 318-7067n066n052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PAREÇER A PROPOSTA
DE EMENQA A CONSTlTUtçAO 25-A, DE 1995,

QUE "DA NOVA REDAÇAQ AO CAPUT DO
ART. 511 DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL".

(GARANTINDO DEFlNrnVAMENTE A
INVIOLABILIDADE DO DIREITO A VIDA,

DESDE A SUA CONCEpÇÃO)

Proposição: PECo25J95 Autor: sevlrino cavalcanti

Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
12 Vice-Presidente: Álvaro Gaudêncio Neto (PFL)

• 22Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSOB)
32Vice-Presidente: Maria Valadão (PFL)
Relator: Armando AbRio (PMOB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFl.lPTB)

Álvaro Gaudênlo Neto
Marilu Guinarães
Philemon Rodrigues
severino Cavalcanti (PPB)

Armando Abnio
EdinhoBez
Nilton Baiano (PPB)

PMOB

PPB

Gonzaga Mota
José Aldemir
Lrdia Quinan

Francisco Dornelles
Gerson Peres
Jair Bolsonaro
Roberto Campos
VadãoGomes

Alzira Ewerton
Luciano castro

Márcio Reinaldo Moreira
Mário Cavailazzi

1 vaga

Bloco (PSBIPMN)

Raquel Capiberibe Adelson salvador (PMOB)

secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 S. 120-B Ala Nova
Telefone: 318-7066n067

PCdoB

Bloco (PSBIPMN)

Bloco (PLlPSOIPSC)

Aldo Arantes

Nilson Gibson

Maurício campos

Adroaldo Streck
Edson Soares

João Leão
Marconi Perlllo

Fernando Zuppo
1 vaga

Celso Oaniel
Ivan Valente

Waldomiro Fioravante

PT

POT

PSOB

Eujácio Simões

Alexandre Cardoso

Agnelo Queiroz

A1mino Affonso
L80nidas Cristino
Márcio Fortes
Roberto Brant

Marcelo Deda
Maria Laura
Teima de Souza

Euripedes Miranda
Matheus SChmidt

Pedro canedo

Ana Júlia
Padre Roque

Dolores Nunes
Pedro Corrêa

Robérlo Araújo

Giovanni Queiroz

Márcia Marinho
Osmânlo Ferreira

PT

POT

PSOB

Bloco (PLlPSOJPSC)

Hélio Bicudo
Marta Suplicy

Serafim Venzon

A1cione Athayde
Augusto Farias
Maria Valadão (PFL)

Luiz Buaiz

salvador Zimbaldi
Zulaiê Cobra



Ivandro Cunha Lima
Marisa Serrano I

Noel de Oliveira
Simara Ellery

2 vagas

CariosMelles
Hugo Rodrigues da Cunha

José Tude
Philemon Rodrigues

Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

Wilson Cunha

PPB

PMOB

Chicáo Brígido
Fernando Diniz
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni
Pedro lrujo

AntOnio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
Luís Barbosa
Mauro Lopes
Mussa Demes

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!l41, DE 1~1, QUE liDÁ NOVA REDAÇÃO

AO PARAGRAFO 4!1 DO ART. 18 DA
CONSTiTUiÇÃO FEDI?RAL." (RJ;STRINGE

A CRIAÇAO DE MUNICIPIOS NA EPOCA DAS
ELEiÇÕES E EXIGINDO A PUBUCAÇÃO DOS

ESTUDOS DE VIABIUDADE MUNICIPAL)

Proposição: PEC-41191 Autor:

Presidente: Nicias Ribeiro
12 Vice-Presidente: Oscar Goldoni
22 Vice-Presidente: Luiz Femando
32 Vice-Presidente: NelsoO'Meurer
Relator: Antonio Geraldo

Titulares Suplentes

PFLlPTB

Suplentes

Arlhur Virgílio
Eduardo Barbosa

Jayme Santana
Roberto santos

Ivandro Cunha Lima
Marisa Serrano
Noel de Oliveira

Simara Ellery
2 vagas

CariosMelles
Hugo Rodrigues da Cunha

José Tude
Philemon Rodrigues

Sérgio Barcellos
Severino Cavalcanti

Wilson Cunha

PSOB

PMOB

PFLIPTB

AntOnio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
Luiz Barbosa
Mauro Lopes
Mussa Demes

Chicáo Brigido
Femando Diniz
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Gordonl
Pedro lrujo

AntOnio Kandir
Eduardo Mascarenhas
AávioArns
Luiz Femando

Secretára: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 - salas 131-C/135
Telefone: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DÁ NOVA REDAÇÃO AO PAflÁGRAFO 4!1 DO
ART. 18 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL

Presidente: N/cias Ribeiro
12 Vice-Presidente: Oscar Goldoni
22 Vice-Presidente: Luiz Femando
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer
Relator: AntOnio Geraldo

Titulares

Basílio BilJani
Gerson Peres
Márcio Reinaldo Moreira
Nelson Meurer

PPB

Cleonâncio Fonseca
Felipe Mendes

Hugo Biehl
Salatiel Carvalho

Talvane Albuquerque

Basílio Villani
Gerson Peres
Márcio Reinaldo Moreira
Nelson Meurer
Telmo Kirst

Cleonâncio Fonseca
Felipe Mendes

Hugo Biehl
salatiel Carvalho

Talvane Albuquerque

PSOB

Celso Daniel
João Paulo
Luiz Mainardi

PT

Chico Ferramenta
João Coser

João Fassarella

AntOnio Kandir
Eduardo Marcarenhas
FlávioAms
Luiz Femando

Arlhur Virgílio
Jayme santana
Roberto Santos

1 Vaga

POT PT

Coriolano sales
Edson Ezequiel

Renan Kurtz
1 vaga

PLlPSDlPSC

Celso Daniel
João Paulo
Luiz Mainardi

Chico Ferramenta
João Coser

João Fassarella

Eujácio Simões 1 vaga POT

Ubaldino Júnior

PSBlPMN

Sérgio Guerra

Coriolano Sales
Edson Ezequiel

Renan Kurtz
1 vaga

PCdoB PSBIPMN

Agnelo Queiroz Jandira Feghali Ubaldino Júnior Sérgio Guerra



PCdoB
Socorro Gomes Jandira Feghali

secretário: José Maria Aguiar castro
Local: servo Com. Esp. Anexo 11 S. 131-e1135-C
Telefones: 318-706517061n052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROMOVER E DEBATE E O
EXAME DA AUTOGESTÃO DO FUNDO DE

DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA
-FUNCAFÉ

Presidente: Car10s Melles (PFL)
12 VICe-Presidente: Adelson 8aIvador (PMDB)
22 VICe-Presidente: Danilo de castro (PSDB)
32 VICe-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Silas Brasileiro (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

secretária: Maria do Amparo
LocaI:Com. Esp. Anexo 11- salas 131-G/135-C - Ala Nova
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 155-A, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 12 DO

ARTIGO 53 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
Proposição: PEc-D155J93 Autora: Cldlnha Carnpos

Presidente: Vicente CascIone
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira
22 VICe-Presidente: Vicente Arruda
32 Vice-Presidente: Prisco Viana
Relator: Ibrahim Abi-Ackel

Titulares Suplentes

BLOCO PFLIPTB

Eujáclo Simões

Abelardo Lupion
carlos Melles
Chico da Princesa
José Rocha
Maluly Netto
Raul Belém
Theodorico Ferraço

Adelson salvador
OUso Sperafico
Hermes Paclanello
Sllas Brasileiro
Simara Ellery
Valdir Coiatto

CleonAnclo Fonseca
Dllceu Sperafico
José Rezende
Nelson Meurer
Va'lão Gomes

AntOnio Aureliano
Danilo de castro
Jorge Anders
salvador Zimbaldi

Alcides Modesto
João Coser
Padre Roque

Coriolano sales
Luiz Durão

Gervásio Oliveira

PUPSDIPSC

PMDB

PPB

PSDB

PT

PDT

PSB

1 vaga

Célia Mendes
José Borba

Mauro Lopes
Nelson Marquezelli

Vilmar Rocha
Werner Wanderer

1 vaga

André Pucclnelli
Nair Xavier Lobo
Wilson Cignachi

3 vagas

Herculano Anghinetli
4 vagas

carlos Mosconi
Elias Murad

Welson Gasparini
1 vaga

Milton Mendes
Nedson Micheleti

Tilden Santiago

Airton Dipp
Renan Kurtz

Ushitaro Kamia (PPB)

Francisco Horta

Adauto Pereira
AntOnio Geraldo
Jairo Azi
Theodorico Ferraço
Severino cavalcanti
VICente Casclone
Wilson Cunha

Aloysio Nunes Ferreira
Gllvan Freire
Ivandro Cunha Uma
José Luiz Clerot
Luiz Fernando
Udson Bandeira

Costa Ferreira
Dolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Robério Araújo
VICente Arruda

PL

PMDB

PPB

PSDB

PT

Marquinho Chedid (PSD)

AroIdo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
PhUemon Rodrigues

salomão Cruz
JoséTude

Ursiclno Queiroz

Edinho Araujo
João Natal

Jorge Wilson
José Priante

Nicias Ribeiro
Wagner Rossi

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque
Welson Gasparini

Ezfdio Pinheiro
João Leão

Jorge Andars
saulo Queiroz

Ricardo Gomyde
PCdoB Domingos Dutra

1 vaga Hélio Bicudo
Fernando Ferro
José Machado



COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO 233-~95,QUE",
MODIFICA O ART. 34 E O CAPITULO 111,

SEÇÃO I, DA CONSTITUiÇÃO FEDER_AL E O
ART. 60 DO ATO DAS DISPOSJÇOES
CONSmUCIONAIS TRANSITORIAS"

(EDUCAÇÃO)

Proposição: PEC·233196 Autor: Poder executivo

Presidente: Elias Abrahão (PMDB)
12 Vice-Presidente: Marisa Serrano (PMDB)
22 Vice-Presidente: Ubiratan Aguiar (PSDB)
32 Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
Relator: José Jorge (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

José Jorge Augusto Viveiros
Maria Valadão Bonifácio de Andrade (PPB)
Osvaldo Biolchi Costa Ferreira
Paes Landim José Tude
Paulo Bauer Osmir Lima
Raul Belém Paulo Bomhausen
Roberto Jeffer~n Ricardo Barros

PMDB

Elias Abrahão Ivandro Cunha Lima
Eliseu Padilha UdiaQuinan
Maria Elvira Simara Ellery
Marisa Serrano 3 vagas
Mauricio Requião
Rita Camata

PPB

Augusto Nardes Agnaldo TImóteo
Cleonâncio Fonseca Dolores Nunes
Darci Coelho Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel José Linhares
Jair Siqueira Mario de Oliveira

PSDB

Alexandre Santos FlávioAms
Marconi Perillo Itamar Serpa
Ubiratan Aguiar Osmâncio Pereira
Vicente Arruda Welson Gasparini

PT

Esther Grossi José Fortunati
Ivan Valente Paulo Delgado
Pedro Wilson Sandra Starling

PDT

Femando Zuppo Renan Kurtz
Severiano Alves Sérgio Cameiro

Bloco (PSBIPMN)

Ubaldino Júnior Gervásio Oliveira

PCdoB

Lindberg Farias Ricardo Gomyde

Bloco (PLlPSDIPSC)

Welinton Fagundes Pedro Canedo
Ivan Valenfe

Marta Suplicy

Suplentes

Átila Lins
Hilário Coimbra

João Ribeiro
Murilo Pinheiro

Luiz Femando
OIávio Rocha

Udson Bandeira

João Maia
Sebastião Madeira

Benedito Guimarães
Carlos Camurça
Luciano Castro

1 vaga

Haroldo Lima

Pedro Wilson

De Velasco

Magno Bacelar (SlP)
Renan Kurtz

Adelson Salvador

I?T

PDT

PPB

PSDB

PMDB

PCdoB

PFL.JPTB

BLOCO I?SBIPMN

BLOCO PIJPSDIPSC

Francisco Rodrigues

Aldo Arantes

Beto Lélis

Cidinha campos
Silvio Abreu

Marcelo Deda

Secretária: Ângela Mancuso
Local: servo Com. Especiais - Anexo" - Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTlNADA~,NO PRAZO DE 40 (QUARJ=NTA)
SESSOES, PROF:ERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR
133, DE 1992, QUJE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO ~31 DA

CONSpTUIÇÃO FEDERAL'~
(DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDIGENAS)

Proposição: PEC-0133J92 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo
32 Vice-Presidente: Domingos Dutra
Relator: salomão Cruz

Titulares

Domingos Dutra
GilneyViana

Antônio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

Alceste Almeida
Carlos da Carbrás
salomão Cruz
Vic Pires Franco

Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes
1 vaga

Robério Araújo
Tuga Angerami



PLlPSDlPSC

Proposição: PEe-256J95 Autor: Senado Federal

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Efraim Morais (PFL)
22 Vice-Presidente: José Unhares (PPB)
32 Vice-Presidente: carlos Mosconi (PSDB)
Relator: André Puccinelli (PMDB)

Titulares Suplentes

Eujácio Simões

3 vagas

LeonalPavan

Ceci Cunha
Marconi Perillo
Roberto Rocha

Sebastião Madeira
Silvio Torres

Expedido Júnior
Luiz Buaiz

Nelson Meurer
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque
1 vaga

Bloco (PFLlPTB)

AntOnio Joaquim Araújo
Carlos Magno
Eliseu Moura

Fernando Gonçalves
João Mendes

Osmir Uma
Paes Landim

PDT

Serafim venzr

PSDB

Eduardo Jorg,
Humberto CoSta
José Augusto

PT

Bloco (PPBlPL)

Efraim Morais
Félix MendonIk8
José Rocha
Júlio César
Roberto Jefferson
Rogério Silva
Ursicino Oueitoz

Bloco (PMDBlPSDlPSLJPSC)

André Puccin~1Ii Hermes Parcianello
Armando Abnlo José Aldemir
Darcfsio PeroMi Marcelo Teixeira
Genésio Bernardino Pinheiro Landim
Max Rosenm~n saraiva Felipe
Udson Bandeira Tetê Bezerra

Alexandre ealjltos
B.Sá
Carlos Mosconi
Osmânio Pereira
Vicente Arruda

Alcione Athawe
Francisco Dornelles
José Unhares
Márcio Reinaltlo Moreira
Pedro canedc;
Roberto Camli'0s

Francisco Horta

Secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo I1 - sala 131-C
Telefone: 318·7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nll 256-A, DE 1995, DO SENADO FEDERAL,
QUE "OUTORGA COMPETÊNCIA À UNIÃO,

PARA INSTITUIR CONTRIBUiÇÃO PROVISÓRIA
SOBRE MOVIMENTAÇÃQ OU TRANSMISSÃO

DE VALORES E DE CREDITOS E DIREITOS
DE NATUREZA FINANCEIRA".

Aracely de Paula Betinho Rosado
Dumo Pisaneschi Chico da Princesa
Eliseu Resende José Carlos Aleluia
Félix Mendonça José Tude
João Maia Uma Netto
Jonival Lucas Murllo Pinheiro
José Carlos Coutinho Werner Wanderer

+MDB

Alberto Silva Henrique Eduardo Alves
Anlbal Gomes Oscar Andrade
AntOnio Brasil PauloTltan
Carlos Nelson Pedro lrujo
Marcelo Teixeira 2 vagas
Roberto Paulino

·jPPB

Basmo Villani João Pizzolatll
Carlos camurça João Ribeiro
Enivaldo Ribeiro Roberto campos
Marcos Medrado 2 vagas
salatiel Carvalho

PSDB

AntOnio Feijão AntOnio Aureliano
L80nidas Cristino Cunha Uma
Mário Negromonte Marconi Perillo
Paulo Feijó Zé Gerardo

PT

Fernando Ferro Carlos Santana
Luciano Zica João Coser
Luiz Mainardi Teima de Souza

!PDT

José Maurfcio Airton Dipp
LeonelPavan Fernando Lopes

IpSB

Pedro Valadares Ricardo Heráclio

~CdoB
Haroldo Lima Socorro Gomes

Secretária: Ana Clara
Local: Serviço de Com. Esp. Anexo 11 sala 131-C
Telefone: 318-7555n563

COMiSSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PRiOFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

81-A, DE 1995, QUE H CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE C~MBt.tSTívEIS LíQU~OS
E GASOSOS, DE CO PETENCIA DA UNIAO E

DÁ OUTRAS ROVIDÊNCIAS".

Proposição: PEe-81195 Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutirho (PFL)
12 Vice-Presidente: João Maia (PFL)
22 Vice-Presidente: Maio Negromonte (PSDB)
32 Vice-Presidente: carlos camurça (PPB)
Relator: Roberto Paulino (PMOB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)



FISDB

Cunha Lima (PPB) Adroaldo Streck
Roberto Brant Alexandre Santos

PT

João Paulo Carlos Santana
José Fritsch Domingos Dutra

PDT

Airton Dipp 1 vaga

Bloco (PSBlPMN)

José Carlos Sabóia Nilson Gibson

Bloco (PUPSDJPSC)

Francisco Horta Eujáclo Simões

Secretário: Mário Drauslo Coutinho
Local: Anexo 11- Salas 131-c/135-C
Telefone: 318-70651706617052

PCdoB

Sérgio Miranda Agnelo Queiroz

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Serviço Com. Esp. - Anexo 11 Sala 120-B
Telefones: 318-7066 318-7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR À PROPOSTA DE
EMENDA À CON~TlTUIÇÃO N!l17195, QUE

"ALTERA PARAGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CON~mUlçÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MINIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEC-17J95 Autor: Antônio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
211 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
311 Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: AntOnio Brasil (PMDB)

Titulares Suplentes

PFLlPTB

PMDB

José Ttlde
Júlio César

Mendonça Filho
Roberto Fontes

Emerson Olavo Pires candinho Mattos (PSDB)
João Almeida Darc/sio Perondi
Orclno Gonçalves 1 vaga

PPB

A1z1ra Ewerton Darci Coelho
Benedito Guimarães 2

PSDB

José de Abreu celso Russomanno
1 vaga VIcente Arruda

PT

João Fassarella Ana Julla
Sandra Starling João Paulo

PDT

Matheus Schmidt Coriolano Sales
Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Gerváslo Oliveira

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFE
RIR PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇ~O ~57, DE 1995, QUE,"DÃ

NOVA REDAÇAO AO ARTIGO 14, PARAGRA
FOS PRIMEIRO E SEGUNDO E ACRESCENTA

INCISO· (VOTO FACULTATIVO).
Proposição: PEC-57J95 Autor: Emerson Olavo

Presidente: João Almeida (PMDB)
111 Vice-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)
211 Vice-Presidente: José de Abreu (PSDB)
311 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Enedito de. Lira (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Antônio Joaquim Araújo
Aracely de Paula
Benedito de Ura
Hugo Lagranha

Bloco (PUPSDJPSC)

Eujácio Simões Expedido Júnior (PPB)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 Salas 131-C/135-C
Telefone: 318-70661706717052

COMISSÃO

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À_CONSTITUiÇÃO 169-A, DEJ995,
QUE "DISPOE SOBRE A REMUNERAÇAO DE
VEREADORES E PREFEITOS MUNICIPAIS".

Proposição: PEC-169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darc/sio Perondi (PMDB)
111 VICe-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
211 VIce-Presidente: José Teles (PPB)
311 Vice-Presidente: AntOnio Carlos Pannunzlo (PSDB)
Relator: João Maia (PFL)

Ricardo Harácllo

Carlos Apolinário
Genésio Bernardino

1 vaga

Carlos Airton
Pedro Valadares (PSB)

1 vaga

Aroldo Cedraz
José Coimbra

José Mendonça Bezerra
Roberto Fontes

PPB

PSB

PMDB

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

carlos Meiles
Hilário Coimbra
Osmir Lima
Paulo Gouvêa

Sérgio Guerra

AntOnio Brasil
Olavo Calheiros
Udson Bandeira



Titulares Suplentes Bloco (PPBlPL)

José Machado
Tiklen Santiago

Matheus Schmidt

Na" SouZa (PSL)
2 vagas

Arthur VirgRio
Celso Russomanno

1 vaga

Luiz Mainardi
Paulo Bernardo

PT

José Maurfcio

PDT

PSDB

AntOnio Carlos Pannunzio
Ayrton Xerez
1 vaga

Enivaldo Ribeiro
José Teles
1 vaga

PSB

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

secretário: Francisco da Silva Lopes Silva
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11 Sala 131
Telefone: 318-7066/7067/7052

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A ACOMPANHAR OS
PROCEDIMENTOS RELATIVOS À

DEMARCAÇÃO Q.AS TERRAS INDíGENAS E
AS QUESTOES DECORRENTES

DESTE PROCESSO
Coordenador: Sarney Filho (PFL)

Benedito GuImarães (PPB)
carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)
Salomão Cruz (PSDB)
Sarney Filho (PFL)
sebastião Madeira (PSOB)
SUas Brasileiro (PMDB)

secretária: Edla Calheiros Bispo
Serviço de Comlssões Especiais: Anel«) li-SaIa 131-e-AIaNova
Telefones: 318-70661706517052

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL
Coordenador: Deputado carlos Alberto
Albérico Cordeiro
Márcio Fortes
Ivo Mainardi
Carlos Alberto
Cunha Bueno
Fernando Ferro
Aroldo cedraz
S1mara E1lery
secretário: José Maria Aguiar de castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo 11- Salas 131-eI135-C
-Ala Nova
Telefones: 318-706517061

Bloco (PFlJPTB)

João Mellão Neto
José Jorge
José Tude

Rubem Medina

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Darclsio Perondi Orcino Gonçalvas
José Luiz Clerot Paulo Rltzel
Nestor Duarte Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PPBJPL)

Célia Mendes
Costa Ferreira
Fernando Gomes
João Maia

Célia Mendes
Costa Ferreira
Fernando Gomes
João Maia

Enivaldo Ribeiro Nan Souza (PSL)
José Teles 2 vagas
1 vaga 2 vagas

PSDB

Antônio Carlos Pannunzio Arthur VlrgRio
Ayrton Xerez celso Russomanno
1 vaga 1 vaga

PT

Luiz Mainardi José Machado
Paulo Bernardo Tiklen Santiago

PDT

José Mauricio Matheus Schmidt

PSB

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

João Mellão Neto
JoSé Jorge
JoséTude

Rubem Medina

Bloco (PMDBlPSDJPSLIPSC)

Darclsio Perondi Orcino Gonçalves
José Luiz Clerot Paulo Ritzel
Nestor Duarte Roberto Rocha (PSDB)

Secretário: Francisco da Silva Lopes FNho
Local: Servo Com. Especials- Anexo 11 Sala 131
Telefone: 318-7066/7067/7052

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 169-A,

DE 1995, QUE "DISPOE SOBRE A
REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E

PREFEITOS MUNICIPAIS".
Proposição: PEe-169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darclsio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator: João Mala (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFlJPTB)



" A

DIARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

PREÇO DE ASSINATURA

SEMESTRAL

Assinatura si o porte R$31,00

Porte do Correio R$ 96,60

Assinatura c/porte R$ 127,fIJ (cada)

Valor do número avulso R$ 0,30

Os pedidos devem seracompanhados de cheque pagável em Brasília, Nota de Empenho ou OrdemdePagamento
pela Caixa Econômica Fedel'al-Agência 1386- PAB-CEGRAF, conta corrente n° 920001-2 elou pelo Banco do Brasil
- Agência 0452-9 - CENTRAL, conta corrente n° 5556020414, a favor do

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - Brasília - DF
CEP: 70160-900

Maiores informações pelos Telefones (061) 311-3738 e 311-3728 na Supervisão de Assinaturas e Distribuição de
Publicações - Coordenação de Atendimento ao Usuário.



EDiÇÃO DE HOJE: 288 PÁGINAS


