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SUMÁRIO
1- ATA DA l' SESSÃO DA 3' SESSÃO LEGISLATIVA DA 48' LEGISLATURA, EM 16 DE FEVEREIRO DE 1989.
I - Abertura da Sessão
11 - Leitura e assiuatura da ata da sessão anterior
m - Leitura do Expediente
OFÍCIOS
N' 006189 - Da Bancada do Partido do Movimento Democrâtico Brasileiro - PMDB, indicando
o Senhor Deputado Ibsen Pinheiro para exercer a
Liderança daquela agremiação partidária junto à
Câmara dos Deputados.
REQUERIMENTO
Da Senhora Deputada Maria de Lourdes Savignon, participando o seu nome parlamentar.
COMUNICAÇÕES
Do Senhor José Mendonça de Morais, Suplente
de Deputado, participando os motivos que o impossibilitam de assumir o mandato parlamentar.
Do Senhor Deputado Marcos Formiga, participando estar assumindo O mandato parlamentar em
face da renúncia da Deputada Wilma Maia.
Do Senhor Francisco de Assis Moraes Souza, expondo os motivos que lhe impedem de assumir o
mandato parlamentar.
Do Senhor Deputado Leomar Quintanilha, participando sua nomeação para o cargo de Secretário
de Estado de Educação e Cultura, motivo pelo qual
solicita, à Mesa Diretora, licença do mandato parlamentar.
Do Senhor Deputado Horácio Ferraz, participando sua filiação ao Partido Trabalhista Brasileiro PTB.
Do Senhor Prisco Viana, participando estar reassumindo o mandato parlamentar.
Do Senhor Deputado Silvio Abreu, Líder do Partido Social Cristão - PSc, designando o Senhor
Deputado Aristides Cunha para exercer a Vice-Liderança daquela agremiação partidária.
Do Senhor Deputado Artur Lima, participando
sua filiação, a partir de 3 de janeiro do ano em
curso, ao Partido Democrático Trabalhista -PDT.
Do Senhor Plínio Martins, participando estar
reassumindo o mandato parlamentar.

Do Senhor Deputado Fernando Cunha, participando sua nomeação para o cargo de Secretário
de Estado no Governo do Estado de Goiás, motivo
pelo qual afasta-se do mandato parlamentar.
Da Bancada do Partido Socialista Brasileiro PSB, indicando os Senhores Deputados João Herrmann Neto e Ademir Andrade para responderem,
respectivamente, pela Liderança e Vice-Liderança
daquela agremiação partidária junto à Câmara dos
Deputados.
TELEGRAMAS
Do Senhor Renan Calheiros, participando estar
reassumindo o mandato parlamentar.
Do Senhor Deputado Tarso Genro, participando,
na qualidade de Vice-Prefeito de Porto Alegre RS, que assumirá, temporariamente, a Prefeitura
daquela capital.
Do Senhor Tarso Genro, participando, nos termos constitucionais, estar retornando ao cargo de
Vice-Prefeito de Porto Alegre - RS, a partir de
15 de janeiro do corrente.
Do Senhor Tarso Genro, participando estar assumindo a Prefeitura de Porto Alegre - RS, em face
do licenciamento do titular.
Do Senhor Tarso Genro, paricipando estar reassumindo, a partir de 23 de janeiro do corrente, o
mandato parlamentar.
TERMOS DE POSSE
Prestou compromisso de posse, em 21 de dezem-

bro de 1988, nos termos da Resolução n° 02, de
1981. o Senhor Genesco Aparecido de Oliveira, re"
presentante do Estado de Minas Gerais, em face
do afastamento do respectivo titular, Deputado
Aloysio Vasconcelos,
Prestou compromisso de posse, em 3 de .ianeiro
do ano em curso, nos termos da Resolução nO 02,
de 1981, o Senhor Paulo Roberto Menicucci, representante do Estado de Minas Gerais, em virtude
da renúncia do respectivo titular, Deputado Pimenta
da Veiga.
Prestou compromisso de posse, em 5 de janeiro
do corrente, nos termos da Resolução n' 02, de 1981,
o Senhor Manuel Domingos Neto, representante
do Estado do Piauí, em face da renúncia do respectivo titular, Senhor Francisco de Assis Morais.
Prestou compromisso de posse, em 9 de janeiro
do corrente, nos termos da Resolução n' 02, de 1981,
o Senhor Alziro Gomes de Souza, representante

do Estado do Tocantins, em virtude do afastamento
do respectivo titular, Deputado Leomar Quintanilha.
Prestou compromisso constitucional, em 20 de janeiro do corrente, nos termos do art. l' do Ato
das Disposições Constitucionais Provisórias da
Constituição da República Federativa do Brasil, o
Senhor Prisco Viana, representante do Estado da
Bahia.
MENSAGENS
Mensagem n' 42, de 1989 (Do Poder Executivo)
- Comunica o Senhor Presidente da República sua
ausência do País no período de 1" a 3 de fevereiro
próximo, em visita à República da Venezuela e não
mais no período de 21 a 22 de janeiro, conforme
anteriormente informado através da Mensagem no
22, de 6 de janeiro corrente,
Mensagem n" 60, de 1989 (Do Poder Executivo)
- Submete à consideração do Congresso Nacional
o texto da Convenção de Viena para a Proteção
da Camada de Ozônio, de 1985, e o Protocolo de
Montreal sobre Substâncias que Destroem a Cama.
da de Ozônio, de 1987,
PROJETOS A IMPRIMIR
Pro.jeto de Resolução n" 43-A, de 1988 (Do Sr.
Ricardo Izar) - Cria o Grupo Parlamentar Brasil
- República da China - Taiwan; tendo parecer
da Mesa pela aprovação, com emenda.
Projeto de Resolução n' 47-A, de 1988 (Do Sr.
Paulo Paim) - Dispõe sobre a remuneração dos
membros do Congresso Nacional e dâ outras providências; tendo parecer da Mesa pelo arquivamento.
PROJETOS APRESENTADOS
Projeto de Decreto Legislativo n' 34, de 1989 (Do
Senado Federal) - Dispõe sobre a não aplicação
do Decreto Legislativo n" 72, de 1988, na hipótese
que especifica.
Projeto de Lei Complementar n' 45, de 1989 (Do
Sr. Darcy Deitas) - Regula o disposto na alínea
a, in fine, do inciso X do § 2" do art. 155 da Constituição.
Projeto de Resolução n' 52, de 1989 (Da Sr' Irma
Passoni) - Dispõe sobre a composição e o funcionamento da Comissão Mista do Congresso Nacional,
destinada ao exame da Dívida Externa, nos termos
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do art. 26 das Disposições Transitórias da Constituição Federal.
Projeto de Resolução n" 55, de 1989 (Da Mesa)
- Altera dispositivos da Resolução n" 30, de 31
de outubro de 1972 - Regimento Interno da Gimara dos Deputados, e dá outras providências.
Projeto de Lei n" 1.452, de 1989 (Do Sr. Vivaldo
Barbosa) - Assegura aos partidos políticos o acesso
gratuito ao rádio e à televisão.
Projeto de Lei n" 1.453, de 1989 (Do Tribunal
Superior do Trabalho) - Cria cargos no Quadro
de Pessoal da Secretaria do Tribunal Superior do
Trabalho e dr-i outras providências.
Projeto de Lei no' 1.454, de 1989 (Do Tribunal
Superior do Trabalho) - Altera a composição e
a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho da 4' Região, cria cargos c dá outras providências.
Projeto de Lei n' 1.455, de 1989 (Do Tribunal
Superior do Trabalho) - Altera a composição e
a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho da 12' Região, cria cargos e dá outras providências.
Projeto de Lei n" 1.456, de 1989 (Do TIibunal
Superior do Trabalho) - Cria a 17' Região da J ustiça do Trabalho e o respectivo Tribunal Regional
do Trabalho, institui a correspondente Procuradoria
Regional do Ministério Público da União junto à
Justiça do Trabalho, e dá outras providencias.
Projeto de Lei n' 1.457, de 1989 (Do Sr. João
Agripino) - Autoriza a privatização de empresas
estatais e dá outras providências.
Projeto de Lei n' 1.458, de 1989 (Do Sr. Gilson
Machàdo) - Dispõe sobre processo seletivo de servidores sem estabilidade no serviço público, e dá
outras providências.
Projeto de Lei n" 1.459, de 1989 (Do Ministério
Páblico da Uniáo) - Mensagem n' 001/89 - Cria
cargo na Procuradoria Regional do Trabal ho da 16"
Região, em São Luis - Maranháo.
Projeto de Lei n" 1.461, de 1989 (Do Sr. Matheus
Iensen) - Concede dispeusa ao trabalhador no dia
do seu aniversário.
Projeto de Lei n" 1.462, de 1989 (Do Sr. Matheus
Iensen) - Coucede passe livre, nos transportes coletiV05, aos deficientes visuais.
Projeto de Lei n" 1.463, de 1989 (Do Sr. Raimundo Bezerra) - Suspende () pagamento dos encargos
da dívida externa.
Projeto de Lei n' 1.470. de 1989 (Do Sr. Geraldo
Alckmin Filho) - Descentraliza o Sistema Nacional
de Fiscalização, instituindo Comissões Municipais
de Controle ele Abastecimento e Preços.
Projeto de Lei Jl' 1.479, de 1989 (do Sr. Luiz
Salomão) - Regula a estocagem, o processamento
e a disposição fiual de resíduos industriais tõxieos.
Projeto de Lei n' 1.486, de 1989 (do Sr. Adylson
Motta) - Dispõe sobre o uso de carros oficiais,
e dá outras providências.
Projeto de Lei n" 1.488. de 1989 (do Sr. Miro
Teixeira) - Dispõe sobre correspondência do benefício da pensão por morte à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido. até o limite estabelecido na Constituição.
Projeto de Lei n" 1.493, de 1989 (do Sr. Irajá
Rodrigues) - Estabelece condições para a realização do pagamento da dívida externa e dá outras
providências.
Projeto de Lei n" 1.495, de 1989 (do Sr. Hélio
Rosas) - Regulamenta o disposto no item 11 do
§ 2" do art. 153 da Constituição.
Projeto de Lei n' 1.502, de 1989 (do Sr. Hélio
Rosas) - Dá nova redação a dispositivo do art.
482 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Projeto de Lei n' 1.515, de 1989 (do Poder Executivo) Mensagem n" 75/89 - Introduz alterações nos
arts. 325 c 581 do Código dc Processo Penal.
Projeto de Lei n° 1.516, de 1989 (do Poder Executivo) Mensagem no' 76/89 - Dispõe sobre o ouro,
ativo financeiro, e sobre seu tratamento tributário.
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ERRATAS
Projeto de Lei n' 259-A, de 1983 (Do Sr. Paulo
Lustosa)
Projeto de Lei n' 1.302188 - (DCN n' 123, de
8-12-88, pág. 4730) - Considera-se publicado no
DCN n" 121, de 6/12/88, pág. 4609, coluna 2.
Projeto de Lei n' 1.302/88 (Errata) - DCN no
121, de 6-12-88, pág. 4609, coluna 2.
Projeto de Lei n' 1.258. de 1988 (Do Sr. Octávio
Elísio) - Fixa diretrizes e bases da Educação Nacional.
Projeto de Lei n" 1.337, de 1988 (Do Sr. Paulo
Ramos) - Dispõe sobre Gratificação de Risco de
Vida aos integraJltcs das corporações policiais.
Projeto de Lei n' 1.414, de 1988 (Do Sr. Domingos
Leonelli) - Dispõe sobre o exercício do Direito
de Greve previsto uo art. 9' da Constituição e define
serviços e atividades essenciais.
Projeto de Lei n' 1441, de 1988 (Do Sr. Juarez
Marques Batista) - Estabelece condições especiais
na concessão de finaueiamentos rurais.
IV -

Pequeno Expediente

NILSON GIBSON - Congratulações aos Deputados eleitos para a Mesa Diretora da Casa. Administração do Projeto Francisco Cíntra Galvão, de
Belo Jardim, Estado de Pernambuco.
JOSÉ GENOINO - Homenagem à memória do
líder siudieal Chico Mendes, assassinado em Xapuri,
Estado do Acre. Reafirmação da luta em defesa
da reforma agn'tria.

CÉSAR MAIA - Resistência do empresariado
paulista às medidas de estabilização econômica.
PLÍNIO MARTINS - Acerto do Congresso Nacional em recusar aprovação à extinção do Min istério do Desenvolvimento c Reforma Agrária.
ADHEMAR DE BARROS FILHO - "Fraternidade e Comunicação", tema da Campanha da Fraternidade de 1989 promovida pela CNBB.
JOÃO CUNHA -Congratulações ao Deputado
Inocêncio Oliveira pela sua eleição para {'" Vice-Presidente da Mesa Diretora. Reflexão sobre verdadeiros objetivos do Plano Verão. Declaração do Sr.
Alfredo Stroessnner de persona non grata ao povo
bra,ileiro.
ANTÓNIO DE JESUS - Congratulações aos
deputados eleitos para a Mesa Diretora da Casa.
Imediato funcionamento das Cornhsões Técnicas.
Criação de Programas de Prestação Alternativa de
Serviços Sociais.
VALMIR CAMPELO - Consumo. pela população carente de BrasJ1ia. de carne c-Ontaminada.
SIMÃO SESSIM - Significação social do trahalho desenvolvido, duraute o carnaval. pela Escola
de Samba Beija-Flor.
BENEDITO MONTEIRO -Acerto de devolução ao Poder Executivo, pelo Presidente do Congresso Nacional, de medidas provisôIias autorizativas de demissão de funciomhios públicos federais.
ANTONIOCARLOS MENDES THAME - Valorização do requerimento de informações como instrumento da ação fiscalizadora do Legislativo.
LUIZ SALOMÃO - Processo de esvaziamento
do Serpro, com a aquisição de equipamentos de
computação pcla Secretaria da Receita Federal.
Tentativa de contratação, pelo Ministério da Cultura, de funcionários ao arrepio da legislação. Ameaça
de fechamento da Coordenação de Programas de
Pôs-Graduação em Engenharia.
PRESIDENTE - (Iuoeêncio Oliveira) - Prorrogação do período destinado ao Pequeno Expediente.
FELIPE MENDES - Congratulações aos Deputados eleitos para a Mesa Diretora. Modernização
administrativa da Casa.
GERSON PERES - Preocupações com a ameaça de demissão de servidores da Sucam.
AMAURY MÜLLER - Pronuneipo'Tlento do
Presidente da República em cadeia de rádio e televisão. Publicação e abertura de prazo pela Presidência
para oferecimento de emendas ao anteprojeto de
Regimento Interno da Casa.
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JOSÉ TEIXEIRA - Congratulações com os
Deputados eleitos para a Mesa Diretora da Casa.
Aplausos pela indicação do Dr. Joaquim Itapary
Filho para a Secretaria Executiva do Conselho das
Zonas de Processamento de Exportação. Encontro
regional do PFL, em Mato Grosso. Pronunciamento
do Sr. Christopher Lund, Presidente da Cãmara
Americana de Comércio para o Brasil, na conferência sobre a nova Constituição, realizada em Nova
Iorque.
ERALDO TRINDADE - Sistemãtica publicação, pelo .TornaI do Brasil, de denúncias do Deputado Paulo Delgado sobre a ausência de parlamentares na Casa. Alocação. pclo Ministério da Previdência e Assistência Social, de recursos para o Sistema Unificado c Descentralizado de Saúde do Estado
do Amapá.
MÁRIO ASSAD - Aprcciação dos resultados
do Plano Verão após trinta dias de sua implantação.
CRISTINA T Á V ARES - Congratulações aos
Deputados Inocêncio Oliveira e Wilson Campos pela eleição para ai' e 2' Vice-Presidência da Casa.
Pronunciamento do Presidente da República em cadeia de rádio e televisão. Análise, pelo PSDB, das
medidas provisórias enviadas ao Congresso Nacional.
OSVALDO BENDER - Congratulações ao
Deputado Inocêncio Oliveira pela eleição para I' VicePresidente da Casa e demais membros da Mesa Diretora. Atraso no pagamento, pelo Governo Federal,
da comercialização da safra tritícola gaúcha.
ELIEL RODRIGUES - Congratulações ao
Deputado Inocêncio Oliveira pela eleição para a
l' Vice-Presidência da Casa. Preocupações com a
ameaça de demissões de servidores da Sucam.
MILTON REIS - Congratulações aos Deputados Paes de Andrade e Inocêncio Oliveira pelas
eleições para Presidente c 1" Vice-Presidente da Casa.
(Posse do Deputado Genésio de Barros. pelo
PMDB do Estado de Goiás.)
SÉRGIO BRITO - Imediata necessidade de reajuste do preço fixado pelo CIP para os produtos
fabricados pela Carbonatos do Nordeste S.A., Estado da Bahia.
MÁRIO LIMA - Denúncias sobre a privatização
da Rede Ferroviária Federal contidas no documento
resultante do Encontro Nacional Ferroviário, realizado em Curitiba. Estado do Paraná. Teutativa de
transferência do trecho ferrovi:irio Brumado-Monte Azul de Salvador para Belo Horizonte.
ASDRUBAL BENTES - Congratulações aos
Deputados eleitos para a Mesa Diretora da Casa.
Preocupações com a ameaça de demissão de servidores da Sucam.
ADYLSON MOTTA - Congratulações ao
Deputado Inocêncio Oliveira pela eleição para 1" VicePresidente da Casa. Isenção do Imposto de Renda
incidente sobre o custo do material importado. no
exereicio da profissão, por odontólogos. Regulamentação do uso de carros oficiais.
OCTÁVIO ELÍSIO - Repercussóes negativas
para educação mineira com a decisão governamental
de restringir a expansão de turmas na rede estadual.
NE Y LOPES - Urgente atualização da legislação
eleitoral. com a contenção dos abusos do poder econômico e imposição de pesadas multas a seus infratores.
NELSON SEIXAS - Congratulaçóes ao Deputado Inocêncio Oliveira pela eleição para 1') VicePresidente da Casa. Aplicação de dispositivo constitucional assegurador da isonomia salarial entre os

delegados de polícia c advogados e defensores públicos.
RAQUEL CÂNDIDO - Congratulações ao
Deputado Inocêncio Oliveira pela eleição para 1"
Vice-Presideute da Casa. lustituiçáo do Código de
Mineração.
AMAURY MÜLLER -(Pela ordem) -Conhecimento pela Mesa do cerco do prédio do Congresso
Nacional por forças policiais.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
ao Deputado Amaury Müller.
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SAND RA CAVALCANTI - Razões da comunidade católica fluminense para impedir, via judicial.
o uso indevido da imagem do Cristo Redentor em
desfile de carnaval.
HUMBERTO SOUTO - Inconveniência de propaladas demissões de servidores da Sucam.
ANTONIO CÃMARA - Inconveniência de demissões no serviço público. Indicação do DI. José
Augusto Delgado para Ministro do Tribunal Superior de Justiça.
ARNALDO FARIA DE SÁ - Inadequação da
gestão dos recursos da Previdência Social pelo Tesouro Nacional. Correção monetária nas restituições
devidas pelo Imposto de Renda.
GONZAGA PATRIOTA - Congratulações ao
Deputado Paes de Andrade pela eleição para presidente da Casa. Eleição para delegados das cooperativas das famílias rodoviárias nacionais. Preocupaçõcs com a ameaça de demissão dos servidores
públicos federais.
ANTERO DE BARROS - Ameaça de greve
geral.
VICENTE BOGO - Atraso. pelo Governo Federal, da liberação de recursos para comercialização
da safra triticola gaúcha. Necessidade de atualização
da remuneração dos representantes do Funrural e
do INPS no interior do Estado do Rio Grande do
Sul.
JORGE HAGE - Regulamentação do dispositivo constitucional relativo à edição de medidas provisórias pelo Presidente da República.
ASSIS CANUTO - Congratulações aos Deputados eleitos para a Mesa Diretora da Casa. Presença
em plem\rio do ex-Deputado Federal Francisco Erse, atual Prefeito de Porto Velho, Estado de Rondônia. Provável suspensão. pela Petrobrás Distribuidora, do fornecimento de óleo diesel para o parque
energético rondoniense, Paralisação das obras da
Usina Hidrelétrica de Samue\.
ALZIRO GOMES - Congratulações aos Deputados eleitos para a Mesa Diretora da Casa. Açõcs
desenvolvidas na área da saúde pública pelo Governo do Tocantins. Inconveniência da demissão de
servidores do Sesc e da Sucam no Estado. Escolha
do povoado Capela, na margem direita do rio Tocantins, para sede da futura capital do Estado.
PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Presença em plenário do ex-Deputado Federal Luís Freire.
atual Prefeito de Olinda, Estado de Pernambuco.
JUAREZ MARQUES BATISTA - Artigo
"Ecologia com Soberania", de autoria do Governador Marcelo Miranda Soares. de Mato Grosso
do Sul, publicado na Folha de S. Paulo.
MAURÍLIO FERREIRA LIMA - Falácia das
afirmativas governamentais com referência ao êxito
do Plano Verão.
FRANCISCO AMARAL - Preservação do Ministério da Ciéncia e Tecnologia, para garantia dos
recursos indispensáveis ao prosseguimento das pesquisas e atividades científicas. Importância de projetos desenvolvidos pelo Centro de Tecnologia para
a Informática, em Campinas, Estado de São Paulo.
GEOVANI BORGES - Instalação de Superin-'
tendência do INPS em Macapá, Estado do Amapá.
STÉLIO DIAS - Outorga da Medalha do Congresso Nacionai ao político capixaba Carlos Fernando Lindemberg.
VICTOR FACCIONI - Observações de viagem
feita pelo orador ao Japão. Inexplicabilidades, para
os japoneses. da crise brasileira.
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MICHEL TEMER - Regulamentação de dispositivo constitucional relativo à existência de juizados
especiais para conciliação, o julgamento e a execução de causas penais de menor potencial ofensivo.
PAULO MACARINI - Liberação de recursos,
pelo BNDES,para implantação e pavimentação de
rodovias vicinais no Estado de Santa Catarina.
EVALDO GONÇALVES - Paulatina deterioração orçamentária da Sudene.
BOCAYUVA CUNHA - Cumprimento, pelas
autoridades competentes. do Plano Nacional Petroquímico.
TADEU FRANÇA - Ameaça de extinção ou
privatização do BRD E pela proposta do Banco Centrai para regulamentação do sistema financeiro nacional.
GERALDO CAMPOS - Artigo do DI. Osmar
Alves de Melo. publicado no Correio Brazíliense,
sob o título "TFR e o habeas data".
MATHEUS IENSEN - Realização, pelas Igrejas Evangélicas "Assembléias de Deus", da 27' Escola Blblica de Obreiros, Curitiba, Estado do Paraná.
FERES NADER - Necessidade de Legislação
sobre cuidados indispensáveis ao controle de infecção hospitalar. _
MOEMA SAO THIAGO - Inconformidade
com a permanência. em território nacional, do 8r.
Alfredo Stroessnner.
NELTON FRIEDRICH - Inabilidade do Governo José Sarney. Incômoda presença, em território brasileiro, do SI. Alfredo Stroessnner.
PEDRO CANEDO - Movimento grevista dos
policiais civis do Estado de Goiás. Administração
do Governador Henrique Santillo.
DENISAR ARNEIRO - Análise da situação político-institucional do País.
NELSON AGUIAR - Proteção à infância e à
juventude.

v-

Grande Expediente

Não houvc oradores.
VI - Ordem do Dia
Apresentação de proposições: GILSON MACHADO, BRANDÂO MONTEIRO, MATHEUS
IENSEN, JORGE VIANNA, PAULO DELGADO, GERSON MARCONDES, RAIMUNDO
BEZERRA. LÚCIO ALCÂNTARA, CÉSAR
MAIA. RAQUEL CÂNDIDO. PAULO PAIM,
IRMA PASSONI, GEOVANI BORGES, FRANCISCO AMARAL. NILSON GIBSON. GERALDO ALCKMIN FILHO, VICTOR FACCIONI,
JOÃO CUNHA, PAES LANDIM. RICARDO
IZAR, ANTONIO DE JESUS, JORGE HAGE,
AFIF DOMINGOS, DARCY DEITOS, LUIZ SALOMÃO, MICHEL TEMER. ANTONIüCARLOS MENDES THAME. ARNALDO FARIA DE SÂ, FAUSTO ROCHA, ADYLSON
MOTTA, MIRO TEIXEIRA, GONZAGA PATRIOTA. MAURO MIRANDA, JORGE ARBAGE. ADHEMAR DE BARROS FILHO, FERNANDO SANTANA, IRAJÁ RODRIGUES. EDMUNDO GALDINO, FARABULINI JÚNIOR,
CHICO HUMBERTO. OSWALDO LIMA FILHO. HÉLIO ROSAS. OSVALDO BENDER,
CARLOS ALBERTO CAÓ. NELSON AGUIAR.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Leitura
de ofício ao Presidente do Senado Federal convocando sessão do Congresso Nacional para O dia 17.
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NELSON SAB RÃ - Comunicação, como Líder.
sobre instalação, em São Paulo. de planta de polipropileno destinada ao Estado do Rio de Janeiro.
Inépcia do Governador Moreira Franco na condução da administração e na defesa dos interesses estaduais.
FRANCISCO DORNELLES - Comunicação,
como Líder. sobre inaceitabilidade da transferência.
para o Estado de São Paulo. da planta de polipropileno destinada ao Rio de Janeiro. Responsabilidade do Governador Moreira Franco pelo quadro
de calamidade vigente na administração estadual.
ADYLSON MOITA - Comunicação. como Líder. sobre rápida apreciação, pelo Senado Federal.
de proposições que tornam obrigatória a abertura
de concurso para os projetos arquitetônicos de edifícios do Governo Federal e que revogam o empréstimo compulsório incidente sobre a aquisição de gasolina e álcool combustíveis. e de projeto de decreto
legislativo disciplinando a outorga de comendas pelo
Congresso Nacional.
FERNANDO SANTANA - Comunicação. como Líder, sobre necessidade de imediata instalação
de Comissão Mista do Congresso Nacional destinada
ao exame analítico e pericial dos atos e fatos geradores do endividamento externo brasileiro.
CESAR CALS NETO - Comunicação. como
Líder. sobre suspensão, pelo Banco Mundial, dos
desembolsos relativos ao financiamento para melhoria dos transportes urbanos em regiões metrop~
litanas, em face da extinção da EBTU.
RAQUEL CÂNDIDO ~ Comunicação, como
Líder, sobre verdadeiros propósitos da preservação,
por organismos internacionais, do meio ambiente
da Região Amazônica.
JOSÉ LOURENÇO - Comuuicação, como Líder, sobre necessidade de apuração e puníção dos
responsáveis pelo assassinato do Sr. Waldir de Santana, Vice-Prefeito do Município de Tucano, Estado
da Bahia.
LYSÂNEAS MACIEL - Comunicação, como
Líder, sobre exelusão dos débitos dos latifundiários
do País da correção monetária, consoante o art.
17 de medida provisória baixada pelo Presidente
da República,
LURDINHA SAVIGNON - Comunicação, como Líder, sobre crescimento da revolta e indignação
da sociedade com a impunidade reinmte no País.
Participação da oradora na luta pela conscientização
da classe trabalhadora.
MAURíLIO FERREIRA LIMA - Comunicação, como Líder, sobre razões da opção do orador
pela candidatura do Deputado Luiz Inácio Lula da
Silva à Presidência da República.
OTTOMAR PINTO - Comunicação, como Líder. sobre protesto contra o engajamento das Forças
Armadas na tarefa de remoção de garimpeiros da
área de extração de ouro no Estado de Roraima.
OSWALDO LIMA FILHO - Comunicação, como Líder, sobre justificativa de requerimento para
a destinação de Grande Expediente para homenagem à memória do sindicalista Francisco Mendes.
VII - Encerramento
2- MESA (Relação dos membros)
3 - LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
(Relação dos membros)

4 - COMISSÕES (Relação dos membros das Comissões Permanentes, Especiais. Mistas e de Inquérito)
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Ata da 1~ Sessão, em 16 de fevereiro de 1989
Presidência dos Srs.: Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente;
Arnaldo Faria de Sá, Suplente de Secretário.

ÀS 13 HORAS COMPARECEM

os SENHORES:

Paes de Andrade
Inocêncio Oliveira
Wilson Campos
Luiz Henrique
Edme Tavares
Carlos Colta
Ruberval Pilotto
Feres Nader
Floriceno Paixão
Arnaldo Faria de Sá
.Tosé Melo
Acre
Alércio Dias - PFL; Francisco Diógenes - PDS;
Maria Lúcia - PMDB; Rubem Branquinho - PMDB.
Amazonas

Bernardo Cabral - PMDB; Beth Azize - PSDB;
.Tosé Dutra - PMDB; José Fernandes - PDT; Sadie
Hauache - PFL.
Rundônia
Arnaldo Martins - PMDB; Assis Canuto - PFL;
Chagas Neto - PMDB; Francisco Sales - PMDB;
José Gucdes - PSDB; José Viana - PMDB; Raquel
Cândido - PDT; Rita Furtado - PFL.

PFL; Ismael Wanderley - PMDB; Marcos Formiga
- PFL; Ney Lopes - PFL; Vingt Rosado - PMDB.
Paraíba
Adauto Pereira - PDS; Aluízio Campos - PMDB;
Antonio Mariz - PMDB; Edivaldo Motta - PMDB;
Evaldo Gonçalves - PFL; Francisco Rolim - PMDB;
João Agripino - PMDB; Oswaldo Trigueiro - PDS.
Pernambuco
Artur de Lima Cavalcanti - PDT; Cristina Tavares
- PSDB; Egídio Ferreira Lima - PMDB; Fernando
Bezerra Coelho - PMDB; Fernando Lyra - PDT;
Gilson Machado - PFL; Gonzaga Patriota - PMDB;
Harlan Gadelha - PMDB; Horácio Ferraz - PFL;
José Carlos Vasconcelos - PMDB; José Jorge - PFL;
.Tosé Moura - PFL; José Tinoco - PFL; Marcos Queiroz - PMDB; Maunlio Ferreira Lima - PMDB; Nilson Gibson - PMDB; Oswaldo Lima Filho - PMDB;
Paulo Marques - PFL; Salaticl Carvalho - PFL.
Alagoas
Albérico Cordeiro - PFL; Antonio Ferreira - PFL;
Eduardo Bonfim - PC do B; Geraldo Bulhões PMDB; José Costa - PMDB; .Iosé Thomaz NonôPFL; Renan Calheiros - PSDB; Roberto Torres PTB.

Pará

Sergipe

Aloysio Chaves - PFL; Amilcar Moreira - PMDB;
Arnaldo Moraes - PMDB; Asdrubal Bentes PMDB; Benedicto Monteiro - PTB; Carlos Vinagre
- PMDB; Dionísio Hage - PFL; Domingos Juvenil
- PMDB; Eliel Rodrigues - PMDB; Gabriel Guerreiro - PMDB; Gerson Peres - PDS; Jorge Arbage
- PDS; Manoel Ribeiro - PMDB; Paulo Roberto
-PMDB.

Bosco França - PMDB; Cleonâncio Fonseca PFL; Djenal Gonçalves - PMDB; Gerson Vilas Boas
- PMDB; José Queiroz - PFL; Lauro Maia - PFL;
Leopoldo Souza - PMDB; Messias Góis - PFL.

Tocantins
A1ziro Gomes - PFL; Ary Valadão - PDS; Eduardo Siqueira Campos - PDC; Moisés A velino PMDB; Paulo Mourão - PDS; Paulo Sidnei - PMDB.
Maranhão
Antonio Gaspar-PMDB; Cid Carvalho -PMDB;
Costa Ferreira - PFL; Eliézer Moreira - PFL; Enoc
Vieira - PFL; Eurico Ribeiro - PDS; Francisco Coelho - PFL; Haroldo Sabóia - PMDB; Jayme Santaua
- PSDB; José Carlos Sabóia - PSB; José Teixeira
- PFL; Wagner Lago - PMDB.

Bahia
Abigail Feitosa - PSB; Afrísio Vieira Lima PMDB; Ângelo Magalhães - PFL; Benito Gama PFL; Celso Dourado - PMDB; Eraldo Tinoco - PFL;
Fernando Santana - PCB; França Teixeira - PMDB;
Francisco Pinto - PMDB; Genebaldo Correia PMDB; Haroldo Lima - PC do B; Jairo Azi - PDC;
Jairo Carneiro - PDC; Joaci Góes - PMDB; João
Alves - PFL; Jonival Lucas - PDC; Jorge Hage PSDB; Jorge Medauar - PMDB; Jorge Vianna PMDB; José Lourenço - PFL; Lcur Lomanto - PFL;
Lídice da Mata - PC do B; Luiz Eduardo - PFL;
Manoel Castro - PFL; Mário Lima - PMD B; Milton
Barbosa - PDC; Miraldo Gomes - PDC; Prisco Viana
- PMDB; Raul Ferraz - PMDB; Sérgio Brito - PFL;
Uldurico Pinto - PMDB; Virgildásio de Senna PSDB; Waldeek Ornélas - PFL.

Piauí
Átila Lira - PFL; Felipe Mendes - PDS; Jesualdo
Cavalcanti - PFL; .Tesus Tajra - PFL; José Luiz Maia
-PDS; Manuel Domingos -PC do B; Mussa Demes
- PFL; Myriam Portella - PDS; Paes Landim - PFL;
Paulo Silva - PSDB.

Espírito Santo
Hélio Manhães - PMDB; Lurdinha Savignon - PT;
Nelson Aguiar - PDT; Nyder Barbosa - PMDB; Santos Neves - PMDB; Stélio Dias - PFL.

Ceará

Adolfo Oliveira - PL; Amaral Netto - PDS; Anna
Maria Rattes - PSDB; Benedita da Silva - PT; Bocayuva Cunha - PDT; Brandão Monteiro - PDT;
Carlos Alberto Caó - PDT; César Maia - PDT; Daso
Coimbra - PMDB; Denisar Arneiro - PMDB; Fábio
Raunheitti - PTB; Flavio Palmier da Veiga - PMDB;
Francisco Dornelles - PFL; Jayme Campos - PDT;
José Maurício - PDT; Luiz Salomão - PDT; Lysâneas
Maciel - PDT; Márcia Cibilis Viana - PDT; Márcio
Braga - PMDB: Messias Soares - PTR; Miro Teixeira
- PDT; Nelson Sabrá - PFL; Osmar Leitão - PFL;
Paulo Ramos - PMN; Roberto Augusto - PTB: Rubem Medina - PFL; Sandra Cavalcanti - PFL; Sérgio
Carvalho - PDT; Simão Sessim - PFL; Sotero Cunha
- PDC; Vivaldo Barbosa - PDT; Vladimir Palmeira
-PT.

Aécio de Borba - PDS; Bezerra de Melo - PMDB;
César Cals Neto - PSD; Etevaldo Nogueira - PFL;
Expedito Machado - PMDB; Firmo dc Castro PMDB; Furtado Leite - PFL; Gidel Dantas - PDC;
Haroldo Sanford - PMDB; Iranildo Pereira - PMDB;
José Lins - PFL; Lúcio Alcântara - PFL; Luiz Marques - PFL; Mauro Sampaio - PMDB; Moema São
TIliago - PSDB; Moysés Pimentel- PMDB; Orlando
Bezerra - PFL; Osmundo Rebouças - PMDB; Raimundo Bezerra-PMDB; Ubiratan Aguiar-PMDB.
Rio Grande do Norte
Antônio Câmara - PMDB; Flávio Rocha - PL;
Henrique Eduardo Alves - PMDB; Iberê Ferreira -

Rio de Janeiro

Minas Gerais
Alysson Paulinelli - PFL; Bonifácio de Andrada
- PDS; Célio de Castro - PSDB; Chico Humberto
- PDT; Christóvam Chiaradia - PFL; Dálton Canabrava - PMDB; Elias Murad - PTB; Genésio Bernardino - PMDB; Humberto Souto - PFL; Israel Pinheiro - PMDB; .Toão Paulo - PT; José da Conceição
- PMDB; José Geraldo - PMDB; José Ulisses de
Oliveira - PMDB; Lael Varella - PFL; Leopoldo
Bessone - PMDB; Luiz Alberto Rodrigues - PMDB;
M,irio Assad - PFL; Maurício Campos - PFL; Maurício Pádua - PMDB; Mauro Campos - PSDB; Melo
Freire - PMDB; Mello Reis - PDS; Milton Lima
- PMDB; Milton Reis - PMDB; Octávio Elísio PSDB; Paulo Delgado - PT; Raimundo Rezende PMDB: Raul Belém - PMDB; Roberto Vital PMDB; Ronaldo Carvalho - PMDB; Ronaro Corréa
- PFL; Sérgio Werneck - PMDB; Sílvio Abreu PSC; Virgílio Guimarães - PT.
São Paulo
Adhemar de Barros Filho - PDT; Afif Domingos
- PL; Agripino de Oliveira Lima - PFL; Antoniocarlos Mendes Thame - PFL; Antônio Perosa PSDB; Antônio Salim Curiati - PDS; Aristides Cunha
- PSC; Arnold Fioravante - PDS; Bete Mendes PMDB; Cunha Bueno - PDS; Doreto Campanari PMDB; Fábio Feldmann - PSDB; Farabulini Júnior
- PTB; Fausto Rocha - PFL; Fernando Gasparian
- PMDB; Florestan Fernandes - PT; Francisco Amaral-PMDB; Gasrone Righi-PTB; Geraldo Alckmin
Filho - PSDB; Gerson Marcondes - PMDB;Hélio
Rosas - PMDB; Irma Passoni - PT; Jayme Paliarin
- PTB; João Cunha - PDT; .Ioão Herrmann Neto
- PSB; José Carlos Grecco - PSDB; José Egreja
- PTB; .Iosé Genoíno - PT; Koyu Iha - PSDB;
Luiz Gushiken - PT; Luiz Inácio Lula da Silva PT; Manoel Moreira - PMDB; Michel Temer PMDB; Nelson Seixas - PDT; Plínio Arruda Sampaio
- PT; Ricardo Izar - PFL; Sólon Borges dos Reis
- PTB; Theodoro Mendes - PMDB; Ulysses Guimarães-PMDB.
GOi(lS

Aldo Arantes - PC do B; Antonio de Jesus PMDB; Délio Braz - PMDB; Genésio de Barros PMDB; Jalles Fontoura - PFL; José Gomes - PDC:
Maguito Vilela - PMDB; Mauro Miranda - PMDB;
Naphtali Alves de Souza - PMDB; Pedro Canedo PFL; Roberto Balestra - PDC.
Distrito Federal
Augusto Carvalho - PCB; Francisco Carneiro PMDB; Geraldo Campos - PSDB; Jofran Frejat PFL; Márcia Kubitschek - PMDB; Maria de Lourdes
Abadia - PSDB; Sigmaringa Seixas - PSDB; Valmir
Campelo - PFL.
Mato Grosso
Antero de Barros - PMDB; Joaquim Sucena PTB; Jonas Pinheiro - PFL; Osvaldo Sobrinho PTB; Ubiratan Spinelli - PFL.
Mato Grosso do Sul
Gandi Jamil - PFL; Juarez Marques Batista PSDB; Plínio Martins - PMDB; Rosário Congro Neto
-PMDB.
Paraná
Alceni Guerra - PFL; Basilio Villani - PTB; Darcy
Deitos - PMDB; Dionísio Dal Prá - PFL; Ervin Bonkoski -PTB; Euclides Scalco - PSDB; Hélio Duque
- PMDB; José Tavares - PMDB; Matheus Iensen
- PMDB; Maurício Fruet - PMDB; Mauríc:io Nasser
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- PMD B; Nelton Friedrich - PSDB; Osvaldo Macedo
- PMDB; Paulo Pimentel - PFL; Tadeu França PDT.
Santa Catarina
Alexandre Puzyna - PMDB; Antônio Carlos Konder Reis - PDS; Artenir Werner - PDS; Eduardo
Moreira - PMDB; Fernando Bastos - PFL; Henrique
Córdova - PDS; Orlando Pacheco - PFL; Paulo Ma·
carini - PMDB; Victor Fontana - PFL; Vilson Souza
-PSDB.
Rio Grande do Sul
Adroaldo Streck; Adylson Motta - PDS; Amaury
Müller - PDT; Antônio Britto - PMDB; Arnaldo
Prieto - PFL; Darcy Pozza - PDS; Hermes Zaneti
-PSDB; Hilário Braun - PMDB; Ibsen PinheiroPMDB; Irajá Rodrigues-PMDB; Ivo Lech-PMDB;
Ivo Mainardi - PMDB; João de Deus Antunes PTB; Jorge Uequed - PMDB; Júlio Costamilan PMDB; Lélio Souza - PMDB; Mendes Ribeiro PMDB; Osvaldo Bender - PDS; Paulo Minearone PMDB; Paulo Paim - PT; Ruy Nedel - PMDB; Vi·
cente Bago - PSDB; Victor Faccioni - PDS.
Amapá
Annibal Barcellos - PFL; Eraldo Trindade - PFL;
Geovani Borges -PFL; Raquel Capiberibe -PSB.
Roraima
Chagas Duarte - PDT; Marluce Pinto - PTB; Ottomar Pinto - PMDB.

I - ABERTURA DA SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lista
de presença registra o comparecimento de 172 Senhores
Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
fi - NÃO HÁ ATA A SER LIDA
o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Passa-se
à leitura do expediente.
O SR, LUIZ HENRIQUE, l' Secretário, procede à
leitura do seguinte
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Ofícios

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1)

Sexta-feira 17 29

quinho - Jorge Vianna - Rosário Congro Neto Antônio Câmara - João Natal - Plínio Martins Harlan Gadelha - Paulo Almada - Sérgio Werneck
- Moisés Avelino - Paulo Sidnei - Melo Freire José Ulisses - Darcy Deitos - Franciseo Carneiro
- Sérgio Spada - José Viana - Ronaldo Carvalho
- Nyder Barbosa - José Carlos Martins - ./ovanni
Masini - Joaci Góes - Lézio Sathler - Firmo de
Castro - Maguito Vilela - Eduardo Moreira ~ Genézio de Barros - Raimundo Rezende - Ottomar Pinto
- Lúcia Vania - Alarico Abib - Sérgio Naya Gerson Marcondes - Leopoldo Souza - Jorge Leite
- José Tavares - Maria Lúcia - Michel Temer José Ulysses Tavares - Arnaldo Martins - Osmir Lima - Milton Lima - Paulo Roberto - Walmor de
Luca - Rosa Prata - Fernando Velasco - Milton
Reis - Antonio Britto - Manoel Moreira - Helio
Rosas - Gabriel Guerreiro - Leopoldo Bessoni Eliel Rodrigues - Maurício Padna - Júlio Costamilan
- Iranildo Pereira - Francisco Amaral - Bete Mendes - Márcio de Oliveira - Waldyr Pugliesi - Max
Rosemmann - Iturival Nascimento - Mário Lima Maurfcio Nasser - Asdrúbal Bentes - José da Conceição - José Carlos Vasconcellos - Alexandre Puzyna
- Roberto Brant - Roberto Vital- Antonio Gaspar
- Doreto Campanari - Márcia Kubitschek - Luiz
Alberto Rodrigues - França Teixeira - Del Bosco
Amaral - Aécio Neves - Márcio Braga - Chagas
Neto - Osmundo Rebouças - José Dutra - Daso
Coimbra - Onofre Correia - Joaquim Hayekel Aluízio Campos - Hélio Manhães - Luiz Leal Álvaro Antônio - Raul Ferraz - Raph Biasi - Paulo
Maearini - Ivo Lech - Agassis Almeida - José Geraldo - Fernando Bezerra Coelho - Mauro Miranda
- Cid Carvalho - Haroldo Sabóia - Antonio Mariz
Domingos Juvenil - Délio Braz - Samir Achôa Antero de Barros -Ivo Vanderlinde - Renato Johnsson - Nestor Duarte - Nilso Sguarezi - Gustavo
dc Faria - Renato Bernardi - Carlos Vinagre - Wagner Lago - Flávio Palmier da Veiga - Borges da

Com votos de Feliz Natal e próspero 1989, renovo
a V. Exa. os meus protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, - José Mendonça de Morais, Deputado Federal

Silveira -

Hilário Braun -

Mauro Sampaio -

Lélio

Do Sr. Depntado Marcos Fonniga, nos seguintes termos:

Brasília, 01 de janeiro de 1989.
Em virtude da posse da Deputada WILMA MAIA
como Prefeita de Natal (RN), em l°de janeiro corrente,
comunico a V. S, que entro no exercício efetivo, como
titular do mandato de Deputado Federal, nos termos
da Constituição vigente, a partir desta data.
Assim, solicito a V. S' encaminhar esta comunicação
aos setores competentes desta Casa para os necessários

registros e providências.
Renovo a V. S' os meus elevados respeito e consideração.
Atenciosamente, - Marcns Fonniga, Deputado Fe·
deral.
Do Sr. Francisco de Assis Morais Souza, nos seguintes
termos:

Parnaiba, 02 de Janeiro de 1989
Em virtude de termos assumido a Prefeitura Municipal de Parnaiba, Estado do Piaui, desejo comunicar
a esta Mesa que estou mometaneamente impossibilitado
de assirnir ai' Suplência de Deputado Federal.
Muito agradecendo a atenção de Vossa Senhoria,
apresentamos protestos de consideração e perfeita estima,
Atenciosamente, - Franeisco de Assis Morais Souza,.
Prefeitura Municipal.
Do Sr. Deputado J"eomar de Melo Quintanilha, nos
seguintes termos:
Brasília, 9 de janeiro de 1989

Souza - João Carlos Bacelar - Fausto Fernandes Maun1io Ferreira Lima - Henrique Eduardo Alves
- Francisco Sales - Gerson Vilas Boas - Irajá Rodrigues - Hélio Costa - Rita Camata - Raul Belém
- Mendes Ribeiro - Francisco Pinto - Prisco Viana
- Israel Pinheiro - Maurício Fruet - Jorge Medauar
- Santos Neves - Arnaldo Moraes - Ivo Cersósimo
- Geraldo Fleming - Tidei de Lima - Albérico Filho
- Luiz Soyer - Mattos Leão.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência minha nomeação para
Secretário de Educação e Cultura do Estado do Tocantins.
Na forma constitucional, licencio-me dessa egrégia
Casa, fazendo opção pela remuneração de Deputado,
conforme disposto no parágrafo terceiro do artigo 56
da Constituição.
Cordialmente, - Deputado Leomar de Melo Quinta·
nilha.

REQUERIMENTO

Do Sr. Deputado Horácio Ferraz, nos seguintes Ter·
mos:
Brasília, 15 de janeiro de 1989

Da Sra Deputada Maria de Lourdes Savignon, nos

Da Bancada do PMDB nos seguintes termos:

seguintes termos:

Brasília, 20 de janeiro de 1989.

Of.GablIln' 006/89
Brasília, 14 de fevereiro de 1989.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no 2' do artigo 2'
do Regimento Interno, temos a honra de indicar a Vossa
Excelência o nome do Senhor Deputado Ibsen Pinheiro,
para exercer a Liderança do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro-PMDB. eleito na reunião da
bancada do partido, hoje realizada, por maioria absoluta de votos.
Respeitosamente,

*

Wilson Campos - Theodoro Mendes - Bernardo
Cabral - Marcelo Cordeiro - Matheus Iensen - Genebaldo Correia - Raimundo Bezerra - Ibsen Pinheiro - Marcos Lima - Moisés Pimentel - Ubiratan
Aguiar - Antonio de Jesus - José de Melo - José
Costa - Gonzaga Patriota - Nilson Gibson - Paes
de Andrade - Sautinho Furtado - Ismael Vanderley
- Amilcar Moreira - Luiz Henriquc - Celso Dourado
- Bezerra de Melo - Haroldo Sanford - Fernando
Gasparian - Renato Vianna - Ivo Mainardi - Jorge
Uequed - Denisar Arneiro - Ruy Nedel - Luís Roberto Pontes - Expedito Machado - João Agripino
- José Freire - Edivaldo Motta - José Freire Junior
- Rospide Netto - Marcos Queiroz - Paulo Zarzur
- Nelson Jobim - Airton Sandoval ~ Rubem Bran·

Senhor Presidente
Solicito a Vossa Excelência, nos termos do § 2' do
artigo 2' do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, providências a fim de fazer constar, onde couber,
que o meu parlamentar é LURDINHA SAVIGNON.
Aproveito o ensejo para apresentar a Vossa Excelência meus protestos de consideração e apreço. - Ma·
ria de Lourdes Savignon

Comunicações
Do Sr. José Mendonça de Morais, Suplente de Deputado, nos seguintes termos:

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exa., para os devidos fins e efeitos,
que me filiei ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB,
cuja Bancada passo a integrar.
Atenciosamente, - Deputado Horácio Ferraz.
Do Sr. Deputado Prisco Viana, nos seguintes termos:
Brasília. 16 de janeiro de 1989
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos fins,
que reassumo, nesta data, o meu mandato de Deputado
Federal.
Atenciosamente, Deputado Prisco Viana.
Do Sr. Deputado Silvio de Abreu, Líder do PSC, nos
seguintes termos:

Em 15 de dezembro de 1988.

Brasília, 25 de janeiro de 1989

Tenho assumido o cargo de Secretário de Estado,
o Exmo. Sr. Dep. Aloisio Vasconcelos, do PMDB MG, deveria eu assumir, novamente. a vaga, como Suplente de Deputado Federal, aqui na Câmara.
Como também sou Secretário de Estado, em Minas
Gerais, na pasta de Agricultura, Pecuária de Abastecimento, venho, respeitosamente, comunicar a V. Exa.
que desisto de assumic devendo em meu lugar assumir
o próximo Suplente, Dep. Genesco Aparecido.
Manifesto a V. Exa. meus agradecimentos. e, enquanto estiver na Secretaria de Estado, estarei aguardando o momento de poder servi-lo, em retribuição.

Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a V. Exa. que estou
designando o Deputado Aristides Cunha para o exercício da função dc Viee-Líder da bancada do PSC na
Câmara dos Deputados,
Solicito a V. Exa. se digne de determinar aos setores
competentes as anotações e registros de estilo, para
os fins ulteriores de direito.
Re.novo a V. Extl. os protestos de estima e consi-

deração.
Atenciosamente, do PSC.

Deputado Silvio Abreu, Líder
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Do Sr. Deputado Artur Lima Cava1eanti, nos seguintes
termos:
Brasília, 25 de janeiro de 1989
Senhor Presidente
Comunico a Vossa Excelência que a partir de 3-1-89
passei a integrar a Bancada Federal do Partido Democrático Trabalhista - PDT, nesta Casa.
No ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de
consideração c aprcço. - Deputado Artur Lima CavaI·
canti.
Do Sr. Depntado Plínio Martins, nos seguintes termos:
Brasília, 3 de fevereiro de 1989
Senhor Presidente,
Reassumo nesta data o exercício do mandato de Deputado Federal do PMDB, Mato Grosso do Sul, de
vez que findou o período da licença que me foi concedida.
Manifesto a V. Exa. minha estima e distinta consideração. - Deputado Federal Plínio Martins.
Do Sr. Deputado Fernando Cunha, nos segointes termos:
Goiânia, 09 de fevereiro de 1989
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência. que por ato do Senhor
Governador do Estado. Doutor Henrique Santillo, fui
designado Secretário de Governo de Goiás, afastando-me por via de conseqüência do mandato parlamentar.
Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência protestos
de estima e apreço. - Depntado Fernando Cunha.
Da Bancada do PSB na Câmara dos Depntados, nos
seguintes termos:
Brasília, 16 de fevereiro de 1989
A Bancada do Partido Socialista Brasileiro - PSB
na Câmara dos Deputados, vem por meio desta comunicar que por decisâo unânime dos seus membros indica
os Deputados João Herrmann Neto e Ademir Andrade
para líder e vice-líder respectivamente do nosso Partido.
Nestes termos, solicita as providências cabíveis à presente comunicação.
Atenciosamente, - Dep.Abigail Feitosa, - Dep.
Ademir Andrade - Dep. Francisco Rolim - Dep. José
Carlos Sabóia - Dep. Joâo Herrmann Neto - Dep.
Raquel Capiberibe.

Telegramas
Do Sr. Deputado Renan Calheiros, nos seguintes termos:

Maceió, 18 de Janeiro de 1989.
Exm' Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília-DF.
Cumpre-me comunicar V. Ex', tendo em vista pedido
por mim formulado, fui exonerado pasta Educação,
Estado Alagoas, conforme ato publicado hoje Diário
Oficial, reassumindo igualmente nesta data, honroso
mandato Deputado Federal.
Cordiais saudaçães - Renan Calheiros, Deputado
Federal - PSDB - AL.
Do Sr. Deputado Tarso Genro, nos seguintes termos:
Telex n' 009/89 Prefeitura Municipal de Porto Alegre.
Exm' Sr.
Dr. Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Cãmara Fcderal
Brasília-DF
Tarso Fernando Genro, Deputado Federal e VicePrefeito de Porto Alegre, comunica a Vossa Excelêucia
que a partir das 9 horas do dia 13 de janeiro do corrente
ano, estará assumindo o cargo de Prefeito Municipal
de Porto Alegre, em decorrência do afastamento do
titular Olívio Dutra, pelo prazo de 48 horas.
Referida comunicação embasa-se no parágrafo terceiro do artigo quinto das disposições transitórias da Constituição FederaL
Respeitosamente, - Tarso Fernando Genro,

Do Sr. Deputado Tarso Genro, nos seguintes termos:
Telex 013/89
Exm" Sr.
Dep. Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Cámara Federal
Tarso Fernando Genro, Deputado Federal e VicePrefeito de Porto Alegre, para os fins fixados no parágrafo terceiro do artigo quinto das disposições transitórias da Constituição Federal de 5-10-88, comunica
a esta Casa, através de V. Ex', que retornou ao seu
cargo de Vice-Prefeito a partir das 9h30min do dia
15-1-89.
Atenciosamente, Tarso Fernando Genro
Do Sr. Deputado Tarso Genro, nos seguintes termos:
Telex n° 041189 Prefeitura Municipal de Porto Alegre
Exm'Sr.
Dr. Ulvsses Guimarães
DD. P~esidente da Câmara Federal
Brasl1ia-DF
Tarso I'emando Genro, Deputado Federal e VicePrefeito de Porto Alegre, comunica a Vossa Excelencia
que a partir das 9 horas do dia 21 de .ianeiro do corrente
ano, estará assumindo o cargo de Prefeito Municipal
de Porto Alegre. em decorrencia do afastamento do
titular Olívio Dutra, até as 12:00hs do dia 23 do corrente
mês.
Referida comunicação embasa-se no parágrafo tercciro do artigo quinto das Disposições Transitórias da
Constituição Federal.
Respeitosamente, Tarso Fernando Genro,
Do Sr. Deputado Tarso Genro, nos seguintes termos:
Telex n" 040/89 Prefeitura Municipal de Porto Alegre
Exm" Sr.
Dr. Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Câmara Federal
Brasília-DF
Tarso Fernando Genro, Deputado Federal e VicePrefeito de Porto Alegre, comunica a Vossa Excelência
que a partir das 12 horas do dia 23 do corrente retoma
suas atividades de Vice-Prefeito e Deputado Federal.
passando o cargo ao titular Olivio Dutra.
Referida comunicação embasa-se no parágrafo terceiro do artigo quinto das Disposiçães Transitórias da
Constituição FederaL
Atenciosamente, - Tarso Fernando Genro,
Termo de Posse
Aos Vinte e um dias do mês de dezembro do ano
de 1988, perantc o Presidente da Câmara dos Deputados, em exercício, Deputado Paulo Mincarone, em seu
gabinete, localizado no Edifício Principal da Câmara
dos Deputados, prestou compromisso de posse, nos termos da Resolução nO 2, de 1981, o Senhor Genésio
Aparecido de Oliveira, representante do Estado de Minas Gerais em virtude do afastamento do respectivo
titular, Deputado Aloysio Vasconcelos. E, para constar, eu, Helio Dutra, Secretário-Geral da Mesa, lavrei
o presente termo de posse, que vai assinado pelo Senhor
Presidente c pelo empossado. - Paulo Mincarone, Genésio Aparecido de Oliveira.
Aos três dias do mês de janeiro de 1989, perante
o Presidente da Câmara dos Deputados. em exercício,
Deputado Maurício Campos, em seu gabinete, localizado no Edifício Principal da Câmara dos Deputados,
prestou o compromisso de posse, nos termos da Resolução n' 2, de 1981, o Sr. Jayme M, digo, Paulo Roberto
Menicucci, eleito pelo PMDB, representante do Estado
de Minas Gerais, em virtude da renúncia do Deputado
Pimenta da Veiga. E, para constar, eu, Helio Dutra,
Secretário-Geral da Mesa, lavrei o presente termo de
posse que vai assinado pelo Senhor Presidcnte e pelo
empossado. - Maurício Campos, Paulo Roberto Menicucei.
Aos cinco dias do mês de janeiro de 1989, perante
o Presidente da Câmara dos Deputados, em exercício,
Deputado Maurício Campos, em seu gabinete, no Edifício Principal da Câmara dos Deputados, digo, perante
o Presidente da Câmara dos Deputados. em exercício,
Deputado Paulo Mincarone, em seu gabinete no Edifício Principal da Câmara dos Deputados, presta o compromisso de posse, nos termos da Resolução n' 2, de
1981, o Senhor Manuel Domingos Neto. eleito pela
coligação PMDB, PCB, PDS e PC do B, representante
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do Estado do Piauí, em virtude de renúncia do mandato
do Senhor Francisco de Assis Morais, empossado Prefeito da cidade de Parnaíba - PI. E, para constar,
eu, Secretário-Geral da Mesa. substituto, lavrei o presente termo de posse. que vai assinado pelo Senhor
Presidente e pelo empossado. -Paulo Mincarone, Manuel Domingos Neto.
Aos nove dias do mês de janeiro de 1989. perante
o Presidente da Câmara dos Deputados, em exercício,
Deputado Maurício Campos, em seu gabinete, no Edifício Principal da Câmara dos Deputados, presta o compromisso de posse, nos termos da Resolução n" 2, de
1981. o Senhor Alziro Gomes de Souza, eleito pelo
Partido da Frente Liberal - PFL, coligação "União
do Tocantins", representante do Estado do Tocantins,
em virtude de afastamento do respectivo titular, Deputado Leomar Quintamilha. E, para constar, eu Secretário-GeraI da Mesa, substituto, lavrei o presente termo
de posse que vai assinado pelo Senhor Presidente e
pelo empossado. - Maurício Campos, Alziro Gomes
de Souza.
Aos vinte dias do mês de janeiro de 1989, perante
o Presidente da Câmara dos Deputados. Deputado
Ulysses Guimarães, em seu gabinete, localizado no Edifício Principal da Câmara dos Deputados. prestou compromisso constitucional. nos termos do arl. I" do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República Federativa do Brasil, o Senhor
Deputado Prisco Viana, representante do Estado da
Bahia, que reassume o mandato de que é titular. E,
para constar. eu, Helio Dutra, Secretário-Geral da Mesa, lavrei o presente termo, que vai assinado pelo Senhor Presidente e pelo empossado. - Ulysses Guimarães, Prisco Viana.

MENSAGEM
N' 42, de 1989
(Do Poder Executivo)
Comunica o Senhor Presidente da República sua
ausência do País no período de l' a 3 de fevereiro
próximo, em visita à Rellúblíca da Venezuela e não
mais no período de 21 a 22 de janeiro, conforme
anteriormente informado através da Mensagem nO
22, de 6 de janeiro corrente.
(Publique-se.)
Excelentíssimos Senhores Membros da Câmara dos
Deputados:
Tenho a honra de trazer ao conhecimento de Vossas
Excelências que o Senhor Carlos Andrés Pérez, vitorioso nas eleiçães presidenciais realizadas em dezembro
último, tomará posse como Presidente da República
da Venezuela em 2 de fevereiro próximo.
2. No recente encontro que mantivemos em Brasília, em 7 de janeiro corrente, o Presidente eleito convidou-me pessoalmente a participar da cerimônia de sua
posse. Informou-me também que, no dia seguinte, manterá reunião de trabalho com os Chefes de Estado dos
países participantes do Mecanismo Permanente de Consulta e Concertação Política que estiverem em Caracas
para a cerimônia de posse.
3. Como sabem Vossa, Excelências, as relações
com a Venezuela, tradicionalmente estreitas e profícuas, vêm sendo objeto de acelerada intensificação nos
últimos anos, revelando-se <:xtremamente amplo o potencial da cooperação bilateral, em benefício dos dois
países e dos ideais da integração latino-americana. Por
sua vez, o Mecanismo Permanente de Consulta e Concertação Política tem apresentado resultados concretos
inegáveis e altamente promissores, que justificam a participação brasileira, no mais alto nível, na discussão
dos problemas comuns e, sempre que possível, na coordenaçã? de posições com vistas à sua solução.
4. A luz do convite formulado pelo Presidente Pérez, que aceitei, deverei ausentar-me do País no período
de 19 a 3 de fevereiro próximo. Nessas condições, tal
como acertado com o Presidente Jaime Lusinchi, não
mais viajarei no período de 21 a 22 de janeiro, ao contrário do originalmente previsto e informado a Vossas Excelências pela Mensagem nO 22, de 6 de janeiro corrente.
Brasília, 20 de janeiro dc 1989. - José Sarney.
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Aviso n' 038-SAP.
Em 20 de janciro de 19;,19.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília- DF.
Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a
mensagem na qual o Excelentíssimo Senhor Presidente
da República comunica sua ausência do País no período
de l' a 3 de fevereiro de 1989.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração.
- Ronaldo Costa Couto, Ministro Chefe do Gabinete
Civil.

MENSAGEM
N' 060, de 1989
(Do Poder Executivo)
Submete à considera,;ão do Congresso Nacional
o texto da Convenção de Viena para a Proteção
da Camada de Ozônio, de 1985, e o Protoeolo de
Montreal sobre Substâncias que Destroem a Cama·
da de Ozônio, de 1987.
(Às Comissões de Relações Exteriorcs. dc Constituição e Justiça e de Ciência e Tecnologia.)
Excelentíssimos Senhores membros do Congresso
Nacional:
Em conformidade com o disposto no artigo 49. inciso
I. da Constituição Federal, tenho a honra de submeter
à elevada consideração de Vossas Excelências. acompanhada de Exposição de M)tivos do Senhor Ministro
de Estado das Relações Exteriores. a Convenção de
Viena para a Proteção da Camada de Ozônio, de 1985,
e o Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Dcstroem a Camada de Ozônio, de 1987.
Brasília, em 10 de fevereiro de 1989. - José Sarney
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DNU/DMAE/DAI/OlO/
PAIN - LOO. de 11 de janeiro de 1989, do Senhor
Ministro de Estado das Relações Exteriores.
A Sua Excelência o Senhor
José Sarney.
Presidente da República
Senhor Presidente,
Como é do conhecimento dc Vossa Excelência, a
comunidade internacional vem empreendendo, desde
o início desta década, consideráveis esforços para proteger a camada de ozônio que envolve o Planeta. cuja
densidade tem registrado inquietantes reduções em virtude da ação humana.
2. Nesse sentido. foram adotados. sob os auspícios
do Programa das Nações Unidas para O Meio Ambiente.
a Convenção de Viena para a Proteção da Camada
de Ozônio, em 1985, e o Protocolo de Montreal sobre
Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio, em
1987. dois importantes instrumentos internacionais que
têm por objetivo desacelerar. e se possível reverter.
o processo de esgotamento da camada de ozônio. cuja
manifestação mais clara é o chamado "buraco"sobre
a Antártida.
3. O Itamaraty procurou participar de maneira construtiva das discussões sobre o fenômeno e procedeu.
logo após a adoção do Protocolo de Montreal. a uma
série de consultas junto aos ôrgãos técnicos da Administração pública afetos à matéria, com vistas a que fosse
considerado o interessc de vir o Brasil a se tornar parte
daquele Protocolo e da Convenção de Viena.
4. Foram consultados os Ministérios da Indústria c
Comércio e da Ciência c Tecnologia. bem como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e a Secretaria Especial do Meio Ambiente. As respostas foram unânimes
quanto à eonveniêocia e à importância de que venha
o Brasil a aderir a ambos os instrumentos.
5. Do ponto de vista deste Ministério. a magnitude
dos problemas causados ao meio ambiente terrestre pela
destruição da camada de ozônio, a repercussão internacional que certamente adviria de uma postura mais
determinada do Brasil no combate àqueles problemas,
o tratamento diferenciado que merecem sob a Conven-
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ção e sob o Protocolo os Países em desenvolvimento
e. sobretudo. o novo e decisivo impulso com que o
Governo de Vossa Excelência tem procurado equacionar a questão ambiental corroboram o parecer das instâncias consultadas, no sentido de que vem ao encontro
dos interesses do País a adesão àqueles instrumentos
internacionais.
6. À Iuz do que precede. tenho a honra de submeter
à alta consideração de Vossa Excelência os ancxos textos da Convcnção de Viena para a Proteção da Camada
de Ozônio e do Protocolo de Montreal sobre Substãncias que Destroem a Camada de Ozônio. bem como
de correspondente Mensagem ao Congresso Nacional.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais
profundo respeito.- Paulo Tarso Flecha de Lima.

(Canadá). Dr. F. A. Homonnaye Associados (Canadá). Organização Internacional de Fabricantes
de Automóveis. Aliança para uma Política CPF
Responsável. Instituto de Ar-Condicionado e Refrigeração (EUA). Agência de Proteção Ambiental
(EUA). Instituto para Política de Meio Ambiente
Europeu. Associação Nacional de Proteção contra
o Fogo. Dupont Canadá. Grupo Beloff (Canadá),
Produites Chimiques Allied Canada Inc .. Força
Aérea Norte-Americana.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA
O MEIO AMBIENTE (PNUMA)

PROTOCOLO DE MONTREAL SOBRE
SUBSTÂNCIAS QUE
DESTROEM A CAMADA DE OZÔNIO
Ata final
1987
I. A Conferência de Plenipotenciários relativa ao
Protocolo sobre Clorofluocarbonos à Convençfto de
Vicna para Proteção da Camada de Ozônio foi 'convocada pelo Diretor Executivo do Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). em obediência à Decisão n'·' 13/18, adotada pelo Conselho de
Administração do PNUMA em 23 de maio de 1985.
2. A Conferência reuniu-se na sede da Organização
de Aviação Civil Internacional. em Montreal, com o
generoso apoio do Governo do Canadá. de 14 a 16
de setembro de 1987.
3. Todos os Estados foram convidados a participar
da Conferência. Os Estados a seguir relacionados aceitaram o convite e participaram da Conferência.

Argélia. Argentina, Austrália. Ãustria, Bélgica.
Brasil. Burkina Faso, Canadá, Chile, China, Colômbia. Congo. Costa Rica, Dinamarca. Egito, Espanha. Estados Unidos da América. Filipinas. Finlândia. França, Gana. Grécia, Iêmen Democrático.
Indonésia. Israel, Itália. Japão. Luxemburgo. Malãsia. Maurício. México, Marrocos. Nova Zelãndia. Nigéria, Noruega, Países Baixos. Panamá. Peru, Portugal, Quênia. Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. República da Coréia.
República Federal da Alemanha. República Socialista Soviética da Bic1orrússia. Rcpública Socialista
Soviética da Ucrânia. Senegal. Suécia. Suíça, Tailândia. Tchecoslováquia. Togo. Tunísia. Uganda.
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e Venezuela.
4. A Comunidade Econômica Européia também participou.
5. Acompanharam os trabalhos da Conferência observadores dos seguintes Estados:
Coveite. Equador. Hungria. Índia. Polônia e República Dominicana.
6. Também assistiram à Conferência observadores
dos seguintes órgãos das Nações Unidas. agências especializadas. e organizações intergovernamentais e m:logovernamentais:
Organização Meteorológica Mundial (OMM),
Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT),
Organização de Aviação Civil Internacional (OACI). Organização da Unidade Africana (OUA),
Conselho das Comunidades Européias (CCE). Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento
Econômico (OCDE). Cãmara de Comércio Internacional (CCI), Federação das Associações Européias de Aerossol. Federação da Indústria Química
Européia. Associação de Manufaturas Químicas,
Conselho de Defesa dos Recursos Naturais. Instituto de Recursos Mundiais, Fundo de Defesa do
Meio Ambiente, "Greenpeace", Amigos da Terra,
Fundação Seattle (Canadá), Projeto Square Sociedades Humanitárias Internacionais Mammouth
Inc. (Canadá), Laboratórios Watto Internacional

7. A Conferência foi aberta formalmente pelo
Dr. Mostafa K. Tolba, Diretor Executivo do PNUMA. No decorrer da cerimônia de inauguração.
a Conferência ouviu um discurso de boas - vindas
proferido por Sua Excelência o Senhor Tom McMilia. P.c.. Membro do Parlamento. Ministro para
O Meio Ambicnte. em nome do Governo do Canadá.
8. O Dr. Mostafa K. Tolba atuou como Secretário-Geral da Conferência e o Dr. Iwona RummelBulska (PNUMA) serviu como Secretário Executivo.
9. A Conferência elegeu unanimemente o Embaixador W. Lang (Áustria) para seu Presidente.
10. A Conferência também elegeu us seguintes
dirigentes:
Vice-Presidentes: Embaixador E. Hawas (Egito)
-Dr. V. Zakharov (URSS) Sr. C.R. Roque (Filipinas)
Relator:
lI. A Conferência adotou a seguinte agenda:
1. Abertura da Conferência
2. Questões Organizacionais:
(a) Adoção das normas de procedimento:
(b) Eleição do Presidente;
(c) Eleição do vice-presidente e do relator;
(d) Adoção da agenda;
(e) Designação dos membros do Comitê de
Credenciais;
(O Designação dos membros do Comitê de Redação;
(g) Organização do trabalho da conferência.
3. Consideração do projeto de Protocolo à Convenção de Viena para a Protcção da Camada de
Ozônio.
4. Relatório do Comitê de Credenciais.
5. Adoção do protocolo A Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio.
6. Adoção da ata final da conferência.
7. Assinatura dos instrumentos finais.
8. Encerramento da conferência.
12. A conferência adotou. como suas normas de
procedimento. o documento UNEP/IG./9/2. proposto
pelo secretariado.
13. Em conformidade com as normas de procedimento. a conferência estabeleeeu os seguinte comitês:
Comitê Plenário:
Presidente: O presidente da conferência
Comitê Geral:
Presidente: O presidente da conferência
Membros: O vice-prcsidente da conferência, o relator
e o presidente do Comitê de Redação
Comitê de Redação:
Presidente: Sr. Jon J. Allen (Canadá)
Membros: Argentina - Austrália - Estados Unidos
- França - Japão - Reino Unido.
Comitê de Credenciais:
Presidente: Embaixador José M. Bustani (Brasil)
Membros: Finlândia - Indonésia - México - Noruega - Quênia - República Federal da Alemanha.
14. Os principais documentos que serviram de base
para as deliberações da conferência foram:
Sétimo projeto. revisto. do Protocolo sobre (c1orofluorcarbonos) (e outras substâncias que destroem o
ozônio. UNEPIIG. 93/3 e Rev. 1;
- Relatórios do grupo de trabalho "ad hoc" de peritos técnicos e jurídicos para a elaboração de u!" protocolo sobre clorofluorcarbonos à Convenção de Viena
para a proteção da Camada de Ozônio (Grupo de Viena), UNEP/WP.15IILA, UNEP/WG. 167/2 e UNEPI
WG.I72/2.
15. Além desses. a conferência teve à sua disposição
um determinado número de outros documentos, que
lhe foram cedidos pelo secretariado do PNUMA
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16. A conferência aprovou a recomendação de seu
Comitê de Credenciais, no sentido de que deveriam
ser aceitas as credenciais dos representantes dos estados
participantes, tal como arrolados no parágrafo 3.
17. Com base nas deliberações do Comitê Plenário
a Conferência adotou, em 16 de setembro de 1987,
o Protocolo de Montreal Sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio. O Protocolo, cujo texto
é apenso à presente Ata Final. estará aberto à assinatura
no Ministério dos Neg6cios Externos do Canadá. em
Ottawa. de 17 de setembro de 1987 até 16 de janeiro
de 1988, e na sede das Nações Unidas, em Nova Yorque,
de 17 de janeiro de 1988 até 15 de setembro de 1988.
18. A conferência adotou ainda as resoluções seguintes. cujos textos ficam apensos a esta ata final:
1. Resolução sobre o Protocolo de Montreal.
2. Resolução sobre o intercâmbio de informações
técnicas.
3. Resolução sobrc a comunicação de dados.
4. Tributo ao Governo do Canadá.
19. Na ocasião foi adotada esta ata final, algumas
delegações apresentaram declarações. que ficam registradas neste documento.
Em TESTEMUNHO DO QUE. os reprcsentantes
assinaram esta ata final.
Feita em Montreal, aos dezesseis dias do mês de setembro de mil novecentos e oitenta e sete, em um originaI nas línguas árabe. chinês, espanhol. inglês. francês
e russo. cada texto fazendo igualmente fé. O texto originaI será depositado junto ao secretário-geral das Nações
Unidas.
1. RESOLUÇÃO SOBRE O PROTOCOLO DE
MONTREAL
A Conferência.
Tendo adotado o Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada dc ozõnio.
Verificando com satisfação que o Protocolo foi aberto
à assinatura, em Montreal. em 16 de setembro de 1987.
Recordando a Conveção de Viena para a Proteçáo
da Camada de Ozõnio, adotada em 22 de março de
1985.
Tendo em mente a Resolução da Conferência de Plenipotenciários sobre a Proteção da Camada de Ozônio,
adotada no mesmo dia. que urgia. em seu texto parágrafo operativo, "Todos os estados c organizações de
integração econômica regional. até a entrada em vigor
de um protocolo, a contratar suas emissões de CFCS.
inclusive em aerossóis. por todos os meios ao seu a!cance, aí incluídos controles sobre produção ou uso, na
extensão máxima praticável",
1. Exorta todos os Estados e organizações de integração econômica regionaL que ainda mOia o tenham.
feito. a implementar o sexto pãrágrafo, tendo em mente
a situaçáo especial dos países em desenvolvimento;
2. Apela a todos os~ Estados a se tornarem Parte:;
da Convenção de Viena para a proteçáo da Camada
de Ozônio:
3. Urge todos os Estados e organizações de inte.gr~
çâo econômica regional. inclusive os que não parliciparam desta Conferência. a assinarem e tornarem-se
Partes do Protocolo de Montreal sobr~ Substâncias que
destroem a Camada de Ozônio;
.
'!" Solicita ao Diretor Executivo do Programa da,
Nações Unidas para o Meio Ambiente que ';-ncaminhe
o texto desta Resolução ao Secretário-Geral das Nações
Unidas. para que o mesmo seja dado a conhecer 3
todos os Estados e organizações de integração econômica region aI.
2. RESOLUÇÃO SOBRE O INTERCÁMBJO DE
INFORMAÇÔES TÉCNICAS
A Conferência.
Tendo adotado o Protocolo de Montreal sobre Substãncias que Destroem a Camada de Ozônio,
Compreendendo a importância de que sejam reduzida~ o mais rapidamente possível as emissões dessas
substância;,
Reconliecendo a necessidade de que haja. em breve.
um intercâmbio de informações sobre tecnologias e estratégias para que sej a alcançado tal intento.
1. Solicita ao Diretor Exccutivo do Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), enquanto não ocorrer a primeira reunião das Partes, que
adote os procedimentos apropriados para faciliar o in-
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tercãmbio de informações sobre tecnologia, como referido nos Artigos 9 e 10 do Protocolo;
2. Apela aos Estados e Organizações de integração
econômica regional interssadas no sentido de que patrocinem, na primeira oportunidade possível, e em cooperação eom o PNUMA. um seminário com o objetivo
de:
(a) Intercambiar informações sobre tecnologias e
estratégias administrtivas para a redução de emissões
das substãncias alistadas no Anexo A ao Protocolo,
bem como para desenvolver alternativas. tendo em conta o parágrafo 2 do Anexo II à Convenção de Viena
para a Proteção da Camada de Ozônio; e
(h) Identificar áreas em que são ainda necessárias
pesquisas adicionais e desenvolvimento técnico.
3. Urge todas as partes interessadas para que participem de tal seminário. c para ele contribuam. bem como
para que façam pronta utilização das informaçiies obtidas, de modo que sejam reduzidas as emissões substâncias e desenvolvidas alternativas.
3. RESOLUÇÃO SOBRE COMUNICAÇÃO DE
DADOS
A Conferência,
Tendo adotado o Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozõnio.
Convencida de que a comunicação oporturia de dados
acurados e completos sobre a produção c O consumo
de substãncias controladas constitui ponto crítico para
a implementação efetiva c eficiente deste Protocolo.
1. Exorta todos os Signatários a tomar, prontamcnte, todas as providências necessárias para a obtenção
de dados e a comunicação de informações sobre produção, importação e exportação de substâncias controladas. de modo completo e oportuno. nos termos do
Artigo 7 do Protocolo, e tendo em consideração o parágrafo 1 do Artigo 4 da Convenção de Viena para a
Proteção da Camada de Ozônio:
2. Convida os Signatários a entrar em consul!a com
outros Signatários. e solicitar orientação e assistência
do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA) e de outras organizaçõcs internacionais pertinentes. sempre que necessário, para fins de planejamento e execução de sistemas de comunicação de dados:
3. Exorta o Diretor Executivo do PNUMA a convoear. dentro dc seis meses da data de adoção desta Resolução, uma reunião de peritos governamentais, com
a assistencia de peritos de organizações internacionais
competentes. no sentido de que sejam feitas recomendações em prol da harmonização de dados sobre produção. imrortação e exportação, a fim de assegurar coeréncia e possibilidade de comparação dos dados sobre
substâncias controlada".

4.

TRIBUTO AO GOVERNO DO CANADA
A Conf,2'fCncia.
Tenrio-se reunido em Niontral. de 14 a 16 de setembro
de 1987~ atend~ndo a amavel convite do Governo do
Canacki.
Convencia:! d.:: que as esforços feitos pelo Govêrno
do Canadá e pelas autoridades municipais de rvIontreaL
em obter facilidades. acomodacõcs e- outros recurso~;;.
contribuiran1 de modo sümificaÚvo para a fácil conduçãcI de seu:; trabalhos. '.

Profudameníe reconhecida peia cortesia e hospitalidade oferecida pelo Governo do Canadá e pela Cidade
de Montreal aos membros das delegacões. observador.c.
e pessoal do Secretariado que assistiu à Conferência.
Exprime sua gratidào sincera ao Governo do Canad~L
às autoridades de Montreal e. por intemédio deles, ao
povo canadense em geral e particularmente à população
de Montreal. pela acolhida cordiaí que os mesmos deram à Conferência e àquelas pessoas ligadas uo trabalho
da mesma. bem como por sua contribuição para o sucesso da Conferénci8..
DECLARAÇÕES
feitas no momento da adoção da
Ata Final da
Conferência de Plenipotenciários
Relativa ao Protocolo de Montreal
sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio
1. Falando em nome dos países em desenvolvimento. o delegado do Egito declarou que o atendimento,
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pelos países em desenvolvimento, do Artigo 2 do Protocolo de Montreal Sobre Substâncias que Destroem a
Camada de Ozônio é no sentido de que nenhum de
seus dispositivos afetará o acordo alcançado 110 subparágrafo (c) do Artigo 3, e nos Artigos 4 e 5.
2. Falando em nome da Comunidade Econômica
Européia, o delegado da Dinamarca declarou que todos
os Estados-membros da Comunidade Econômica Européia e a CEE assinarão o Protocolo de Montreal Sobre
Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio, e que
todos os Estados-membros e a CEE ratificarão a Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio.
tão pronto quanto possível. de modo a permitir que
o Protocolo de Montreal entre em vigor em I" de janeiro
de 1989.
.3. O delegado da União Soviética declarou que.
embora compartilhando plenamente a idéia de que o
comércio de CFC deveria ser controlado. a União Soviética considera necessário incluir num dos artigos adeljuados um dispositivo que permita às Partes cumprir
seus compromissos anteriores. Isso seria coerente com
a letra e o espírito de todos os acordos internacionais.
Na primeira reunião das Partes. deveria ser feito um
esforço para que emendas e correções fossem introduzidas em certo número de artigos. de modo a tornar
o Protocolo mais flexível e sensível às necessidades de
diferentes países. particularmente daqueles que têm
baixo nível de consumo de substâncias que destroem
O ozônio. os dados cientificos sobre o efeito do uso
de substãncias alternativas sobre a saúde humana e o
meio ambiente. bem como suas conseqüências ecológicas. Para tal fim, peritos científicos deveriam preparar
uma revisão das alternativas. Ao reiterar o desejo de
nosso País de desenvolver a cooperação internacional
no campo da proteção ambiental e da camada de ozônio,
a delegação da União Soviética considera, de modo
geral, que o presente Protocolo parece estar pronto
para assinatura. e que, após ter considerado a base
legal dos dispositivos contidos em certos artigos formulados nos últimos dias da conferência, a questão poderá
ser solucionada.
PROTOCOLO DE MONTREAL SOBRE
SUBSTÃNCIAS QUE
DESTROEM A CAMADA DE OZÓNIO
Às Partes deste Protocolo.
Sendo Partes da Convenção de Viena para a Proteção
da Camada de Ozônio.
Cônscias de suas obrigações. nos termos daquela Convenção, de tomar medidas apropriadas para proteger
a saúde humana e o meio ambiente contra os efeitos
adversos que resu1!em. ou possam resultar. de ativi-.
daeles humanas que modifiquem. ou possam modiikaL
a camada de ozônio.
Reconhecendo que emissões em escala mundial de
certas substâncias podem destruir de modo significativo.,
ou de outro modo alterar a camada de ozônio. de mo~
ncira a resultar provavelmente em efeitos adversos à
saúde bumana e ao meio ambiente,
Conscientes dos potenciais efeito, climáticos de em;'.são dessns substdncia~~.
Cientes de que medidas tomadas para proteger fi camada de ozônio de esgotamento devem ser baseadas
em conhecimento científico apropriado. tomando em
conta considerações técnicas e-econômica;.
Decididas fi. proteger a camada de ozônio mediante
u adocão de medidas cauteiatárias para controlar de
modo "eqüitativo as emissões globais de substâncias oue
a destroem. com O objetivo final da eliminação desta'"
a partir de desenvolvimentos no conhecimento científiéo, e tendo em conta considerações técnicas e cien.c

tíflca~~,

Reconhecendo a necessidade de provisão especial para atender a necessidade dessas substânciaas -por pa'rte
dos países em desenvolvimento,
Tendo em conta as medidas preventivas, para controlar emissões de certos c1orolluorcarbonos, quejá foram
tomadas nos níveis nacional e regional.
Considerando a importância de promover a cooperação internacional em pesquisa e desenvolvimento da
cicncia c de tecnologia relacionadas ao controle e à
redução de emissões de substâncias que destroem a
camada de ozônio. tendo em mente. de modo particular. as necessidades dos países em desenvolvimento,
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CONVIERAM NO SEGUINTE:
Artigo 1: Definições
Para os fins deste Protocolo:
1. "Convenção" significa a Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio, adotada em 22
de março dc 1985.
2. "Partes significa, a não ser quando o texto indique diferentementc, as Partes do presente Protocolo.
3. "Secretariado" significa o Secretariado da Convenção.
4. "Substância controlada" significa uma substância
que conste do Anexo A dcstc Protocolo, quer se apresente pura, quer em mistura. Exclui-se, contudo, qualquer dessas substâncias ou misturas que estejam em
um produto manufaturado que não seja sua embalagem
original usada para o transporte ou armazenagem da
substância listada.
5. "Produção" significa a quantidade de substâncias
controladas produzida menos a quantidade destruída
por tecnologias a serem aprovadas pelas Partes.
6. "Consumo" significa produção mais importações
menos exportações de substâncias controladas.
7. "Níveis ';alculados" de produção. importações,
exportações e consumo significa níveis estabelecidos de
acordo com os tcrmos do Artigo 3.
8. "Racionalização industrial" significa a transferência da totalidade ou de parcela do nível calculado
de produção de uma Parte para outra, com o intuito
de alcançar eficiência econômica ou rcagir a deficiências
previstas no fornecimento, em conseqüência do fechamento de ftíbricas.
Artigo 2: Medidas de Controle
1. Cada Parte assegurará que - no período de doze
meses a iniciar-se no primeiro dia do sétimo mês seguinte à data de entrada em vigor deste Protocolo, e em
cada período subseqüente de doze meses - seu nível
calculado dc consumo das substâncias controladas do
Grupo I do Anexo A não excederá seu nível calculado
de consumo em 1986. Ao final do mesmo período, cada
Parte que produza uma ou mais de uma dessas substâncias assegurará que seu nível calculado de produção
das substâncias não exceda seu nível calculado de produção em 1986, exceto no caso de que tal nível tenha
aumentado em não mais de dez por cento com base
no nível de 1986. Tal acréscimo somente será permitido
de modo a satisfazer as necessidades internas básicas
das Partes que estejam operando nos termos do Artigo
5. e para fins de racionalização industrial entre Partes.
2. Cada Parte assegurará que - no período de doze
meses a iniciar-se no primeiro dia do trigésimo-sétimo
mês seguinte ii data de entrada em vigor deste Protocolo. e em cada período subscqücntc de doze meses
- seu nível calculado de consumo das substâncias controladas do Grupn II do Anexo A não excederá seu
nível calculado de consumo em 1986. Cada Parte que
produza uma ou mais de uma dessas substtlncias assegu~
rará que seu nível, calculado de produção das substâncias não exceda seu nível calculado de produção em
1986, exceto no caso de que tal nível tenha aumentado
em não mais de dez por cento com base no nível de
1986. Tal acréscimo será permitido somente de modo
a satisfazer as necessidades básicas internas das Partes
que estejam operando nos tcrmos do Artigo 5, e para
fins de racionalização industrial entre Partes. Os mecanismos para implementar estas medidas serão decididos
pelas Partes, em sua primeira reunião seguinte à primeira revisão científica.
3. Cada Parte assegurará que para o período compreendido entre 1" de julho dc 1993 e 30 de junho
de 1994, e em cada período subseqüente de doze meses
- seu nível calculado de consumo das substâncias con~
troladas constantes do Grupo I do Anexo A não excederá. anualmente. oitenta por cento de seu nível calculado de consumo em 1986. Cada Parte que produza
uma ou mais dc uma dessas substâncias deverá. para
os mesmos períodos, assegurar que seu nível calculado
de produção das substâncias não exceda, anualmente.
oitenta por cento de seu nível calculado de produção
em 1986. Contudo, de modo a satisfazer as necessidades
internas básicas das Partes que estejam operando nos
termos do Artigo 5, e para fins de racionalização indus-.
trial entre Partes, seu nível calculado de produção pode
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exceder tal limite em, no máximo, dez por cento de
seu nível calculado de produção em 1986.
4. Cada Parte assegurará que, para o período comprcendido entre 1" de julho de 1998 e 30 de junho
de 1999. e em cada período subseqüente de doze meses.
seu nível calculado de consumo das substâncias controladas constantes do Grupo I do Anexo A não exceda,
anualmente, cinqüenta por cento de seu nível calculado
de consumo em 1986. Cada Parte que produza uma
ou mais de uma dessas substâncias deverá, para os mesmos períodos, assegurar que scu nível calculado de produção das substâncias não exceda, anualmente. cin·
qüenta por cento de seu nível calculado de produção
em 1986. Contudo, no intuito de satisfazer as necessidades internas básicas das Partcs que estejam operando
nos termos do Artigo 5. e para fins de racionalização
industrial entre Partes. seu nível calculado de produção
poderá exceder tal limite em até quinze por cento de
seu nível calculado de produção em 1986. Este parágrafo aplicar-se-á, a menos que as Partes reunidas decidam em contrário. por maioria de dois terços das Partes
presentes e votantes, que representem pelo mcnos, dois
terços do nível total calculado de consumo dessas substâncias pelas Partes. A matéria será considerada e a
decisão sobre o assunto tomada à luz das avaliações
referidas no Artigo 6.
5. Qualquer Parte cujo nível calculado de produção
em 1986 das substâncias controladas do Grupo I do
Anexo A tivcr sido menos de vinte e cinco mil toneladas
poderá, para fins de racionalização industrial, transferir
para. ou receber de qualquer outra Parte a produção
acima dos limites estabelecidos nos parágrafos 1, 3 e
4, desde que o total conjunto dos níveis calculados de
produção das Partes em apreço não exceda os limites
de produção estabelecidos neste artigo. Qualquer transferência de tal produção será notificada ao secretariado,
anteriormente à data da transferência.
6. Qualquer Parte que não esteja operando nos termos do Artigo 5 e que tenha em construção, ou com
a construção prevista, até 16 de setembro de 1987, instalações para a produção de substâncias controladas, c
desde que isso esteja contemplado em legislação nacional anterior a 1" de janeiro de 1987, poderá acrescentar
a produção proveniente de tais instalações à sua produção de 1986 de tais substâncias, para o fim de determinar
se seu nível calculado de produção para 1986. sempre
que tais instalações tenham sido concluídas até 31 de
dezembro de 1990 c desde que tal produção não eleva
o nível calculado de consumo anual das substâncias controladas da referida Parte acima de meio quilograma
per capita.
7. Qualquer transferência de produção que ocorra
nos tcrmos do parágrafo 5. ou qualquer adição à produção feita nos termos do parágrafo 6, será notificada
ao secretariado. no mais tardar, até O momento da transferência ou adição.

(b) as propostas para tais ajustamentos deverão ser
comunicadas às Partes, pelo secretariado, com uma antecedência mínima não inferior a seis meses antes da
reunião das partes que serão apresentadas para adoção;
(c) ao tomar tais decisões, as partes envidarão todos
os esforços no sentido de alcançar acordo por via de
consenso. Se tiverem sido esgotados todos os esforços
para alcançar o consenso, sem que se tenha obtido um
acordo, tais decisões dcverão, como última instância,
ser adotadas pela maioria de dois terços dos votos das
partes presentes e votando, que rcpresentem no mínimo
cinqüenta por cento do consumo total das substâncias
controladas pelas partes;
(d) as decisões, que serão obrigatórias para todas
as partes, serão comunicadas imediatamente às partes
pejo depositário. A menos que se disponha diversamcnte nas decisões, estas entrarão em vigor ao fim
do prazo de seis meses a partir da data de circulação
da referida comunicação pelo depositário.
10. (a) Com basc nas avaliações feitas nos termos
do artigo 6 deste protocolo, e de acordo com o procedimento estabelecido no artigo 9 da convenção, as partes
poderão decidir:
(i) se quaisquer substâncias - e, em caso afirmativo,
quais - deveriam ser acrescidas ou retiradas de qualquer anexo a este protocolo; e
(ii) o mecanismo, a amplitude e a data de aplicação
das medidas de controle que deverão ser aplicadas àquelas substâncias;
(b) tais decisões tornar-se-ão efetiva, desde que aceitas pelo voto da maioria de dois terços das partes presentes e votando.
11. Não obstante as dnsposiçõcs contidas neste artigo, as partes poderão adotar medidas mais rigorosas
do quc as impostas por este artigo.

8. (a, Quaisquer partes que sejam Estados-membros de uma organização regional de intcgração econômica. como definida no Artigo (6) da Convenção, poderão acordar em preencher conjuntamente suas obrigações no que diz respeito ao consumo, estipuladas neste
artigo, desde que o total global de seu nível calculado
de consumo não exceda os níveis exigidos por este artigo.

1. Dentro de um ano a contar da data de entrada
em vigor deste protocolo, as partes deverão proibir a
importação de substâncias controladas de qualquer Estado que não seja parte deste protocolo.
2. A partir de l' de janeiro de 1993, nenhuma partc
que esteja operando nos termos do parágrafo 1do artigo
5 poderá exportar substâncias controladas para Estados
que não sejam parte deste protocolo.
3. No período de três anos a partir da data da entrada em vigor deste protocolo. as partes deverão, seguindo os procedimentos estahelecidos no artigo 10 da convenção, elaborar num anexo uma lista de produtos que
contenham substâncias controladas. As partes que não
tiverem objetado ao anexo, de acordo com aqueles procedimentos, terão de proibir, dentro de um ano da entrada em vigor do anexo, a importação daqueles produtos provenientes de Estados que não sejam parte deste
protocolo.
4. No período de cinco anos a partir da entrada
em vigor deste protocolo, as partes decidirão quanto
à viabilidade de proibirem ou restringirem a importação
de produtos manufaturados com substâncias controladas, embora sem as conter de Estados que não sejam
parte deste protocolo. Se for decidido que isso é viável,
as partes, seguindo os procedimentos previstos no artigo
1.0 da convenção, elaborarão num anexo uma lista de
tais produtos. As partcs que não tiverem objetado a

(h) As partes que assim tenham acordado informarão
o secretariado dos termos do acordo. antes da data
da redução no consumo de que trata o acordo em preço.
(c) Tal acordo somente se tornará operativo se todos
os Estados-membros da organização de integração econômica regional e a organização em apreço forem partes
no protocolo e tiverem ·notificado o secretariado de
sua maneira de implementação.
9. (a) Com base na ayaliação realizada nos termos
do artigo 6, as partes podem decidir se:
(i) devem ser ajustados os potencias de destruição
de ozônio, tais como especificados no anexo A e, em
caso afirmativo, que ajustamentos devem ser realizados; e se
(ii) devem ser feitos ajustamentos e reduções adicionais em relação aos níveis de 1986 de consumo ou produção das substâncias controladas, e, cm caso afirmativo.
qual a amplitude, quantidade e ocasião em que deveriam ocorrer tais ajustamentos c reduções;

Artigo 3: Cálculo dos Níveis de Controle
Para os fins dos artigos 2 e 5, e para cada grupo
de substâncias no anexo A, cada parte determinará seus
níveis calculados de:
(a) produção, mediante:
(i) a multiplicação de sua produção anual de cada
substância controlada, pelo potencial de destruição de
ozônio, tal como especificado no anexo A; e
(ii) a adição, para cada grupo, das cifras resultantes;
(b) as importações e exportações, respectivamente,
pela obediência, mutatis mutandis, do procedimento
estabelecido no subparágrafo (a); e
(c) O consumo, mediante a adição de seus níveis calculados de produção e de importações, seguida de subtração de seu nível calculado de exportações, como estabclccido nos tcrmos dos subparãgrafos (a) e (b). A
partir de I' de .janeiro de 1993, no entanto. exportações
de substâneias controladas para não-partes deixarão de
ser subtraídas no cômputo do nível de consumo da parte
exportadora.
Artigo 4: Controle do Comércio com Não-Partes
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esta lista, de acordo com aqueles procedimentos, terão
de proibir ou restrigir, dentro de um ano da entrada
em vigor do anexo, a importação daqueles produtos
de qualquer Estado que não seja parte deste protocolo.
5. As partes desencorajarão a exportação, para
qualquer Estado que não seja parte deste protocolo,
de tecnologia para produzir ou utilizar substãncias controladas.
6. As partes abster-se-ão de fornecer novos subsídios, ajuda, créditos, garantias ou programas de seguro
para a exportação, destinada a Estados que não sejam
parte deste protocolo, de produtos, equipamento, instalações industriais ou tecnologia relativos à produção
de substâncias controladas.
7. 05 parágrafos 5 e 6 não serão aplicáveis a produtos, equipamentos, instalações industriais ou tecnologia
que melhorem a contenção, recuperação, reciclagem
ou destruição dc substâncias controladas, que promovam o desenvolvimento de substâncias alternativas, ou
que de outra maneira contribuam para a redução das
emissões de substâncias cnntroladas.
8, Não obstante os dispositivos contidos neste artigo, as importações referidas nos parágrafos I, 3 e 4
podem ser permitidas, mesmo que originárias de Estado
que não seja parte neste protocolo, caso O referido
Estado seja considerado, por uma reunião das partes,
como havendo satisfeito plenamente as condições do
artigo 2 e deste artigo, e tenha ainda aprcscntado dados
para tal fim, como especificado no artigo 7.
Artigo 5: Situação Especial dos Países
em Desenvolvimento
1. Qualquer partc que seja um país em desenvolvimento e cujo nível calculado anual de consumo das
substâncias controladas seja inferior a 0,3 quilogramas
per capita, na data da entrada em vigor do protocolo
para a parte em questão, ou a qualquer tempo dentro
de dez anos da entrada em vigor do referido protocolo,
poderá, a fim de satisfazer suas nccessidades internas
básicas, adiar o cumprimento das medidas de controle
estabelecidas nos parágrafos 1 a 4 do artigo 2, por dez
anos após 05 prazos especificados naqueles parágrafos.
No entanto, tal parte não poderá exceder um nível calculado de consumo de 0.3 quilogramas per capita. A
parte nestas condições terá a possibilidade de utilizar,
como base para o cumprimento das medidas de controle, a menor cifra cntrc.as duas seguintes: (a) média
de seu nível calculado de consumo para o período de
1995 a 1997, inclusive; ou (b) nível calculado de consumo de 0,3 quilogramas per capita.
2. As partes compromctem-se a facilitar o acesso
de partes que sejam países em desenvolvimento e substâncias e tecnologias alternativas que não prejudiquem
o meio ambiente, bem como a assisti-Ias no uso rápido
e eficiente' de tais altcrnativas.
3. As partes comprometem-se a facilitar, bilateral
ou multilateralmente, o fornecimento de subsídios, ajuda, créditos, garantia e programas do seguro a partes
que sejam países em desenvolvimento, tendo em
vista a utilização de tecnologia alternativa e produtos
substitutos.
Artigo 6: Avaliação c Revisão de Medidas de Controle
A começar em 1990, ,: pelo menos de 4 em 4 anos
a partir de então, as partes, com base em informações
científicas, ambientais, técnicas e econômicas disponíveis, deverãCl reavaliar as medidas de controle previstas
no aArtigo 2. Pelo menos um ano antes de cada reavaliação, as partes deverão convocar painéis apropriados
de peritos qualificados nas áreas mencionadas e decidirão quanto à composição e termos de referência de
tais painéis. Dentro de um ano de sua convocação,
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aprovadas pelas partes), importação e exportação
anuais. destinadas a partes e a não-partes, respectivamente, de tais substãncias relativamente ao ano no qual
se tiver tornado parte, bem como para cada ano subseqüente. Tais dados deverão ser fornecidos, no mais
tardar, até nove meses depois do fim do ano a que
se referirem.
Artigo 8: Não-Cumprimento
As partes, durante sua primeira reunião, devem considerar e aprovar procedimentos e mecanismos institucionais para determinar casos de não-cumprimento das
determinações deste protocolo e para lidar com partes
em falta.
Artigo 9: Pesquisa, Desenvolvimento,
Conscientização Pública e Intercâmbio de Informações
1. As partes de acordo com a legislação, regulamentos e práticas nacionais, e tomando em consideração, de modo particular, as necessidades dos países
em desenvolvimento, devem cooperar na promoção,
diretamente ou por meio de órgãos internacionais competentes, de pesquisa, desenvolvimento e intercâmbio
de informações sobre:
(a) Tecnologias adequadas para aprimorar a contenção, recuperação, reciglagem ou destruição de substâncias controladas, ou para reduzir, por outros modos,
suas emissões;
(b) Possíveis alternativas às substâncias controladas,
a produtos que contenham tais substâncias, bem como
a produtos manufaturados com as mesmas; e
(c) Custos e benefícios de estratégias relevantes de
controle.
2. As Partes - individualmente, em conjunto ou
por meio de órgãos internacionais apropriados - devem cooperar na promoção de uma conscientização pública a respeito dos efeitos sobre o meio ambiente das
emissões de substâncias controladas e de outras substâncias que destroem a camada de ozônio.
3. Dentro de dois anos da data da entrada em vigor
deste Protocolo, e de dois em dois anos a partir de
então, cada Parte eneaminhará ao secretariado um sumário das atividades que tenha realizado nos termos
deste artigo.
Artigo 10: Assistência Técnica

1. As Partes, no contexto das disposições do Artigo
4 da Convenção, e tomando em consideração, de modo
particular, as necessidades dos países em desenvolvimento, devem cooperar na promoção de assisténcia técnica, com o intuito de facilitar a participação neste Protocolo e sua implementação.
2. Qualquer Parte ou signatário deste Protocolo poderá apresentar ao secretariado, pedido de assistência
técnica para fins de implementação ou participação neste Protocolo.
3. As Partes, em sua primeira reunião, devem começar suas deliberações pelo exame dos meios de cumprir as obrigações estabelecidas no Artigo 9, e parágrafos 1 e 2 deste artigo, inclusive no que diz respeito
ao preparo de planos de trabalho, os quais devem COnsagrar, atenção especial às necessidades c condições especiais dos países em desenvolvimento. Estados e organizações de integração econômica regional que não sej am
Parte no Protocolo devem ser encorajados a participar
de atividades especificadas em tais planos de trabalho.
Artigo 11: Reuniõcs das Partes
1. As Partes deverão reunir-se a intervalos regulares. O secretariado convocará a primeira reunião das
Partes dentro de um ano da data de entrada em vigor

os painéis, por intermédio do secretariado, informàrão

deste Protocolo, e em conjunção com uma das reuniões

suas conclusõcs às partes.

da Conferência das Partes da Convenção, se uma reunião desta última estiver prevista para aquele período.
2. As subseqüentes reuniões ordinárias das Partes
serão realizadas, a menos que as Partes decidam diferentemente, em conjunção com reuniões da Conferência das Partes da Convenção. Reuniões extraordinárias
das Partes serão realizadas em outras ocasiões, quando
forem julgadas necessárias por uma reunião das Partes,
ou por pedido por escrito de uma das Partes desde
que, dentro de seis meses da data da comunicação do
secretariado às Partes, seja o pedido apoiado por pelo
menos um terço da, Partes.

Artigo 7: Comunicação de Dados
l. Cada parte fornecerá ao secretariado, dentro do
período de três meses a partir da data em que se tornou
parte, dados estatísticos, referentes ao ano de 1986,
sobre sua produção, importação e exportação de cada
uma das substâncias controladas ou, na falta destes,
as melhores estimativas possíveis de tais dados.
2. Cada parte fornecerá ao secrctariado dados estatísti~os sobre sua produção (incluindo dados separados
para as quantidades destruídas por tecnologias a serem
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3. As Partes, em sua primeira reunião, deverão:
(a) Adotar, por consenso, as normas de procedimento para as suas reuniões;
(bl Adotar, por consenso, as regras financeiras a que
se refere o parágrafo 2 do Artigo 13;
(c) Estabelecer os painéis e os termos de referência
mencionados no Artigo 6;
(d) Considerar e aprovar os procedimentos e mecanismos institucionais especificados no Artigo 8; e
(e) Dar início à preparação de planos de trabalho,
nos termos do parágrafo 3 do Artigo 10.
4. As reuniões das Partes terão as seguintes funções:
(a) Acompanhar a implementação deste Protocolo;
(b) Decidir sobre quaisquer ajustamcntos ou reduções mencionados no parágrafo 9 do Artigo 2;
(c) Decidir sobre qualquer adição, inserção ou retirada de quaisquer substâncias dos anexos sobre substâncias, bem como sobre medidas de contro1c relacionadas,
nos termos do parágrafo 10 do Artigo 2;
(d) Estabelecer, onde necessário, diretrizes ou normas de proccdimento para a comunicação de informações, nos termos do Artigo 7 e parágrafo 3 do Artigo
9'
(c) Examinar solicitações de assistência técnica que
tenham sido apresentadas de acordo com os termos
do parágrafo 2 do Artigo 10;
(f) Examinar relatórios preparados pelo secretariado
em cumprimento ao disposto no subparágrafo (c) do
Artigo 12;
(g) Avaliar, nos termos do Artigo 6, as medidas de
controle previstas no Artigo 2;
(h) Considerar e adotar, sempre que houver necessidade, propostas de emenda a este Protocolo, ou a qualquer anexo, ou de introdução de novo anexo;
(i) Considerar e adotar o orçamento para a implementaçâo deste Protocolo; e
(j) Considerar e empreender qualquer ação adicional
que possa ser requerida para a consecução dos propósitos destc Protocolo.
5. As Nações Unidas, suas agências especializadas
e a Agência Internacional de Energia Atômica (AIBA) ,
bem como qualquer estado que não seja Parte neste
Protocolo, poderão ser represcntadas nas reuniões das
Partes, na qualidade de observadores. Qualquer órgão
ou agência. seja nacional ou internacional, governamental ou não-governamental, qualificado nas áreas relacionadas com a proteção da camada de ozônio, que
tenha informado o secretariado de seu desejo de ser
representado numa r'~união das Partes, na qualidade
de observador, poderá ser aceito como tal, a não ser
que a isso objete pelo menos um terço das Partes presentes. A admissão e participação de observadores será
sujeita às normas de procedimcnto adotadas pelas Partes.

Artigo 12: Secretariado
Para os fins deste Protocolo, o secretariado devcrá:
(a) Organizar e prestar os serviços necessários à realização de reuniões das Partes nos termos do Artigo 11;
(b) Receber, e tornar disponíveis, a pedido de uma
Parte, os dados fornecidos nos termos do Artigo 7:
(c) Preparar c distribuir periodicamente às Partes relatórios baseados em informações recebidas nos termos
dos Artigos 7 c 9;
(d) Notificar as Partes sobre qualquer solicitação de
assisténcia técnica recebida nos termos do Artigo lO,
de modo a facilitar o fornecimento de tal assistência;
(c) Encorajar não-Partes a assistircm ãs reuniões das
Partes, como observadores, e a agirem de acordo com
os dispositivos deste Protocolo;
(f) Providenciar, de forma apropriada, as informações e solicitações referidas nos subparágrafos (c) e
(d) a não-Partes observadores; e
(g) Cumprir quaisquer outras funções determinadas
pelas Partes com vistas à consecução dos propósitos
deste Protocolo.
Artigo 13: Disposições Financeiras
1. Os fundos requeridos para a operação dcste Protocolo, inclusive aqueles destinados ao funcionamento
do secretariado relacionado com este Protocolo, scrão
custeados exclusivamente por contribuições recebidas
das Partes.
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2. As Partes, em sua primeira reunião, deverão adotar, por consenso, as normas financeiras necessárias
ao funcionamento deste Protocolo.
Artigo 14: Relacionamento deste Protocolo
com a Convenção
Exceto nos casos em que se prevê contrariamcnte
neste Protocolo, os dispositivos da Convenção relativos
a seus protocolos aplicar-se-ão a este Protocolo.
Artigo 15: Assinatura
Este Protocolo estará aberto à assinatura por Estados
e organização de integração econômica regional, em
Montreal, no dia 16 de setembro de 1987; em Ottawa,
de 17 de setembro de 1987 a 16 de janeiro de 1988;
e na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, de
17 de janeiro de 1988 a 15 de setembro de 1988.
Artigo 16: Entrada em vigor

1. Este Protocolo entrará em vigor em I' de janeiro
de 1989, desde que pelo menos onze instrumentos de
ratificação, aceitação ou aprovação do Protocolo, ou
de adesão ao mesmo, tenham sido depositados por Estados ou organização de integração econômica regional,
que representem pclo menos dois terços do consumo
global estimado, em 1986, das substâncias controladas,
e desde que os dispositivos do parágrafo I do Artigo
17 da Convenção tenham sido satisfeitos. Na eventualidade de que tais condições não tenham sido satisfeitas
naquela data, o Protocolo entrará em vigor no nonagésimo dia a contar da data em que as condições tiverem
sido satisfeitas.
2. Para os fins do parágrafo 1, nenhum dos referidos
instrumentos depositados por uma organização de integração econômica regional será contado como adicional
àqueles depositados por Estados-membros da referida
organização.
3. Após a entrada em vigor deste Protocolo, qualquer Estado ou organização de integração econômica
regional poderá tornar-se Parte do mesmo, no nonagésimo dia a contar da data de depósito de seu instrumento
de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão.
Artigo 17: Admissâo de Partes após a
,
entrada em vigor
Respeitadas as disposições do Artigo 5, qualquer estado ou organiiação de integração econômica regional
que se torne Parte neste Protocolo após a data de entrada em vigor do mesmo assumirá imediatamente a totalidade das obrigações previstas no Artigo 2, bem como
as do Artigo 4, que se apliquem, naquela data, aos
estados e organizações de integração econômica regional que se tiverem tornado Partes na data em que o
Protocolo entrar em vigor.
Artigo 18: Reservas
Não poderão ser feitas reservas a este Protocolo.
Artigo 19: Denúncia
Para os fins deste Protocolo, aplicar-se-ão os dispositivos constantes do Artigo 19 da Convenção que se
relacionem com as retiradas, exceto com respeito às
Partes a que se refere o parágrafo 1 do Artigo 5. Qualquer dessas Partes poderá denunciar este Protocolo mediante entrega de notificação por escrito, ao depositário, a qualquer tempo após quatro anos de haver assumido as obrigações especificadas nos parágrafos 1 a
4 do Artigo 2. Qualquer denúncia nessas condições terá
efeito ao expirar-se o prazo de um ano após a data
de seu recebimento pelo Depositário, ou em qualquer
outro prazo posterior que seja especificado na notificação de denúncia.
Artigo 20: Textos Autênticos
O original deste Protocolo, cujos textos em árabe,
chinês, inglês, francês, russo e espanhol fazem igualmente fé, será depositado junto ao secretário-geral das
Nações Unidas.
Em testemunho do que os abaixo assinados, devidamente autorizados para tal fim, assinaram este l'rotocolo.
Feito em Montreal, aos dezesseis dias de setembro
de mil novecentos e oitenta e sete.

Substâncias controladas
Grupo

Substância

Grupo I
CFCI,
CF,CI,
C,F,Cl,
C,F4Cl,
C;,F,Cl

(CFC-ll)
(CFC-12)
(CFC-1l3)
(CFC-114)
(CFC-115)

Potencial de
Destruição
de Ozônio *1
1,0
1,0
0,8
1,0
0,6

Grupo II
CF2BrCI
CFJBr
CF24Br,

3,0
(HALON-1211)
10,0
(HALON-13Ol)
(HALON-2402) (a ser determinado)

Estes potenciais de destruição de ozônio são estimativas baseadas em conhecimentos hoje existentes, e serão revistos e revisados periodicamente.
PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO
AMBIENTE
CONVENÇÃO DE VIENA
PARA A
PROTEÇÃO DA CAMADA DE OZÓNIO
ATA FINAL
ATA FINAL DA
CONFERÊNCIA DE
PLENIPOTENCIÃRIOS SOBRE A
PROTEÇÃO DA CAMADA DE OZÓNIO
1. A Conferência de Plenipotenciários sobre a Proteção da Camada de Ozônio foi convocada pelo Diretor
Executivo do programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (Pnuma), nos termos da Decisão n" 12/14,
seção I, parágrafo 4, adotada pelo Conselho de Administração do Pnuma em 28 de maio de 1984.
2. A Conferência reuniu-se no Centro Internacional
de Viena, na cidade de Viena, .com o generoso apoio
do Governo da República da Austria, de 18 a 22 de
março de 1985.
3. Todos os Estados foram convidados a participar
da conferência:
Argélia, Argentina, Austrália, Állstria, Bélgica,
Brasil, República Socialista Soviética da Bielorrússia, Canadá, Chile, Dinamarca, Egito, Finlândia, França, República Federral da Alemanha,
Grécia, Irlanda, Itália, Japão, Luxembergo, México, Marrocos, Países Baixos, Nova Ze"'ndia, Nigéria, Noruega, Peru, Filipinas, Senegal, Espanha,
Suécia, Suíça, República Socialista Soviética Ucraniana, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas,
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte,
Estados Unidos da América, Venezuela.
4. Acompanham os trabalhos da Conferência observadores dos seguintes Estados:
Bulgária, China, Equador, Indonésia, Tunísia,
Uruguai, Iugoslávia.
5. Também assistiram à Conferência observadores
dos seguintes órgãos das Nações Unidas, agências especializadas, organizações intergovernamentais e não-governamentais:

Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, Organização meteorológica
Mundial, Comunidade Econômica Européia, Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento
Econômico, Conselho Europeu das Federações de
Manufaturas Qllímicas, Câmara Internacional de
Comércio, Federação das Associações Européias
de Acrossol.
6. No decorrer da cerimônia de inaugnração, a Conferência ouviu um discurso de boas vindas proferido
pelo Doutor Kurt Steyrer, Ministro Federal para Saúde
e Proteção do Meio Ambiente, em nome do governo
da República da Áustria. A Conferência foi aberta formalmente pelo Doutor Mostafa K. Tolba, Diretor Executivo do Penuma, que atuou como Secretário---Geral

da Conferência e designou como Secretário Executivo
o Senhor Jerry O'DeJ1.
7. A Conferência elegeu unanimemente o Doutor
Winfred Lang (Áustria) como seu presidente.
8. A Conferência elegeu ainda a seguinte mesa:
Vice-Presidente: Senhor Geraldo Eulália do Nascimento e Silva (Brasil)
Senhor Mohamed El-Taner Shash (Egito)
Senhor Ruoe Loongren (Suécia)
Senhor Vuri Sedunov (URSS).
Relator: Senhor WiJ1em Kakebeeke (Países Baixos).
9. A Conferência adotou a agenda seguinte:
1. Abertnra da Conferência
2. Questões organizacionais:
(a) adoção das normas de procedimento;
(b) eleição do presidente;
(c) eleição dos vice-presidentes e do relator;
(d) adoção da agenda;
(e) designação do Comitê de Credenciais:
(f) designação do Comitê de Redação;
(g) (organização dos trabalhos da Conferência.
3. Consideração do projeto dc Convenção para a
Proteção da Camada de Ozônio, e de seus anexos técnicos.
4. Consideração do relatório do Grupo de Trabalho
ad hoc de Peritos Legais c Técnicos para a Elaboração
de uma Convenção - Quadro Global para a Proteção
da Camada de Ozônio, relativamcnte a um projeto de
Protocolo sobre Clorofluorcarbonos.
5.Consideração do relatório do Comitê de Credenciais.
6. Adoção da Convenção e outros instrumentos,
conforme () caso.
7. Adoção da Ata Final da Conferência.
8. Assinatura dos instrumentos finais.
9. Encerramento da Conferência.
10. A Conferência adotou, como normas de procedimento, O documento UNEP/IG.53/2, proposto pelo secretariado, com emendas (UNEP/IG.53/2Corr. 1).
11. Em conformidade com as normas de procedimento, a Conferência estabeleceu os segnintes Comitês:
Comitê Plenário
Presidente: O Presidente da Conferência
Comitê Geral
Presidente: O Presidente da Conferência
Membros: Os Vice-Presidentes da Conferência, o Relator e o Presidente do Comitê de Redação.
Comitê de Redação
Presidente: Senhor Alberto L. Davérede (Argentina)
Membros: Senhor Waguin Saíd Hanafi (Egito) - Senhora Satur Nurmi (Finlândia) - Senhor Philippe Seigneurin (França) - Senhor Vadim Bakoumov (URSS)
-Senhor Patrick SzéJ1' (Reino Unido) - Senhor Scott
A. Hajost (EUA).
12. Os principais documentos que serviram de base
para as deliberações da Conferência foram:
- Quinta Revisão do projeto dc Convenção para
a proteção da Camada de Ozônio (UNEP/IG.53/3)
- Relatório Final do Grupo de Trabalho ad hoc
Peritos Legais e Técnicos para Elaboração de uma Convenção - Quadro Global para a Proteção da Camada
de Ozônio (UNEP/IG.53/4).
13. Além desses, a Conferência teve à sua disposição uma série de outros documentos que lhe foram
cedidos pelo Secretariado do Pnuma. l'
14. A Conferência aprovou a recomendação de seu
Comitê de Credenciais, no sentido de que deveriam
ser aceitas as credenciais dos representantes dos Estados
participantes, tal como arrolados no parágrafo 3.
15. Com base nas deliberações do Comitê Plenário
a Conferência adotou, em 22 de março de 1985, a Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio.
A Convenção, cujo texto encontra-se em anexo a esta
.Ata Final, estará aberta à assinatura, no Ministério Federal para Negócios Estrangeiros da República da Áustria, em Viena, de 22 de março a 21 de setembró de
1985, e na sede das Nações Unidas, em Nova Yorque,
de 22 de setembro de 1985 a 21 de março de 1986.
16. A Conferência adotou ainda as seguintes resoluções, que ficam anexas a esta Ata Final:
1. resolução sobre procedimentos institucionais e
financeiros;
2. resolução sobre um Protocolo relativo a Clorof1uorcarbonos;
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3. tributo ao Governo da República da Áustria.
17. Na ocasião em que foi adotada esta Ata Final,
vários Estados fizeram declarações, que ficam registradas no documento UNEPIIG .5315, anexo à presentc.
EM TESTEMUNHO DO QUE os representantes
assinaram esta Ata Final.
Feita em Viena aos vinte e dois dias do mês de março
de mil novecentos e oitcnta e cinco, cm um original
nas línguas árabe, chinês, espanhol, francês. inglês c
russo, cada texto fazcndo igualmente fé. O texto original será depositado junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas.
(i) implicações financeiras de implementação da Convenção
para a Proteção da Camada de Ozônio: estimativas revistas

e comentários pcla OMM, Organização Meteorológica Mondial
(documcntos UI\cp/WG.94/13. Unep/WG.94/13iADD.i e
Unep/WG.94/13/ADD.2/Rev. i).
L Resolução sobre Procedimentos Institucionais e Finan·
ceiros
A Conferência;
Tendo adotado a Convenção de Viena para a Proteção
da Camada de Ozônio,
Recordando que, nos termos da Convenção. o Programa das Naçôes Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) é responsável pela execução da função de secretariado até que sc complete a primeira reunião ordinária
da Conferência das Partes, a realizar-se nos termos do
artigo 6 da Convenção,
Reconhecendo que cabe às Partes da Convenção financiar'os custos do secretariado da Convenç,jo e outros
gastos administrativos,

1. Registra as estimativas de custo para os dois primeiros anos do secretariado da Convenção, como apresentadas pelos secretariados do PNUMA e da Organização
Metereológica Mundial (OMIv!);
2. Registra ainda a boa vontade do Diretor Executivo
do PNUMA em contribuir para o custeio do secrctariado interi no nos seus dois ou três anos iniciais de
operação, de acordo com a disponibilidade de recursos
do Fundo para o Meio Ambiente;
3. Solicita que o Diretor Executivo do PNUMA, em
consulta com os signatários da Convenção e em estreita
cooperação com a Organização Metereol6gica Mundial
(OMM) e outros 6rgãos interessados das Nações unidas,
que tome as providências neccssárias ao funcionamento
do secretariado interino, de modo a que sejam alcançados os objetivos da Convenção;
4. Registra ainda, com reconhecimento, as declarações do Diretor Executivo do PNUMA, do Conselho
Executivo do PNUMA e do Conselho Executivo da
OMM, oferecendo-se para servir como secretariado
permanente para a Convenção.
2. Resolução sobre um protocolo relativo a clorotlucar·
bonos
A Conferência,
Observando com agrado que a Convenção para a Proteção da Camada de Ozônio foi aberta para assinatura,
cm Viena, em 22 de março de 1985,
Tendo em conta a Decisão n' 817B, adotada em 29
de abril de 1980 pelo Conselho de Administração do
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambicnte
(PNUMA),
Considerando que a Convcnção constitui etapa importante para a proteção da camada de ozônio contra
modificaçães devidas a atividades humanas,
Observando que o artigo 2' da Convenção estabelece
a obrigação de que sejam tomadas medidas apropriadas
para proteger a saúde humana e o meio ambiente contra
os efeitos advcrsos que resultem, ou possam resultar,
de atividades humanas que modifiquem, ou possam modificar~ a camada de ozônio,
Reconhecendo a possibilidade de que emissões e uso,
em escala mundial, de clorofluorcarbonos (CFC) totalmente halogcnados e outras substâncias à base de cloro
possam destruir substancialmente ou altcrar de outro
modo a camada de ozônio. gerando efeitos potencialmente adversos sobre a saúde humana, colheitas, fauna
marinha, materiais e clima, "
Reconhecendo, ao mesmo tempo, a necessidade de
melhor avaliar as possíveis modificações e seus efeitos
potencialmente adversos.
Consciente de que as medidas cautelat6rias para o
controle de emissões c uso dos CFC já têm sido tomadas
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nos ãmbitos nacional e regional, mas reconhecendo que
tais medidas talvez não sejam suficientes para proteger
a camada de ozônio,
Decidida, portanto, a prosseguir em negociações que
conduzam à elaboração de um protocolo para controlar
de modo eqüitativo a produção, as emissões e o uso
dos CFC cm cscala mundial.
Consciente de que deve ser atribuída consideração
especial à situação particular dos países cm desenvolvimento,
Consciente ainda da relação existente entre o nível
de industrialização de um estado e suas responsabilidades no csforço de proteção da camada de ozônio,
Observando o considerável progresso já alcançado
pelo Grupo de Trabalho ad hoc de peritos legais e técnicos para a elaboraçáo de uma convenção quadro global
para a proteção da camada de oz6nio, no sentido de
se elaborar um protocolo relativo aos CFC. mas observando ainda que o referido Grupo de Trabalho ainda
náo teve condições de completar seu trabalho sobrc
o protocolo.
L Enquanto não entrar em vigor a convenção, solicita
ao Diretor Executivo do PNUMA; com base na tarefa
executada pelo mencionado Grupo de Trablaho ad hoc,
que convoque um grupo de trabalho para prosseguir
no preparo de um protocolo que discipline estratégias,
de curto e longo prazos, para controlar eqüitativamente
a produção, as emissões e o uso de CFC, em âmbito
global, tomando em consideração a situação particular
dos países em desenvolvimento, bem como os resultados atualizados de pesquisas científicas e econômicas;
2. Urge todas as partes interessadas, no intuito de
facilitar o trabalho sobre o protocolo, a cooperar em
estudos que conduzam a uma compreensão mais generalizada de situações em que ocorram produção, emissão
e nso de CfC e outras substâncias que afetem a camada
de ozônio. em escala global, bem como dos custos e
efeitos de medidas de controle; e, para tal fim, solicita
que patrocinem, sob os auspícios do PNUMA, um grupo de trabalho sobre a matéria;
3. Solicita ao grupo de trabalho que, no decorrer
da elaboração de um protocolo, tenha cm conta, cntre
outros elementos, o relatório do Comitê Coordenador
sobre a Camada de Ozônio, em sua oitava sessão, bem
como a avaliação, feita em 1985 pela Organização Metereol6gica Mundial, do nível de conhecimentos de então
sobre os processos físicos e químicos que controlam
o ozônio atmosférico;
4. Autoriza o Diretor Executivo, em consulta com
os signatários, e enquanto não entrar em vigor a Convenção a convocar uma conferência diplomática. se
possível cm 1987, com o objetivo de adotar tal protocolo;
5. Apela aos signatãrios da convenção. e a outras
partes interessadas que tenham participado da tarefa
dc prcparo de um protocolo, para que contribuam com
recursos financeiros para manter as atividades contempladas nos parágrafos acima;
6. Urge todos os estados e organizações de integração
econômica regional, até a entrada em vigor de um protocolo, a controlar na medida do possível suas emissões
de CFC. inclusive sob a forma de aerosóis, por todos
os meios ao seu alcance, inclusive por meio de controles
sobre a produção e uso.
I

3. Tributo ao Governo da Reptiblica da Áustria
A Conferência,
Tendo-se reuuido em Viena, de 18 a 22 de março
de 1985, atcnden~o ao generoso convite do Gov"mo
da Reptiblica da Austria,
Convencida de que os esforços realizados pelo Governo da República da Áustria e pelas autoridades municipais dc Viena. para proporcionar instalaçães, acomodações e outros recursos, contribuíram de modo significativo para a fácil condução dos scus trabalhos,
Profundamente reconhecida pela cortesia e hospitalidade oferecidas pelo Governo da República da Áustria
e pela cidade de Viena aos membros das delegações,
observadores c funcionários do secretariado que assistiram à Conferência,
Exprime sua gratidão sincera ao Governo da República da Áustria, às autoridades de Viena e, por intermédio deles, ao povo austríaco, particularmente à população de Viena, pela acolhida cordial que deram à Conferência e àquelas pessoas associadas com seu trabalho,
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bem como por sua contribuição ao sucesso da Conferência.
CONVENÇÁO DE VIENA PARA A
PROTEÇÃO DA CAMADA DE OZÓNIO
Prei'mblllo
Às Partes da presente Convenção,
Cientes do impacto potencialmente prejudicial à satide humana e ao meio ambiente decorrente de modificações na camada de ozônio,
Recordando os dispositivos pertinentes da Declaração
da Conferência das Nações Unidas sobre o Mcio Ambiente Humano, e em particular o princípio 21, o qual
dispõe que "Os estados, de acordo com a Carta das
Nações Unidas e os princípios do direito internacional,
têm o direito soberano de explorar seus próprios recursos nos termos de suas pr6prias políticas ambientais
e a responsabilidade de assegurar que atividades dentro
da ,írea de sua jurisdição ou controle não eausem dano
ao meio ambiente de outros estados ou de áreas além
dos limites da jurisdição nacional",
Tomando em consideração as circunstâncias e necessidades peculiares dos países em desenvolvimento,
Conhecedores do trabaho e dos estudos ora sendo
levados a efeito por organizações tanto internacionais
quanto nacionais, e particularmente do Plano de Ação
Mundial sobrc a Camada de Ozônio do Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente,
Igualmente conhecedores das medidas cautelat6rias
para a proteção da camada de ozônio que já têm sido
tomadas nos âmbitos nacional e internacional.
Cientes de quaisquer medidas destinadas a proteger
a camada de ozônio de modificações devidas a atividades humanas requerem cooperação e ação internacional e devem ser baseadas em consideraçõcs cicntíficas e técnicas pertinentes,
Cientes também da necessidade de pesquisas mais
extensas e de observações sistemáticas, a fim de dar
proSSe",-'lIl1ento ao desenvolvimento do conhecimento
científico sobre a camada de ozõnio e dos possíveis
cfcitos adversos quc resultem de sua modificação,
Decididos a proteger a saúde humana e o meio ambiente contra efeitos adversos que resultem de modificações da camada de ozônio,
CONVIERAM NO SEGUINTE:
ARTIGO 1
Definições
Para os prop6sitos desta Convenção:
1. "A camada de ozõnio" significa a camada de ozõnio atmosférico acima da camada planetária limite.
2. "Efeitos adversos" significa alterações no meio
ambiente físico, ou biota, inclusive modificàções no clima, que tenham efeitos deletérios significativos sobre
a saúde humana, sobre a composição, capacidade de
recuperação e produtividade de ecossistemas naturais
ou administrados. ou sobre materiais titeis à humanidade.
3. "Tecnologias ou equipamento alternativo" significa tecnologias ou cquipamcnto cujo uso torna possível
reduzir ou eliminar efetivamente emissões de substân-

cias que tém, ou podem ter, efeitos adversos sobre a
camada de ozônio.
4. "Substâncias alternativas" significa substâncias quc
reduzem, eliminam Ou evitam efeitos adversos sobre
a camada de ozõnio.
5. "Partes" significa, a menos que o texto indique
diferentemente, Partes da presente Convenção.
6. "Organização de integração econ6mica regional"
significa uma organização constituída por cstados soberanos de uma determinada região, que tem competência
em matérias reguladas por esta Convenção ou seus protocolos, e que tenha sido devidamente autorizada, nos
termos de seus procedimentos internos, a assinar, ratificar, aceitar, aprovar ou aderir aos instrumentos em
'apreço.
7. "Protocolo" significa protocolos a esta Convenção.
ARTIGO 2
Obrigações Gerais
1. As Partes devem tomar medidas adequadas, de
acordo com os dispo~itivosdesta Convenção, bem como
dos protocolos em vigor nos quais sejam parte, a fim
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de proteger a saúde humana e o meio ambiente contra
efeitos adversos que resultem, ou possam resultar. de
atividades humanas que modifiquem, ou possam modificar. a camada de ozônio.
2. Para tal fim as Partes devem, de acordo com
os meios à sua disposição e de acorodo com suas possibilidades:
(a) cooperar, de modo sistemático, por meio de observações, pesquisas e intercâmbio de informações, de maneira a melhor entender e avaliar os efeitos de atividades
humanas sobre a camada de ozônio, bem como os efeitos sobre a saúde humana e o meio ambiente de modificações de camada de ozônio;
(b) adotar medidas legislativas ou administrativas
apropriadas e cooperar na harmonização de políticas
adequadas para controlar, limitar, reduzir ou evitar atividades humanas sob sua jurisdição ou controle, caso
se verifique que tais atividades têm, ou provavelmente
terão, efeitos adversos que resultem de modificações,
ou prováveis modificações da camada de ozônio;
(c) cooperar na formulação de providências procedimentos c padrões, ajustados de comum acordo, para
a implementação da presente Convenção, com vistas
à adoção de protocolos e anexos;
(d) cooperar com os organismos internacionais competentes para implementar efetivamente esta Convenção e protocolos de que sejam parte.
3. Os dispositivos da presente Convenção não devem afetar, de modo algum, o direito que têm as Partes
de adotar, de acorodo com os princípios do direito internacional, providências internas adicionais às referidas
nos §§ 1 e 2, acima, não devem afetar providências
internas adicionais já porventura tomadas por uma Parte, desde que essas providências não sejam incompatíveis com as obrigações nos termos da presente Convenção.
4. A aplicação do presente artigo deverá ser baseada em considerações científicas e técnicas apropriadas.

venção, e do modo pormenorizado no Anexo 11. Tal
informação será fornecida aos órgãos determinados por
acordo entre as Partes. Qualquer desses órgãos que
receba informação considerada como confidencial pela
Parte supridora tomará providências para que tal informação não sej a Teve Iada, e adicionará a mesma às
similares, formando um todo, de modo a proteger sua
confidencialidade antes de torna-la disponível a todas
as Partes.
2. As Partes devem cooperar, de acordo com suas
leis, regulamentos e práticas nacionais, e tomando em
consideração de modo particular as necessidades dos
países em desenvolvimento, para a promoção, diretamente ou por meio de órgãos internacionais competentes, do desenvolvimento e transferência de tecnologia e conhecimento. Tal cooperação realizar-se-ã especialmente por meio de:
(a) Facilitação do processo de aquisição de tecnologias alternativas por outras Partes;
(b) Fornecimento de informação sobre tecnologias
e equipamento alternativo, e suprimento de manuais
e guias relativos aos mesmos;
(c) Suprimento de equipamento c facilidades necessárias à pesquisa e observação sistemática;
(d) Treinamento adequado de pessoal científico e técnico.

ARTIGO 3
Pesquisa e Observações Sistemáticas

1. Fica pela presente estabelecida uma Conferência
das Partes. A primeira reunião da Conferência das Partes será convocada pelo secretariado designado interinamente nos termos do artigo 7, para data não posterior
a um ano da entrada em vigor da presente Convenção.
A partir de então, reuniões ordinárias da Conferência
das Partes serão realizadas a intervalos regulares, a serem determinados pela Conferência em sua primeira
reunião.
2. Reuniões extraordinária da Conferência das Partes serão realizadas em ocasiões em que forem consideradas necessárias pela Conferência, ou atendendo a pedido escrito de qualquer das Partes, desde que. dentro
de seis meses a contar da comunicação às Partes pelo
secretariado, tal solicitação seja apoiada por pelo menos
um terço das Partes.
3. A Conferência das Partes determinará por consenso, e adotará, normas de procedimento e regras financeiras para si própria e para quaisquer órgãos subsidiários que possa estabelecer, bem como dispositivos
de ordem financeira que resultem o funcionamento de
seu secretariado.
4. A Conferência das Partes manterá sob constante
revisão a implementação da presente Convenção e,
além disso, deverá:
(a) Estabelecer a forma e os intervalos para transmissão das informações a serem apresentadas nos termos do artigo 5, e considerar tais informações e relatórios apresentados por qualquer órgão subsidiário;
(b) Analisar as informações científicas sobre a camada
de ozônio, sua possível modificação e possíveis efeitos
de tal midificação;
(c) Promover, nos termos do artigo 2, a harmonização
de políticas, estratégias e medidas adequadas, a fim
de minimizar a liberação de substâncias causadoras,
ou possivelmente causadoras, de modificações da camada de ozônio, bem como fazer recomendações sobre
quaisquer outras medidas relacionadas com a presente
Convenção;
(d) Adotar, nos termos dos artigos 3 e 4, programas
de pesquisa, observação sistemática, cooperaçáo científica e tecnológica, intercâmbio de informações e transferência de tecnologia e conhecimentos;
(e) Considerar e adotar, se necessário, nos termos
dos Artigos 9 e 10, emendas a esta Convenção e seus
anexos;

As Partes comprometem~se,diretamente Ou por meio
de organismos internacionais competentes, a iniciar e
cooperar da maneira apropriada, na condução de pesquisas e avaliações científicas sobre:
(a)Os processos físicos e químicos que possam afetar
a camada de ozônio;
(b)A saúde humana e outros efeitos biológicos que
derivem de modificações da camada de ozônio, particularmente as que resultem de mudanças na radiação solar
ultra-violeta com efeitos biológicos (UV-B);
(c) Efeitos climáticos derivados de modificações da
camada de ozônio;
(d) Efeitos que derivem de modificações da camada
de oz6nio e mudanças conseqüentes na radiação UV-B
sobre materiais naturais e sintéticos úteis à humanidade;
(e) Substâncias, práticas, processos e atividades que
possam afetar a camada de ozônio, bem como, seus
efeitos cumulativos;
(f) Substâncias e tecnologias alternativas;
(g) Questões sócio-econômicas correlatas: e O do modo pormenorizado nos anexos I e n.
2. As Partes compromentem-se a promover ou estabelecer, como for mais indicado, diretamente ou por
meio de órgãos internacionais competentes, e tomando
integralmente em consideração legislações nacionais e
atividades pertinentes em curso, tanto no âmbito nacional como internacional, programas conjuntos ou complementares para a observação sistemática do estado
da camada de ozônio e outros parâmetros pertinentes,
como pormenorizado no anexo I.
3. As Partes comprometem-se a cooperar, diretamente ou por intermédio de organizações internacionais
competentes, para assegurar, de maneira oportuna e
regular, a coleta, validação e transmissão de dados de
pesquisa e de observação. por intermédio de centros
de dados mundiais adequados.
ARTIGO 4
Cooperação nas Áreas Jurídica,
Científica e Técnica
1. As Partes devem facilitar e encorajar o intercâmbio de informação científica, técnica, socio-econômica,
comercial e jurídica, sempre que pertinente a esta Con- -
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ARTIGO 5
Transmissão de Informações

As Partes transmitirão, por intermédio do secretariado, à Conferência das Partes estabelecidas nos termos do artigo 6, informaç6es sobre as medidas adotadas
por clas para a implementação da presente Convenção
e dos protocolos em que sejam parte, da forma e a
intervalos que venham a ser determinados pelas reuniões das partes nos instrumentos pertinentes.
ARTIGO 6
Couferência das Partes

(f) Considerar emendas a qualquer protocolo, ou a
quaisquer aneXOS a um protocolo c, se assim for decidido, recomendar sua adoção às partes no protocolo em
apreço;
(g) Considerar e adotar, se necessário, nos termos
do ártigo 10. anexos adicionais à presente Convenção;
(h) Considerar e adotar, se necessário, protocolos
de acordo com o artigo 8;
(i) Estabelecer orgãos subsidiários que sejam considerados necessários à implementação da presente Convenção;
(j) Buscar, onde couber, os serviços de organismos
internacionais competentes e comitês científicos, particularmente a organização Meteorológica Mundial e a
Organização Mundial de Saúde, assim como o Comitê
Coordenador Sobre a Camada de Ozônio, em assuntos
ligados à pesquisa científica, observações sistemática
e outras atividades apropriadas aos objetivos desta Convenção, bem como utilizar, da maneira adequada, as
informações obtidas desses organismns e comitês,
(k) Considerar e empreender qualquer ação adicion3j1
que possa ser necessária para a consecução dos propósitos desta Convenção.
5. As Nações Unidas, suas agências especializadas
e a Agência Internacional de Energia Atômica. assim
como qualquer estado não parte desta Convençáo, pódem ser representados por observadores em reuniões
da Conferência das Partes. Qualquer organismo qu
agência, seja nacional ou internacional, governamental
ou não-governamental, desde que qualificado em áreas
relacionadas com a proteção da camada de ozônio, e
que tenha informado o secretariado de seu desejo de
ser representado numa reunião da Conferência das Partes, na qualidade de observador, pode ser admitido
à mesma, a não ser que pelo menos um terço das Partes
presentes a isso objetem. A admissão e participação
de observadores eslará sujeitas às normas de procedimento adotadas pela Conferência das Partes.

ARTIGO 7
Secretariado

1. Serão funções do secretáriado:
(a) organizar e efetuar os serviços necessários à realização das reuniões previstas nos artigos 6, 8, 9 e 10;
(b) preparar e transmitir relatórios baseados em informações recebidas nos termos dos artigos 4 e 5, assim
como em informações resultantes de reuniões de órgãos
subsidiários estabelecidos de acordo COm o artigo 6;
(c) executar as funções a ele atribuídas por qualquer
protocolo;
(d) preparar relatórios sobre atividades levadas a
efeito na implementação de suas funções, tal como previstas nesta Convenção, e apresentá-los à Conferência
das Partes;
(e) assegurar a necessária coordenação com outros
órgãos internacionais pertinentes, e em particular estabelecer os esquemas administrativos e contratuais que
possam ser necessários para o desempenho efetivo de
suas funções;
(f)realizar outras funções que fossem determinadas
pela Conferência das Partes.
2. As funções do secretariado serão executadas de
modo provisório pelo Programa das Nações Unidas para
o Meio Ambiente até o término da primeira reunião
ordinária da Conferência das Partes realizada nos termos do artigo 6. Em sua primeira reunião ordinária
a Conferência das Partes designará o secretariado dentre as organizações internacionais competentes, que tenham manifestado sua disposição de executar as funções
de secretariado nos termos da presente Convenção.
ARTIGO 8
Adoção de Protocolos
1. A conferência das Partes poderá, em uma reunião, adotar protocolos nos termos do artigo 2.
2. O texto de qualquer próposta de protocolo deverá ser comunicado às Partes pelo secretariado com uma
antecedência mínima de seis meses antes da referida
reunião.

ARTIGO 9
Emendas à Conveução ou a Protocolos
1. Qualquer Parte poderá propor emendas à presente Convenção ou a qualquer protocolo. Tais emen- .
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das deverão ter na devida conta, "Inter Alia", considerações partinentes de ordem científica c técnica.
2. Emendas à presente Convenção devem ser adotadas numa reunião da Conferência das Partes. Emendas
a qualquer protocolo devem ser adotadas numa reunião
das Partes do protocolo em questão. O texto de qualquer proposta de emenda a esta Convenção ou a qualquer protocolo, a não ser que disposto diferentemente
em tal protocolo deverá ser comunicado às Partes pelo
secretariado com uma antecedência mínima de seis meses antes da reunião para a qual se propõe a adoção.
O secretariado também comunicará as propostas de
emendas aos signatários desta Convenção, para fins de
informação.
3. As Partes envidarão todos esforços no sentido
de alcançar, por consenso, acordo sobre qualquer proposta de emenda à presente Convenção. Caso tenham
sido esgotados todos os esforços para a obtenção do
consenso, sem que tenha alcançado acordo, a emenda
será adotada, em última instância, pelo voto da maioria
de três quartos das Partes presentes e votando na reunião, e será apresentada pclo Depositário às Partes,
para ratificação, aprovação ou aceitação.
4. O procedimento mencionado no parágrafo 3, acima, aplicar-se-à a qualquer protocolo, exceto que, para
fins de adoção de emenda bastará o voto da maioria
de dois terços das partes desse protocolo presentes e
votando na reunião.
5. A ratificação, aprovação ou aceitação de emendas será notificada ao Depositário por escrito. As emendas adotadas em obediência aos parágrafos 3 e 4, acima,
entrarão em vigor entre as partes que as tenham aceito,
no nonagêsimo dia a contar do recebimento, pelo Depositário, da notificação de ratificação, aprovação ou aceitação por, pelo menos três quartos das Partes da presente Convenção ou, no mínimo, por dois terços das
partes do protocolo em apreço, a menos que se disponha
diferentemente em tal protocolo. A partir de então,
as emendas entrarão em vigor, para qualquer outra
Parte, no nonagésimo dia a contar da data em que
esta Parte deposite seu instrumento de ratificação, aprovação ou aceitação das emendas.
6. Para os fins deste artigo, a expressâo "Partes
presentes e votando" significa as Partes presentes e
que tenham dado seu voto afirmativo ou negativo.
ARTIGO 10
Adoção e Emendas de Anexos
I. Os anexos à presente Convenção. ou a qualquer
protocolo, farão parte integrantes desta Convenção ou
de tal protocolo, conforme seja o caso, e, a menos
que se disponha diferentemente, qualquer referência
à presente Convenção ou a seus protocolos constituirá
automaticamente uma referência a seus anexos. Tais
anexos serão restritos a matérias de natureza científica,
técnica c administrativa.
2. A menos que se disponha diferentemcnte em um
protocolo quanto a seus anexos, o procedimento seguinte será aplicado à proposição, adoçãO e entrada em
vigor de anexos adicionais à presente Convenção ou
de anexos a um protocolo:
a) anexos à presente Convenção poderão ser propostos e adotados em obediência ao procedimento estabelccido no artigo 9, parágrafos 2 e 3 , enquanto que
anexos a qualquer protocolo poderão ser propostos e
adotados de acordo como o procedimento estabelecido
no artigo 9, parágrafos 2 e 4;
b) qualquer parte que não aprove um anexo adicional
à presente Convenção. ou um anexo a qualquer protocolo em que a mesma seja parte, deverá disso notificar
o Depositário, por escrito, dentro de seis meses da data
de comunicação da adoçãO, feita pelo Depositário. O
Depositário comunicará, sem demora, todas as Partes
de qualquer notificação recebida. Qualquer das Partes
poderá, a qualquer momento, suhstituir uma anterior
declaração, de objeção por uma aceitação, e os anexos
entrarão conseqüentemente em vigor para aquela Parte;
e) ao expirar-se o prazo de seis meses da data de
circulação da comunicação pelo Depositário, o anexo
tornar-se-á operativo para todas as Partes da presente
Convenção, ou qualquer protocolo a ela referente, que
não tenham encaminhado notificação nos termos do
subparágrafo (b), acima.
3. A proposição, adoção c entrada em vigor de
emendas a anexos à presente Convenção, ou a qualquer
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protocolo, será sujeita às mesmas normas de procedimento que a proposição, adoção c entrada em vigor
de anexos à presente Convenção ou de anexos a um
protocolo. Os anexos e emendas a estes últimos levarão
em conta, entre outros, considerações pertinentes de
ordem científica e técnica.
4. Se um anexo adicional ou uma emenda a um
anexei acarretar uma emenda à presente Convenção
ou a qualquer protocolo, o anexo adicional ou o anexo
emendado não entrará em vigor enquanto não entrar
em vigor à emenda presente Convençáo ou ao protocolo
em questão.

3, Em seus instrumentos de ratificação, aceitação
ou aprovação as organizaçóes referidas no parágrafo
1 terão de declarar a extensão de sua competência com
respeito às matérias reguladas pela Convenção ou protocolo em questão. Essas organizações também deverão
informar o Depositário de qualquer modificação substancial na extensão de sua competência.

ARTIGO 11
Solução de Disputas
I. No caso de uma disputa entre Partes relativa à
interprctação ou aplicação da presente Convenção, as
partes interessadas buscarão uma solução negociada.
2. Se as partes interessadas não puderem chegar
a um acordo por via de negociação, poderão elas buscar
em conjunto os bons ofícios de uma terceira parte, ou
solicitar a mediação de uma terceira parte.
3. Na ocasião em que ratificar, aceitar. aprovar ou
aderir à presente Convenção, ou em qualquer momento
subseqücnte, um Estado ou organização de integração
econômica regional poderá declarar, por escrito, ao Depositário que, em relação a uma disputa não resolvida
nas condições previstas no parállrafo 1 ou parágrafo
2, acima, o referido Estado ou organização aceita um
ou ambos os meios seguintes, como compulsórios, para
decidir disputas:
a) arbitragem, de acordo com procedimentos a serem
adotados pela Conferência das Partes de sua primeira
reunião ordinária;
b) submissão da rlisputa à Corte Internacional de Justiça.
4. Se as partes não tiverem, de acordo com o parágrafo 3 acima, aceito O mesmo ou qualquer dos procedimentos, a disputa será submetida à conciliação, nos
termos previstos no parágrafo 5, abaixo, a menos que
as partes convenham difcrentemente.
5. Será criada uma comissáo de conciliação com
base no pedido de uma das partes envolvidas na disputa.
A comissão será composta por um igual número de
membros designados por cada uma das partes em jogo
e um presidente escolhido juntamente pelos membros
designados por cada parte. A comissão emitirá um laudo
final e reeomendatório, que as partes considerarão em
boa fé.
6. Os dispositivos deste artigo apliear-se-ão com respeito a qualquer protocolo, exceto quando disposto diferentemente no protocolo em apreço.

ARTIGO 12
Assinatura
A presentc Convenção estará aberta à assinatura para
Estados e organizações de integração econômica regional, no Ministério Federal para Assuntos Estrangeiros
da República da Áustria, em Viena, de 22 de março
de 1985 a 21 de setembro de 1985, e na sede das Nações
Unidas, em Nova Yorque, de 22 de setembro de 1985
a 21 de março de 1986.
.
ARTIGO 13
Ratificação, Aceitação ou Aprovação
1. A presente Convenção e qualquer protocolo estarão sujeitos a ratificação, aceitação ou aprovação por
Estados e por organizações de integração econômica
regional. Instrumentos de ratifieaçáo, aceitação ou
aprovação deverão ser depositados com o depositário.
2. Qualquer organização, dentre as referidas no parágrafo 1 acima, que se torne Parte a presente Convenção ou de qualquer protocolo, sem que seus Estados
membros sejam parte, estará vinculada por todas as
obrigações previstas na Convenção ou no protocolo,
conforme o caso. Na hipótese de organização da qual
um ou mais Estados membros sejam Parte da presente
Convenção. ou de protocolo pertinente, a referida organização e seus Estados mem hros decidirão sobre as respectivas responsabilidades pelo desempenho de suas
obrigações nos termos da Convenção ou protocolo, conforme seja o caso. Em tais casos, a organização e os
Estados membros não terão direito a exercer simultaneamente direitos nos termos da Convenção ou protocolo em questão.

ARTIGO 14
Adesão
L A presente Convenção, e qualquer protocolo,
estarão abertos à adesão para Estados c organizações
de integração econômica regional, a partir da data em
que a Convenção, ou protocolo em questão, tenham
encerrado seu prazo, para assinatura. Os instrumentos
de adesão serão depositados com o Depositário.
2. Em seus instrumentos de adesão, as organizações
referidas no parágrafo 1 acima, terão de declarar a cxtensão de sua competência com respeito às matérias
reguladas pela Convenção ou pelo protocolo em qucstão. Essas organizaçóes também deverão informar o
Depositário de qualquer modificação substancial na cxtensáo de sua competência.
3. Os dispositivos do artigo 13. parágrafo 2, aplicarse-áo a organizações de integração econômica regional
que vierem a aderir à presente Convenção ou a qualquer
protocolo.
ARTIGO 15
Direito de Voto
L Cada Parte da presente Convenção ou de qualquer protocolo terá um voto.
2. Com exceção do previsto no parágrafo 1 acima,
as organizações de integração econômica regional, com
respeito a matérias de sua competência, exercerão seu
direito de voto, com um número de votos igual ao número de seus Estados membros que sejam Parte da Convenção ou do protocolo em questão. Tais organizações
não exercerão seu direito de voto caso seus Estados
membros exerçam o deles, e vise-versa.
ARTIGO 16
Relação entre a Convenção e seus Protocolos
I. Um Estado ou organização de integração econômica regional não pode torna-se parte de um protocolo,
a menos que já scja, ou vcnha a tornar-se ao mesmo
tempo, Parte da Convenção.
2. Decisóes relativas a qualquer protocolo serão tomadas exclusivamente pelas partes do protocolo em
questão.

ARTIGO 17
Entrada em Vigor
I. A presente Convenção entrará em vigor no nonagésimo dia a contar da data de depósito do vigésimo
instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou
adesão.
2. Qualquer protocolo, a menos que se disponha
diversamente no referido protocolo, entrará em vigor
no nonágesimo dia a contar da data de depósito do
décimo-primeiro instrumento de ratificação, aceitação
ou aprovação de tal protocolo, ou adesão ao mesmo.
3. Para Partes que ratifiquem, aceitem ou aprovem
esta Convenção, ou que venham a ela aderir após o
depósito do vigésimo instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, a Convenção entrará em
vigor no nonagésimo dia após a data de depósito pela
referida Partc do instrumento de ratificação, aceitação,
aprovação ou adesão.
4. Qualquer protocolo, a menos que se disponha
diversamente em seu texto, entrará em vigor, para uma
parte que ratifique, aceite ou aprove esse protocolo,
ou vcnha a ele aderir após sua entrada em vigor nos
termos do parágrafo 2, acima, no nonagésimo dia após
a data em que a referida parte tiver depositado seu
instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou
adesão, ou na data em que a Convenção entrar em
vigor para aquela Parte, conforme a hipótese que ocorra
por último.
5. Para os fins dos parágrafos 1 e 2 acima, qualquer
instrumento depositado por uma organização de integração econômica regional não será contado como adicional aos que tiverem sido depositados por Estados
membros da aludida organização.
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ARTIGO 18
Reservas

Não poderão ser feitas reservas à presente Convenção.
ARTIGO 19
Denúncia

1. A qualquer momento após quatro anos da data
em que a presente Convenção tiver entrado em vigor
para uma Parte, esta Parte poderá denunciar a Convenção mediante notificação por escrito ao Depositário.
2. A menos que previsto diferentemente em qualquer protocolo, a qualquer momento após quatro anos
da data em que tal protocolo tiver entrado em vigor
para uma parte, essa parte poderá denunciar o protocolo mediante entrega ao Depositário de notificação
por escrito nesse sentido.
3. Qualquer denúncia dessa espécie terá efeito no
prazo de um ano a contar da data de seu recebimento
pelo Depositário, ou em data posterior que tiver sido
especificada na notificação de denúncia.
4. Qualquer Parte que denuncie a presente Convenção será considerada como tendo igualmente denunciado qualquer protocolo em que seja parte.
ARTIGO 20
Depositário

1. O Secretário-Geral das Nações Unidas assumirá
as funções de depositário da presente Convenção e de
quaisquer protocolos.
2. O Depositário informará as Partes, em especial,
sobre:
a) a assinatura desta Convenção e de qualquer protocolo, e o depósito de instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, em obediência aos artigos
13 e 14;
b) a data em que a Convenção, ou qualquer protoco10, entrará em vigor, nos termos do artigo 17;
c) notificações de denúncia feitas nos termos do artigo 19;
d) emendas adotadas com respeito à Convenção e
a qualquer protocolo, sua aceitação pelas partes e sua
data de entrada em vigor, de acordo com o artigo 9;
e) todas as comunicações relativas à adoção e aprovação de anexos, bem como ao processo de emendas de
anexos, nos termos do artigo 10;
t) notificações, por organizações de integração econômica regional, da extensão de sua competência com
respeito a matérias reguladas pela presente Convenção
e por quaisquer protocolos bem como qualquer modificação da mesma;
g) declarações feitas de acordo com o artigo li, parágrafo 3.
ARTIGO 21
Textos Autênticos
O original da presente Convenção, cujos textos em
árabe, chinês, espanhol, francês e russo, são igualmente
autênticos, será depositado junto ao Secretário-Geral
das Nações Unidas.
EM TESTEMUNHA DO QUE, os abaixo-assinados,
devidamente autorizados para tal fim, assinaram a presente Convenção.
Feito em Viena,
aos 22 de março de 1985.
ANEXO I
Pesquisas e Observações Sistemáticas

1. As Partes da presente Convenção reconhecem
como temas científicos mais importantes:
(a) a modificação da camada de ozônio, que resultaria numa mudança da quantidade de radiação solar
ultravioleta com efeitos biológicos (UV-B) que alcança
a superfície da Terra, e potenciais conseqüências para
a saúde humana, organismos~ ecossistemas e materiais
úteis para a humanidade;
(b) a m~dificação na distribuição vertical de ozônio,
que podena alterar a estrutura de temperatura da atmosfera' e potenciais conseqüências para as condições
metereológicas e o clima.
2. As Partes da presente Convenção, nos termos
do artigo 3, devem cooperar na realização de pesquisas
e observações sistemáticas, bem como na formulação

de recomendações para futuras pesquisas e observações
em áreas como:

(a) Pesquisas física e química da atmosfera
(i) modelos teóricos abrangentes: mais amplo desenvolvimento de modelos que considerem a interação entre processos radioativos, dinâmicos e químicos; estudos
dos efeitos simultâneos de várias espécies, quer criados
pelo homem, quer de ocorrência natural, sobre o ozônio
atmosférico; interpretação de conjuntos de dados de
mensuração, via satélite ou outros meios; avaliação de
tendências em parâmetros geofísicose atmosféricos,
bem como desenvolvimento de métodos para atribuir
mudanças nesses parâmetros para causas específicas;
(ii) estudos de Laboratório de: coeficientes de taxa,
perfis de absorção e mecanismos de processos químicos
e fotoquímicos troposféricos e estratosféricos; dados
espectroscópicos para apoiar mensurações de campo
em todas as regiões espectrais aplicáveis;
(iii) mensurações de campo: concentração e fluxos
dos principais gases, tanto de origem natural como antropogênica; estudos sobre a dinâmiva atmosférica;
mensurações simultãneas de espécies fotoquimicamcnte
relacionadas, até a camada limítrofe planetária, com
a utilização de instrumentos de uso local ou por via
de controle remoto; intercomparação de diferentes sensores, inclusive mensurações correlativas coordenadas
para instrumentação por satélite; campos tri-dimensionais de constituintes atmosféricos, de fluxos espectral
solar e dos parâmetros metereológicos;
(iv) desenvolvimento de instrumentos, inclusive sensares por via de satélite e não-satélite para constituintes
atmosféricos, fluxo espectral solar e parâmetros metereológicos;
(b) Pesquisa sobre os efeitos na saúde, biológicos e
de fotodegradação
(i) o relacionamento entre a esposição humana à radiação solar visível e ultravioleta c, por outro lado,
(a) o desenvolvimento de câncer de pele dos tipos nãomelanoma e melanoma e (b) os efeitos sobre o sistema
imunológico;
(ii) Efeitos da radiação, UV-B, inclusive dependência de comprimento de onda, sobre: (a) safras agrícolas, florestas e outros ecossistemas terrestres, e (b)
a cadeia nutritiva aquãtica e áreas de pesca, bem como
possível inibição da produção de oxigênio por fitoplâncton marinho;
(iii) mecanismo atráves dos quais a radiação UV B age sobre matérias, espécies e ecossistemas biológicos, inclusive: relacionamento entre dose, coeficiente
e respectiva resposta; "photorepair", adaptação e proteção;
iv) estudos de aspectros de ação biológica e da resposta espectral mediante uso de radiação policromática,
de modo a incluir possíveis interações das regiões de
vários comprimentos de onda;
(v) a influência da radiação UV - B sobre: sensibilidades e atividades de espécies biológicas importantes
para o equilíbrio biosférico; processos primários, como
fotossíntese e biossíntese;

(vi) a influência da radiação UV - B sobre a fotodcgradação de poluentes, produtos químicos Agrícolas
e outros materiais;
(c) Pesquisa sobre os efeitos no clima
(i) Estudos teóricos e de observação sobre os efeitos
radiativos do ozônio e outras espécies, bem como o
impacto em parâmetros climáticos, tais como temperaturas de superfícies terrestres e oceáuicas, padrões de
precipitação, intercâmbio entre a troposfcra e a estratosfera;
(ii) A investigação dos efeitos de tais impactos climáticos sobre vários aspectos da atividade humana;
(d) Observações sistemáticas sobre:
(i) A situação da camada de ozônio (isto é, a variabilidade espacial e temporal total do conteúdo total de
coluna e da distribuição vertical), tomando plenamente
operacional o sistema Global da Observação do Ozônio,
baseado na integração entre satélites e sistemas baseados em terra;
(ii) Às concentrações troposfericas e estratosféricas
de gases para as famílias HO" NO" Cf, e de carbono;
(iii) A temperatura, desde o solo até a mesosfera,
utilizando tanto os sistemas de terra como os de satélites;
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(iv)
fluxo solar em cumprimento de ondas ao atingir a atmosfera terrestre, e a radiação termal ao deixá-Ia,
utilizando mensurações por satélites;
(v) O fluxo solar em cumprimento de ondas ao atingir
a superfície da Terra na amplitude ultra-violeta com
efeitos biológicos (UB-B):
(vi) Propriedades a distribuição do aerossol, desde
o solo até a mesosfera, mediante utilização de sistemas
baseados em terra, terrestres e de satélites;
(vii) Variáveis importantes climaticamente, por meio
de manutenção de programas de mensurações de alta
qualidade da superfície meteriológica;
(viii) Espécies, temperaturas. fluxo solar e aerossóis
que utilizem métodos aperfeiçoados para analisar dados
globais.
3. As Partes da presente Convenção, tomando em
consideração às necessidades particulares dos países em
desenvolvimento, devem cooperar na promoção do treinamento científico e técnico adequado que se torne
necessário para à participação em pesquisas e observações sistemáticas esboçadas no presente anexo. Deverá
ser dada particular ênfase à intercalibração dos instrumento~ de observação c métodos destinados à produção
de conjuntos de dados científicos comparáveis a padronizados.
4. As seguintes substâncias químicas, de origem natural e antropogênica, elcncadas abaixo sem ordem de
prioridade, têm presumidamente o potencial de modificar as propriedades químicas e físicas de camada de
ozônio.
(a) Substâncias de grupo de carbono
(i) Monóxido de carbono (CO)
monoxído de carbono tem importantes fontes natu~ais e antropogênica~, e provavelmente desempenha um
Importante papel dIreto na fotoquímica troposférica,
bem como um papel indireto na fotoquímica estratosférica.
(ii) Dióxido de carbono (C02)
dióxido de carbono tem importantes fontes naturais
e antropogênicas, e afeta o ozônio estratosférico ao
influenciar a estrutura térmica da atmosfera.
(iii) Metano (CH4)
O metano tem fontes tanto naturais como antropogênicas, e afeta o ozônio tanto troposférico COmo estratosférico.
(iv) Espécies de hidrocarbonos sem metano
Às. espécies de hidrocarbonos sem metano, que são
eonstltuldas de um grande número de substâncias quími-
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cas, têm fontes tanto naturais como antropogênicas.

e desempenham um papel direto na fotoquímica troposférica, além de papel indireto na fotoquímica estratosférica.
(b) §ubstâncias do grupo do nitrogêneo
(i) Oxido nitroso (N20)
Às principais partes do (N20) são naturais, mas as
contribuições antropogênicas estão se tornando cada
vez mais importantes. O ôxido nitroso é a fonte primária"
do (NOX) estratosférico, que desempenha um papel
vital n,! controle de qualidade de ozônio estratosférico.
(ii) Oxido de nitrogênio (NO,)
As fontes do NO, ao nível do solo representam um
papel direto decisivo somente nos processos fotoquímicos troposféricos, bem como um papel indireto na
fotoquímica da estratosfera, ao passo que injeções no
NO, próximas à tropopausa podem levar diretamente
a mudaoça no ozônio das camadas superiores da troposfera e estratosfera.
(c) Subst,incias do grupo do cloro
(i) Alcanos completamente halogenados, por exemplo:
CC14', CFCl,(CFC-ll, CF,<::1,(CFC-12), C,F,CI,
(CFC·1l3), C,F,CljCFC-114)
Os alcanos completamente halogenados são antropogênicos e agem como uma das fontes de ClO" que desempenha papel vital na fotoquímica do ozônio, especialmente na região da altitude de 30 a 50 km.
(ii) Aleanos parcialmente halogenados, por exemplo:
CH,CI, CHF ,CI (CFC-22), CH,CCI3' CHFC1 2
(CFC-21)
São naturais as fontes de CH3Cl, ao passo que os
outros aleanos parcialmente halogenados mencionados
acima são de origem antropogênica. Esses gases também atuam como uma fonte de CIO, estratosférico.
(d) Substâncias do grupo do bromo
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Alcanos completamente halogenados, por exemplo:
CF3Br
Esses gases são antropogénicos e agem como uma
fonte de BrO" que se comporta de maneira similar ao
elO,.
(e) Substância do grupo de hidrogênio
(i) Hidrogênio (H,)
O hidrogênio, cuja origem ê natural e também antropogênica, desempenha papel de menor importância na
fotoquímica estratosférica.
(ii) Água (H,O)
A água, que tem fonte natural, desempenha um papel
vital na fotoquímica tanto da troposfera como da estratosfera. Fontes locais de vapor dágua na estratosfera
incluem a oxidação de metano e, em grau menor, de
hidrogênio.
ANEXO II
Intercâmbio de Informações

1. As partes da presente Convenção reconhecem
que a coleta e o uso compartilhado de informações
é um importante meio de implementar os objetivos desta Convenção e de garantir que sejam adequadas e
eqüitativas quisquer ações que venham a scr tomadas.
Em virtude disso, as Partes devem intercambiar informações nos campos científico, técnico, sócio-econômico, comercial e jurídico.
2. As Partes da presente Convenção, ao decidir que
informações devem ser colctadas e compartilhadas, devem levar em consideração a utilidade das referidas
informaçõcs, bem como os custos em obtê-las. As Partes
reconhecem ainda que a cooperação, tal como prevista
nestc anexo, tem de ser compatível com as leis, regulamentos e práticas nacionais que dizem respeito a patentes, segredos comerciais, bem como à proteção de informações confidenciais e de marca registrada.
3, Informações científicas
Que incluem informações sobre:
(a) Pesquisa, tanto a planejada como a um curso,
governamental ou particular, para facilitar a coordenação de programa de pesquisas, de modo a tornar
mais cfetivo o uso de recursos nacionais e internacionais
disponíveis:
(b) Os dados sobre emissões necessários para pesquisas;
.
c) Rcsultados científicos divulgados em publicações
especializadas sobre como operam a física e a química
da atmosfera terrestre, e dc como isso é suscetível de
mudança, em particular no que diz respeito à situação
da camada do ozônio e aos efeitos sobre a saúde humana, o meio ambiente e o clima, que resultariam de
modificações.
No total do conteúdo da coluna ou na distribuição
vertical de ozônio.
(d) A avaliação dos resultado de pesquisas e recomendações para pesquisas futuras.
4. Informações técnicas
Que incluem informações sobre:
(a) A disponibilidade e os custos de substitutos químicos e de tecnologias alternativas para reduzir as emissões de substâncias modificadores do ozônio e pesquisas, planejadas ou em curso, referente ao assunto.
(b) Limitaçõcs e riscos envolvidos no uso de substitutos químicos ou de outra f\atureza e de tecnologias
alternativas.
5. Informações sócio-econômicas e comerciais sobre
as substâncias referidas no anexo I
Que iucluem informações sobre:
(a) Produção e capacidade de produção;
(b) Usos e padrôes de uso;
(c) Importações/exportações;
(d) Custos. riscos c bcnefícios de atividades humanas
que possam indiretamente modificar a camada de ozônio. e dos impactos de medidas regulamentadoras tomadas, ou que possam vir a ser tomadas, para controlar
tais atividades.
.
6. Informações jurídicas
Que incluem informações sobre:
(a) Leis e medidas administrativas nacionais, bem
como estudos jurídicos relativos à proteção da camada
de ozônio;
(b) Acordos internacionais, inclusive bilaterais; que
digam respeito à proteção da camada de ozônio.
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(c) Métodos e modos de licenciamento e disponibilidade de patentes ligadas à proteção da camada de
ozônio.

voto cada. Ela eutende ainda que o artigo 15 não permite qualquer voto duplo por organizações de integração cconômica regional e seus respectivos Estadosmembros, isto é, que as organizações de integração
econômica regionais jamais poderão votar concomitantementc com scus Estados-membros que sejam parte
na convenção ou no protocolo pertinente, e vice-versa.

DECLARAÇÕES
Feitas no momento da adoção da Ata Final da Confe·
rência de

Plenipotenciários sobre a Proteção da Camada de Ozônio
(')

1. As delegações da Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Dinamarca, Finlândia, França, Itália, Nova Zelândia, Noruega, Países Baixos. Reino Unido da
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, RFA, Suécia e Suiça
expressam seu pesar pela ausência, na Convenção de
Viena para a proteção da Camada de Ozônio. de qualquer dispositivo para a solução compulsõria de disputa
por terceiras partes. a pedido de uma parte. Agindo
coerentemente com sua defesa tradicional de tal procedimento, cssas delegaçõcs apelam para todas as partes
na eonvenção, no sentido de que façam uso da possibilidade de uma declaração nos termos do artigo 11, parágrafo 3, da convenção.
2. A dclcgação do Egito reitera a importâucia atribuída por seu governo aos esforços internacionais e
uacionais no sentido de proteger o meio ambiente, inclusive a camada de ozônio. Por tal razão, paticipou
desde o início no trabalho preparatório para a Conferência dc Plcnipotenciários sobre a Proteção da Camada
de Ozônio, bem como na adoção da convenção e resoluções. Embora partilhando no consenso sobre o artigo
I da convenção, a delegção do Egito entende o parágrafo 6 daquele artigo como sendo aplicável a todas
as organizações regionais, aí incluídas a Organização
da Unidadc Africana c a Liga dos Estados Árabes,
desde que satisfaçam as condições estabelecidas no referido artigo, a saber, que tenham competência a respeito
de matérias reguladas pela convenção e tenham sido
devidamente autorizadas por seus Estados-membros,
de acordo com suas normas internas de procedimento.
Embora partilhando do conseuso com respeito ao artigo
2 da convenção, a delegação do Egito declara que a
primeira sentença do parágrafo 2 do referido artigo
deveria ser lida à luz do terceiro parágrafo preambular.
Embora participando do consenso sobre a Resolução
n' 1. sobre Procedimentos Institucionais e Financeiros.
a delegação do Egito declara que a aprovação do terceiro parágrafo preambular da mesma resolução não prejudica sua posição a respeito do método de ratear contribuições entre os Estados-membros, com particular refe- .
rêneia à opção 2, quc havia apoiado durante as discussões sobre o documento preparatório UNEPI
WG .94/13, segundo a qual 80% dos custos seriam cobertos pelos países industrializados. e os restantes vinte
por ccnto rateados entre os Estados-membros, com base
na escala das Nações Unidas.
3. Com referência à Resolução n' 2 sobre um protocolo relativo aos c1orofluorcarbonos. a delegação do
Japão é de opinião de que uma decisão se deve ou
não ser continuado o trabalho sobre um protocolo deveria aguardar os resultados do trabalho do Comitê Coordenador sobre a Camada de Ozônio. Em segundo lugar,
com respeito ao parágrafo 6 da resolução supra-mencionada, a delegação do Japão é de opinião de que
cada país deveria decidir por si próprio como controlar
as emissões de clorofluorcarbonos.
4. A delegação da Espanha declara que, de acordo
com a intcrprctação pelo Presidente da Conferência
em seu pronunciamento de 21 de março de 1985, seu
governo entende o parãgrafo 6 da resolução sobre um
protocolo relativo a c1orofluorcarbonos como estando
dirigida exclusivamente aos próprios países individuais,
aos quais se encarece que controlem seus limites de
produção do uso. e .não a países terceiros ou a organizações regionais em relação a tais países.
5. A delegação dos Estados Unidos da América declara entender o artigo 15 da Convenção como significando qne as organizaç<íes de integração econômica
regional de que nenhum Estado-membro seja parte da
convenção ou de um protocolo pertinente, terão um
(*) A conferência admitiu que as declarações contidas nos pará-

grafos 1 a 3, tal como apresentadas em 21 de março de 1985,
bem como as declarações contidas nos parâgrafos 4 e 5. tal
como apresentadas em 22 de março de 1985, deveriam ser
incluídas em anexo à Ata Final.

Aviso n" 053-SAP.
Em 10 de fevereiro de 1989
À Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF
Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa secretaria a
mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, acompanhada de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, relativa ao texto da Convenção de Viena para a Proteção
da Camada dc Ozônio, de 1985, e o Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de
Ozônio, de 1987.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração.
- Ronaldo Costa Couto, Ministro Chefe do Gabinete
Civil.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N- 43·A, de 1988
(Do Sr. Ricardo Izar)
Cria o Grupo Parlamentar Brasil-República da
China-Taiwan; tendo parecer da Mesa pela aprovação, com emenda.
(Projeto de Resolução n' 43, de 1988, a que se
refere o parecer.)
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1.' Fica criado, como serviço de cooperação
interparlamentar, o Grupo Parlamentar Brasil-República da China.
Parágrafo úuico. O grupo parlamentar ser:; composto
por membros do Congresso Nacional que a ele aderirem.
Art. 2\' O grupo parlamentar reger-se-á pelo seu
estatuto, a ser aprovado na primeira assembléia geral
ordinâria, cujas disposições deverão rcspcitar a legislação interna em vigor e atuarâ sem ônus para a Câmara
dos Deputados.
Art. 3' Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Justificação
Crescer é ocupar espaços. Consciente disso é que
o Brasil optou por ser uma sociedade aberta, de democracia pluralista e de economia descentralizada, sem
alinhamentos com blocos militarcs.
Neste contexto de política externa, o Brasil tem interesses globais que transcendem os limites rígidos do
hemisfério oriental ou do hemisfério ocidental. A política de intercâmbio com outros países procura eliminar
todo e qualquer constrangimento econômico ou político.
A política externa adotada pelo Brasil, nos últimos
anos, vem se pautando por esta linha de ação, visando
a criação de um espaço econômico ampliado. Medidas
que visem a integração com qualquer nação do mundo
é bem vista e aceita, principalmente quando representa
um esforço de exportação de nossas matérias-primas
e produtos manufaturados.
Considerando o grande interesse da República da
China - hoje, uma das mais prõsperas e florescentes
economias do mundo-em ampliar as relações de troca
c compartilhar sua experiência de desenvolvimento. do
comércio exterior com o Brasil, o Congresso Nacional
não pode ficar à margem. Compete a nós do Poder
Legislativo contribuir na abertura dcstes espaços.
A criação do Grupo Parlamentar Brasil-República
da China não ê um fim em si mesmo. Como um "serviço
de cooperação interparlamentar", o grupo poderá inccntivar o aprofundamento das relações de amizade
entre os dois países, ao tempo em que ajuda a intensificar o intcrcâmbio comercial já entre ambos.
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Acreditamos que a iniciativa do Poder Legislativo.
com a criação do Grupo Parlamentar Brasil- República
da China, permitirá a abertura de novos espaços para
a ampliação do mercado exportador brasileiro. acima
de questões ideológicas.
BrasJ1ia.
de
de 1988. - Ricardo Izar.
GRUPO PARLAMENTAR BRASILREPÚBLICA DA CHINA -TAIWAN
ESTATUTO
Da Denominação, Sede, Foro,
Fins e Duração
Art. 1" O Grupo Parlamentar Brasil-República da
China. doravante denominado grupo parlamentar, com
sede e foro na Capital da República, com tempo de
duração ilimitada, com patrimônio e responsabilidade
distintos de seus associados, é reconhecido como serviço
de cooperação interparlamentar.
Ar!. 2" São finalidades do grupo parlamentar:
I - promover O intercâmbio de experiências parlamentares entre membros do Congresso Nacional do
Brasil e o Poder Legislativo da República da China;
II - incentivar o aprofundamento das relações comerciais entre os dois países;
!lI - conservar as fontes culturais comuns;
IV - promover eventos de natureza cultural c parlamentar. de interesse de ambos os países;
V - outros. que forem definidos por Seus membros.
em assembléias.
Do Patrimônio
Ar!. 3' O patrimônio do grupo parlamentar será
constituído de:
I - contribuições periódicas dos seus membros;
I! - auxJ1ios, doações e subvenções recebidas de pessoas físicas ou jurídicas, interessadas em colaborar com
os objetivos da entidade;
IH - auxílios. doações e subvenções recebidas do poder público.
Dos Sócios

Ar!. 4° O grupo parlamentar é composto de:
I - membros do Congresso Nacional que lhe derem
apoio e adesão e tiverem seu nome aceito pela Comissão
Diretora:
11 - parlamentares da República da China. desde
que haja reciprocidade de tratamento em entidade assemelhada.
Art. 5" São as seguintes as categorias de sócios:
I - fundadores: aqueles que assinarem a ata de constituição do grupo parlamentar;
I l - efetivo,: aqueles que assim forem aceitos pela
Comissão Diretow;
IH - honorários: os que, flor decisüo da Comissão
Diretora. tiverem prestado serviços relevantes à enti
dade;
IV - correspondentes: os parlamentares da Rept!blka da China que manifestarem essa intenc;ão e sejam
aceitos pela Comissão Diretora.
1" - Ao filiar-se. o parlamentar aceita os objetivo:'.
do grupo parlamentar previstos neste estatuto.
'.j 2" 05 sócios não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigaçães contraídas pelo grupo
parlamentar.
- 'J 3' Terão direito a voto tão-somente os sócios fundadores e sócios efetivos.
w

Dos órgão:;
Art. 6" São órgãos do grupo parlamentar:
i - a Assembléia Geral;
II - a Comissão Diretora;
IH - o Conselho Fiscal.
Da Assembléia Gerai
Art. 7' A Assembléia, como órgão soberano do
grupo parlamentar, dentro dos limites legais e estatutários. tem poderes para decidir os negócios relativos
ao objeto da entidade e tomar as resolucões convcnientes ao desenvolvimento e defesa desta,'e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.
Parágrafo único. A Assembléia Geral será realizada:
I - ordinariamente. no prazo de dois meses. após
a instalação da legislatura. tendo como finalidade a elei-

çüo da Comissão Diretora. do Conselho Fiscal e Suplentes;
fI - ordinariamente, durante o mês de abril, de cada
ano, para deliberar sobre a prestação de contas feitas
pela Comissão Diretora ao Conselho Fiscal;
li! -extraordinariamente. a qualquer tempo, desde
que convocada pela Comissão Diretora ou por dois terços da totalidade dos sócios fundadores e dos efetivos.
Art. 8" Cada Assembléia Geral será convocada,
com antecedência mínima de 7 (sete) e máxima de 30
(trinta) dias, através de edital publicado em órgão oficial
ou de cartas protocoladas. dirigidas a todos os associados com direitos a voto, indicando-se o local da reunião
e a ordem do dia.
Art. 9" Cada Assembléia Geral será instalada. em
primeira convocação. com a presença da maioria absoluta dos sócios com direito a voto. Se não houver quo·
rum, após meia hora será instalada com qualquer número de presença.
Ar!. 10. As deliberações serão tomadas por votação simbólica ou mediante escrutínio secreto, conforme
fixar a mesa da Assembléia.
Da Comissão Diretora

Art. 11. O grupo parlamentar será dirigido por
uma Comissão Diretora, eleita em Assembléia Geral,
dentre os sócios fundadores e efetivos.
Parágrafo único. A Comissão Diretora será eleita
para um período de 4 (quatro) anos, permitida a reeleição de qualquer dos seus membros para o mesmo ou
para outro cargo.
Art. 12. Compõem a Comissão Diretora:
I - presidente;
I! - vice-presidente;
UI - secretário-geral;
IV -l'.'-secretário;
V -tesoureiro-geral;
VI -1° tcsoureiro_
Ar!. 13. Compete à Comissão Diretora:
I - organizar o programa de atividade do grupo parlamentar:
!I - constituir delegações;
lI! - apreciar pareceres, teses e trabalhos a serem
apresentados em conferências internacionais;
IV - propor alteração dos estatutos;
V - admitir novos sócios;
VI - indicar observadores parlamentares;
VII - conceder qualquer espécie de doação. de ajuda de custos ou representação;
VIII - fixar a contribuição dos membros do grupo
parlamentar;
IX - comunicar, para fins regimentais e providencias
administrativas cabíveis, à presidência das respectivas
Casas do Congresso Nacional. os nomes dos integrantes
de delegaçôes ou observadores parlamentares. bem como de assessores e secretârio que devam acompanhar
as delegações e representaçõe,':
X - escolher () secretário administrativo e fixar su~.
compd(~nci8.;

X~ - resolver os casos omissos neste estatuto~

XH - delegllf iJl) presidente quaisquer de suas competência".
, Arl. 14. As decisócs da Comissão Diretora serão
por maioria de votos. presentes a maioria dos seus membro~,

Ar!. 15. Compete ao presidente:
[-representar-o grupo parlamentar, ativa e passivamente, e-m juízo ou fora dele;
II - con~ocar e presidir as reuniões da Comissão Di-
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II - expedir a correspondência oficial, assinando-a.
quando o caso, juntamente com o presidente;
III - manter os registros administrativos da entidade;
IV - assinar, junto com o presidente, os títulos de
sócios.
Ar!. 18. Compete ao 1" secretário a substituição
do secretário-geral, em suas faltas e impedimentos.
Ar!. 19. Ao tesoureiro-geral compete:
I-assinar, com o presidente, os cheques, ordens
de pagamento e demais papéis relativos à movimentação de numerários do grupo parlamentar;
11 - manter a escrita contábil e fiscal da entidade.
nos moldes da legislação vigente;
111 - orgaoizar e dirigir os serviços de Tesouraria_
Art. 20_ Ao l' tesoureiro compete substituir o tesoureiro-geral em seus impedimentos e faltas.
Do Conselho Fiscal
Art. 21. O Conselho Fiscal será composto de 3
(três) membros efetivos e igual número de suplentes,
eleitos em Assembléia Geral para um mandato de 4
(quatro) anos, permitida a reeleição.
Art. 22. Compete ao Conselho Fiscal:
I - examinar, trimestrahnente, os documentos da
contabilidade e os balancetes semestrais da Tesouraria;
I! - dar o parecer anual sobre o balanço e o relatório
geral da administração;
III - dar parecer sobre a proposta de aumento, alienação ou oneração do patrimônio da entidade;
IV - prestar todas as ioformações sobre a situação
econômico-financeira da entidade,
Disposições Gerais
Art. 23. Todos os membros da Comissão Diretora
e do Conselho Fiscal exercerão seus cargos sem perceber qualquer tipo de remuneração pelo trabalho desenvolvido.
Ar!. 24. Ocorrendo vaga na Comissão Diretora ou
no Conselho Fiscal. será convocada Assembléia Geral
Extraordinária para o preenchimento do cargo vago,
salvo se faltarem menos de 6 (seis) meses para o término
do mandato.
Parágrafo única. Se ocorrer mais de uma vaga, será
necessariamente convocada a Assembléia Geral Extraordinária.
Art. 25. Este estatuto será reformável por decisão
da Assembléia Geral Extraordinária, especialmente
convocada para essa finalidade.
Parágrafo unico. Para a reforma do estatuto será
necessário o voto da maioria absoluta dos sócios fundadores e efetivos, em primeira oportunidade. Se não
for alcançado esse quorum, seni. convocada nova Assembléia, sendo exigível o voto da maioria dos presentes.
Ar!. 26. O grupo parlamentar somente será dissolvido mediante deliberação de Assembléia Geral El;traordimiria, especialmente convocada para essa finaHdade, medianté voto de dois tercos dós sócios fundadores e eÍetivo~~.
"
Parágrafo único. Em caso de dissolução. o seu patrimônio será revertido em favor de associacão beneficentoe. devidamente registrada no Conselh~ Nacional
de Serviço Social. indicada pela Assembléia que decidir
a extinc;à[l.
ArC '27. Este estatuto <enlra em vigor na data de
sua aprovação.
Brasil1n,
de
de 198B.

retorz,:

lU - fazer cumprir as deliberações da Comissão Diretora;
IV - presidir as Assembléias Gerais;
V -integrar. na qualidade de membro nato, qualquer Comissão que venha a s~r instituída;
VI-tomar, éom os demais membros da Comissão
Diretora. as providências necessárias para que o grupo
parlamentar cumpra as suas finalidades e o presente
estatuto seja observado integralmente;
VII - proferir o voto de qualidade.
Art. 16. Compete ao vice-presidente substituir o
Presidente em suas faltas c impedimentos.
Art. 17. Compete ao secretário-geral:
I - secretariar as reuniões da Comissão Diretora;

PARECER DO SR. PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
l' - Relatório
A iniciativa em apreço tem por escopo criar, como
serviço de cooperação interparlamentar. o "Grup8 Parlamentar Brasil-República da China", providência em
torno da qual se reunirão membros das duas Casas do
Congresso Nacional. aberta à adesão também de parlamentares da República da China, de acordo com a minuta de estatuto que acompanha o Projeto.
Depois de abordar o contexto da política externa
brasileira, nos últimos anos e destacar o grande interesse
da República da China em ampliar as relações de trocar
e compartilhar sua experiência de desenvolvimento do
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comércio exterior com o Brasil, o autor da proposição
acentua que o Congresso Nacional não pode ficar li
margem desse processo.
A esse intuito, a criação do grupo "poderá incentivar
o aprofundamento das relações de amizade entre os
dois países, ao mesmo tempo em que ajuda a intensificar
o intercâmbio comercial já entre ambos", consoante
a justificativa do Projeto.
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serão feitos em espécie, vedada a sua conversão em
dinheiro.
Parágrafo único. A fixação de auxílios aos membros
do Congresso Nacional será íeita através de resolução
de plenário em cada Casa legislativa.
Art. 4" Revogam-se as disposiçôes em contrário.
Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. '

11 - Voto do Relator

Justificação

A medida em foco não abriga quaisquer reparos do
ponto de vista constitucional, legal e regimental. tanto
mais que o estatuto do Grupo Parlamentar, a ser aprovado em assembléia geral dos seus membros, deverá
respeitar "a legislação interna em vigor e atuará sem
ônus para a Câmara dos Deputados".
No tocante à técnica legislativa, faz-se necessário
emendar o artigo 3" do Projeto, a fim de fixar a vigência
a partir da publicação do ato e não de sua aprovação,
em face do requisito de publicidade que condiciona
a eficácia dos atos legislativos.
A formação de um grupo parlamentar no quadro
das relações Brasil-República da China antevê-se fértil
de resultados promissores, no encurtamento das distâncias, mais culturais, históricas e econômicas do que geográficas entre os dois povos, contribuindo para intensificar os çontatos e o intercâmbio comercial e de outra
natureza..
Manifestamo-nos, portanto, favoravelmente à proposição, com a emenda de redação anexa.
Sala das Reuniões da Mesa, 1" de dezembro de 1988.
- Maurício Campos, Relator.

A proposição que submetemos à apreciação dos nossos pares no Congresso Nacional vai no sentido de fixar
um parãmetro para a remuneração dos senhores deputados federais e senadores.
A nova Constituição coloca o Poder Legislativo numa
outra perspcctiva e para isso precisamos de transparência não só da atividade política, mas do funcionamento desse poder e, em especial, da remuneração dos
parlamentares, objeto constante de críticas.
Com critérios definidos em lei, com requisitos concretos que enquadrem a atividade parlamentar, poderemos
mudar a imagem do político e da política que, perpetuada a atual situação, continuarão sendo vistas com
desconfiança e descrédito pela opinião pública.
Sala das Sessões, 9 de agosto de 1988. -Paulo Paim,
PT/RS.

111 - Parecer da Mesa

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os S,~nhorcs
Deputados Ulysses Guimarães, Presidente, Maurício
Campos, 1" Vice-Presidcnte (rclator), Paulo Mincarone, 2' Vice-Presidente, Paes de Andrade, 1" Secretário,
Albérico Cordeiro, 2" Secretário e Heráclito Fortes,
3' Secretário, aprovou o parecer do relator, favorável
ao Projeto de Resolução n" 43, de 1988, que "cria o
Grupo Parlamentar Brasil-República da China-Tajwan", com emenda de redação.
Sala das Reuniôes, \" de dezembro de 1988. - Ulysses
Guimarães, Presidente da Câmara dos Deputados.
Emenda da Mesa
Dê-se ao artigo 3" do Projeto a seguinte redação:
"Art. 3" Esta resolução entra em vigor na data
de sua pnblicação."
Sala de Reaoiões da Mesa, l' de dezembro de 1988.
- Maurício Campos, Relator.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 47-A, de 1988
(Do Sr. Paulo Paim)
Dispõe sobre a remuneração dos membros do
Congresso Nacional e dá outras providências; tendo
parecer da Mesa pelo arquivamento,
(Projeto de Resoluçáo n'! 47, de 1988, a que sc
refere o pareccr.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'.' O Congresso Nacional deverá observar, por
ocasião da fixaçâo da remuneração dos deputados federais e senadores, o valor limite de 20 (vinte) salários
mínimos.
'
Parágrafo único. Os reajustes da remuneração percebida pelos membros do Congresso Nacional será idêntica e na meSma época da percebida pelos servidores
públicos civis da União.
Art. 2' A remuneração dos membros do Congresso
Nacional obedecerá aos seguintes requisitos:
a) será idêntica para deputados federais e senadores;
b) sobre cla incidirão os impostos gerais, incluídos
O de renda e os extraordinários;
c) não havcrá nenhuma incorporação ou integração
pecuniária que represente acréscimo, a qualquer título,
da remuneração percebida.
Art. 3' Os am,J1ios creditados em função da atividade parlamentar aos deputados federais e senadores

PARECER DO SENHOR
PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
I - Relatório

O nobre Deputado Paulo Paim apresenta o presente
projeto, propondo limite de 20 (vinte) salários mínimos
para a remuneraçao dos deputados federais e senadores,
com reajuste igual e na mesma época dos servidores
públicos civis da União, incidindo sobre a mesma impostos gerais.
Propõe, também, que não haja nenhuma incorporação ou integração pecuniária que represente acréscimo, a qualquer título, da remuneração percebida.
11 - Vuto do Relator
A matéria in casu é objeto de projeto de decreto
legislativo em tramitação no Congresso Nacional.
Prejudicada, assim, a pretensão do autor, votamos
pelo arquivamento.
Sala das Reuniões da Mesa, I,. de dezembro de 1988.
- Maurício Campos, Relator.
f i - Parecer da Mesa

A Mesa, na rcunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Ulysses Guimarães, Presidente, Maurício
Campos. l' Vice-Presidente (relator), Paulo Mincarone, 2' Vice-Presidente, Paes de Andrade, 1" Secretário,
Albérico Cordeiro, 2" Secretário e Heráclito Fortes,
3" Secretário, aprovou o parecer do relator, pelo arquivamcnto do Projeto de Resolução n'" 47, de 1988, do
Sr. Paulo Paim, que "dispõe sobre a remuneração dos
membros do Congresso Nacional e dá outras providencias".
Sala das Reuniões, l"de dezembro de 1988. - Ulysses
Guimarães, Presidente da Câmara dos Deputados.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 34, de 1989
(Do Senado Federal)
Dispõe sobre a não-aplicação do Decreto Legislativo n° 72, de 1988, na hipótese que especifica.
(Ã Mcsa.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O reajuste de que trata o art. 8" do Decreto
Legislativo n" 72, de 1988, fica limitado até 30 de janeiro
de 1989. a, no máximo, o percentual referente li aplicação do Indiee de Preços ao Consumidor - IPC.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 27 de dezembro de 1988. - Humberto Lucena, Presidente.
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LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES
PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERA TIV A DO BRASIL -

1988

TíTULO IV
Da Orgauização dos Poderes
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIIl
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11l
Das T"eis

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa
será revisto pela outra, em um sõ turno de discussão
e votação, e enviado à sanção ou promulgaçilo, se a
Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.
Panígrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora.

DECRETO LEGISLATIVO
N' 72, DE 1988
Dispõe sobre a remuneração dos membros do
Congresso Nacional e dã outras providências,
O Cvngrcsso Nacional decreta:
Art. l' A remuneração mensal dos membros do
Congresso Nacional constitui-se de:
f - Subsídio:
11- Representação.
Art. 2'" O Subsídio, que corresponde em outubro
à importância de Cz$ 1.566.992,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e seis mil, novecentos e noventa
e dois cruzados), é a retriiJuí,ão devida mensalmente
ao Deputado Federal e Senad0r, a partir da posse, pelo
exercício do mandato parlamentar.
Art. 3' A Representação, que cnrresponde em outubro li importância de Cz$ 1.100.000,00 (um milhão
e cem mil cruzados), é devida mensalmente ao Parlamentar e des.tina-se a compensar despesas pessoais_
Art. 4' E devida ao Parlamentar, no início e no
final de cada sessão legislativa, Ajuda de Custo correspondente ao valor do Subsídio.
Ar!. 5' O Imposto de Renda incidirá sobre todos
os valores previstos neste decreto legislativo, pagos em
espécie, na forma da Lei.
Art. 6' O Parlamentar que, injustificadamente,
não comparecer à sessão do dia deixará de perceber
1/30 (um trinta avos) do Subsídio e da Representação.
Ar!. 7" O Suplente convocado receberá, a partir
da posse, a remuneração a que tiver direito o Parlamentar em exercício.
Parágrafo único. O valor correspondente à Ajuda
de Custo não será devido ao Suplente reconvocado na
mesma sessão legislativa.
Art. 8" Os valores da remuneração dos Deputados
Federais e Senadores serão reajustados, uniformemente, por atos das respectivas Mesas, na mesma data e
no mesmo percentual fixado para os scrvidores da
União.
Art. 9" As contribuições devidas ao Instituto de
Previdência dos Congressistas pelos segurados e a patronal devida pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados serão calculadas sobre o Subsídio.
§ l' As pensões do Instituto de Previdência dos
Congressistas serão calculadas tomando-se por base o
Subsídio cstabelecido neste Decreto Legislativo, observada a legislação em vigor.
§ 2' As Mesas do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados deverão alocar em seus orçamentos recursos

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Fevereiro de 1989

próprios para atendimento das despesas decorrentes da
aplicação deste artigo.
Art. 10. Ficam extintas quaisquer remunerações
acessórias, pagas em espécie, não previstas neste decreto legislativo, exceto a correspondcnte ao auxílio-moradia, enquanto persistir o déficit de imóveis funcionais.
Art. 11. Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao
dia 6 de outubro de 1988.
Art. 12, Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, l' de dezembro de 1988. - Humberto Lucena, Presidente.

SINOPSE
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 27/88
Dispõe sobre a não-aplicação do Decreto Legislativo n' 72, de 1988, na hip6tese que especifica,
Lido no expediente da Sessão de,15-12-88 e publicado
no DCN (Seção II) de 16-12-88. A SSCLS. E ineluído
em Ordem do Dia, apreciação em turno único. Aprovado, após pareceres favoráveis proferidos pelos Senhores Senadores Cid Sabóia dc Carvalho e Wilson Martins,
relatores designados, respectivamente pela CCJ e
CDIR. Leitura da redação final do projeto (relator Senador Cid Sabóia de Carvalho). Aprovada nos termos
regimentais.
Á Câmara dos Deputados com o Ofício SM/N" 432,
de 27-12-88

SM/N' 432
Em 27 de dezembro de 1988
Á Sua Excelência o Senhor Deputado Paes de Andrade
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência,
a fim de scr submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 65, da Constituição Federal,
o Projeto do Decreto Legislativo n' 27, de 1988, constante dos aut6grafos juntos, que "dispõe sobre a não-aplicação do Decreto Legislativo n' 72, de 1988, na hipótese que espccifica".
Aproveito a'oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de minha alta estima e mais distinta
consideração.
,
Senador Francisco Rollemberg, 1° Secretário, em
exercício.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N' 45, de 1989
(Do SI. Darcy Deitos)
Regula o dispositivo na alíuoo "a", in fine, do
inciso X do § 2' do art, 155 da Constituição,
(Ás Comissão de Coustituição e Justiça e de Finanças)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O imposto sobre operações relativa à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) não incide sobre operações que destinem ao exterior produtos industrializados (art. 155, X,
a, da Constituição).
Parágrafo único. Excluem-se do disposto neste artigo os produtos semi-elaborados, constantes da lista anexa a esta lei complementar.
Art. 2' Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 1989. - Deputado Darcy Deitos

LISTA DE PRODUTOS SEMI-ELABORADOS A
QUE SE REFERE
O ART. l' DA LEI COMPLEMENTAR
N'
DE
DE
DE 198
Mercadoria
Abraçadeira de ferro fundido, ferro ou
aço, destinada a unir entre si elementos
tubulares

Posição

73.20

Abraçadeiras, com isolamento, destinadas a tubos isoladores
Abraçadeiras, especialmente destinadas a
reunir os elementos de uma construção,
mcsmo tubulares, de ferro fundido, ferro
ou aço
Abraçadeiras ou flages de fixação, de ferro fundido, ferro ou aço
Abrasivos naturais ou artificiais, em p6
ou em grão, aplicados sobre tecido, papel,
cartolina ou cartão. e outras matérias,
meSmo recortados, cosidos ou unidos de
qualquer forma
Acessórios de painés para forro termoacústico quando vendidos isoladamente:
- perfis de alumínio anodizado
-perfis de alumínio não anodizado
- perfis de ferro galvanizado de seção
não especificada na tabela e dc altura inferior a 80mm
- cantoneiras, prolongadores e suportes, de alumínio
- presilhas de ferro galvanizado
- presilhas de matéria plástica
Acessórios, partes e pcças separadas
para canetas e lapiseiras, com exceção
dos compreendidos naS posições 98.04
Conforme Parecer
Acetato de butila
Acetato de etila
Acetato de polivinila
Diversas, conforme a sua apresentação
Acetona:
- acondicionamento para venda e varejo, com indicação de sna utilizaçáo em
perfumaria e toucador
~cido acético glacial
Acido acetilsalieílico
Ácido cresI1ico ou cresol
Ácido dodecilbenzeno sulfônico
Ácido metafosfórico
Ácido ortofosfórico
4.cido pirofosfórico
Acido sulfúrico
Aço alto-carbono no estado líquido, scgundo a Nota (73-1). letra "c"
Acoplamento com disco duplo para máquina de cortar arame, de alta precisão
Açúcar de beterraba ou de cana, em estado sólido, e outros (mascavo, demerara)
Adesivos auto-colantes, impressos pelo
processo "Silk-screen" (serigrafia), para
fins publicitários e confecção de brindes
de propaganda
Adiciona! composto de cascas de ovos liofilizados e de extrato embrionário de frangos, tambêm liofilizado
-"Dopes"
-"LubrizoI3172"
- "Lubrizol 1459"
- "Lubrizol 3515"
- "Lubrizol 3524"
- "LubrizoI1937"
-;- "Jacetol sb additive"
- "Lubrisol 61()()"
- "Lubrizol 5003"
- "Lubrizol 797"
- "Lubrizol 781."
- "Lubrizol 565"
-"AnglamoI75"
Ágar-ágar
Aglomerante para núcleo ou molde de
fundição à base de produto resinado artificial
Aglutinante para núcleos ou moldes de
fundição:
- não resinosos
- à base de produtos resinosos naturais
38.1.0
Albumina do sangue ou do ovo
Alcaravia (sementes de)
Alcatrões de hulha, lignite ou turfa
Alças para porta-seios

85.27

73.21
73.40

68.06
76.02
76.02
73.11.
76.16
73.40
39.07

e 98.05.
29.14
29.14
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Ál~ool etílico, não desnaturado, com graduação igualou superior a 80' GL
Álcool etílico. não desnaturado, com graduação inferior a 80' GL
Álcool etílico vínico (graduação igualou
superior a 80" GL), não desnaturado:
- qualquer outro
Algas marinhas dessecadas, para alimentação humana
Algodão cardado combinado com juta
oacdada
Algodão em manda, cardado, apresentado em rolos para fins industriais
Algodão não cardado, nem penteado (em
rama)
Alimentadores vibratório de pedras para
serem britadas
'"Alimentadores mecânicos" - transportadores mecânicos contínuos de corrente
Alimentadores vibratórios e "calhas vibratórias" - transportadores mecânicos
contínuos vibrat6rios
Alpaste (pigmento de alumínio para tintas)
"Alprodur 646 1" - resina artificial ou
sintética (polipropileno dorado)
Alumínio em bruto (blocos, lingotes. csferas etc.)
Alvaiade (carbonato btísico de chumbo)
Alvejante ótico à base de estilbeno "UvitexEFT"
Ameixas frescas
08.07
Amêndoas
Amendoim:
-cru

33.06
29.14
29.16
29.06
38.19
28.10
28.10
28.10
28.08
73.15
84.48
1.7.01

49.11.
13.07
38.19
38.14
38.14
38.14
38.14
38.14
38.14
38.14
38.14
38.14
38.14
38.14
38.14
13.03
38.19
38.19
35.02
09.09
27.06
61.11.

Amianto (asbesto)
Amidos e 'réculas:
- de qualquer forma acondicionados
em unidades de até 5 Kg
- modificados por esterifieação ou cterificação
- que constituem produtos de perfumaria ou toucador
- solúveis ou torrados
- transformados em aprestos para indústria têxtil, de papel, de couro ou semelhantes
Amónia:
- acondicionada para venda a varejo,
com indicaçáo de sua utilização em perfumaria ou toucador
-demais casos
Amônia anidra
Amoníaco liquefeito ou em solução
Amortecedores de vibração, para virabequim do motor
Amortecedores para veículos das posições 87.01 a 87.03
Ampolas para soros e artigos semelhantcs, de vidro
Ancinhos, forquilhas e cavadeiras, em geral de aço, sem cabo
Anel suporte, de matérias plástica
Anéis de encosto utilizados em centralizadores de revestimento para furos no solo
Anéis de junção dos segmentos de varas
de pescar
Anêis de segmentos para motores a explosão
"Anglamol 75" - composto orgânico
complexo de zinco, fósforo e enxofre, que
constitui um aditivo para 61eos lubrificantes
Anidrido ftálico
Anidrido maléico
Anidrido plúmbico (bióxido)
"Anidron" - tinta asfáltica, utilizada na
impermeabilização de lajes, caixas d'água
etc.
"Anidrox" - preparação aquosa, à base
de cloreto de cálcio, contendo bentonita,
utilizada para impermeabilização
Anil natural, em honecas

43

22.08
22.09

22.08
14.05
5~.0~

59.01
55.01
84.56
84.22
84.22
32.09
39.02
76.01
28.42
32.05
08.05
12.01
25.24
11.08
39.06
33.06
35.05

38.12

33.06
28.16
28.16
28.16
84.06
87.06
70.17
82.01
39.07
73.40

97.07
84.06

38.14
29.15
29.i5
28.27
32.08
38.19
32.05

44

Animais dessecados
Animais taxidermados
Anis ísementes de)
Ânodos pr6prios para utilização em galvanoplas - tia:
-de níquel
- de cobre ou latão
-de chumbo
-de zinco
-de estanho
Aparas não costuradas de peles sem depilar, curtidas ou preparadas
Aparas, nesgas, tiras de tricô e resíduos
de tecidos
Aparas ou garras de couros de suínos e
bovinos, sem qualquer beneficiamento
Aparas de falso tecido
Aparas de papel "Kraft", para fabricação
de chapas de fibra de madeira
Aparas de vidro
Aparas e resíduos de poliestreno alto impacto
Aparas ou resíduos de peles de coelho
curtidas ou preparadas, não depiladas
Aparas (penas de escrever) e respectivas
pontas
Arame com características para armação
de hastes de óculos
Arame de alumínio
Arame para fixação de molas de assentos
estofados
Ardósia em blocos
Areia revestida de resina fenótica, destinada à confecção de moldes de funição
(processo "shell molding")
Argilas (caulim, bentonita etc., com exclusão das argilas expandidas da posição

99.05
99.05
09.09

68.07)

25.07
65.07
90.03

Armações para chapéus
Armações para óculos
Armações-viveiros. coelheiras e jaulas
não portáteis

Armários embutidos
Aro de arame revestido de borracha (friso
isolado) utilizado na fabricação de pneus
"Aromasol H" - solvente para resinas,
tintas etc.
Arroz pré-cozido
Arruelas de bronze ou de cobre
Arruelas de ferro ou de aço
Artefatos de feltro, empregados como
isolantes acústicos ou termoacústicos
Artefatos de papelão betuminado, para
emprego como armação de revestimentos
plásticos
Artefatos utilizados em geladeira elétrica
ou a qnerosene, de uso doméstico:
Gaveta ou forma para gelo:
- de alumínio
- de plástico
Porta-ovos:
-de alumínio
-de plástico
Gaveta para legumes:
- de alumínio
- de plástico
Asbesto (amianto)
Aspersores ou pulverizadores para conjuntos ou aparelhos de irrigação
Assento para carrinho de bebe
Assentos para veículos
Assentos plásticos para toalete
Astracianita (sulfato de sódio natural)
Azeite de oliveira, virgem
Bacia ou gaveta de alumínio. para gelo
Badiana (semente de)
"Bagagito" - bagageiro interno para autornóveis

Bainhas metálicas para cabos de aço
Banana seca
Bandolciras de couro
Bandoleiras de tecido
Banha e outras gorduras. dc porco, prensadas ou fundidas
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75.05
74.19
78.06
79.06
80.06

Banha e outras gorduras. de porco. prensadas ou fundidas, gorduras de aves domésticas. prensadas ou fundidas. acondicionadas em unidades de até 5 kg
Barbicachos ou barbeias para chapelaria
Barra de contato. para uso em rodapé
eletrificadc,
Barras de alumínio
Barras de alumínio, próprias para construções
Barras isoladas. para usos elétricos

43.02
63.02
05.06
63.02
47.02
70.01
39.02
43.02
98.04
90.03
76.02
73.14
15.14

39.01

73.21
44.23
73.40

27.07
21.07
74.15
73.32
59.02

48.21

76.16
39.07
76.16
39.07
76.16
39.07
25.24
84.21
87.13
94.01
39.07
25.32
15.12
76.15
09.09
87.06
73.40
08.01
42.05
62.05
15.01

Barras ocas de alumínio
Barras ocas de bronze ou de cobre
Barras-guias e correntes de facas para serras de madeira, a motor, de emprego manuaI
Bastão de coral, natural ou reconstituído.
trabalhado
Batente e vedação, de borracha esponjosa, para portas de veículos automotores
Batente e vedação, de borracha, para portas de geladeiras
Bentonita
Bentonita:
-ativada
-expandida
Benzina
Bicarbonato de sódio
Bico, tipo F-115, para mangueira de abastecimento de aviões
Bicos de arado
Bicos inaladores e válvulas para aerossol,
utilizados na aplicação de medicamento
Banha de porco, em latas de 18 kg:
-em bruto
-refinada
Bióxido (anidrido plúmbico)
Bloco de cimento

15.01
65.07
85.l9
76.02
76.08
85.23
76.(16
74.07
84.67
95.05
40.08
40.14
25.07
38.03
68.07
29.01
28.42
84.61
84.24
84.24
15.01
15.01
28.27
68.11

Blocos, lingotes, esferas, etc., ou outras
formas semelhantes, de alumínio em bru-

to
Blocos, linguados, lingotes ou formas semelhantes, de ferro fundido
Bloedita (sulfato de sódio natural)
Borlas, pompons e semelhantes
Borracha e suas manufaturas:
- regenerada
- não vulcanizada
- vulcanizada, mas não endurecida
- endurecida (ebonite)
Borracha sintética
Borracha vulcanizada, em rolo
Borras de saquê
Braçadeiras c cintadorcs, de plástico
Breu de resina (colofônias)
Breu (pez) vegetal
Breus minerais
Brilhantina
Buchas de aço, de montagem, para lagartas de tratores

Buchas de plástico. de embutir na parede
Cacau açucarado, granulado
Cacau açucarado, micropulverizado
Caramelo. sem adição de cacau, para recheio de doces e balas
Carbonato básico de chumbo (alvaiade),
quimicamente puro
Carbonato de bário natural ("whitcrita")
Carbonato de bário precipitado
Carbonato de cálcio:
-natural (cré ou giz)
- precipitado
Carbonato de cálcio natural (giz)
Carbonato neutro de chumbo, quimicamente puro
Carbonato de amônia, quimicamente puro
Carboximetilcelulose. em flocos. grãn!llos, grumos, pedaços ou qualqucr outra
forma semelhante. não manufaturada. inclusive resíduo
Carboximetilcelulose, líquida ou pastosa.
inclusive dispersão, emulsão e solução

76.01
73.01
25.32
58.07
40.03
40l0jJ6
40l071á
40l115l6
40.02
40.08
23.03
39.16
38.08
38.10
27.08
33.06

Chapas curvas, de madeira compensada
constituída exclusivamente de folhas de
madeira, destinada ao fabrico de assentos
ou encostos de cadeiras anatômicas. mas
sem qualquer trabalho que as caracterize
como destinadas a esse fim
Chapas de alumínio. imprcssionadas e reveladas
Chapas de alumínio, sensibilizadas em

44.15
37.05

uma face, não impressionadas. monocro-

máticas
Chapas de ferro, para fogão de cozinha,
a lenha
Chapas de madeira aglomerada, revestidas com folha de cloreto de polivinila
Chapas de poliestireno alto impacto
Chapas de poliestireno expandida, revestido na superfície, por meio de colagem
com asfalto, com uma película de feltro
alfáltico e filme de alumínio
Chapas de zinco
Chapas e perfilados de borracha vulcanizada, não endurecida, utilizados como
calços, em dormentes de vias férreas
Chapas, folhas, tiras e perfilados (inclusive os de seção circular), de borracha
vulcanizada não endurecida
Chapas planas, de madeira compensada
constituída exclusivamente de folhas de
madeira, destinadas ao fabrico de assentos ou encostos de cadeiras, mas sem qualquer trabalho que as caracterize como
destinadas a esse fim
Chapas recortadas em forma diferente da
quadrada ou retangular, de poliestireno
alto impacto
Chapas vibradoras, réguas acabadoras,
réguas vibradaras e vigas vibradoras, de
uso manual:
- com motor elétrico incorporado ou
especialmente construídas para receber
motor elétrico, com peso superior a 15
kg
- com motor náo elétrico incorporado
ou especialmente construídas para receber motor não elétrico
- acopladas a qualquer motor por
meio de corrcias, correntes, cremalheiras
e semelhantes ou especialmente construídas para esse fim
-pneumáticas
"Chapisco Hidracor" - mistura de areia
de cal, moída e pigmentos
Cloreto de amônia. quimicamcnte puro
Cloreto de bário, quimicamente puro
Cloreto de benzila
Cloreto de cálcio, quimicamente puro
Cloreto de potássio, qualquer que seja

37.01
73.36
39.02
39.02

39.07
79.03
40.08
40.08

44.15
39.07

85.05

84.49

84.59
84.49
25.22
28.30
28.30
29.02
28.30

o seu grau de pureza, apresentado em ta-

87.06
39.07
18.06
18.06

bletes
Caixa acústica sem alto-falante
Caixa de descarga de aparelho sanitário,
- de amianto-cimento

17.04
28.42
25.11
28.42
25.08
28.42
25.08
28.42
28.42

85.14

sem maquinismo:

-de cerâmica

- de ferro fundido, de ferro ou em aço
- de plástico
Caixas para aparelhos de rádio e televisão
Cal ordinária, hidratada ou extinta e hidráulica
Caldo condensado de cana-de-açúcar
Calhas, condutores e goteiras, de ferro
ou aço, mesmo revestidos ou chapeados
de zinco, usados em construção
Calhas. condutores e goteiras, de zinco,
usados em construção
Calhas, goteiras e condutores, de ferro
fundido, ferro ou aço, mesmo revestidos
ou chapeados de zinco, não preparados
para serem incorporados em construções
metálicas:

68.12
69.10
73.38
39.07
85.15
25.22
17.02
73.21
79.05

39.03
39.03

- calhas e goteiras
- condutores

73.40
73.40
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Calhas, goteiras e condutores, de ferro
fundido, ferro ou aço, mesmo revcstidos
ou chapeados de zinco, preparados para
serem incorporados em construções metálieas
"Calhas vibratórias" - transformadores
mecânicos contínuos vibratórios

Camarão fresco, congelado
Cana-de-açúcar acondicionada
Canela e flores de canela
Canelone, quando recheado com carne
Canelone, quando recheado de outras
substâncias que não a carne
Cantoneiras para pés de mesas, de metal
. comum

"Cansuper" - folha de aço cromado
Capachos grosseiros de matérias para entrançar
Capas ou capinhas para guarda-chuva,
guarda-sol e sombrinha:
- confeccionadas com folhas de matéria plástica artificial
- confeccionadas com tecidos de scda
ou lonita
Capas para chapéus
Capas para encadernação de folhas soltas
ou ou~ras, de papel, cartolina ou cartão
Capas plásticas para selim
Capas (resguardos) para livros, de papel,
cartolina ou cartão
Capotas para jipe
Cápsulas flexíveis para garrafas, de metal
comum

Carbonato básico de chumbo (alvaiade)
Carbonato de cálcio natural (giz ou cré)
Carbonato de cálcio precipitado
Carbonato de magnésio natural (magnesita), mesmo calcinado
Carboneto de silício (carborundum), em
bruto
Carbureto de cálcio
Carcaça de compressor
Carcaça "4 K 6921", de matéria plástica,
usada nas molas dos tratores
Cardamomos
Cargas e misturas para aparelhos extintores de incêndio
Carne conservada por qualquer proccsso,
exceto por refrigeração, congelamento,
salga, salmoura, ressecamento, dcfumação ou acondicionamento em embalagens
hermeticamente fechadas
Carne cozida e congelada, envolta em papel celofane
.
Carne-de-sol
Carne fresca, refrigerada ou congelada
Carne salgada, em salmoura, seca, defumada, embalada em recipientes hermeticamentc fechados
Carne seca
Cartão, cartolina, papel ou tecido, sensibilizados, impressionados ou não, mas
uão revelados:
-

para imagens monocromáticas

- para imagens policromáticas
Cartão especial para confecção de matrizes para máquinas de estereotipia
("flan"):
- em rolos ou tiras cuja largura não
ultrapasse 15 em, ou em folhas de forma
quadrada ou retangular, das quais nenhum lado ultrapasse 36 cm, ou ainda em
folhas cuja forma seja diferente da quadrada ou retangular
- engomado, revestido ou impregnado
- fabricado mecanicamente
Cartão, papel, cartolina ou tecido, sensibilizados, impressionados Ou não, mas
não revelados
Cartões cortados para usos determinados
com exceção dos compreendidos nas posi~
ções 48.10 a 48.14

73.21
84.22
03.03
12.04
09.06
16.02
21.07
83.02
73.12
46.02

39.07
62.05
65.07
48.18
39.07
48.18
87.06
83.13
28.42
25.08
28.42
28.42
28.56
28.56
84.11
39.07
09.08
38.17

16.02
16.02
02.06
02.01
02.06
02.06

37.03
37.03

48.15
48.07
48.01

37.03

48.15

Cartolinas cortadas para usos determinados, com exceção das compreendidas nas
posições 48.10 a 48.14
Cartolinas e cartões, engomados, revestidos, impregnados. coloridos ou impressos (exceto da posição 48.06 e do Capítulo
49), em rolos ou folhas
Cartuchos denominados finca-pinos, para
ferramentas de cravar pinos metálicos
Cartuchos, denominados "paper pots",
feitos de papel, destinados a serem aplicados em viveiros agrícolas
Carvão para pilhas elétricas
Casquinhas para sorvetes:
- de massa de amido, farinha ou fécula
- de biscoito
Cassiterita (minério de estanho)
Castanha-de-caju acondicionadas em embalagem de apresentação
Castanha-do-pará
Castanhas-do-pará, frescas ou secas, com
ou sem casca, acondicionadas em embalagens de apresentação
Centeio misturado com trigo
Cera de carnaúba:
- branqueada ou refinada
Ceras artificiais, inclusive as solúveis em
água
Ceras preparadas, não emulsionadas e
sem solventes
Cerdas de javali e de porco, e seus resíduos
Cerdas para confecção de escovas de dentes, de roupa, de cabelo, e para fins industriais, constituídas de fios dc "nylon" (poliamida), cuja maior dimensão do corte
transversal não ultrapasse 1 mm, e quando o seu peso for inferior a 6,6 mglm (60
"deniers")
Cerdas para confecção de escovas de dentes, de roupa, de cabelo, e para fins industriais constituídas de monofilamentos de
"nylon" (poliamida), de mais de 1 mm
na maior dimensão de sua scçáo transversal
Cerdas para confecção de escovas de dentes, de roupa, de cabelo, e para fins industriais, constituídas de monofilamentos de
"nylon" (poliamida), cuja maior dimensão do corte transversal não ultrapasse
1 mm, c quando o seu peso for superior
a 6,6 mg/m (60 "deniers")
"Cerium mischmetal" ou metal misto de
cério ("mischmetal")
"Cerol TFS" - preparação à base de
emulsão de ceras mineral e vegeral
"Cerol Z" - emulsão acetalpolivinílica
Chá
Chapa autoportante, de alumínio, para
coberturas
Chapa de aço laminada a quente, não revcstida, e com as seguintes espessuras:
- de menos de 3mm
-de 3mm até 4,75mm
-de mais de 4,75mm até 125mm
Chapa de alumínio gravada ou impressa
pelo transporte do processo fotolito
"Chapa de segurança" - peça de zamac
para portas de veículos
Chapa fotográfica plana, em película, impressionada, com efeitos 6ticos de movimentos, em preto e branco, em folha de
tamanho 8" x 12" (20cmx30cm), fixada
cm papel gomado:
- não revelada
Chapa de alumínio, de espessura superior
a 0,20mm
Chapas dc celulóide ou acetato de celulose, impressionadas e reveladas, negativas,
para impressão ou transporte da imagem
para a chapa de alumínio e posterior impressão pelo processo "off-set"
Chapas de cobre, de espessura de mais
de 0,15mm
74.04

48.15

48.07
93.07
48.16
85.24
19.06
19.08
26.01
08.01
08.01
08.01
10.01
15.16
34.04
34.04
05.02

51.01

39.01

51.02
38.19
38.12
39.02
09.02
76.08
73.13
73.13
73.13
84.34
83.02

37.04
76.03

37.05
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Chapas de ferro ou aço, laminados a
quente ou a frio
Chapas de níquel, de qualquer espessura
Chapas e artefatos semelhantes para soldagem:

45

73.13
75.03

não-revestidos interior ou exteriormente de decapantes e de fundentes
Capítulo 73 a 81
- rcvcstidos interior ou exteriormente
de decapantes e de fundentes
83.15
Chapas e grades de chumbo, para acumuladores elétricos
85.04
Chapas fotográficas e películas planas
sensibilizadas, não impressionadas, de
qualquer matéria, exceto papel, cartolina
QU tecido:
- sensibilizadas nas duas faces, para
radiografia
- sensibilizadas em uma face, para
imagem monocromática ou em preto e
branco
- sensibilizadas em uma face, para
imagem policromática
-outras
Chapas metálicas impressas pelo processo
"silk-screen" (serigrafia), para fins publicitários e confecção de brindes de propaganda
Chapas ou folhas de matérias polarizantes
Chapas universais, de ferro ou aço
Charneiras, de metal comum, cspeciais
para armações de óculos
Charneiras para óculos
Chassis para rádios, auto-rádios ou outros
aparelhos das posições 85.13 a 85.15
Chapa de ignição, com trava, para veículos automóveis
Chocolatc em pó
"Chocoleite" ou "Chocomilk" - bebida
constituída de leite, cacau e açúcar
Chumbos para lastrar rodas de veículos
Cilindro utilizado em diferentes tipos de
máquinas, tais como: resfriadores de líquidos, "freezers", máquinas de criodessecação, de congelamento contínuo de
manteiga e derivados do leite etc., passíveis de serem classificadas em mais de
uma posição
Cilindros de chapa dc níquel perfurada,
sem costura, especiais para máquinas contínuas de estamparias de tecidos
Circuitos integrados, monolíticqs ou
"multiships", de emprego em equipamentos eletrônicos em geral
Clarificador de caldo de cana
Cloreto de potássio
Conjunto brilhador de arroz, confeccionado para uso exelusivo, nas indústrias
de moagem
Conjunto brilhador de arroz, que não seja
confeccionado para uso exclusivo nas indóstrias de moagem
"Consoles" - receptáculos para rádio,
utilizados em automóveis
Corante az6ico denominado "Verde 56lido ZaponHLK
Cotovelos de latão
Couro bovino, fresco, simplesmente lavado com água potável
Coxins ou amortecedores, de matéria
plástica artificial, denominados comercialmente "produtos moldados"
Crina animal simplesmente lavada ou deseíÍgordurada, mesmo selecionada por
comprimento
Cromita, em bruto, moída ou em pó
Cruzeta de madeira, destinada a ser colocada em postes de luz
Coco ralado e açucarado
Colofónia (breu e resina)
Colofônia hidrogenada e esterificada com
pentaeritritol, denominada "Pentalyn H"

37.10
37.01
37.01
37.01

49.11
90.01
73.09
90.04
90.03
84.65
85.19
18.06
22.02
78.06

84.65

84.40
85.48
38.19
31.04
84.29
84.25
85.15
32.05
74.08
41.01
39.07
05.03
26.01
44.23
20.06
38.08
38.08
I
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Composto orgânico complexo de zinco,
fósforo e enxofre, denominado "Anglamal 75", que constitui um aditivo para
ólcos lubrificantes
Composto orgânico complexo que constitni um aditivo para 61eos lubrificantes,
usado em laminação e denominado "Lubrizol782"
Composto orgânico nitrogenado, dc alto
peso molecular, denominado "Intermediatc 193.40", utilizado na fabricação de
aditivos para óleos e graxas lubrificantes
Composto organometálico de cálcio, f6sforo, enxofre e zinco, em óleo mineral,
denominado "Lubad 112" que constitui
um aditivo para óleos lubrificantes
Concentrado de pirocloro (minério beneficiado)
Concentrado vitamínico AD2, hidrossolúvel, para uso veterinário, na proporção:
-vitamina "A" 611.111 UI
-vitamina "D2" 91.667 UI
Condimento ã base de glutamato monossódico. inosinato c guanilato
Condimeotos e temperos compostos
Coque e semicoque de hulha, de lignitc
e de turfa
Reforçado com metal
Crina e seus desperdícios
Desperdícios de crina animal
Desperdícios de fios de algodão
Desperdícios de fios de fibras têxteis sintéticas e artificiais
Desperdícios de tecidos de matéria plástica artificial, em tiras
Diamantes em bruto
Difusor para indústria açucareira
Difusores, grelhas, venezianas e outros
terminais de dutos, para sistemas de condieionamento de ar c de vcntilação:
-de ferro
- de alumínio
Disco de poliestireno para baterias elétricas
Dispositivo de sucção para aspirador dc
pó, pneumático
Dispositivo de som para bonecas (vozes)
Distintivos, mesmo esmaltados
Dobradiça de capõ de veículos autom6veis
Dobradiças para móveis estofados
Dutos de ferro ou aço galvanizados:
- com costura

- sem costura
Dutos de ferro ou aço galvanizados, como
isolamcnto de lã de vidro
Dutos não trabalhados, de alumínio:
- com a maior dimensão do corte
transversal não superior a 152mm
- com a maior dimensão do corte
transversal superior a 152mm
Dutos ou tubos de ferro ou aço comum,
com costura, para Hsistema de exaustão"
Dutos simples ou com saídas moduladas,
obtidos de perfis de chapas de aço
Desperdícios e pó, de penas
Desperdícios c resíduos de celuloses regencrada, impropriamente chamada de papel celofone
Desperdícios e resíduos de metais preciosos
Dcsperdícios e resíduos de papel "kraft"
Desperdícios e resíduos de sacos para embalagens, fabricados com matéria-prima
à base de polictileno de baixa densidade
Desperdícios e resíduos de vidro
Desperdícios e sucata de alunínio
Desperdícios e sucata de ferro fundido,
ferro ou aço
Despcrdícios e sucata de níquel
Diluentes e solventes, compostos, para
vernizes ou produtos semelhantes
Dodecilbenzeno
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38.14

38.14

38.19

38.14
38.19

38.19
21.04
27.04
59.04
05.03
05.03
55.03
56.03
63.02
71.02
84.30

73.40
76.16
39.07
84.61
97.02
71.16
83.02
83.02
73.18
73.18
78.18
76.06
76.06
73.18
73.18
ü5.07

39.ü3
71.11
47.02
39.02
70.01
76.01
73.03
75.01
38.J8
38.19

Dodecilbenzeno sulfonado de s6dio em
pasta
Dodecilbenzeno sulfonado de sódio neutralizado
Eixo de comando de válvulas (árvore de
comando de válvula)
Eixo horizontal dc transmissão, para
bombas centrífugas
Eixos de aço, para transmissão de movimentos
Elementos roscados para fixação de peças:
- buchas de fixação, de aço
Eletrodo, de qualquer formato, para máquina elétrica de soldar, que não se constitua no material de deposição
Embalagem, imitando rede, de matéria
plástica artificial (polietileno), destinada
ao acondicionamento de frutas, legumes
e semelhantes
Emblemas, escudos e brasões (aplieações) de fibras sintéticas ou artificiais,
com acabamento bordado na orla
Emblemas, escudos e brasões (aplicações), de fibras sintéticas ou artificiais,
sem acabamento bordado na orla
Encostos ou assentos de cadeiras, fabricados com chapas planas ou curvas, Je madeira compensada constituída exclusivamentc de folhas de madeira
Erva-mate, em forma de chá ou de chimarrão:
- picada em pequeno pedaços ou cancheada
- beneficiada
-em qualquer outra forma de apresentação ou preparo
"Esapon" - preparação tenso-ativa composta de sulfato de sódio de ésteres de
ácido graxo e álcoois de cadeia longa e
abictato de dietileno glico - 88% c ingredientes inerentes - 12%
Esboço de carroçaria, para ônibus, constituído de elcmentos que não tenha ainda
característica de carroçaria incompleta
Esfigmomanômctro desmontado
Esquadrias de alumínio
Esquadrias de ferro ou aço
Esquadrias para construções, de perfis de
PVC com ou sem madeira
Evaporador - componente do sistema do
refrigeração, para veículos autom6veis
Evaporador para câmara frigorífica (sistema de evaporação)
Evaporadores e condensadores destinados exclusiva ou principalmente a aparelhos de ar-condicionado de uso doméstico
Evaporadores (serpentinas evaporadoras), para sistema de condicionamento
central de ar
Exaustor centrífugo (componente para
sistema de exaustão
Extrato tanante de quebraeho
Extrato vegctal aromático, para fabricação de "bitter", marca "Duas Rodas" preparado alcoólico
Extratos (perfumes)
Farelo de mamona
Farinha de castanha-de-caju
Farinhas de peixe, impr6prias para a alimentação humana
Farinhas de peixe, próprias para alimentação humana
Fechadura da tampa do porta-malas de
veículos automóveis

Essência artificial de uva
Essência artificial para as indústrias de
perfumaria e alimentação
Essência de hortelã
Essência de pinheiro
Essência de sassafrás
Essência de terebintina (aguarrás vegetal)
Essência natural (óleo essencial para as
indústrias de perfumaria e alimentação)

38.19
38.19
84.63
84.63
84.63

73.32
85.11

39.07
58.10
58.06

94.01

09.03
09.03
09.03

34.02
87.06
33.06
76.08
73.21
39.07
84.15
84.15
84.12
84.15
84.11
32.01
22.09
33.06
23.04
11.04
23.01
03.02
83.01
33.04
33.04
33.01
38.07
33.01
38.07
33.01

Essências artificiais, destinadas a dar sabar, perfume, e colorido a bebidas e alimentos
Essências líquidas ou concretas (essências
naturais)
Estcarato dc butila
Estearato de cálcio
"Estearato de cálcio" - sabão industrial
Estopas e resíduos de algodão
Estopas c resíduos de juta
Estopas e resíduos de lã
Estores, persianas c gelosias, formados
por làminas de:
-alumínio
- ferro fundido, ferro ou aço
-madeira
- matérias plásticas artificiais
-zinco
Extrato aquoso e desproteinado de sanque de vitelos jovens, contendo ácidos
aminados, peptídios, substratos do ciclo
tricarboxfiico, glicose e outros produtos
do metabolismo intermediário, e usado
como matéria-prima na elaboração da especializada farmacêutica denominada
"Solcoseryl"
Extrato concentrado a1cóolico, comum,
não envelhecido ("Plain British Spirits"),
para fabricação de "Whisky"
Extrato, em solução hidrossolúvel, de medula óssea e tecidos cartilaginosos, "Rumalon" (nome de fantasia)
Extrato (tanante) de castanheiro
Extrato vegetal:

33.04
33.01
29.14
29.14
34.03
55.03
57.03
53.03
76.16
73.40
44.28
39.07
79.06

30.01
22.09
30.01
32.01

- simples

13.03

-composto
- adicionado de outras substâncias, tais
como: ácido lático, ácido fosfórico, ácido
tartárico, ácido cítrico, agentes de conservação, produtos tenso-ativos, sumos de
frutas ou óleos essenciais sem álcool
- preparados desta natureza, que contenham álcool
Extratos e sucos vegetais, destinados a
serem utilizados como matéria-prima:
- de guaraná
- de jurubeba
- de carqueja
- de jatobá
- de catuaba
13.03
- de marapuama
13.03
Extratos fluídos de vegetais, doseados ou
acondicionados para a venda a varejo com
destino a usos terapêuticos ou profiláticos
de (guaraná, jurubcba, carqucja, jatobá,
eatuaba ou marapuama)
Extrator de grampos, com base para assentar sobre uma mesa ou com dispositivo
qualquer de fixação
84.54
Extrator de grampos, manual:
- tipo "espátula"

13.03

- tipo "alicate"
-de mola
Farelos (resíduos) para animais
"Fargelon B" - preparação emulsionante e estabilizante para sorvete
Farinha de feijão
Farinha de frutas classificadas no Capítulo
8' (castanhas-do-pará, castanhas de caju,
nozes, avelãs e amêndoas)
Farinha de osso
Farinhas e pós, de carne, de miúdos, dc
peixes, de crustáceos e de moluscos, impr6prios para alimcntação humana
Farinhas de cercais (com exceção da de
trigo e da de milho)
Farinhas de germes de cereais
Farinhas de glúten, mesmo torradas

21.07
22.09
13.03
13.03
13.03
13.03

30.03

82.13
82.13
82.13
23.02
38.19
11.03
11.04
05.08

23.01
11.01
11.02
11.09
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Farinhas e sêmolas de sagu, de araruta
e de outras raízes e tubérculos, com exceção da de mandioca
Féculas e amidos:
. - de qualquer forma acondicionados, em
unidades de até 5kg
- modificados por esterificação ou por eterificação
- que constituam produtos de perfumaria
ou toucador
- solúveis ou torrados
- transformados em aprestos para a indústria têxtil, de papel, de couro e semelhantes
- transformados em colas, acondicionados
para a venda a varejo, em recipientes de
peso líquido igualou inferior a um quilograma
Fibras de algodão, em rama
Fibras de coco, em bruto
Fibras de sisal eardadas, penteadas ou
com outro tratamento posterior, mas não
fiadas
Fibras de sisal torcidas
Fibras vegetais em bruto
Fibras vegetais, trabalhadas (cardadas,
penteadas ou com outro tratamento posterior), mas não fiadas
Fenol (ácido fênico, ácido carbólico) quimicamente puro
Ferrocianeto de potássio
Ferrocianeto de sódio
Filé de peixe (pargo), eviscerado, congelado, glazeado e embalado hermeticamente
Filé de sardinha ao molho de vinagre, com
pepino, cebola e pimenta, para venda em
embalagens plásticas com duas unidades
ou COm 2 ou 3 quilogramas, conhecido
comercialmente como "rollmops"
Fios de alumínio. nus. cortados em comprimento detenninado
Fios de arame de ferro galvanizado (revestidos de zinco)
Fios de borracha vulcanizada, não endurecida, cuja maior dimensão no corte
transversal exceda de 5 mm
Fios de borracha vulcanizada, não edurecida, cuja maior dimensão no corte transversal seja menor ou igual a 5 mm
Fios' de ligação, com conexão, contato,
pega ou terminal
Fios de ligação, sem conexão, contato,
pega ou terminal
Fluoreto de sódio, quimicamente puro
Folha de alumínio, fixada sobre um suporte de papel, com espessura inferior a 0,2
mm, impressa para embalagens de cigarros
Folhas, chamas, tiras e perfilados (inclusive os de seção circular), de borracha
vulcanizada, não endurecida
Folhas de cobre, com suporte de matéria
plástica (isolite cobreado)
Folhas de matéria plástica artifical (PVC)
estampadas ou não, destinadas a revestir
móveis, armários, paredes etc., denominadas comercialmente "plavidecor"

Folhas de papelão ondulado. com medida
inferior a 36 cm em cada um dos lados
Folhas de papelão ondulado, com medida
superior a 36 em em um dos lados
Folhas de quina rosa ou quina cruzeiro,
secas e acondicionadas em caixas, pesando cerca de 30 gramas
Folhas e ervas não especificadas em qualquer subposição da posição 12.07, secas
e acondicionadas em caixas, pesando cerca de 30 gramas
Fosfato de cálcio natural (fosforita)

11.06

11.08
39.06
33.06
35.05
38.12

35.06
55.01
57.04
57.04
57.07
ou
59.04
57.04
57.04

Fosfato (ortofosfato) trissódico, quimicamente puro
Franjas e galões, destinados a omamentação de vestuário
Friso de acabamento, de fibra de vidro
com poliéster, endurecida, para veículos
automóveis das posições 87.01 a 87.03
Fumo em tabletes, obtido de resíduos de
fumo
Fios de algodão:
- acondicionados para venda a varejo
- combinados com fios de fibras têxteis
sintéticas e artificiais, contínuas e descontínuas. conforme se apresenterrl ou não
acondicionados para venda a varejo
- em novelos
- não acondicionados para venda a varejo
- retorcidos, em chicotes
- retorcidos, engomados, em bobinas
- retorcidos, engomados, em duas cores,
em meadas
- tintos, mercerizados, em cones, espulas
e tubetes
Fios de alumínio
Fios de borra de seda "shappe":
- acondicionados para venda a varejo
- não acondicionados para a venda a varejo
Fios de "chcnille"
Fios de cobre, revestidos de plástico, utilizados especialmente em antenas de televisão

29.06
28.43
28.43
03.01

16.04
76.02
73.14
40.03
40.07
35.23
85.23
28.29

76.04
40.08
74.05

39.02
43.15
48.05
12.07

12.07
25.10

Fios de crina:
- acondicionados para venda a retalho
- não acondicionados para venda a retalho
Fios de ferro ou aço, revestidos, cortados
em dimensões próprias e apresentando algum acabamento nas extremidades que
caracterize esses fios como manufatura ou
obra
Fios dc ferro ou aço, revestidos, para usos
não elétricos
Fios dc fibras têxteis sintéticas c artifi·
eiais:
- contínuas. acondicionados para venda a
varejo
- contínuas, não acondicionados para venda a varejo
- descontínuas (ou de resíduos de fibras
têxteis sintéticas e artificiais), acondicionados para venda a varejo
- descontínuas (ou de rcsíduos de fibras
têxteis sintéticas e artificiais), não acondidanados para venda a varejo
Fios de "nylon" "grilon" (conhecidos como cordonéis)

28.40
58.07
39.07
24.02
55.06

Diversas
55.05
55.05
55.05
55.05
55.05
55.05
76.02
50.07
50.05
58.07
85.23
53.10
53.09

73.40
73.14

51.03
51.01
56.06
56.05
51.01

Gordura bovina
Gordura de porco em pó, emulsificáve!
Gordura de porco, gordura de aves domésticas, prensadas ou fundidas, acondicionadas em unidades de até 5 kg
Gordura de aves domésticas, prcnsadas
ou fundidas, acondicionadas em unidades
de até 5 kg
Gorduras e óleos animais ou vegetais, total ou parcialmente hidrogenados, não-apropriados para alimentação
Gorduras e óleos animais ou vegetais, totai ou parcialmente hidrogenados, próprios para alimentação
Hamburguer
Haste de coral, natural ou reconstituído,
trabalhado
Hastes "Cotonetes", anti-germe, de algodão
Hemoglobina e globulina
Hexano comercial
Hidrolizado de albumina utilizado como
agente espumante na obtenção de isolante
térmico à base de cimento "spumogen"
Hidróxido de potássio (potassa cáustica)
Hidróxido de sódio (soda cáustica)
"HUMKü WHIP BASE 50" - preparado à base de constituintes naturais e
produtos químicos, destinado a emulsionar e tornar espumosos os alimentos ou
preparações alimentares a que sej am adidanados
Húmos fóssil proveniente de Iignita - fertilizante de origem vegetal
"lntermediate 193.40" -composto orgânico nitrogenado. de alto peso molecular,
utilizado na fabricação de aditivos para
óleos e graxas lubrificantes
"Intermediate 0904.51" - mistura complexa de compostos orgânicos, utilizado
na fabricação de aditivos para óleos e graxas lubrificantes
"Intermediate 0909.0" - mistura de compostos orgânicos de função amina, utilizado na fabricação de aditivos
"Intermediate 151.60" - óleo de cachalote, sulfurado, destinado à preparação
de aditivos para óleos e graxas lubrificantes
"'Jacetol SB Additive" (aditivos para
óleos lubrificantes)
Liga cromo-cobalto
Liga metálica (placa) contendo metais
preciosos, para prótese dentária

51.03
ou 59.04
Fios fabricados com fibras de sisal, embebidos em alcatrão, de peso até 2 gim
57.07
Fios fabricados com polipropileno, não
acondicionados para venda a varejo
51.01
Fios revestidos por enrolamento
58.07
Fios, tranças, cabos, tiras. barras e semelhantes, isolados para usos elétricos, com
ou sem peças de conexão
85.23
Fios, varetas e artefatos semelhantes, para soldagem:
- não revestidos interior ou exteriormente
de decapantes e de fundentes
Capo 73 a 81
- revestidos interior ou exteriormente de
decapantes e de fundentes
33.15
Fumo desfiado, picado, migado ou em pó
24.02
Fumo em corda. acondicionado ou não
24.02
Fumo homogeneizado
24.02
Glicerina, inclusive águas e lixívias gliccrinosas:
15.11
- glicerina em bruto
15.11
- glicerina purificada
15.11
- águas e lixívias glicerinosas
35.04
Blobulina e hemoglobina
Glutamato monossódico
29.23

Ligas de metais preciosos para obturação
dentária (em pó ou em pastilhas)
Ligas de ouro em bruto ou semitrabalhadas (inclusive ouro platinado)
Ligas. jarreteiras e artigos semelhantes,
de tecido ou de malhas, mesmo elásticos
"Lubad 112" - composto organo-metálieo dc cãlcio. fósforo, enxofre e zinco,
em óleo minera!, que constitui um aditivo
para óleos lubrificantes
"LubrizoI565" - aditivo para óleo "diesel"
"Lubrizol 781" -aditivo para óleos lubrificantes emulsivos
"Lubrizol 782" - composto orgânico
complexo que constitui um aditivo para
óleos lubrificantes usados em laminação
"'LubrizoI79T' - aditivo para óleos lubrificantes de diferenciais auto-blocantes
"Lubrizol 1459" - apresentando os earacteres e as constantes, próprios de um
aditivo para óleos minerais
"Lubrizol 1937" - aditivo para óleos lubrificantes
"Lubrizol 3172" - aditivo para óleos lubrificantes

15.06
21.07
15.01
15.01
15.12
15.12
16.02
95.05
59.01
35.04
27.10
38.19
28.17
28.17

38.19
31.01

38.19

38.19
33.19

15.03
38.14
31.04
ou Cap.30
71.07
e
71.09
30.05
71.07
61.09

38.14
38.14
33.14
38.14
38.14
38.14
38.14
38.14
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"Lubrizol 3515" - preparação usada comO aditivo nas formulações de óleo lubrificante
"LubrizoI3524" - constitnindo uma preparação usada como aditivo nas formulações de óleos lubrificantes
"LubrizoI5003" - aditivo para óleos lnbrificantes de engrenagens e de corte
"Lubrizol 6100" - aditivo para óleos lubrificantes de motores marítimos
Manufatura de matéria plástica polistirênica
Manufaturas de borracha
Manufaturas de cimento. dc concreto ou
de pedra artificial, mesmo com armadura
metálica, inclusive as manufaturas de cimcnto de escória ou de marmorite
Manufaturas de ferro fundido. de ferro
ou de aço
Manufaturas de gesso ou de composição
à base de gesso
Mannfaturas de malhas não elásticas. sem
borracha
Manufaturas de pérolas naturais, pedras
preciosas ou semipreciosas, ou de pedras
sintéticas ou reconstitnídas
Manufaturas de plástico
Manufaturas de tripas
Manufaturas fabricadas com fios, cordéis,
cordas ou cabos, com exclusão dos tecidos
e artigos de tecidos
Melaço de cana, impróprio para a alimentação humana. utilizado como matériaprima para fabricação de álcool
Minérios de estanho:
- cassiterita
-outros
-resíduos
Mmio (óxido salino de chnmbo), conhecido comercialmente como "zarcão"
Mistura asfáltica. composta de asfalto líquido, pedrisco. pó de pedra e areia
Mistura complexa de compostos orgânicos, denominada "Intermediate 9.4.51",
utilizada na fabricação de aditivos para
óleos e graxas lubrificantes
Mistura concentrada de resíduo de pcixe,
leveduras de cervejarias e destilarias. alfafa, torula, milho e de preto-vitaminas.
destinada ao fabrico de snplementos e rações animais
Mistura de compostos orgânicos de função amina, denominada "Intermediate
9.9.0", utilizada na fabricação de aditivos
Mistura de leitc em pó desnatado e silicato
de alnmínio e de sódio, para emprego como componente na elaboração de pastilhas antiácidas
Mistura de partículas de pó de pedra lavado. areias naturais de diversos tamanhos
e de partículas de óxido de alummio ("Korodur")
Mistura de produtos naturais ("Pisodur")
Mistura de trigo e centeio
Misturas asfálticas e emnlsões de asfalto
Misturas c cargas para aparelhos extintores de incêndio
Mosto de maçã. sem adição de álcool
Nafta aromática solvente, na qual os hidrocarbonetos aromáticos aparecem na
proporção de 98% (noventa e oito por
cento). obtida por ciclização do petróleo
("Espezol I")
Naftaleno
Óleo antracênico
Óleo creosotado:
-mineral
-vegetal
Ólco de babosa, para cabelo
Óleo de cachalote, sulfurado, denominado "Intermediate 151.60", destinado à
preparação de aditivos para óleos e graxas
lubrificantes
Ólco de lavanda, para cabelo

38.14

38.14
38.14
38.14
39.07
Diversas

68.11
73.40
68.10
60.05

71.15
Diversas
42.06
59.06
17.03
26.01
26.01
26.03
28.27
25.17

38.19

23.07
38.19

38.19

38.19
38.19
10.01
27.16
38.17
22.07

27.02
29.01
27.07
27.07
38.09
33.06

15.08
33.06

Óleo de moco!ó
Óleo de rícino:
- demais casos
Óleo essencial de hortelã
Óleo essencial de sassafrás
Óleo perfumado para cabelo
Óleos de peixe
Óleos desinfetantes
Óleos e gorduras animais ou vegetais. total ou parcialmente hidrogenados:
- próprios para alimentação
Óleos essenciais artificiais (essências) para as indústrias de perfumaria e alimentação
Óleos essenciais naturais (essências) para
as indústrias de perfumaria e alimentação
Óleos essenciais ou essências. líquidos ou
concretos (essências naturais)
Óleos vegetais fixos, liquidas ou sólidos.
em bruto:
- próprios para alimentação
-outros
Orégano seco. cortado. esmagado ou pulverizado
"Ossopan" (nome de fantasia) - osso
completo, em pó fino. de animais jovens,
e medula do mesmo. de cor acinzentada
clara:
- para enxerto
- para outros usos
Ouro e suas ligas, em bruto ou semitrabaIhados (inclusive ouro platinado)
Ovos de aves e gemas de ovos, conservados, dessecados on de outra forma preservados, açucarados ou não
Óxido de chnmbo
Óxido de magnésio (magnésia)
Óxido salino dc chumbo (mínio), comercialmente chamado "zarcão"
Painéis de chapas de metal comum, com
mcnsagem de propaganda e publicidade,
fixados sobre paredes cegas ou sobre estruturas em andaimes
Painéis de chapas de metal comum, sem
letras, algarismos ou desenhos, ou seja,
aqueles onde são colocadas, ou coladas.
mensagens publicitárias, comerciais ou
não, fixados sobre paredes cegas ou sobre
estruturas em andaimes
Painéis para forro termocústico, de fibra
de vidro, com moldura metálica
Painéis, pranchas. blocos e semelhantes.
de madeira artificial ou rcconstituída
Palas e barbicachos ou barbeIas, para chapelaria
Palha artificial (ráfia), de matérias têxteis
sintéticas e artificiais
Palmitato de insopropila
Papel estêncil incompleto
Papel impregnado de asfalto, em rolos ou
em folhas
Papel "Kraft", dielétrico. para uso em
condensadores e transformadores:
-cm bobinas com até 15 cm de largura,
pesando até 20 g/m2
-em bobinas com até 15 cm de largura,
pesando mais de 20 glm2
- em bobinas com mais de 15 cm de largura
Papel "Kraft", dielétrico, para uso em
condensadores e transformadores. em bobinas:
- com até 15 cm de largura
- com mais de 15 cm de largura
Papel para cigarros, com 27,5 mm de largura, em bobinas
Papel para encadernação, marcas "white
Glindura" e "Arborfield 195"
Papel para filtração
Papcl para filtração cortado em forma determinada
Papel para filtração, em rolos, com largura aproximada de 6 cm
Papel para forrar paredes

15.06
15.07
33.01
33.01
33.06
15.04
38.11
15.12
33.04
33.01
33.01

15.07
15.07
12.ü7

30.01
30.01
71.07
04.05
28.27
28.18
28.27

83.14

Diversas
70.20
44.18
65.07
51.02
29.14
48.07
48.07

48.15
48.15
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Papel para telecópia:
- não sensibilizado
- sensibilizado
Papel revestido de mistura de ceras e pigmenta inorgânico de cor branca, destinado a ser usado como corretivo, em trabalhos de datilografia, em papel estêncil,
hectográfico e outros conhecidos eomcrcialmentc como "papel corretivo" ou "papel de correção"
Papel "Sublistatic". para estampar tecidos e malhas
Papeis, cartolinas c cartões, cortados para
uso determinado. com exceção dos compreendidos nas posiçõcs 48.10 e 48.14
Papéis, cartolinas e cartões, engomados.
revestidos. impregnados ou coloridos na
superfície ou impressos (exceto os da posição 48.06 e do Capítulo 49), cm rolos ou
folhas.
Papelão simplesmente ondulado
"Paper Pots" - cartuchos feitos de papel
e destinados a serem aplicados em viveiros agrícolas
Passadeiras de congóleo - revestimentos
de pisos, à base de papel e línter, impregnados de asfalto, corados c envernizados
Pasta mecânica de matéria vegetal fibrosa
Pastas à base de gelatina (gelatina copiativa), para reproduções gráficas, para rolos de imprensa e usos semelhantes. mesma em snportc dc papel ou de matérias
têxteis
Pastas ("Quates") e artigos de pasta:
- algodão para maquilagem, limpeza de
pele, uso de barbeiros, cabeleireiros. manicures. etc.
- algodão em manta, cardado. aprcscntado em rolos, para fins industriais
Pastilhas e artefatos semelhantes. para

48.10
48.05
48.02
48.20
48.14
48.11

48.15
49.08
48.15

48.07
48.05
48.16

48.12
47.01

98.09

59.01
59.01

soldagem:
- revestidos interior ou exteriormente de
83.15
decapantcs e dc fundentes
-não rcvestidos interior ou exteriormenCapo 73 a 81
te de decapantes e de fundentes
Pastilhas para pavimentação on revesti69.07
mento. não vidradas nem esmaltadas
Pastilhas para pavimentação ou revesti69.08
menta, vidradas ou esmaltadas
Patês:
-embutidos
- não embutidos
Pavios para acendedores
Pavios para lamparinas. mesmo com f1utuadores
Peças isolantes. constitnídas inteiramente
de matérias isolantes ou que levem simpies peças metálicas de nnião incorporadas na massa, para máquinas, aparelhos
e instalações elétricas, com exclusão dos
isoladores da posição 85.25
Pectina cítrica
Pedras para acendedores
Pele de ovino. em cabelo. preparada. estampada, curtida e razada até 15 mm

48.07

48.15
48.01

48.13
37.03

Peles de animais, em bruto
Peles de porco. fritas
Peles e couros:
- acamurçados
- apergaminhados
Peles e couros:
- depilados
- sem depilar
Peles'e couros acamurçados ou "camurças"
Peles e couros de animais, cnrtidos e preparados
Peleteria, manufaturada ou confeccionada. de peles de bovinos, ovinos, caprinos,
coelhos e outros animais

16.01
'16.02
Diversas
34.06

85.26
13.03
36.07
43.02
Conforme
Parecer
16.02
41.06
41.07
41.01
ou
43.01
Conforme
Parecer
Conforme
Parecer
43.03
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Peleterias sem depilar, curtidas ou preparadas, mesmo apresentadas sob determinadas formas, seus resíduos e aparas não
costurados
Peletizados de nitroglicerina a 1%
Película de matéria plástica
Película de PVC, com adesivo de borracha
Películas planas e chapas fotográficas sensibilizadas, não impressionadas, de qualquer matéria, exceto papel, cartolina ou
tecido:
- sensibilizadas nas duas faces, para radiografia
- sensibilizadas em uma face, para imagem monocromática ou em preto e branco
- sensibilizadas em uma face, para imagem policromática
-

outras

Películas sensibilizadas, não impressionadas, perfuradas ou não, em rolos ou em
tiras:
- sensibilizadas nas duas faces, para radiografia
- para imagens monocromáticas:
a) cinematográfica de 35 mm
b) qualquer outra
- para imagens policromáticas:
a) cinematográfica de 35 mm
b) qualquer outra
Pêlos de texugo e outros pêlos para escovas e Pincéis
Pelúcias e veludos
Penas de aves (e partes separadas)
Penas para escrever (aparos) e respectivas
partes
Penetrantes:
-"Pentest- FIR" -preparação à base
de solvante de baixa evaporação (derivado do petróleo), óleo vegetal neutro,
estearina clorada e material orgânico fluorescente
- "Pentest - V/R" - preparação à base
de óleo mineral, óleo vegetal neutro, esteariclorada, ácido fênico, anilina e tetraIina
- "Pentest - F/AG" - preparação à
base de solvente de baixa evaporação (derivado do petróleo), óleo vegetal neutro,
estearinaclorada, material orgânico fluorescente e álcool graxo
-"Pentest-Y/AG" -preparação à base
de óleo mineral, óleo vegetal neutro, estearina clorada, ácido fênico, tetralina, álcool graxo e anilina
Peptonas
"Peral 290 kg" - aditivo para material
de pintura
Perfilados:
- de alumínio
-de cobre
- de ferro ou de aço
-de níquel
- de aço-ligas ou de aço alto carbono
Perfilados de borracha vulcanizada, não
endurecida, utilizados nas palhetas de
limpador de pára-brisa, de comprimentos
variáveis entre 4 112 "a 24", consoantes
as características dos veículos
Pez (breu) vegetal
Piaçava em rama ou em bruto
Pigmento de alumínio para tintas (alpaste)
Pigmentos corantes inorgânicos adicionados de matérias corantes orgânicas
Pigmentos fluorescentes (corante luminoso)
"Pisodur" - mistura de produtos naturais
Plasma sanguíneo
Potassa cáustica (hidróxido de potássio)
Preparação à base de constituintes naturais e produtos químicos, destinada a

43.02
30.03
Diversas
39.03

emulsionar e tornar espumosos os alimentos ou preparados alimentares a que seja
adicionada.
Preparação à base de etilmetilcetona, silício em pó e estearato de zinco ("Revetest-L")
Preparação à base de fosfato de sódio,
álcool graxo e água ("Remotest-AG")
Preparação à base de óleo mineral, óleo
vegetal neutro, estearina clorada, ácido
fênico. anilina e tetralina ("PentestVIR")

37.01
37.01
37.01
37.01

37.02
37.02
37.02
37.02
05.02
58.04
05.07
98.04

38.19

38.19

38.19

38.19
35.04
38.19
76.02
74.03
73.11
75.02
73.15

4,0.14
38.10
14.03
32.09

38.19
30.01
28.17

38.19

38.19

38.19

Preparação à base de solvente de baixa
evaporação (derivado do petróleo), óleo
vegetal neutro, estearina cloTada, material orgânico fluorescente e álcool graxo
("Pentest-F/AG")
Preparação aquosa:
- à base de metilsilicone, utilizada para
impermeabilização ("Yedosil")
- à base de c!oresto de cálcio, contendo

38.19
38.19

bentonita, utilizada para impermeabiliza-

ção ("Anidrox")
- de carbonato de cálcio, contendo carboximetilcelulose, utilizada para têmpera de
exteriores, como uma caiação ("Yetril")
Preparação-base para goma de mascar
Preparação constituída da mistura de dois
álcoois acíclicos, comercialmente denominada "ENJ-941"
Preparação emulsionante e estabilizante
para sorvete - "Fargelon B"
Preparação para produzir refrigerantes
(extrados)
Preparação para produzir refrigerantes
(matérias-prima industrial)
Preparação â base de arroz, soja e sal,
para sopa ("misso")
Preparações açucaradas (produtos de
confeitaria):
- que contenham cacau
- que não contenham cacau
Preparações e conservas de carnes ou de
miúdos comestíveis
Preparações empregadas na formulação
de aditivos para óleos e graxas lubrificantes
Preparações para alimentação infantil ou
para usos dietéticos ou culinários à base
de farinhas, amidos, féculas ou extrato
de malte, mesmo com adição de cacau
em proporção inferior a 50% em peso
Preparações para lixívias
Preparações para sopas ou caldos
Preparações tensoativas, contendo ou não
sabão
Preparações utilizadas na alimentação de
animais
Resíduos de cerdas de javali e de porco,
de pêlo de texugo e de outros pêlos para
escovas e pincéis
Resíduos de cordéis, cordas e cabos
Resíduos de estanho
Resíduos de fibras de amianto
Resíduos de fibras de amianto misturados
com resíduos de j'ibras de algodão

32.07
32.05

39.19

38.19

Preparação à base de óleo mineral, óleo
vegetal neutro, estearina clorada, ácido
fênico, tetralina, álcool graxo e anilina
("Pentest-Y/AG")
Preparação à base de solvente de baixa
evaporação (derivado do petróleo), óleo
vegetal neutro, estearina clorada e material orgânico fluorescente ("PentestF/R")

37,02

38.19

Resíduos de fibras vegetais
Resíduos de fios ou de fibras têxteis
Resíduos de
Resíduos de
Resíduos de
Resíduos de
Resíduos de

matérias têxteis, em pasta
papel celofane
papel "kraft"
"rayon"
tecidos

38.19
38.19
38.19
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Resíduos e aparas não costurados de peles
sem depilar, curtidos ou preparados
Resíduos e desperdícios de metais preciosos
Resíduos e desperdícios de sacos para embalagem. fabricados com matéria-prima
à base de polietileno de baixa densidade
Resíduos e desperdícios de vidro
Resíduos e estopas de algodão
Resíduos e estopas de juta
Resíduos e estopas de lã
Resíduos e estopas de rami (inclusive esgarçados ou desfibrados de farrapos)
Resíduos e fragmen tos de cerâmica
Resíduos esgarçados ou desfibrados de
farrapos
Retalhos de tecidos de algodão
Retalhos de tecidos de malha, com falhas
de tessitura, de tingimento ou de estamparia
Sêmolas e farinhas de sagu, de araruta

38.19

13.05
17.07
21.05
18.06
17.04

16.02
38.19

43.02
71.11
39.02
70.01
55.03
57.03
53.03
54.02
25.32
57.à4
55.09
60.01

e de outras raízes e tubérculos, com exce-

ção da mandioca
Sêmolas e semelhantes; grãos descorticados, com exceção do arroz sem película;
germes de cereais, inclusive suas farinhas
Gordura de resíduos, de bovinos, em bruto
Gorduras e óleos de peixes e de mamíferos marinhos, mesmo refinados
Hidrossulfito de sódio, quimicamente puro
Hidróxido de potássio (potassa cáustica),
quimicamente puro
Hidróxido de sódio (soda cáustica):
- diluído (1ixívia)
-fundido
- em escamas, inclusive escamas moídas

38.19

49 .

- qualquer outro
Liga de ouro, para obturação dentária,

"Manigold"
Ligas constituídas de ouro, prata, platina,
paladium, cobre e zinco, preparadas especialmente para obturação dentária
Ligas de fios de aço trançados
Massa crua de pão de queijo
Mástique à base de enxofre - cimento
à base de enxofre, para fixação de ferragem em isolador de porcelana.
Mástique à base de enxofre, próprio para
fixação de ferragem em isolador de porcelana, denominado comercialmente "Sulfur-Cement"
Melaço em pó, mesmo descorado, impróprio para a alimentação humana
Molho de maionese
Molho para peixe e camarão, composto
de: maionese, extrato de tomate. salsa.

11.06
11.02

15.06
15.04
28.36
28.17
28.17
28.17
28.17
28.17
30.05
30.05
73.25
19.08
32.12

32.12
17.03
21.04

pimenta, cebola, cenoura, ácido cítrico Ou

19.02
34.02
21.05
34.02
23.07
05.02
63.02
26.03
25.24
25.24
ou
55.03
57.04
Capo 50 a
57
59.01
39.03
47.02
56.03
63.02

suco de limão e água
Molho tártaro, composto de: maionese,
salsa, pimenta, cebola, cenoura, mostarda, açúcar e ácido cítrico ou suco de limão
Nitrato de chumbo
Nitrato de potássio, quimicamente puro:
- com teor de KNO, de 98% ou menos
- qualquer outro
Nitrito de sódio
Núcleos de pó ferromagnético, para bobinas de autoindução, para bobinas de reatância variável e para transformadores de
4eqüência intermediária
Oleos em bruto:
- de soja
- de algodão
- de amendoim
Óleos sulfonados para acabamento de
têxteis e couros
Ç)rtoftalato de butila (dibutilfalato)
Oxido de bário
Óxido de titânio (branco de titânio), vul-

21.04
28.47
28.39
28.39
28.39
28.39

85.01
15.07
15.07
15.07
34.03
29.15
28.18

garmente chamado "alvaiade de titânio":

- tipo anatase
- tipo rutilo
- bicromato de potássio

28.25
28.25
28.47
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Óxido de zinco (branco de zinco)
Óxido de zinco (branco de zinco), vulgarmente chamado "alvariade de zinco"
Papel "Kraft", pesando mais de 20 gim'
e até 35 gim', tinto, sem qualquer impressão ou imprognação, em bobinas, destinado a fabricação de papel carbono, e
cuja largura seja superior a 15 em
Papel resinado, com gravação ou liso. obtido por processo de deposição mecânica
de resina de silicone sobre papel, utilizado
no transporte ou transmissão de massa
de resina polivinilica com plastificante
("Plastisol"), para o fabrico de laminado
de c1orcto dc polivinila com suporte de
tecido
Parafina natural retificada ou semi-refinada
Pasta à base de gelatina (gelatina hectrográfica)
Pasta açucarada de frutas, com adição de
cacau, pronta para consumo imediato produto de confeitaria composto de: pasta
de avelã. açúcar, cacau, leite e desnatado.
gordura hidrogenada, vanilina e lecitina
de soja - nome comercial: "Nucita"
Pasta de celulose, de polpa de madeira.
obtida pelo processo mecãnico ou químico
Resíduo de polietileno de alta densidade
Resíduo de polietileno de baixa densidade
Resíduos de raion. cardados, para uso como algodão em maquilagem
Resíduos ou aparas de peles de coelho,
curtidas ou preparadas, não depiladas
Silicato de cálcio. quimicamente puro
Silicato de sódio. quimicamente puro
Silicone em pó, grãnulos, escamas, pedaços irregulares. massas não coerentes e
formas semelh antes
Silicones líquidos ou pastosos
Soda cáustica (hidróxido de sódio):
- diluído (Iixívia)
- fundido
- em escamas. inclusive escamas muídas
- qualquer outro
Solução de copolímero de metacrilato de
diisopropil aminoctila e metacrilato de Ndecila e 60% em dimetilacetamida (TLF2338-F)
Solução para bateria à base de ácido sulfúrico (água + ácido sulfúrico)
Sulfato cúprico. quimicamente puro.
quando não apresentado em forma de dose, c não acondicionado para venda e varejo
Sulfato de amônio, quimicamente puro
Sulfato de b,írio precipitado, quimicamente puro, quando não apresentado em
forma de doscs e não acondicionado para
venda a varejo.
Sulfato dc cobalto, quimicamente puro
Sulfato de magnésio, quimicamente puro
Sulfato de níquel, quimicamentc puro
Sulfato neutro de sódio (sal de Glauber),
quimicamente puro
"Sulfur Cement" - mástique à base de
enxofre, próprio para fixação de ferragem
em isolador de porcelana
Tecido de tios de fibras têxtcis sintéticas
(acrílico), contínuas, liso, de cor natural.
branqueado ou alvcjado. denominado comercialmente "gaze~fumo com acrílico",
destinado principalmente à cobertura de
plantação de fumo capeiro
Tccido de rami:
- com trama de fio plástico
- com trama de fio plástico e fio de polietileno. contínuos
- com trama de fio plástico e fio de polietileno, descontínuos
Tecidos de algodão, em forma de tiras
espessas e resistentes, cujas larguras não
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28.19
28.19

48.01

ultrapassem 30 cm, com ourelas. destinados à confecção de equipamentos militares
Tecidos de jérsei, de ponto aberto, também conhecido comercialmente como
"tecido de renda", por constituir imitação
de renda
"Tela de algodão"- tecido dc algodão
cru, não mercerizado, para enfardamento
Telas impressas destinadas a serem bordadas. de tamanhos diversos, para almofadas, quadros e tapetes. de tecido de algodão em ponto de gaze
Tinta à base de asfalto
Tinta esmalte (à base de verniz)

"Ciro" luminosa
58.05

60.01
55.09

55.07
32.09
32.09

48.07
27.13
98.09

18.06
47.01
39,02
39,02
56.04
43.02
28.45
28.45
39.01
28.01
28.17
28.17
28.17

39.02
28.08

23.38
31.07

28.38
28.38
28.38
28.38
28.38
32.12

5Ul4
54.05
51.04
56.07

Tintura para cabelo
Naftaleno (naftalina):
- impuro (bruto ou refinado)
- de constituição química definida e apre·
sentado isolado e puro, ou comercialmente puro
Preparação alimentícia derivada da soja,
vulgarmente chamada de "queijo de soja"
ou "requeijão de soja"
Preparações alimentícias compostas 110mogencizadas
Pasta química de madeira. branqueada,
de teor de alfa celulose superior a 93%
e teor de hemicclulose não superior a 5 %
Argamassa refratária aluminosa "Colkar" ou "MR-454"
Argamassa refratcíria aluminosa (de liga
fosfática) "MR-461"
Argamassa refratãria aluminosa (de liga
fostática) "MR·490"
Argamassa refratária básica (de cromo I
"Cicoo"
Argamassa rcfratária básica (de magnesita) "Cimag"
Argamassa refratária - comento refratcírio saico-aluminoso
Argamassa refratária (mistura de argilas
in natura e calcinadas)
Telas plásticas, para aplicação em alto-falantes
Argamassa refratária sólico-aluminosa
"Arpeg-S"
Argamassa refratária sílieo-aluminosa
"Ciro"
Argamassa refratária silicosa "Cipet"
Argamassa "São Caetano" - argamassa
preparada para assentamentos de pisos e
revestimentos cerâmicos
Argamassas não refratárias:
- argamassa fina para revestimentos internos de prédios
- argamassa para acabamento raspado
- argamassa fina para revestimento externo
- granito artificial para diversos tipos de
revestimento
- "Chapisco Hidracor"
- para assentamento de azulejos
Argamassas refratárias saico-aluminosas
"Colpeg-S"; "Colpeg-H" c "Arpeg-H"
"Arpeg-H" - argamassa refratária sílicoaluminosa
"Arpeg-S" - argamassa refratária silicoaluminosa
Cacau em pasta, parcialmente desengor·
durada, sem adição de açúcar (torta de
cacau)
Canela em pó
Carbonato neutra de sõdio (barrilha)
Cianita (minério) bruta ou moída
"Cicon" - argamassa refratária básica
(de cromo)
"Cimag" - argamassa refratária básica
(de magnesita)
Cimento refratário sílico-aluminoso -argamassa refratária
"Cipet" - argamassa refratária silicosa
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33.06
27.07
29.0.1
21.07
21.05
47.01
38.19
38.19
38.19
38.19
38.19
38.19
38.19
39.07
38.19
38.19
38.19
32.12

32.12
32.12
32.12
32.12
32.12
32.12
38.19
38.19
38.19

18.03
09.06
28.42
25.07

38.19
38.19
38.19

argamassa refratária sílico-a38.19

Cloreto de amônia de di-iso-butil-fenoxietoxi-etil-dimetil-benzil-biocida não ocidante para uso em águas industriais
"Magnucide-A"
conr. parecer
Cloreto de metileno, usado para desengraxamento e limpeza de equipamentos
elétricos. marca "Magklen Rápido"
29.02
Cloridato de pivampicilina
29.44
"Coenzima R - 12" desoxi-anenosil-cobalamina)
conL parecer
"Calor" ou "MR-454" - argamassa refratária sílico-aluminosa
38.19
"Colpeg-S e "Copgeg-H" - argamassa
refratária st1ico-aluminosa
38.19
Cominho, em pô
09.09
Couros de bezerro, preparados ou curtidos, tintos ou não
41.02
Couros de bovinos. acamurçados, tintos
ou não
41.06
Couros de bovinos, envernizados
41.08
Couros de bovinos, exceto de bezerros .
preparados ou curtidos. tintos ou não
41.02
Crinas de aqüídeos e bovídeos, não fiadas. branqueadas, tintas, frisadas ou não.
mesmo selecionadas por comprimento
05.03
Crinas de aqüídeos e bovídeos, náo fiadas, simplesmente lavadas ou desengor·
duradas, mesmo selecionadas por comprimento
05.03
Ligas de aço
73.25
"Magklen Rápido" - cloreto de metileno, usado para dcscngraxamento c limpeza de equipamentos elétricos
29.02
"Magnedam-C" massa refratária básica
(de magnesita)
38.19
"Magnekast" - concreto refratário básico (de magnesita)
38.19
"Magnox-C" - produto para tratamento
de águas de caldeiras
38.1'~
"Magnubond - AI" - coadjuvante do
processo de fosfatização
28.39
"Magnucide-A" - biocida não oxidante.
para uso em águas industriais
conf. parecer
"Magnucide-B" biocida não oxidante, para uso em águas industriais
conf. parecer
"Magnus 820-R" - solução auxiliar usada no processo de fosfatização
28.13
"Magnufos" (ortofosfato dissódico)
28.40
"Magnus 1700-B" -óleo usado na operação de corte de metais
27.10
"Mag-Ram 15" - massa refratária
38.19
Manufatura de espuma de poliuretano,
usada em clínica dentária
39.07
Máquina de beneficiar arroz: limpeza,
descorticamcnto, separação, descascamento. brunição, brilhação e ensaque
84.29
Massa refratária à base de magnesita
"Duramag-R"
38.19
Massa refratária aluminosa·de liga gosfática "Lordem-HLF" ou "MR-446"
38.19
Massa refratária aluminosa "Kordan-H"
ou "MR-445"
38.19
Massa refratária básica (de cromo) "Cramolit" c "Cromolit-P"
38.19
Massa refratária básica (de magnesita)
"Duramag-C" oU "MR-448"
38.19
Massa refratária básica (de magnesita)
"Magnedam-C"
38.19
Massa refratária básica pichada "Basidam"
38.19
Massa refratária (chamote simi-isolante)
38.19
Massa refratári~ "Mag-Ram 15"
38.19
Massa refratária sílico-aluminosa "Rodam"
38.19
Massa refratária silicosa"Penelit"
38.19
Moldura de painel de instrumentos, de
metal comum, para veículos automóveis
das posições 87.01 a 87.03
83.02
"MR-461" - argamassa refratária aluminosa (de liga fosfática)
38.19
"MR-490" - argamassa refratária aluminosa (de liga fosfática)
38.19
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"MR-432" ou "Arkor" - argamassa refratária aluminosa
"MR-454 ou "Colkor" - argamassa refratária aluminosa
"MR-42T' ou "Cromkast-PR" - concreto refratário básico (de cromo)
MR-448" ou "Duramag-C" - massa refratária básica (de magnesita)
MR·445" ou "Kordam-H - massa refratária aluminosa
"MR-446" ou "Kordam-HLF" - massa
refratária aluminosa (de liga fosfática)
Óleo fúseI
Óleo usado na operação de corte de mctais, marca "Magnus 1700-B"
Óleos essenciais que sc destinam a dar
sabor, perfume e colorido a bebidas e alimentos
Ortofosfato dissúdico "Magnufús"
Páprica doce, em pó
.
Páprica picante, em pó
Pasta de algodão hidrófilo, acondicionado
para venda a varejo, para uso de cabeleireiros, barbeiros, manicures, etc
Pasta de cacau, parcialmente desengordurado, sem adição de açúcar (torta de
cacau)
Pigmentos inorgânicos:
- à base dc sais de cromo
- à base de sais de molibdeno
- à base de ferro cianeto
- crolnato de zinco
- tetroxicromato de zinco
- à base de sais de enxofre
Pigmentos orgânicos:
- azóicos
- ftalocianinas pigmentos
PÓ de liga de cobre, preparado para fabricação de tinta gráfica
PÓ para arear "Super Saponáceo ONIX"
PÓ para preparação de pudim, composto
de: coco ralado, açúcar, óleo de algodão,
aromatizante, espessante e pró-vitamina
A, marca "Quindim Royal"
"Polijet" - bico especial para aplicação
de herbicida na lavoura
Resina acrílica líquida "intermediate
170.90"
Resina de polissuifeto de fenilo, denominada comercialmente "Ryton", apresentada em pó ou grânulos
Resistência compcnsadora dc unidade aparelho elétrico destinado a evitar a condensação da umidade sobre os objetos
"Respin RCP" e "RLP" - colofônia oxidada de coníferas
Tira articnlada raiada (nome vulgar: chapa raiada), de aço, para fabricação de portas e portões
Tiras (capas) de couro, para forrar saltos
de.sapatos
Tiras de ferro ou aço pintadas a esmalte
"Torta de cacau" - cacau em pasta, parcialmente desengordurada, sem adição de
açúcar

SEÇÃO IV
38.19
38.19
38.19
38.19
38.19

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal
instituir:

x-

não incidirá:
a) sobre operações que destinem ao exterior produtos
industrializados, excluídos os semi-elaborados definidos
em lei complementar.

38.19
38.19
27.10
33.01
23.40
09.04
09.04
59.01
18.03
32.07
32.07
32.07
28.47
28.47
32.07
32.07
32.05
32.05
74.06
34.05

21.07
84.21
39.02
39.01
85.12
38.08
73.21
42.05
73.12
13.03

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Título VI
Da Tributação e do Orçamentoaa4CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional
....................................................... • ••••••• u

Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal

•••••••

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N° 52, de 1989
(Da Sr' Irma Passoni)
Dispõe sobre a composição e o funcionamento
da Comissão Mista do Congresso Nacional, destinada ao exame da Dívida Externa, nos termos do
artigo 26 das Disposições Transitórias da Constituição Federal,
(À Mesa)
O Congresso Nacional decreta:
Ar!. I' Fica criada, a partir desta data, a Comissão
Mista de Exame da Dívida Externa, conforme o disposto no art. 26 das Disposições Transitórias da Constituição Federal.
Art. 2" Cabe à comissão referida no artigo anterior
determinar diligências, ouvir indiciados, inquirir testemunhas, requerer audiências de ministros de Estado
e demais autoridades públicas, requisitar informações
e documentos necessários ao desempenho de suas atribuições.
Art. 3" Os componentes da Comissão Mista de
Exame da Dívida Externa serão indicados pelos respectivos líderes, na seguinte proporção:
I -partidos com assento no Congresso Nacional,
com bancadas de dois a dez parlamentares - um membro
II - partidos com assento. no Congresso Nacional,
com bancadas de onze a quarenta parlamentares dois membros
III- Partidos com assento no Congresso Nacional,
com bancadas de quarenta e um a cem parlamentarcstrês membros
IV -partidos com assentos no Congresso Nacional,
com bancadas de 101 a 150 parlamentares - cinco membros
V -partidos com assento no Congresso Nacional,
com bancadas de mais de 150 parlamentares - oito
membros.
Ar!. 4' Aplicam-se, à Comissão Mista de Exame
da Dívida Externa, no que coubcr, os Regimentos Internos do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal.
Art. 5' Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Justificação
O tema da dívida externa têm sido debatido exaustivamente no Brasil, na América Latina e em todo o
mundo. É amplamente reconhecido, mesmo entre credores, que, nos termos atuais, a dívida ê impagável.
No entanto, o Governo brasileiro não hesita em submeter a população a novo pacote de arrocho econômico
de caráter recessivo, cujo efeito imediato foi de proporcionar recuros ao Banco Central, para efetuar o pagamneto de US$ 500 milhões, como foi noticiado na imprensa. Não fosse o pacote, com a desvalorização cambial
de 17%, congelamento do cámbio oficial e a elevação
dos juros reais o Governo teria que diminuir ainda mais
suas escassas reservas ou decretar nova moratória.
O pacote salvou a situação. Mais uma vez, adotam-se
medidas de arrocho e recessão para manter o pagamento dos juros da dívida externa.
Fatos como este e como a triste carta de intenção
enviada ao Fundo Monetário Internacional em 29 de
junho de 1988; chamada de programa de modernização
e ajustamento. Subordinado a política econômica nacional ao receituário do FMI, onde textualmente se lia:
"Consultaremos também (ao FMI), antes do dia 15
de fevereiro de 1939 wbre os entendimentos de política
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econômica referentes ao programa de 1989"; demonstram claramente a que ponto a questão da dívida externa
subordina as decisões da política econômica do Governo.
No entanto, a nova Constituição prevê a criação de
uma Comissão Mista de Exame da Dívida Externa.
Tornar efetiva esta comissão e através dela questionar
os atos, acordos e procedimentos adotados pelo Governo, nocivos aos interesses do conjunto da população
brasileira e à soberania nacional ê tarefa urgente e prioritária.
O projeto em questão tem por objetivo dar início
ao trabalho, para que a Nação brasileira seja esclarecida
de todos os fatos geradores de nossa dívida, e veja
apuradas as irregulariedades cometidas no processo de
endividamento brasileiro.
Sala das sessões,
- Deputada Irma R.
Passoni, - PT-São Paulo.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO
República Federativa do Brasil
1988
ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
Ar!. 26. No prazo de um ano a contar da promulgação da Constituição, o Congresso Nacional promoverá, através de Comissão Mista, exame analítico e pericial dos atos e fatos geradores do endividamento externo
brasileiro.
§ l' A comissão terá a força legal de Comissão Parlamentar de Inquérito para os fins de requisição e convocação, e atuará com o auxílio do Tribunal de Contas
da União.
§ 2' Apurada irregulariedade, o Congresso Nacional proporá ao Poder Executivo a declaração de nulidade do ato e encaminhará o processo ao Ministério
Público Federal, que formalizará, no prazo de sessenta
dias, a ação cabível.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 55, d,e 1989
(Da Mesa)
Altera dispositivos da Resolução n' 30, de 31 de
outubro de 1972 - Regimento Interno da Câmara
dos Depuatdos, e dá outras providências.
A Câmara dos Deputados resolve:
Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou
e eu promulgo a seguinte resolução:
Art. l' O art. 23 da Resolução n' 30, de 31 de outubro de 1972 - Regimento Interno da Câmara dos Deputados -, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Ar!. 23. As Comissões Permanentes são:
I - Comissão de Constituição e Justiça e Redação;
H - Comissão de Agricultura e Política Rural;
IH - Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática;
IV - Comissão de Economia, Indústria e Comércio;
V - Comissão de Educação, Cultura, Esporte
e Turismo;
VI - Comissão de Finanças;
VII - Comissão de Desenvovlimento Urbano,
Interior e Índio;
VIII - Comissão de Minas e Energia;
IX - Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social;
X - Comissão de Relações Exteriores;
XI - Comissão de Ddesa Nacional;
XII - Comissão de Trabalho;
XIII - Comissão de Transportes;
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XIV do Meio
XV XVI -

Comissão de Defesa do Consumidor e
Ambiente;
Comissão de Fiscalização e Controle;
Comissão dc Serviço Público."

§ l' As comissões a que se refere este artigo terão
a competência definida em decorrência da aplicaçáo
do disposto no art. 28 do Regimento Intcrno da Câmara
dos Deputados.
§ 2' Para fins do disposto no parágrafo anterior,
fica transferida à Comissão ele Dcfcsa Nadonal a competência atribuída pelo § 15 do art. 28 à Comissão ele
Segurança Nacional.
Art. 2' O art. 148 da Resolução n" 30, de 31 de
outubro ele 1972, passa a vigorar com a seguinte reelação:
"Art. 148. Serão considcrados em regime de
prioridade os projetos:
I - de iniciativa do Poder Executivo, do Judiciário, Mesa, de Comissão Permanente e do Senado;
II - de lei complementar que se destinem a regulamentar dispositivo constitucional com prazo
determinado;
UI - ele regulamentação de eleições;
IV - de altcração do Regimento Interno."

Art. 3' Cada comissão terá um presidentc e três
vice-presidentes, cujo mandato se estenderá até a promulgação do novo Regimento Interno.
Parágrafo único. Aos presidentes e vice-presidentes, eleitos para o mandato a que se refere este artigo.
não sc aplicará a vedação prevista nO parágrafo único
do artigo 75 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Art. 4' As comissões reladonadas nos indsos I, lI,
III, IV, V, IX c X do ~rligo 1" desta resolução terão.
cada uma, 51 (cinqüenta e um) membros titulares e
as demais 31 (trinta e um). com igual número ele suplentes.
Art. 5' Além das alterações propostas nesta resolução, as comissões obedecerão, quanto ao seu funcionamento, às demais normas prcvistas na Resolução n'
30. de 31 de outubro de 1972.
Art. 6' Esta resolução entra em vigor na e1ata de
sua publicação, extinguindo-se a sua vigência, para todos os efeitos, com a promulgação do novo Regimento
Interno.
Art. 7' Revogam-sc as disposições em contnírio.
Câmara dos Deputados,
de fevereiro de 1989. Inocêncio Oliveira, Presidente da Câmara dos Deputados, em exercício. - Luiz Henrique, Relator
PARECER DA MESA
A Mcsa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Inocêndo de Oliveira, l' Vice-Presidente,
no exercício da Presidência, Wilson Campos, 2' VicePresidente, Luiz Henrique. l' Secretário (relator), Carlos Cotla. 3' Secretário e Ruberval Pilotto, 4' Secretário,
aprovou o Projeto de Resolução n' 55189. nos termos
apresentados pelo relator.
Sala das reuniões, 22 de fevereiro de 1989. - Deputado Inocêncio Oliveira, l' Vicc-Prcsidente no exercício
da Presidência.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
mSOLUçÃO N' 30, DE 31 DE
OUTUBRO DE 1972
Regimento Interno
Da Câmara dos
Deputados
TÍTULO II
Dos Órgãos da Câmara

CAPíTL'LO II
Das Comissões
SEÇÃO II
Das Comissões ,Permanentes
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Art. 23. As Comissões Permanentes são:
I - Comissão de Agricultura e Política Rural;
II - Comissão de Ciência e Tecnologia;
III - Comissão de Comunicação;
IV - Comissão de Constituição e Justiça;
V - Comissão de Defesa do Consumidor;
VI - Comissão de Economia, Indústria e Comércio;
VII - Comissão de Educação e Cultura;
VIII - Comissão de Finanças:
IX - Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada
de Conta;
X - Comissão do Interior;
XI - Comissão de Minas c Energia;
XII - Comissão de Redação;
XIII - Comissão de Relações Exteriores;
XIV - Comissão de Saúde;
XV - Comissão de Scgurança Nacional;
XVI - Comissão de Serviço Público;
XVII-Comissão de Trabalho c Legislação Social;
XVIII - Comissão de Transporte.

TíTULO V
Das Deliberações
Capítulo I
DA TRAMITAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES

A;;: '14'8:'" s~~'ã~' ~~~~id~~~d'~~"

~~~. 'p';i~;id;d~' ~~

projetos de iniciativa do Poder Executivo, do Judiciário,
da Mesa, de Comissão Permanente, ou do Senado.

RESOLUÇÃO
N" 15, DE 1983
Cria a "Comissão do índio".
Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou
e eu promulgo a seguinte resolução:
Art. l' Acrcscente-se, no art. 23 do Regimento Interno, o seguinte inciso, renumerando os demais:
"X-Comissão do Índio."
Art. 2' Acrescente-sc, no art. 28, o scguinte parágrafo, renumerando-se os demais:
"§ 10. À Comissão do índio compete opinar
sobre assistência ao índio, organismos relacionados
com interesses indígenas e relações do índio com
a sociedade. Compete-lhe. ainda, em caráter permanente e em colaboração com as demais comissões da Câmara dos Deputados, quando for o caso:
a) reccber e investigar denúncias sobre assuntos
de interesses do índio; b) propor medidas legislativas dc dcfcsa do índio e da ecologia das reservas
indigenas; c) investigar o cumprimento da legislação de defesa do índio."

Art. 3"
art. 28:

Fica suprimida a seguinte letra no § IOdo

"f) assistência ao índio."

Art. 4' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Câmara dos Deputados, 5 de maio de 1983. - Paulino
Cícero de Vasconcellos, l' Vice-Presidente, no exercício
da Presidência da Câmara des Deputados.
RESOLUÇÃO
No 16, DE 1983
Acrescenta dispositivo aos arts. 23 e 28 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, para instituir a Comissão Permanente de Esporte e Turismo.
Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou
e eu promulgo a seguinte resolução:
Art. l' Ficam acresecntados. aos arts. 23 e 28 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados (Resolução n" 30, dc 31 de outubro dc 1972). os seguintes
dispositivos:
"Art. 23. ..
.
XIX - Comissão' de J',sporte e Turismo.
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"Art. 28.

§" 19:"'X c~;;,·i·s·~ã~ ·;ie;·E~p~·;i~· ~ 'T~~i~;;;~ .~~.;;;:
pete:
a) opinar sobre assunt·)s relativos a esportes, turismo e lazer;
b) oferecer perspectivas de aparelhamento e melhoria do esporte, do turismo e do lazer;
c) propor medidas legislativas nas áreas de sua
competência;
d) participar, como observadora, de todos os
eventos esportivos, dos empreendimentos turísticos e dos programas oficiais de lazer, julgados de
seu interesse."
Art. 2' No ano de sua instalação, os membros da
comissão ora criada poderão integni-Ia e nela ter exercício sem prejuízo de suas atividades como membros
efetivos ou suplentcs de outras comissões.
Art. 3" Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara dos Deputados, 19 de maio dc 1983. -Pau\ino Cícero de Vasconcellos, Presidente da Câmara dos
Deputados, em exercício.
RESOLUÇÃO
N'4, DE 1985
Cria a Comissão de Desenvolvimento Urbano e
determina outras providências.
Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou
c eu promulgo a seguinte resolução:
Art. 1" O art. 23 da Resolução n' 30, de 31 de outubro de 1972 - Regimento Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelas Resoluções n' 15, de 5 de maio
de 1983 e n' 16 de 19 de maio de 1983, fica acrescido
do seguinte inciso VI, renumerando-se os demais:
"Art. 23. ..
"
..
VI -Comissão de Desenvolvimento Urbano."

Art. 2' O art. 28 da Resolução n' 30, de 31 de outubro de 1972, fica acrescido do seguinte § 6', renumerando-se os demais:
"Art. 28.
§ 6' À Comissão de Desenvolvimento Urbano
compete:
a) opinar sobre assuntos atinentes a urbanismo,
arquitetura, habitação, saneamento e desenvolvi-

mento urbano;
b) propor mcdidas lcgislativas nas áreas de sua
competência;
c) participar. como observadora, de planos, programas 011 projetos de habitação, saneamento e
desenvolvimento urbano, inclusive em áreas mc~
tropolitana;
d) manter intercâmbio com entidades públicas
e privadas, nacionais ou internacionais, do setor;
e) rcceber e investigar denúncias."
t

Art. 3~ No ano de sua in:;talação. os membros da
comissão ora criada poderão integrá-Ia e nela ter exercício sem prejuízo de suas atividades como mcmbros
efetivos ou suplentes de outras comissões.
Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicaç"o.
Art. 5' Revogam-se as di~,posições em contrário.
Câmara dos Deputados, 23 de maio de 1985. - Ulysses Guimarães, Presidente da Câmara dos Depntados.

RESOLUÇÃO
N' 30, DE 1985
Cria a Comissão de Previdência e Assistência Social, e dá outras providências.
Art. 1" Os arts. 23 e 28 da Resolução n' 30, dc
31 de outubro de 1972 - Regimento Interno da Câmara
dos Deputados - , passam a vigorar com a seguintes
alteraçõcs:
"Art. 23
.
XVIII - Comissijo de Trabalho;
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XXI - Comissão de Previdência e Assistência SociaL
Art. 28.
§ 18. À Comissão de Trabalho compete opinar
sobre:
a)assuntos referentes à organização do trabalho
e relações entre este e o capital;
b)direito do trabalho;
c)organização profissional e sindical;
d)política salarial;
e)regulamentação do exercício profissional.

prejuízo de suas atividades como membros efetivos ou
suplentes de outras comissões.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara dos Deputados. 19 de novembro de 1985.
- Ulysses Guimarães, Presidente da Câmara dos Deputados.

PROJETO DE LEI
N° 1.452, de 1988
(Do SI. Vivaldo Barbosa)

§.li'" i.. c~~;;~ã~ 'd~ P~~~idê~~i~'~ 'A~~i~iê~'~;~
Social compete opinar sobre:
a) previdência e assistência social, urbana e rural;
b) entidades de previdência privada;
c) concessão de pensões;
d) acidentes de trabalho;
e) assuntos relativos à política de bem-estar do
menor e do idoso;
I) programas relativos à população carénte."

Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara dos Deputados, 19 de agosto de 1985. Ulysses Guimarães, Presidente da Câmara dos Deputados.
RESOLUÇÃO
N' 55. DE 1985
Altera dispositivos da Resolução n' 30, de 31 de
outubro de 1972 - Regimento Interno da Cãmara
dos Depntados -, dispondo sobre a Comissão Permanente de Comunieação e Informática.
Art. l' Os arts. 23 e 28 da Resolução n' 30, de
31 de outubro dc 1972 - Regimento Interno da Câmara
dos Deputados - , passam a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 23.

..

.

III - Comissão de Comunicação e Informática;
Art. 28.
§ 3' À Comissão de Comunicação e Informática compete opinar sobre:
a) todas as proposições relativas a comunicações
e telecomunicações, em particular sobre serviços
telegráficos. postais, telefônicos e de telex;
b) indústria de computação e seus aspectos estratégicos;
c) política de formação de pessoal especializado
na árca de processamento de dados;
d) ação estatal definida a fim de proteger a indústria nacional;
e) integração universidade - indústria;
fJ informática e telecomunicação;
g) linhas de pesquisa a serem desenvolvidas pelas universidades e entidad~s de pesquisa científica,
através de financiamento do Governo;
h) privatividade dos bancos de dados e do indivíduo;
i) proposições que versem sobre a política de
informática em geral.

Art. 2' O número de membros da referida comissão
será acrescido de mais um terço da atual representação.
Art. 3' Nesta legislatura, os membros das Comissões de Comunicação e Informática e de Esporte e Turismo poderão integrá-Ias e nelas terem exercício, sem

Assegura aos partidos políticos o acesso gratnito
ao rádio e à televisão.
(À Comissão de Constituição e Justiça.)
O Congresso Nacional dccreta:
Art. l' Fica assegurado aos partidos políticos que
tenham representação no Congresso Nacional, representação eleita pela respectiva legenda ou que tenham
s,=, constituído na forma do art. 6' das Disposições Transitórias da Constituição Federal, o direito a transmissão
gratuita, pelas emissoras de rádio e televisão, em rede
nacional, de congressos e sessões públicas para difusão
de seu programa, na forma do parágrafo único do art.

118.
Art. 2' No período entre 2 de janeiro e 18 de maio
de 1989, as transmissões previstas nesta lei, serão uma
vez por semana para permitir adequada distribuição
pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das sessões, 13 de dezembro de 1988. - Deputado Vivaldo Barbosa, Líder do PDT.

Justificação
O art. 17, § 2' da Constituição Federal, que assegura
o acesso gratuito dos partidos políticos aos meios de
comunicação, deve ser objeto de criteriosa regulamentação.
Enquanto o Congresso não regulamenta este preceito, torna-se necessário fixar critérios para acesso dos
partidos políticos aos meios de comunicação no próximo
ano, eis que em 15 de novembro, haverá eleições diretas
para presidente da República.
Tal é o objetivo desta proposição, que visa responder
à preocupação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
manifestada em ofício enviado a essa Casa.
Sala das sessões, de
dezembro de 1988. - Deputado Vivaldo Barbosa, Líder do PDT.

LEGISLAÇÃO CITADA; ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO
República Federativa do Brasil
1988

TíTULO li
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
Capítnlo V
Dos Partidos Políticos
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e
extinção de partidos políticos, resguardados a soberania
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nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo,
os direitos fundamentais da pessoa humana e 011servados os seguintes preceitos:
1- caráter nacional;
II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinaçâo a estes;
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
IV - funcionamento parlamentar de acordo com a
lei.
11 1" É assegurada aos partidos políticos autonomia
para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, devendo seus estatutos estabelecer normas
de fidelidade e disciplina partidárias.
§ 2' Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus
estatutos no Tribunal Superior Eleitorai.
§ 3' Os partidos políticos têm direito a recursos do
fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão,
na forma da lei.
S 4' É vedada a utilização pelos partidos políticos
de organização paramilitar.

ATOS DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 6' Nos seis meses posteriores à promulgação
da Constituição, parlamentares federais, reunidos em
número não inferior a trinta, poderão requerer ao Tribunal Superior Eleitoral o registro de novo partido político, juntando ao requerimento o manifesto, o estatuto
e o programa devidamente assinados pelos requerentes.
§ l' O registro provisório, que será concedido de
plano pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos termos deste artigo, defere ao novo partido todos os direitos, deveres e prerrogativas dos atuais, entre eles o de participar,
sob legenda própria, das eleições que vierem a ser realizadas nos 12 meses seguintes a sua formação.
§ 2\' O novo partido perderá automaticamente seu
registro provisório se, no prazo de 24 meses, contados
de sua formação, não obtiver registro definitivo no Tribunal Superior Eleitoral, na forma que a lei dispuser.

PROJETO DE LEI
N° 1.453, de 1989
(Do Tribunal Superior do Trabalho)
Cria cargos no Quadro de Pessoal da Secretaria
do Tribunal Superior do Trabalho e dá outras providências.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, do Serviço Público e de Finanças)
O presidente da República faz saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lci:
Art. l' Para atendimento da nova composição do
Tribunal Superior do Trabalho, ficam criados, no Quadro de Pessoal de sua secretaria, cargos em comissão
e de categorias funcionais, na forma do anexo I desta
lei.
Art. 2" Os cargos criados por esta lei serão providos
na forma prevista no Art. 37, inciso lI, da Constituição
Federai.
Art. 3' O Tribunal Superior do Trabalho, por ato
interno, estruturará os novos cargos por classes, níveis
e referências, de acordo com a legislação vigente.
Ar!. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se as disposiçóes em contrário.
BrasHia,
de
de 1988,167" da Independência de 100' da República. - JOSÉ SARNEY
- Paulo Brossard.
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11- os Tribunais Regionais do Trabalho;
III - as Juntas de Conciliação e Julgamento.
§ l' O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á
de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros
com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco
anos, nomeados pelo Presidente da República ap6s
aprovação pelo Senado Federal, sendo:
I - dezessete togados e vitalícios, dos quais onze escolhidos dentre juízes de carreira da magistratura trabalhista, três dentre advogados e três dentre membros
do Ministério Público do Trabalho;
II - dez classistas temporários, com representação
paritária dos trabalhadores e empregadorcs.

ANEXO I
(LEI N'
188,
DE
1988)
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Cargos em Comissão
Grupo
TST.DAS.100
TST.DAS.100

Cargos

Número

Assessor
Diretor de Secretaria de Tunna

20
02

Código
TST.DAS.102
TST.DAS.IOl

CATEGORIAS FUNCIONAIS
Grupo
TST.AJ.020
TST.AJ.020
TST.AJ.020
TST.AJ.020
TST.AJ.Ü20
TST.AJ.Ü20
TST.PRO .1600
TST.PRO.1600
TST.NS.9OO
TST.NS.900
TST.ART.700
TST.ART.7üO
TST.ART.700
TST.NM.1000
TST.NM.lOOO
TST.NM.lOOO
TST.NM.lOüO
TST.NS.9OO
TST.NS.900
TST.PRO.16OO

Cargos
Técnico Judiciário
Auxiliar Judiciário
Agente de Segurança Judiciária
Atendente Judiciário
taquígrafo Judiciário
Taquígrafo Auxiliar
Analista de Sistema
Programador
Médico
Odontólogo
Artífece de Artes Gráficas
Artífiee de Mecânica
Artífice de Carpintaria e Marcenaria
Auxiliar de Enfermagcm
Auxiliar Operacional de Serviços
Diversos (Area Copa e Cozinha)
A}lxiliar Operacional de Serviços Diversos
(Area Limpeza/Conservação)
Telefonista
Contador
Bibliotecário
Operador de Computação

LEGISLAÇÃO CITADA. A!yEXADA PELA
COORDENAÇAO
DAS COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO
República Federativa do Brasil
1988

........................................................................
TÍTULom
Da Organização do Estado

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

.

CAPÍTULO VII
Da Administração Pública
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 37. A administração pública direta, indireta
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

n-

a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, resalvadas as nomeações
para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

TfTULOIV
Da Organização dos Poderes

CAPITULO I
. Do Poder Legislativo

···························sEçA·ü·vili················

.

Do Processo Legislativo

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

SÜBSEÇÃÜ' ú'i·························
Das Leis

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

40
50
30
40
15
15
09
14
03
03
03
02
04

TST.AJ.021
TST.AJ.023
TST.AJ.024
TST.AJ.025
TST.AJ.022
TST.AJ.026
TST.PRO.1601
TST.PRO.1602
TST.NS.901
TST.NS.909
TST.ART.706
TST.ART.702
TST.ART.704
TST.NM.lOOl

10

TST.NM.1001

40
04
06
03
02

TST.NM.1006
TST.NM.1044
TST.NS.934
TST.NS.982
TST.PRO.1600

04

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

Código

Número

Of. STST. GP. N'408/88
Brasília-DF, 19 dezembro de 1988.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de cncaminhar a V. Ex', nos termos
do art. 96, inciso lI, letra b, da Constituiç[lo Federal,
a anexa minuta de projeto de lei, que trata da criação
de cargos no Quadro de Pessoal do Tribunal Superior
do Trabalho. Os cargos de cuja criação trata este expediente, destinam-se a dotar o Tribunal da força de trabalho necessária para o desempenho dos novos encargos,
decorrentes do mandamento constitucional que alterou
a composição do Tribunal para 27 Ministros. impondo-lhe um aumento de 10 membros em relação à composição anterior.
O projeto atende, ainda, à necessidade de pessoal
nas áreas administrativa, de processamcnto de dados
e turmas, rcflexo do já referido aumento da composição
do tribunal, na fonna do art. 111. § 1', da Constituição
Federal.
Renovo, ao ensejo. a V. Ex' expressões de elevado
apreço. - Marcelo Pimentel, Ministro-Presidente do
Tribunal Superior do Trabalho.

Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei
de iniciativa do Presidente da República, do Supremo
Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início
na Câmara dos Deputados.
§ l' O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.
§ 2' Se. no caso do parágrafo anterior, a Câmara
dos Deputados e o Scnado Federal não se manifestarem, cada qual, sucessivamente, em até quarcnta e
cinco dias, sobre a proposição, será esta incluída na
ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos
demais assuntos, para que se ultime a votação .
§ 3' A apreciação das emendas do Senado Federal
pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de dez
dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo
anterior.
§ 4' Os prazos do § 2' não correm nos períodos
de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos
projetos de c6digo.

CAPíTULO III
Do Poder Jndlciário
SEÇÃO I
Disposições Gerais

...

···Art.··%:···C~;;;p~t~·pti~~ti~~~;~;~;··················

Ú· ~.;~ 'S~pt~~~' Trib~~~iF~d~~;i: '~~~'Trib~~~i~'s~:
periores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder
Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:
a) a alteração do número de membros dos tribunais
inferiores;
b) .a criação e a extinção de cargos e a fixação de
vencunentos de seus membros, dos juiZes, inclusive dos
tribunais inferiores, onde houver, dos serviços auxiliares e os dos juiZos que lhes forem vinculados;
SEÇÃO V

Dos Tribunais e Juízes do Trabalho
Art. 111. São órgãos da Justiça do Trabalho:
I-o Tribunal Superior do Trabalho;
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Exm' Sr.
Doutor Humberto Lucena
DD. Presidente do Congresso Nacional
Brasília-DF
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional:
Tenho a augusta honra de submeter à clevada consideração dos membros do Poder Legislativo, com fulcro
no artigo 96, inciso 11, alínea b, da Constituição Federal,
a inclusa minuta de proposta de criação de cargos no
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Superior
do Trabalho.
A presente minuta de pfJjeto de lei visa a atender
a nova composição do tribunal, consoante o que dispõe
o artigo 111, § 1', da Constituição Federal, no que
respeita ao quautitativo mínimo de servidores necessários ao seu funcionamento.
Com efeito, ao definir a composição do tribunal com
27 ministros, a nova Carta Magna aumentou seu número
em dez, em relação à situação anterior, o que por si
s6 determina a necessidade de alocar recursos adicionais
de pessoal a ser lotado nos novos gabinetes de ministros
que serão brevemente implantados, a partir da nomeação de seus titulares. A par disso, os reflexos se fazem
sentir na área administrativa, considerando a defasagem
do Quadro de Pessoal que reflete uma realidade anterior, bem diferente da atual, em relação ao número
de demandas trabalhistas julgadas pelo tribunal, no corrente exercício e nos imediatamente anteriores, devendo-se, ainda, considerar a projeção para os próximos
exercícios.
É também de se considerar a criação de mais dois
grupos de tunna no tribunal, em face da reorganização
a ser levada a efeito, Interna corporis, mediante reforma
do Regimento Interno.
O anteprojeto contempla a criação de cargos de categorias funcionais e cargos em comissão nos limites mínimos do necessário, devendo-se ressaltar, no que concerne aOs cargos em comissão, que eles atenderão à assessoria dos novos magistrados em número idêntico à composição dos atuais gabinetes, tendo por paradigma os
atuais gabinetes. Os dois grupos de turmas terão por
-paradigmas as atuais secretarias de turmas e a secretaria
do tribunal pleno.
Isto posto, sendo a matéria de relevância, por derivar
de dispositivo constitucional, que requer urgência no
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seu atendimento, ao submetê-Ia à deliberação do Congresso Nacional. o faço reiterando estas circunstâncias.
Brasília-DF, 19 de dezembro de 1988. - Marcelo
Pimentel, Ministro Presidente do Tribunal Superior do
trabalho.
OF. SMlN°428/88

Brasilia. 27 de dezembro de 1988

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidentc,
Tenho a honra de ecaminhar a Vossa Excelência em
observância ao disposto no art. 64 da Constituição Federal, para iniciarem a tramitação por essa Casa Legislativa, os Ofícios n" 408, 409 e 410. de 1988. do ministro
presidente do Tribunal Superior do Trabalho, enviados,
com base no art. 96, inciso li, alínea "a" da Carta
Magna, ao exame do Congresso Nacional.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de estima e consideração. - Senador
Humberto Lucena, presidente do Senado Federal.

Art. 8" Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília,
de
de 1988. 166' da Independência c 99' da República.
ANEXO I
(Lei n'

de

de 1988)

Tribunal Regional do Trabalho da
4' Região - Cargos em Comissão
Número
04
02

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

(Do Tribunal Superior do Trabalho)
Altera n composição e a organização do Tribunal
Regional do Trabalho da 4' Região, cria cargos e
dá outras providências.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço Público e de Finanças.)

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo
SUBSEÇÃO IH
Das Leis
Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei
dc iniciativa do Presidente da República. do Supremo
Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início
na Câmara dos Deputados.
§ I' O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.
§ 2" Se, no caso do parágrafo anterior, a Câmara
dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem, cada qual, sucessivamente. em até quarenta e
cinco dias. sobre a proposição. será esta incluída na
ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos
demais assuntos, para que se ultime a votação.
§ 3' A apreciação das emendas do Senado Federal
pela Cãmara dos Deputados far-se-á no prazo de dez
dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo
anterior.
§ 4' Os prazos do § 2' não correm nos períodos
de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos
projetos de código.

CAPÍTULO IH
Do Poder Judiciário
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 96.

Parágrafo único. Os magistrados dos Tribunais Regionais do Trabalho serão:
I - juízes do trabalho, escolhidos por promoção. alternadamente, por antigüidade e merecimento;
11 - advogados e membros do Ministério Público do
Trabalho, obedecido o disposto no art. 94;
III- classistas indicados em listas tríplices pelas diretorias das federações e dos sindicatos com base territorial na região.

Código

Assessor de Juiz
TRT-12'-DAS-102
Secretário de Turma TRT-12'-DAS-102

PROJETO DE LEI
N' 1.454, de 1989

O Presidente da República faz saber que o Congresso
Nacional decreta c eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Fica alterada a composição do Tribunal Regional do Trabalho da 4' Região, o qual se comporá
de 27 (vinte e sete) Juízes, sendo 17 (dezessete) Togados, vitalícios, e 10 (dez) classistas, temporários.
Art. 2' Para atender à composição a que se refere
o artigo anterior. ficam criados os seguintes cargos
de funções de juiz:
1-3 (três) cargos de juiz Togado. vitalício. a serem
providos em consonância com o art. 115, da Constituição Federal.
11 - 2 (duas) funções de Juiz Classista, temporário,
sendo ums para representante dos empregados e outra
para representante dos empregadores.
§ 1° Haverá um suplente para cada Juiz Classista.
temporário.
§ 2' Em face do aumento de sua composição. fica
o Tribunal. acrescido de mais uma turma.
Art. 3' O provimento dos cjHgos e funções de Juiz,
previstos no art. 2'. obedecerá ao que a lei dispuser
a respeito.
Art. 4' Ficam criados os cargos de Juiz Corregedor
Regional e de Vice-Corregedor Regional, a serem providos por Juízes Togados, em escrutínio secreto, quando
da eleição dos Presidente e Vice-Presidente do Tribunal.
Parágrafo único. Em já tendo ocorrido a eleição
do Presidente e do Vice-Presidente do Tribunal, para
o biênio. o processo eletivo ocorrerá 30 (trinta) dias
ap6s a promulgação desta lei, cujo mandato encerrarse-á com o término da gestão dos demais dirigentes
do Tribunal.
Art. 5' Ficam criados 5 (cinco) cargos em comissão
de Assessor de Juiz, do Grupo Direção e Assessoramento Superior-C6digo DAS-102, e 1 (um) de Secretário de Turma, Código DAS-I02.
§ l' Os cargos em comissão' de Assessor de Juiz,
privativos de Bacharel em Direito, serão preenchidos
mediante livre indicação dos magistrados junto aos
quais forem servir.
§ 2' A classificação dos cargos de Direção e Assessoramento Superior. na escala de níveis do respectivo
grupo, far-se-á por deliberação do Pleno do Tribunal,
observada a legislação vigente.
Art. 6' A despesa decorrente da aplicação desta
lei correrá por conta das dotações próprias da Justiça
do Trabalho.
Art. 7' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

, de
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Compete privativamente:

TI- ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder
Legislativo respectivo, observado o disposto no ar!. 169:
a) a alteração do número de membros dos tribunais
inferiores;

SEÇÃO V
Dos Tribunais c Juizes do Trabalho
Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho serão compostos de juízes nomeados pelo Presidente da
República, sendo dois terços de juízes togados vitalícios
e um terço de juízes classistas temporários, observada,
entre os juízes togados, a proporcionalidade estabelecida no art. 111, § 1', I.

LEI N' 6.904. DE 30 DE
ABRIL DE 1981
Altera a composição dos Tribunais Regionais do
Trabalho que menciona, cria cargos, e dá outras
providências.
O Presidente da República. faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1° Fica alterado a composição dos Tribunais
Regionais do Trabalho das 1',2'. 4' e 5' Regiões. nos
termos seguintes:
II - o Tribunal Regional do Trabalho da 2' Região
compor-se-á de 29 (vinte e nove) Juízes, sendo 19 (dezenove) togados vitalícios, e 10 (dez) classistas. temporários;
Art. 5' O Tribunal Regional do Trabalho da 2' Região elegerá, dentre Juízes togados, vitalícios, o Juiz
Corregedor Regional e o Juiz Vice-Corregedor Regional, com mandatos coincidentes com os do Presidente
e Vice-Presidente do Tribunal.
Parágrafo único. As atribuições do Juiz Corregedor
Regional e do Juiz Vice-Corregedor Regional serão fixadas no Regimento Interno do Tribunal.

LEI N' 7.520. DE 15 DE
JULHO DE 1986
Cria a 15' Região da Justiça do Trabalho, institni
a correspondente Procuradoria Regional do Ministério Público da União junto à Justiça do Trabalho
e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1" Fica criada. por esta lei, a 15' Região da
Justiça do Trabalho, abrangendo a área territorial definida no § 2'·' deste artigo, e, com jurisdição sobre ela,
o Tribunal Regional do Trabalho da 15' Região, com
sede em Campinas, no Estado de São Paulo.
§ l' Fica alterada a divisão jurisdicional estabelecida
no art. 647 da Consolidação das Leis do Trabalho. aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452, de l' de maio dc 1943.
passando a 2' Região da Justiça do Trabalho a abranger
apenas o município da capital do Estado de São Paulo,
e os municípios de Arujá, Barueri. Biritiba-Mirim,
Cajeiras, Cajamar. Carapicuíba, Cotia, Cubatão, Diadema. Embu. Embu-Guaçu, Ferrás de Vasconcelos,
Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema. Guarujá, Guarulhos; ltapecerica da Serra. Itapevi. Itaquaquecetuba, Jandira. Juquitibá. MaiTiporã. Mauá, Mogi
das Cruzes. Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Praia
Grande. Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. Sales6polis, Santa Isabel, Santana de Parnaíba. Santo André,
Santos. São Bernardo do Campo. São Caetano doSul,
São Vicente. Suzano e Taboão da Serra.
§ 2' A 15' Região da Justiça do Trabalho compreende a área do Estado de São Paulo não abrangida pela
jurisdição estabelecida no parágrafo anterior para a 2"
Região.
Art. 2' O Tribunal Regional do Trabalho da 15'
Região será composto de 15 (quinze) juízes togados,
de investidura vitalícia. e de 8 (oito) juízes classistas,
de investidura temporária, representantes, paritariamente, dos empregados e dos empregadores.
Parágrafo único. Ao número de juízes classistas corresponderá igual número de juízes suplentes.
Art. 3' Os juízes togados serão escolhidos:
I - 9 (nove), dentre juízes do trabalho presidentes
de Juntas de Conciliação e Julgamento sediadas no Esta-
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do de São Paulo, por antigüidade e merecimento, alternadamente, assegurada precedência a remoção dos
atuais juízes do Tribunal Regional do Trabalho da 2'
Regiao, oriundos da carreira de magistrado:
li -3 (três), dentre integrantes do Ministério Público
da União, jnnto à Justiça do Trabalho, assegurada precedência à remoção dos atnais juízes do Tribunal Regional do Trabalho da 2' Região, oriundos desse mesmo
Ministério Público:
III - 3 (três), dentre advogados no efetivo exercício
da profissão. assegurada precedência à remoção dos
atuais juízes do Tribunal Regional do Trabalho da 2'
Região. da mesma origem.
§ t, As remoções previstas nos incisos I, 11 e IH
deste artigo deverão ser requeridas no prazo de 20 (vinte) dias, contados da vigéncia desta Lei, ao Presidente
do Tribunal Regional do Trabalho da 2' Região, que
emitirá os competentes atos de provimento, depois de
tomadas as providências do parágrafo seguinte.
§ 2' Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior, o Tribunal Regional do Trabalho da 2" Região,
em sua composição ainda íntegra, promoverá, na forma
da lei, as medidas necessárias ao preenchimento, concomitante, dos cargos ainda vagos na 15' Região e daqueles que se verificarem vagos, no Tribunal Regional do
Trabalho da 2' Região, por motivo da remoção tratada
no inciso I deste artigo, concorrendo, em ambas as
situações, simultaneamente, os juízes do trabalho presidentes de todas as Juntas de Conciliação e Julgamento
sediadas no Estado de São Paulo,
Art. 4" Os juízes representantes classistas serão designados pelo Presidente da República, na forma dos
arts. 684 a 689 da Consolidação das Leis do Trabalho,
dentre nomes constantes de listas tríplices organizadas
pelas associações de grau superior, que tenham sede
no Estado de São Paulo.
Parágrafo único, O Presidente do Tribunal Superior
do Trabalho, dentro de 10 (dez) dias, contados da publicação desta lei, mandará publicar edital, convocando
as associações sindicais mencionadas neste artigo, para
que apresentem, no prazo de 30 (trinta) dias, suas listas
tríplices, que serão encaminhadas, pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao Ministério da Justiça.
Ar!. 5' A posse dos Juízes do Tribunal Regional
do Trabalho da 15' Região dar-se-á perante o Presidente
do Trbunal Superior do Trabalho, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação dos respectivos atos
de provimento, podendo. na entanto para tal fim, ser
delegada competência ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2' Região ou a juiz mais antigo
eventualmente já removido.
§ I" Indepe;'de de posse os juízes eventualmente
removidos, segundo o disposto no art. 3"" asseguraria,
entre eles, a posição na ordem de antigüidade no Tribunal de origem,
§ 2' Os juízes removidas entrarão em exercício perante o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho,
em ato formal, cujo termo se lavrará em livro próprio.
Art. 6" O novo Tribunal será instalado e inicialmente presidido pelo juiz togado mais antigo, devendo-se promover, no prazo no 10 (dez) dias e segundo
o disposto na Lei Orgânica da Magistratura NacionaL
a eleição do Presidente, da Vice-Presidente e do Corregedor, que tomarão posse na mesma sessão. assim que
proclamado o resultada.
Parágrafo único. Não ocorrendo a hipótese de remoção, prevalecerão os critérios adotados para aferição
de antigüidade pelo Tribunal Regional da Trabalho da
2' Região.
Art. 7' Na prazo de 60 (sessenta) dias, contados
de sua instalação, o Tribunal Regional do Trabalho
da 15' Região aprovará seu Regimento Interno.
Art. 8° Até a data da instalação do novo Tribunal,
fica mantida a atual competência do Tribunal Regional
do Trabalho da 2' Região.
§ 1" Instalado o Tribunal Regional do Trabalho da
15' Região. o Presidente do Tribunal Regiooal do Trabalho da 2' Região remeter-Ihe-á todos os processos
oriundos do território sob jurisdição do novo Tribunal,
que não tenham recebido visto do relator.
§ 2' Os processos que já tenham recebido visto do
relator serão julgados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2' Região.
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Ar!. 9" Fica excluída da jurisdição da Junta de Coneiliaçáo e Julgamento de Jaearcí o município de Santa
Isabel, que passa a integrar a jurisdição das Juntas de
Conciliação e Julgamento de Guarulhos, da 2' Região
da Justiça do Trabalho.
Art. 10. Fica incluído na jurisdição da Junta de Conciliação e Julgamento de !tapeeeriea da Serra da 2- Região da Justiça do Trabalho, o município de Cotia.
Art. 11. Ressalvado o disposto nos arts. 9' e 10
desta lei, ficam mantidas as atuais áreas de jurisdição
das Juntas de Conciliação e Julgamento sediadas no
Estado de São Paulo.
Parágrafo único. As alterações de jurisdição a que
se referem os arts. 9' e 10 processar-se-ão a partir da
instalação do Tribunal do Trabalho da 15' Região.
Art. 12. Compete exclusivamente ao Tribunal Regional do Trabalho da 2"' Região processar, conciliar
e julgar os dissídios coletivos nos quais estejam envolvidas associações sindicais com base territorial no Estado de São Paulo, alcançada pelas áreas de jurisdição
desse mesmo Tribunal e do Tribunal Regional do Trabalho da 15' Região.
Art. 13. Os juizes do trabalho presidentes de Juntas
de Conciliação e Julgamento que tenham, na data de
publicação desta lei, jurisdição sobre o território da
15' Região, poderão optar por sua permanência no quadro da 2'Região, ou por sua remoção para o quadro
da 15' Região.
§ l' A opção prevista neste artigo será manifestada
por escrito, dentro de 30 (trinta) dias, contados da
publicação desta lei, ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2' Região e terá caráter irrevogável.
§ 2' Os juízes do trabalho presidentes de Juntas
de Conciliação e Julgamento que optarem na forma
do caput deste artigo terão assegurados seus direitos
a remoção e promoção, a medida que ocorrerem vagas
na região preferida, observados os critéiros legais de
provimento.
Art. 14, O Tribunal Regional do Trabalho da .15'
Região terá a mesma competência atribuída aos Tribunais Regionais do Trabalho pela legislação em vigor.
Art. 15. As Juntas de Conciliação e Julgamento e
demais órgãos da.T ustiça do Trahalho, sediados no território desmembrado da 2' Região, ficam transferidos,
com seus funcionários e acervo patrimonial, para o Tribunal Regional do Trabalho da 15' Região, sem prejuízo
dos direitos adquiridos e respeitadas as situações pessoais de seus juízes, vogais e servidores.
§ 1" Os cargos e funçóes existentes na lotação do
Tribunal Regional do Trabalho da 2' Região, a que
se refere este artigo, ficam transferidos para o Tribunal
Regional do Trabalho da 15' Região.
§"" 2" Os juízes, vogais e funcionários, transferidos
na forma deste artigo, conlinuanio a perceber vendmentos e vantagens pelo Tribunal Regional do Trabalho
da 2' Região. até que o orcamento consigne ao Tribunal
criado por esta Lei os recursos necessàrios ao respectivo
pagament').
§ 3" Poderão ser aproveitados, no Quadro do Pessoal do Tribunal ora criado, em cargos equivalentes.
os servidores requisitados de outros órgãos da Justiça
do Trabalho ou da Administração Pública Federal, em
exercício, nas unidades sediadas no território desmembrado da 2' Região, desde que haja concordância do
órgão de origem.
Art. 16. Os funcionários atualmente em exercício
nos órgãos com jurisdição no território da 15" Região
da Justiça do Trabalho poderão permanecer no Quadro
de Pessoal da 2'Região, mediante opçlio escrita e irretratável. manifestada ao presidente do Tribunal Regional
do Trabalho da 2' Região, no prazo de 30 (trinta) dias.
contados da publicação desta lei.
Parágrafo único. Os funcionários a que se refere
este artigo continuarão em exercício nas respectivas unidades de lotação, até que se viabilize seu remanej amenta para a 2' Região, sem prejuízo de seus direitos
e vantagens.
Art. 17. Ficam transferidos para a 15' Região da
Justiça do Trabalho 25 (vinte e cinco) cargos dc Juiz
do Trabalho Substituto, atualmente integrantes do quadro da 2' Região da Justiça do Trabalho.
§ I' Poderão os juízes substitutos da 2' Região, no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta
lei, requerer remoção para o quadro do Tribunal Regio-

nal do Trabalho da 15' Região, até O limite do número
de cargos previsto no caput deste artigo.
§ 2" A remoção a que se refere o parágrafo anterior
terli caráter irrevogável, não podendo o juizo removido
concorrer a promoções na área de jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 2' Região.
§ 3':' Ocorrendo a hipótese de remoções em número
inferior a 25 (vinte e cinco), os cargos destinados á
15' Região, até o limite fixado no caput deste artigo,
somente serão transferidos na oportunidade de suas
respectivas vacâncias.
Art. IR. Ficam criados 5 (cinco) cargos de Juiz do
Trabalho Substituto para a 15' Região da Justiça do
Trabalho, com vencimentos e vantagens fixados pela
legislação em vigor.
Parágrafo único. O Tribunal Regional do Trabalho
da 15' Região, no prazo de 90 (noventa) dias, contados
da data de sua instalação, publicará edital de concurso
público de provas e títulos, para o provimento de cargos
de Juiz do Trabalho Substituto.
Ar!. 19. Além dos cargos e funções transferidos ou
criados por esta lei, ficam criados, no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da 15' Região, os cargos constantes do Anexo 1.
Ar!. 20. Os cargos de Assessor de Juiz, código
TRT.15' DAS.I02, são privativos de bacharéis em Direito, indicados pelos magistrados junto aos quais forem
servir.
Ar!. 21. Os cargos criados por esta lei, constantes
do Anexo I. â exceção dos de Assessor de Juiz, somente
serão providos após a posse do primeiro Presidente
eleito do Tribunal Regional do Trabalho da 15' Região.
Art: 22. Compete ao Tribunal Superior do Trabalho, através de seu Presidente e com a cooperação do
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2' Região, tomar as medidas de natureza administrativa necessárias à instalação e ao funcionamento do novo Tri- "
bunal.
Art, 23. Fica criada, como órgão do Ministério PÚblico da União junto ã Justiça do Trabalho, a Procuradoria Regional do Trabalho da 15' Região, com a competência prevista na legislação em vigor. ~
Parágrafo único. A Procuradoria Regional do Trabalho da 15' Região compor-se-á de 23 (vinte e três)
Procuradores do Trabalho de 2' Categoria, um dos quais
será designado Procurador Regional.
Art. 24, Para atendimento da composiçáo da Procuradoria Regional do Trabalho da 15' Região ficam crhdos 23 (vinte e trés) cargos de Procurador do Trabalho
de 2' Categoria, que serão preenchidos na conformidade
da legislação em vigor.
Parágrafo tinico. Fica criado o Quadro de Pessoal
da Procuradoria Regional do Trabalho da 15' Região,
na forma do Anexo II desta lei, cujos cargos, assim
como os de provimento efetivo do Quadro Permanente
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 15"
Região, serâo preenchidos de acordo com as normas
legais regulamentares estabelecidas para os demais Tribunais e Procuradorias Regionais do Trabalho, observadas as disposições do § 2' do art. 108 da Constituição
Federal.
Ar!. 25. O Ministério da Justiça, ouvido O Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, promoverá a instalação da Procuradoria Regional do Trabalho da 15' Região.
Ar!. 26. O Poder Executivo fica autorizado a abrir
créditos especiais até os limites de Cz$ 34.793.000.00
(trinta e quatro milhões. setecentos e noventa e três
mil cruzados) e Cz$ 4.224.200,00 (quatro milhões, duzentos e vinte e quatro mil e duzentos cruzados), para
atender às respectivas despesas iniciais de organização,
instalação e funcionamento do Tribunal Regional do
Trabalho da 15'Região e da Procuradoria Regional do
Trabalho da 15' Região.
§ 1" Os créditos a que se refrcc este artigo serão
consignados, respectivamente, em favor do Tribunal
Superior do Trabalho e do Ministério Público da União
junto à Justiça do Trabalho.
§ 2" Para at.endimento das despesas decorrentes da
abertura dos créditos especiais autorizados neste artigo,
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como utilizar dotações orçamentárias do Ministério da
Justiça.

Art. 28.

Revogam-se as disposições em contário.

Brasília, em 15 'de julho de 1986; 165\' da Independência e 98' da República. - JOSÉ SARNEY - Paulo
Brossard - Almir Pazzianotto Pinto.

Art. 27. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
CARGOS EM COMISSÃO

NUMERO

CARGO

CÓDIGO

Seoretário Regional

PRT. 15' DAS. 101. 1
FUNÇOES

Grupo:Dire~ão

NÚMero

e Assistência Intermediárias

Função

Código

Secretário Administrativo

PRT. 15' DA!.III 1
PRT. 15' DA!. 111.3
PRT. 15 ô DA!.II1.3

Chefe da Seção Processua 1
Chefe da Seção de Apoio Mministrativo

ANEXO I
(Lei n' 7.520, de 15 de julho

de 1986)

Tribunal Regional do Trabalho da 15' Região
CARGOS EM COMISSÃO
Número

Cargo
Secretário-Geral da Presidência
Diretor-Geral
Secretário do Tribunal
Secretário da Corregedoria
Diretor de Secretaria
Secretário de Turma
Assessor de Juiz
Assessor
Subsecretário do Tribunal
Diretor de Serviço

1

1
J
1

4
4
23
12
2
11

Código
TRT-15a.DAS.I0l
TRT-15a.DAS.l01
TRT-15a.DAS.101
fRT-15a.DAS.10l
TRT-15a.DAS.IOl
TRT-15a.DAS.101
TRT-15a.DAS.101
TRT-15a.DAS.101
TRT-15a.DAS.101
TRT-15a.DAS.101

QUADRO PERMANENTE

funcionais
ATIVIDADES DE APOIO
JUDICIÁRIO (TRT. 15a.020)

OUTRAS AVIVIDADES
DE NÍVEL SUPERIOR
(TRT.15a.9llO)

Categorias N' de
Cargos
TÉCNICO JUDICIÃRIO
Auxiliar Judiciário
Agende de Seg, Judiciária
Atendente Judiciário
Taquígrafo Judiciário
Médico
Psicólogo
Odontólogo
Assistente Social
Bibliotecário

Grupo
Código
TRT.15a.021
TRT.15a.023
TRT.15a.024
TRT.15a.025
TRT.15a.026

72

36
35
17
6

3

TRT.15a.901
TRT.15a.907
TRT.15a.909
TRT.15a.930
TRT.15a.932

2
2

3
1

ANEXO I I
(Lei nº 7.520, de 15 rle julho de 1986)

Procuradoria Regional da Just.iça do Trabalho da 15 11 Regifio
QIJ~DRO

Grupos

PERMANENTE

Categor i as

Cõdigo

Funcionais

Cargos

OIJTRAS ATIVIDADES
DE NÍVEL SUPER IOR
(PRT 15~ NS 900)

Técnico de Administraoão
Assistente Social
Bibl iotecário

PRT. 15" NS 923
PRT. 15ª NS 930
PRT. 15ª NS 932

SERVIÇOS AUXILIARES (PRT 15' SA.

Agente Adm in istrativa
Dat i lógrafa

PRT. 15' SA. 801
PRT. i5ª SA. 80<

Au,",. Op81'êlC. Serv. Di versos

PRT. 15' NM 1006

800)
OIJTRAS AflVID~DES
DE NÍVEL MÉO ID
(PRT. 15 2 NM. 1000)

-----

Agente de Mecan; zação e de

Ppoia

NO de

PRT. 15~ NM 1043

12
12
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SERV [ÇOS JUR lO lCOS
(PRT. 15ª SJ. 1100)

ASSlSten-Le Jurldico

PRT. 15" SJ. 1[02

SERV IÇOS DE TRANSPORTE OFICIAL [
PORiARIA (PRT. [5"
TP. 1200)

Motorista Oficial
!\gente de; Portaria

PRT. 15' lP. 1201
PRT. 15" TP. [202

ARTESANATO
(iRi. 15· 100)

Art 1f ice de Estrutura de
Oilras e Metalurgia
Art lf i De de Mecân i ca

TRi. 15" 701
TRT. 15" 702

3

TAT. 15" 703

3

TRI. 15" 704

3

iRI. 15' 1001
iRI. 15" 1044

2
4

iRI. 15· 1202

15

Artifice de Eletricidade e
Comun i cações
Artlfic8 de Carpintaria e
Marcenaria
Aux j 1iar de Enfermagem

OUTRAS AilVlOADES
DE NíVEL MÉDIO
(IRi. 15ª 1000)

Telefonista

SERV IÇas DE TRANS
PORiE OF[CIAL E
PORTARIA
(TRT. 15" 1200)

\

Agente de Portar i a

OF. STST. Gr. NO 409/88

OF.STST. GP. N' 409/88
Em 19 de dezembro de 1988
Exm' Sr.
Doutor Humberto Lucena
DD. Presidente do Congresso Nacional
Nesta
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a V. Ex', para apreciação do Congresso Nacional, nos tcrmos do artio 96,
inciso lI, alínea a, da Constituição Federal, a inclusa
minuta de projeto de lei de iniciativa deste Tribunal
Superior do Trabalho, que altera a composição e a organização interna e cria os cargos que especifica, do Tribunal Regional do Trabalho da 4' Região, com sede em
Porto Alegrc-RS, acompanhado da respecitva justificativa.
Ao ensejo,.reitero a V. Ex' protestos de considcração
e apreço. - Marcelo Pimentel, Ministro-Presidente do
Tribunal Superior do Trabalho.
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional:
.
Tenho a augusta honra de submeter à elevada consideração dos membros do Poder Legislativo, com fulcro
no art. 96, inciso 11, alíena a, da Constituição Federal,
a inclusa minuta de proposta de alteração da composição e da organização interna do Tribunal Regional
do Trabalho da 4' Região, com sede em Porto Alegre
- RS, pclos fundamentos a segu!r aduzidos:
I - Criação de nova turma:

Com o crescimento do número de causas oriundas
de suas Juntas de Conciliação e Julgamento, notadamente nos últimos 4 (quatro) anos (1984/88), aumentou
consideravelmente, no período , em contrapartida,. o total de processos que sobem, em grau de recurso, para
o exame do Plenário e Turmas do 4' Tribunal Regional
do Trabalho.
Em 1986, cerca de setenta mil fcitos rcccbcram solução nas citadas Juntas, ano em que o Tribunal conseguiu
julgar, na fase recursal, aproximadamente, dezessete
mil processos, o que aponta um crescimento anual médio de 14,59% noS últimos 5 (cinco) anos.
O número insuficien.te de Juízes que compõem aquela
Corte tem sacrificado não só os jurisdicionados, que
buscam o abrigo da Justiça Trabalhista, como os próprios julgadores, em face do volume de processos a
serem aprcciados diuturnamcnte.
Assim, para minorar esse problema, acelerar o julgamento de tais causas c satisfazer as partes, que buscam,
na Justiça do Trabalho, a solução de conflitos sociais,
propõe-se a criação de mais 3 (três) cargos de Juiz Togado e 2 (duas) funções dc Juiz Classista, na forma do
projeto em anexo, ensejando a criação de mais uma
Turma junto àquela Corte regional, aumentando-se,
desse modo, o total de seus JuÍZes, de 22 (vinte·e dois)
para 27 (vinte e sete), quantitativo suficiente ao atendimcnto das pré-faladas demandas.

TI -

2
4

3

Em [9 de dezembro de 1988

Criação dos cargos de Juiz Corregedor Regional
e
Vice-Corregedor Regional:

Entre as peculiaridades da organização da Justiça do
Trabalho, está a de que o Presidente - além das funções
administrativas e judiciais, que não são de pequena
monta, cumpre-lhe, ainda, a de Corregedor Regional,
consoante o disposto no art. 682, XI, da CLT.
Em face do elevado número de Juntas, sobretudo
quando a jurisdição é interiorizada, no caso da 4' Região, de longa data se tornou impraticável compatibilizar o excrcício de presidente com a prática da correição regular.
Por essa razão, ao propor o Tribunal o aumento do
número de seus Juízes, reivindica, também, a criação
dos cargos de Corregedor Regional e de Vice-Corregedor Regional.

O aumento no quadro de pessoal, na forma em anexo,
é o mínimo para o funcionamento do Tribunal em sua
nova estrutura.
Brasília, 19 de dezembro de 1988. -MarceloPimentel, Ministro-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Despesa mensal com pessoal para atender à alteração
da composição do Tribunal Regional do Trabalho da
4' Região:
Juiz Togado: três (3); Juiz Classista: dois (2):
Cz$
Vencimento
314.599,85
Repres. Mensal 616.615,70
Adicional SNenc. 94.379,95
Adicional S/Rep. 184.984,71
1.210.580,21
x5

Ao contar, atualmente, o Tribunal Regional do Trabalho da 4' Região com 57 Juntas de Conciliação e
Julgamento e havendo projeto em tramitação para a
criação de mais 12, evidencia ser de todo impraticável
realizc o Presidente-Corrcgedor correição anual cm todas as Juntas e justamente quando, pelo seu grande
número, é que se toma mais viva e necessária a manutenção de um controle da prestação jurisdicional.

6.052.901,05
Assessor de Juiz, DAS-102.5: cinco (5):
Cz$
Vcncimento
221.932,33
Repres. Mensal 299.608,64

Tem o Tribunal Regional do Trabalho da 4' Região
a tradição de, "oportuno tempore", propor a criação
de órgãos e cargos necessários à regularidade e aprimoramento dos seus serviços e da jurisdição trabalhista,
de que é exemplo a proposição, relativamente ao cargo
de Juiz Corregedor.

2.607.704,85
Secretário de Turma, DAS-102.4: um (1):
Cz$
Vencimento
194.677,51
Repres. Mensal 253.080,76

Com efeito, a primeira criação de cargo específico
de Jniz Corregedor, bem como a de Juiz Vice-Corregedor, nos Tribunais do Trabalho, ocorreu em 30
de abril de 1981, através da Lei n' 6.904, na forma
dos seus arts. 1', n, e 5'
Recentemente, através da Lein' 7.520, de 15 de julho
de 1986, que criou o Tribunal Regional do Trabalho
da 15' Região, com sede em Campinas, Estado de São
Paulo, desmembrando o Tribunal Regional do Trabalho
da 2' Região, foi criado, também, na forma dos arts.
3' e 6', os cargos de Juiz Corregedor e Vice-Corregedor.
Deve ser considerado, ademais, que o Tribunal Regional do Trabalho da 4' Região tem número consideravclmente maior de Juntas de Conciliação e Julgamento
do que aquele que veio a ter o Tribunal Regional do
Trabalho da 15' Rcgião, sendo também maior sua área
de jurisdição, pois abrange todo o Estado do Rio Grande do Sul.
A criação desses cargos, relevantemente, não constituirá, quanto ao número de Juízes Togados, inovação
ou exceção que desfigure ou altere as proporções de
cargos de Juízcs dcfinidas pela Constituição Federal;
ao contrário, estará rigorosamente dentro de seus parâmetros.

521.540,97
x5

447.758,27
TOTAL 9.108.364,17
Os cálculos apresentados incluem somcnte o pessoal
constante no anteprojeto de lei, não considerando o
pessoal de apoio que deverá compor os novos Gabinetes. Para adicional por tempo de serviço dos Juízes,
estimamos o tempo de serviço de 15 anos (30%). Os
valores são da tabela de vencimentos do mês de novembro 88.
OF. SM/N' 428/88
Brasília, 27 de dezembro de 1988
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidentc,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência,
em observância ao disposto no art. 64 da Constituição
Federal, para iniciarem a tramitação por essa Casa Legislativa, os Ofícios n" 408, 409 e 410, de 1988, do
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho,
enviados, com base no art. 96, inciso II, alínea a"
da Carta Magna, ao exame do Congresso Nacional.
Aproveiro a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de estima e considcração. -Senador
Humberto Lncena, Presidente do Senado Federal.
H
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PROJETO DE LEI
N9 1.455, de 1989
(Do Tribunal Superior do Trabalho)
Altera a composição e a organização interna do
Tribunal Regional do Trabalho da 12' Região, cria
car~os e dá outras providências.
(As Comissões de Constituição e Justiça, do Serviço Público e de Finanças.)
O Presidente da República faz saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Ar!. 1'I Fica alterada a composição do Tribunal Regional do Trabalho da 12' Região, o qual se comporá
de 12 (doze) juízes. sendo 8 (oito) togados. vitalícios,
e 4 (quatro) classistas, temporários.
Art. 2' Para atender à composição a que se refere
o artigo anterior ficam criados os seguintes cargos e
funções de juiz:
I - 02 (dois) cargos de juiz togado, vitalício. a serem
providos na consonância do art. 115. da Constituição
Federal.
II - 02 (duas) funções de juiz classista, temporário,
sendo uma para representante dos empregados e outra
para representante dos empregadores.
§ l' Haverá um suplente para cada juiz classista.
temporário.
§ 2' Em face do aumento de sua composição, fica
o Tribunal dividido em Turmas, na forma da lei.
Art. 3' O provimento dos cargos e funções de juiz,
previstos no artigo 2°, obedecerá ao que a Lei dispuser
a respeito.
Art. 4' Ficam criados 4 (quatro) cargos em comissão de assessor de juuiz, do Grupo Direção e AsseS'oramento Superior - Código DAS-lü2., e 2 (dois) de
secretário de Turma, Código DAS-lü2.
§ l' Os cargos em comissão de assessor de juiz,
privativos de bacharel em Direito, serão preenchidos
mediante livre indicação dos magistrados junto aos
quais forem servir.
§ 2' A classificação dos cargos de Direção e Assessoramento Superior. na escala de níveis do respectivo
grupo, far-se-á por deliberação do Pleno do Tribunal.
observada a legislação vigente.
Ar!. 5' A despesa decorrente da aplicação desta
Lei correrá por conta das dotações próprias da Justiça
do Trabalho.
Art. 6' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7' Revogam-se as disposições em contrário.
de
de 1988, 166" da IndepenBrasília,
dência e 99' da República.
Lei n'

ANEXO I
de

de 1988)

Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei
de iniciativa do Presidente da República, do Supremo
Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início
na Câmara dos Deputados,
§ l° O Preside'nte da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.
§ 2' Se, no caso do parágrafo anterior, a Câmara
dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem
cada qual, sucesivamente, em até quarenta e cinco dias,
sobre a proposição, será esta incluída na ordem do dia,
sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultime a votação.
§ 3' A apreciação das emendas do Senado Federal
pela Câmara dos Deputados far-se'á no prazo de dez
dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo
anterior.
§ 4' Os prazos do § 2' não correm nos períodos
de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos
projetos de código.

Capítulo UI
Do Poder Judiciário
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 96.

........ -

Compete privativamente:

.
rI - ao Supremo Tribunal F~d~;~i:·~~~·T~ib~;~i~·s·~:

periores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder
Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:
a) a alteração do número de membros dos tribunais
inferiores:
SEÇÃO V
Dos Tribunais e Juízes do Trabalho

.

04
02

Cargo
Assessor de Juiz
Sccretário de Turma

Of. STST, GP N' 410/88
BrasI1ia, 19 de dezembro de 1988

Código
TRT-12'-DAS-102
TRT-12'-DAS-102

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA,
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO
República Federativa do Brasil
1988

············..· ······..·.:rt:rÜI.:ü·Í,,··········

.

Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

.... ..SEçAo"\rúi..········· ·

.

Do Processo Legislativo

,·· .. ···· .. ··············SÜi3"SEÇÁ6'Új··········,·..··..·.. ···.
Das Leis

Com o crescimento anual de causas oriundas dc suas
juntas de Conciliação e Julgamento, notadamente n05
últimos ''2 (dois) anoS (1987/8), aumentou consideravelmente, no período , em contrapartida, o total de
processos que sobem. em grau de recurso, para o exame
do Plenário e Turma do 12' Tribunal Regional do Trabalho.
Em 1987, cerca de vinte mil feitos deram entrada
nas citadas Juntas, ano em que o Tribunal conseguiu
julgar, na fase recursal, aproximadamente. dois mil processos. Em 1988, somente até o mês de junho, essa
estatística aponta para mais de doze mil processos, em
trâmite nas Juntas de Conciliação e Julgamento, e mais
de mil e trezentos em grau de recurso no Tribunal.
O reduzido número de juízes que compõem aquela
Corte (apenas oito) tem sacrificado não só os jurisdicionados, que buscam o abrigo da Justiça Trabalhista, como os próprios julgadorcs, em face do volume de processo a serem apreciados diuturnamente.
Assim, para minorar esse problema, acelerar o jnlgamenta de tais causas e satisfazer as partes, que buscam,
na Justiça do Trabalho, a solução de conflitos sociais,
propõe-se a criação de mais 2 (dois) cargos de juiz
togado e 2 (duas) funções de juiz classista, na forma
do projeto em anexo, ensejando a criação de mais uma
Turma junto àquela Corte regional, aumentando-se,
desse modo. o total de seus juízes, de 8 (oito) para
12 (doze), quantitativo suficiente ao atendimento das
pré-faladas demandas.
O aumento no quadro de pessoal, na forma em anexo.
é o mínimo para o funcionamento do Tribunal em sua
nova estrutura.
Brasília,
de dezembro de 1988. - Marcelo Pimentel, Ministro-Presidente do Tribunal Superior do
Trabalho.
Despesa mensal com pessoal para atender à alteração
da composição do Tribunal Regional do Trabalho da
12' Região:

.

Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trab~ih~';~:
rão compostos de juízes nomeados pelo Presidente da
República, sendo dois terços de juizes togados vitalícios
e um terço de juízes classistas temporários, observada,
entre os juízes togados. a proporcionalidade estabelecida no art. 111, § I'" r.
Parágrafo único. Os magistrados dos Tribunais Regionais do Trabalho serão:
1- juízes do Trabalho, escolhidos por promoção,
alternadamente. por antigüidade e merecimento;
II - advogados e membros do Ministério Público do
Trabalho, obedecido o disposto no art. 94:
III - classistas indicados em listas trípliccs pelas diretorias das federações e dos sindicatos com base territorial na região.

Tribunal Regional do Trabalho da 12' Região - Cargos
em Comissão
Número
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ExmoSr.
Doutor Humberto Lucena
DD. Presidente do Congresso Nacional
Nesta
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a V. Ex", para apreciaçã~ do Congresso Nacional, nos termos do artigo 96.
mClso lI, alínea "a". da Constituição Federal. a inclusa
minuta de projeto de lei. de iniciativa deste Tribunal
S~'pe:ior.do Trabalho, .que altera a composição e a orgamzaçao mterna do Tnbunal Regional do Trabalho da
12' Região. com sede em Florianópolis-SC, acompanhado da respectiva justificativa.
Ao ensejo. reitero a V. Ex' protestos de consideração
e apreço. - Marcelo Pimentel, Miuistro-Presidente do
Tribunal Superior do Trabalho.
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Tenho a augusta honra de submeter à elevada consideração dos membros do Poder Legislativo, com fulcro
no artigo 96, inciso 11, al(nea "a". da Constituição Federal, a inclusa minuta de proposta de altcração da composição e da organização interna do Tribunal Regional
~o Trabalho da 12' Região, com sede em FlorianópoIts-SC, pelos fundamentos a seguir aduzidos.

Juiz Togado: 2 (dois); Juiz Classista: 2 (dois):
314.599,85
Vencimento
Repres. Mensal
616.615.70
AdicionalSNenc.
94.379.95
Adicional S/Rep. 184.984,71
1.210.580,21

X 4 = 4.842.320,84

Assessor de Juiz, DAS-102.5: 4 (quatro):
Vencimento
Repres. Mensal

221.932,33
299.608,64
521.540.97

X4

= 2.086.163.88

Secretário de Turma, DAS-101.4: 2 (dois):
Vencimento
Repres. Mensal

194.677,51
253.080,76
447.758.27

X2

895.516,54

TOTAL = Cz$ 7.824.00l,26
Os cálculos apresentados inclui somente o pessoa
constante no anteprojeto de lei, não considerando o
pessoal de apoio que deverá compor os novos gabinetes.
Para adicional por tempo de serviço dos juízes, estimamos o tempo de serviço de 15 anos (30%). Os valores
são da tabela de vencimentos do mês de novembro/88.
Of. SMIN' 428/88
BrasI1ia, 27 de dezembro de 1988
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente •
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência.
em observância ao disposto no art. 64 da Constituição
Federal, para iniciarem a tramitação por essa Casa Legislativa. os Ofícios n" 408. 409 e 410, de 1988, do
Ministro-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho,
enVIados, com base no art. 96, inciso I1, alínea "a"
da Carta Magna, ao exame do Congresso Naciona!.
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Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de estima e consideração. -Senador
Humberto Lucena Presidente do Senado Federal.

PROJETO DE LEI
N? 1.456, de 1989
(Do Tribunal Superior do Trabalho)
Cria a 17' Região da Justiça do Trabalho e o
respectivo Tribunal Regional do Trabalho, instituí
a correspondente Procuradoria Regional do Minis·
tério Público da União junto à Justiça do Trabalho,
e dá outras providências.
(Às Comissões de Constituição e Justiça. do Trabalho e de Finanças.)
O Presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Ar!. l' Fica criado o Tribunal Regional do Trabalho da 17' Região, que terá sede em Vitória com jurisdição em todo o território do Estado.
Art. 2' O Tribunal Regional do Trabalho da 17'
Região será composto de 8 (oito) Juízes, com vencimentos e vantagens previstos na legislação em vigor.
sendo 6 (seis) togados, de investidura vitalícia, e 2 (dois)
classistas, de investidura temporária, representantes,
respectivamente, dos empregadores e dos empregados.
Parágrafo único. Haverá um suplente para cada Juiz
Classista.
Art. 3' Os Juízes Togados serão nomeados pelo
Presidente da República:
I -4 (quatro) dentre Juízes do Trabalho Presidentes
de Juntas de Conciliação c Julgamento, por antiguidade
e'por merecimento, alternadamente, com jurisdição na
área desmembrada da I' Região da Justiçado Trabalho;
II -1 (um) dentre integrantes do Ministério Púhlico
da União junto à Justiça do Trabalho;
nI - 1 (um) dentre advogados no exercício efetivo
da profissão.
Parágrafo único. Para fins de preenchimento, por
merecimento, das duas vagas de Juiz Togado reservadas
a magistrados de carreira, o Tribunal Regional do Trabalho da 17' Região, dentro do prazo de 10 (dez) dias,
contados da publicação desta lei, elaborará duas listas
tríplices, atendido o disposto no inciso 1 deste artigo
que serão encaminhadas, pelo Tribunal Regional do
Trabalho da l' Região ao Ministério da Justiça.
Ar!. 4' Os Juízes Classistas serão designados pelo
Presidente da República, na forma dos arts. 684 e 689
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n' 5.452, de l' de maio de 1943, dentre
nomes constantes de listas tríplices organizadas pela,
associações sindicais de grau superior, que tenham sede
na área de jurisdição da 17' Região.
Parágrafo único. O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, dentro de 10 (dez) dias, contados da
publicação desta lei, mandará publicar edital convocando as associações sindicais mencionadas neste artigo,
para que apresentem, no prazo de 30 (trinta) dias, suas
listas tríplices, que serão encaminhadas pelo Tribunal
Superior do Trabalho ao Ministério da Justiça.
Ar!. 5' Os Juízes do Trabalho Presidentes de.Tuntas
c os Juízes Substitutos, que tenham, na data da publicação desta lei, jurisdição sobre o território da 17' Região, poderão optar por sua permanência, conforme
o caso, no Quadro da l' Região.
§ l' A opção prevista neste artigo será manifestada
por escrito, dentro 30 (trinta) dias, contados da publicação desta lei, ao Presidente do Tribunal Regional
do Trabalho da l' Região e terá caráter irretratável.
§ 2' Os Juízes do Trabalho Presidentes de Juntas
que optarem pala l' Região permanecerão servindo na
17' Região, garantidos os seus direitos a remoção e
promoção, à medida em que ocorrerem vagas no Quadro da l' Região, observados os critérios legais de preenchimento.
Ar!. 6' O Tribunal Regional do Trabalho da 17'
Região terá a mesma competência atribuída aos Tribunais Regionais do Trabalho pela legislação em vigor.
Ar!. 7' O novo Tribunal será instalado e presidido,
até a posse do Presidente e do Vice-Presidente; eleitos
na forma da lei, pelo Juiz Togado mais antigo, oriundo
da carreira de Juiz do Trabalho, computada a antiguidade de classe de Juiz Presidente de Junta de Conciliação e Julgamento.
.
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Presidente do Tribunal respectivo, dentro do prazo de

Parágrafo único. O novo Tribunal aprovará seu Regimento Interno dentro de 30 (trinta) dias, contados
da data de sua instalação.
Art. 8" Uma vez aprovado e publicado o seu Regimento Interno, na sessão que se seguir, o Tribunal elegerá o Presidente ~ o Vice-Presidente, de conformidade
com as normas legais vigentes.
Art. 9' Até a data de instalação dI) Tribunal Regional da 17' Região, fica mantida a atual competência
do Tribunal Regional da I' Região.
§ l' Instalado o Tribunal Regional do Trabalho da
17' Região, o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da I' Região remeter-lhe-á todos os processos
oriundos do território sob jurisdição do novo Tribunal,
que não tenham recebido "visto" do Relator.
§ 2' Os processos que já tenham recebido "visto"
do Relator serão julgados pelo Tribunal Regional do
Trabalho da I' Região.
Art. lO. As Juntas de Conciliação e Julgamento sediadas no Estado do Espírito Santo ficam transferidas,
com seus funcionários e seu acervo material, para o
Tribunal Regional do Trabalho da 17' Região, sem prejuízo dos direitos adquiridos e respeitadas as situações
pessoais de seus Juízes, Vogais e servidores.
§ l' Os cargos existentes na lotação do Tribunal
Regional do Trabalho da l' Região, a que se refere
este artigo, ficam transferidos para o Tribunal Regional
do Trabalho da 17' Região.
§ 2' Os Juízes, Vogais e servidores transferidos na
forma deste artigo continuarão a perceber vencimentos
e vantagens pelo Tribunal Regional do Trabalho l' Região, até que o orçamento consigne do Tribunal criado
esta lei os recursos necessários ao respectivo pagamento.
§ 3' A investidura no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da 17' Região, depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão declarado em lei,
de livre nomeação e exoneração.
Art. 11. Ficam criados, no Quadro de Pessoal do
Tribunal Regional do Trabalho da 17' Região, com retribuição pecuniária prevista na legislação em vigor, 2
(duas) funções de Juiz Classista e 6 (seis) cargos de
Juiz Togado.
Art.
12. Além dos cargos e funções transferidos
Ou criados na forma dos arts. 10 e 11 desta lei, ficam
criados, no Quadro de Pessoal da Justiça do Trabalho
da 17' Região, com os venciementos e vantagens fixados
pela legislação em vigor, 6 (seis) cargos de Juiz Substituto e os cargos em comissão constantes do Anexo I
desta lei,
Parágrafo único. Os cargos constantes do Anexo
I desta lei serão providos após a instalação do Tribunal
Regional do Trabalho da 17' Região, com sede em Vitória, Estado do Espírito Santo, nos termos da legislação
em vigor.
Art. 13. O Tribunal Regional do Trabalho da 17'
Região, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contados
de sua instalação, abrirá concurso público de provas
e títulos para preenchimento das vagas de Juiz Substituto. depois de satisfeito o disposto no art. 5' desta
lei.

30 (trinta) dias, contados da publicação desta lei.
Ar!. 15. Fica criada, como órgão do Ministério Público da União junto à Justiça do Trabalho a Procuradoria Regional do Trabalho da 17' Região, com competência prevista na legislação em vigor.
Parágrafo único. A Procuradoria Regional do Trabalho da 17' Região compor-se-á de 4 (quatro) Procuradores do T!abalho de 2' Categoria, um dos quais será
designado Procurador Regional, com vencimentos
iguais aos dos congêneres de outras Regiões.
Ar!. 16. Para atendimento da composição da Procuradoria Regional do Trabalho da 17' Região ficam
criados 4 (quatro) cargos de Procurador do Trabalho
de ~' Categoria, os quais serão preenchidos de conformidade com a legislaçõa em vigor
Art. 17. Fica criado o Quadro de Pessoal da Procuradoria Regional do Trabalho da 17' Região, na forma
do Anexo 11 desta lei, cujos cargos serão preenchidos
de conformidade com a legislação vigente, sendo-lhes,
entretanto, aplicados os mesmos valores de reajustamento, critérios de gratificação e condições de trabalho
fixados pelo Decreto-Lei n' 1.445, de 13 de fevereiro
de 1976, com alterações posteriores.
Ar!. 18. O Ministério da Justiça, ouvido o Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, promoverá a instalação da Procuradoria Regional do Trabalho da 17' Região.
Ar!. 19. Os Juízes nomeados na forma do art. 3'
desta lei tomarão posse perante o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Parágrafo único. A posse dos Juízes referidos neste
artigo deverá realizar-se dentro de 30 (trinta) dias, contados da nomeação, prorrogravéis por mais 30 (trinta)
dias, em caso de força maior, a juízo do Presidente
do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 20. Compete ao Tribunal Superior do Trabalho, através do seu Presidente, tomar todas as medidas
de natL.. .. L<. administrativa para instalação e funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho da 17' Região.
Ar!. 21. O Poder Executivo fica autorizado a abrir
créditos especiais até o limite de Cz$ ( )para atender
às respectivas despesas iniciais de organização, instalação e funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho
da 17' Região e da Procuradoria Regional do"Trabalho
da 17" Região.
§ l' Os critérios a que se refere este artigo serão
consignados, respectivamente, em favor do Tribunal
Superior do Trabalho e do Ministério Público da União
junto à Justiça do Trabalho.
§ 2' Para atendimento das despesas decorrentes da
abertura dos créditos especiais autorizados neste artigo
poderá cancelar dotações consignadas .nos orçamentos
da l' Região da Justiça do Trabalho, destinadas às despesas que seriam realizadas pelas Juntas de Conciliação
e Julgamento desmembradas, ou outras dotações orçamentt\rias, bem como utilizar dotações do orçamento
do Ministério da Justiça.
Art. 22. Não poderão ser nomeados, admitidos ou
contratados, a qualquer título, para funções de gabinete, cargos em comissão ou funções gratificadas da administração do Tribunal. parentes de juízes em atividade
ou aposentados há menos de 5 (cinco) anos.
Art. 23. Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Ar!. 24. Revogam-se as disposições em contrário.
de
de 1988; 167" da IndepenBrasília,
dência é 100' da República.

Art. 14. Os servidores atualmente lotados nas Juntas de Conciliação e Julgamento, com jurisdição no
território da 17' Região da Justição do Trabalho, poderão permanecer no Quadro de Pessoal da l' Rr.-qião,
mediante opção escrita e irretratável, manifestada ao .

ANEXO
(Lei n Q

de

r

de

de 1988)

Tribunal Regional dO Trabalho da 17ª Região _ Cargos em Comissão
Número

Cargo

01

Diretor-8cral da Secretaria

01

Secretário-Geral da presidência

01
01
08

Secretário
Diretor deDiretor ele
Diretor de

08

Assessor de Ju iz

03
01

Assessor

01

Secret~io

do Tribunal Pleno
Secretaria Administrativa

Secretaria Judiciária
Serviço

de Corregedor ia

Código
TRT-17E
TRT-17·
TRT-17"
TRT-17'
TRT-17'
TRr-17.
TRT-17'
TRT-17'
TRT-17'

DAS-TOf
DAS-IOI
DAS-TOf
DAS-lO 1
DAS-IOI
DAS-IOI
- DAS-102
- DAS-T02
DAS-IOf

-
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ANEXO ff
de

de

de 1988)

Procuradoria Regional da Justiça do Trabalho
da 11ª Região Quadro Permanente

Categorias

Grupos

OUTRAS ATIVIDADES DE
NÍVEL SUPERIDR
(PRT -16'-NS-SOOl

Códi gos

Número de
Cargos

Administrador

PRT-17ª-NS-923

SERVICOS AUXILIARES

Agente Administrat Ivo
Dat i ]ógrafo

PRT 17ª-SA 801
PRT-17ª-SA-SD2

SERVICOS DE TRANSPORTE
E PORTARrA

Motorista Oficial
Agente de Portaria

PRT -17"- TP-1201
PRT-17ª-TP-102

CARGOS EM COMISSÃO

Numero

OI

01
01
OI

Cargo

Código

Secretário Regional
PRT-17"
Secretário Adminlstrativo PRT-17'
Chef e de Seção Pracessua 1 PRT-17ª
Chefe de Seção de Apoio
Administrat ivo
PRT -17'

DAS-IOl.l
DAI-ll1. I
DAl-111. 1
DAI-111.3

QUAORO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRE TAR I A DO
TR I BUNAL REG IONAL DO TRABALHO DA 17" REG I ÃO

NQ Cargos

Grupo e Categorias Funcionais

Códigos

Classes e Referências

Escolaridade
de Ingresso

- Atividades de Apoio Judiciário

- 28 (vinte

Técnico ,Judiciário

TRT-17ª-AJ-020
TRT-17ª-AJ-021

e oito)

- 40 (quaren-

TRI-17ª-AJ-023

Aux i1 iar Judiei ár ia

ta)

- 09 (nove>

- 29 (vinte e

Agente de Segurança Judiciária

TRT-17ª-AJ-024

TRI-17 a -A.J-025

Atendente Judiciârio

nove)

- 02 (dois)

- 04 (quatro)

- OI (um)

- Atividades de Nlvel Médio

TRT-17ª-NM-1000

felefon ist a

TRT-17ª-NM-l044

Agente de Vigilância

TRT-17'-NM-I045

- Artesanato

TRT -17ª-ART . 700

Art íf ice de Estrutura de

TRT -17ª-ART. 70 1

Obras e Metalurgia

- OI (um)

Artífice de EletriciClade

e

TRT-17·-ARr. 703

Comun; cação

- 01 (um)

Artífice de Carpintaria e
Marcenarla

TRT -17ª-ART. 704

A-NS-lO a 15
B-NS-16 a 21
S-NS-22 a 25

IJíVEL SUPERIOR

A-N),I-24 a 27
B-NM-;>8 a 31
C-NM-32 a 35

SEGUNOO GRAU

A-NM-14 a ;>0
B-NM-21 a 27
S-NM-28 a 33

PRIMEIRO GRAU

A-NM-14
B-NM-21
S-NM-28

a
a

a

20
27
33

PRIMEIRO GRAU

A-NM-04 a 1I
B-NM-12 a 16
S-NM-17 a 19

PRIMEIRO GRAU

A-NM-12 a 18
B-NM-19 a 22
S-NM-23 a 26

PRIMEmO GRAU

A-NM-07 a 12
B-NM-13 a 16
C-NM-17 a 22
0-NM-23 a 27
3-NM-28 a ao

4" SÉRIE DO PRIMEIRO
GRAU

A-N),I-07 a 12
B-NM-13 a 16
C-NM-17 a 22
D-NM-23 a 27
S-NM-28 a 30

4· SÉRIE 00 PRIMEIRO
GRAU

A-NM-07 a 12
B-NM-13 a 16
C-NM-17 a 22
D-NM-23 a 27
3-NM-28 a 30

4' SÉRIE DO PRIMEIRO
GRAU

A-NS-05 a 11
B-NS-12 a 16
C-NS-17 a 21
S-NS-22 a 25

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

- Outras Atividades de Ní-

vel Superior
- 03 (três)

- 02 (dois)

Contador

Médico

TRT-17ª-NS-924

TRT-17ª-NS-90 1

A-NS-05
B-NS-12
C-NS-17
3-NS-22

a
a
a
a

11
16
21
25
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
Aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452, de I' de maio
de 1943

············..··..···..·..·.:riTüLo·viú........··......·..·..····
DA JUSTIÇA DO TRABALHO
CAPÍTULO IV
DOS TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO
SEÇÃO IV
Dos Juizes representantes classistas dos
Tribunais Regionais
Art. 684. Os Juízes representantes classistas dos Tribunais Regionais são designados pelo Presidente da República.
Parágrafo único. Aos juízes representantes classistas dos empregados e dos empregadores, nos Tribunais
Regionais, aplicam-se as disposições do artigo 661.
Art. 689. Por sessão a que comparecerem, até o máximo de 15 (quinze) por mês, perceberão os juízes representantes classistass e suplentes dos Tribunais Regionais
e gratificação fixada em lei.
Parágrafo único. Os juízes representantes classistas,
que retiverem processos além dos prazos estabelecidos
no regimento interno dos Tribunais Regionais, sofrerão
automaticamente, na gratificação mensal a que teriam
direito, desconto equivalente a 113 (um trinta avos) por
processo retido.

DECRETO-LEI N' 1.445 - DE 13 DE
FEVEREIRO DE 1976
Reajusta os vencimentos e salários dos servidores
civis do Poder Executivo, dos membros da Magistratura e do Tribunal de Contas da União. e-dá
outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 55, item UI. da Constituição, decreta:
Art. l' Os atuais valores de vencimento, salário,
provento e pensão do pessoal civil. ativo e inativo, do
pessoal civil docente e coadjuvante do magistério do
Exército e dos pensionistas, decorrentes da aplicação
do Decreto-Lei n' 1.348, de 24 de outubro de 1974,
serão reajustados em 30% (trinta por cento), excetuados os casos previstos nos art. 2' 3'. 4', 5', 8', 9' e
17 deste decreto-lei.
Parágrafo único. Em relação ao pessoal civil docente e coadjuvante do magistério da Aeronáutica, o reajustamento previsto neste artigo incidirá sobre os valores fixados pela Lei n" 6.250, de 8 de outubro de 1975.
Art. 21}

Os vencimentos mensais dos Ministros de

Estado; dos membros da Magistratura, do Tribunal de
Contas da União e do Ministério Público; do Consultor-Geral da República e do Diretor-Geral do Departamento Administrativo do Serviço Público serão fixados
nos valores constantes do Anexo I deste decreto-lei.
§ l' Incidirão sobre os vencimentosa que se refere
este artigo, nos casos indicados no Anexo I deste decreto-lei, os percentuais de Representação Mensal especificados no mesmo Anexo.
§ 2" Os membros dos Tribunais, quando no exercício da Presidência destes, e o Presidente do Tribunal
Superior Eleitoral terão o valor da respectiva Representação Mensal acrescido, respectivamente, de 10% (dez
por cento) e de 5% (cinco por cento).
§ 3' A gratificação prevista no art. 12 do Decreto-Lei n' 113, de 25 de janeiro de 1967, para os Juízes
da Justiça do Distrito Federal e dos territórios, fica
absorvida pelo valor global de retribuição estabelecido,
para respectivos cargos, no Anexo I deste decreto-lei.
Art. 3' Os vencimentos ou salários dos cargos em
comissão ou das funções de confiança integrantes do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, a que se
refere a Lei n' 5.645. de 10 de dezembro de 1970,
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serão fixados nos valores constantes do Anexo II deste
decreto-lei, ficando a respectiva escala acrescida dos
Níveis 5 e 6, com os valores fixados no mesmo Anexo.
§ l' Incidirão sobre os valores de vencimento ou
salário de que trata este artigo os percentuais de Representação Mensal especificados no referido Anexo lI,
os quais não serão considerados para efeito de cálculo
de qualquer vantagem, indenização, desconto para o
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
do Estado, ou proventos de aposentadoria.
§ 2'·' É facultado ao servidor de órgão da Administração Federal direta ou de autarquia, investido em
cargo em comissão ou função de confiança integrante
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, optar
pela retribuição de seu cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida de 20% (vinte por cento) do vencimento ou salário fixado para o cargo em comissão ou
função de confiança, não fazendo jus à Representação
Mensal.
§ 3' A opção prevista no art. 4', e seu parágrafo
único, da Lei n'·' 5.843, de 6 de dezembro de 1972,
far-se-á com base nos valores de vencimento ou salário
estabelecidos, nos Anexo I e lI, para o cargo ou função
de confiança em que for investido o servidor e sem
prejuízo da percepção da correspondente Representação Mensal.
§ 4' Os valores de vencimento e de Representação
Mensal, a que se refere este artigo, não se aplicam
aos servidores que se tenham aposentado com as vantagens de cargo em comissão, cujos proventos serão reajustados em 30% (trinta por cento), na conformidade
do art. l' deste decreto-lei.
§ 5" A reestruturação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e a classificação, na respectiva escala de Níveis, dos cargos em Comissão ou funções de
confiança que o integrarão, far-se-ão por decreto do
Poder Executivo, na forma autorizada pelo art. 7" da
Lei n' 5.645, de 1970.
Art. 4' As gratificações correspondentes às funções
integrantes do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, código DAI-.IIO, serão reajustadas nos valores
estabelecidos no Anexo 1 deste decreto-lei, obsérvado
o disposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. A sorna da Gratificação por Encargo de Direção ou Assistência Intermediária com a
retribuição do servidor, designado para exercer a correspondente função, não poderá ultrapassar o valor
da estabelecida para o respectivo cargo ou emprego,
acrescida de 20% (vinte por cento) do vencimento ou
salário fixado para o Nível 1 do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores.
Art. 5' A partir de I' de março de 1976. será aplicada aos servidores em atividade, incluídos no Plano
de Classificação de Cargos instituído pela Lei n' 5.645,
de 1970. a IX Faixa Gradual correspondente ao Nível
da classe que tiver abrangido, o respectivo cargo ou
emprego, com o valor constante da tabela "B" anexa
ao Decreto-Lei n" 1.348, de 1974, reajustado em 30%
(trinta por cento).
Parágrafo único. Em relação aos Grupos Defesa
Aérea e Controle do Tráfego Aéreo, Segurança e lnformaçõcs e Planejamento, os valores de vincimmento ou
salário fixados, respectivamente, pejos Decretos-Leis
n" 1.392, de 19 de fevereiro de 1975, e 1.400, de 22
de abril de 1975. e pela Lei n' 6.257, de 29 de outubro
de 1975, serão reajustados em 30% (trinta por cento).
Ar!. 6" A escala de vencimentos e salários dos cargos efetivos e empregos permanentes dos servidores
em atividade, incluídos nos Grupos de Categorias Funcionais comprendidos no Plano de Classificação de Cargos, será a constante do Anexo III deste decreto-lei.
§ 1" As Referências especificadas na escala de que
trata este artigo, indicarão os valores do vencimento
ou salário estabelecidos para cada classe das diversas
Categorias Funcionais, na forma do Anexo IV deste
decreto-lei.
§ 2" Na implantação da escala prevista neste artigo,
será aplicada ao servidor a Referência de valor de vencimento ou salário igual ao que lhe couber em decorrência
do reajustamento concedido pelo art. 5' deste decreto-lei.
§ 3° Se não existir, na escala constante do Anexo
lII, Referência com o valor de vencimento ou salário
indicado no parãgraiu anterior, será aplicada ao servi-
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dor a Referência que, dentro da classe a que pertencer
o respectivo cargo ou emprego, na forma estabelecida
no Anexo IV deste decreto-lei, consignar o vencimento
ou salário de valor superior mais próximo do que resultar do reajustamento concedido pelo artigo 5', e seu
parágrafo único, deste decreto-lei.
Ar!. 7' Os critérios e requisitos para a movimentação do servidor de uma para outra Referência de
vencimento ou salário. serão estabelecidos no regulamento da Progressão Funcional, previsto no art. 6' da
Lei n' 5.645, de 1970.
Parágrafo único. As Referências que ultrapassarem
o valor de vencimento ou salário, estabelecido para
a classe final ou única de cada Categoria Funcional,
correspondcrão à Classe Especial, a que somente poderão atingir servidores em número não superior a 10%
(dez por cento) da lotação global da Categoria, segundo
critério a ser estabelecido em regulamento,
Ar!. 8' Os vencimentos do pessoal integrante da
carreira de Diplomata, Código D-301, quando em exercício na Secretaria de Estado, serão os fixados no Anexo
V deste decreto-lei, sobre eles incidindo os percentuais
de Representação Mensal especificados no mesmo Anexo.
§ 1" A Representação Mensal a que se refere este
artigo não será considerada para efeito de cálculo de
qualquer vantagem, indenização, proventos de aposentadoria ou desconto previdenciário.
§ 2' Os valores de vencimento e de Representação
Mensal, de que trata este artigo, não se aplicam aos
inativos, cujos proventos serão reajustados em 30%
(trinta por cento), na conformidade do disposto no art.
l' deste decreto-lei.
Art. 9' A escala de vencimentos e salários dos cargos efetivos e empregos permanentes dos servidores
em atividade, incluídos no Grupo Magistério, Código
M-400 ou LT-M-400. bem assim dos Auxiliares de Ensino, será a constante do Anexo VI deste decreto-lei.
§ I' Os cargos ou empregos de dirigentes de Universidades e de Estabelecimentos Isolados de Ensino
superior mantidos pela União, relacionados no ar!. 16
da Lei n" 6.182, de 11 de dezembro de 1974, serão
incluídos e classificados no Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, não se lhes aplicando o sistema
de Incentivos Funcionais, inclusive os previstos no §
1" do referido art. 16.
§ 2' Os valores de vencimento e salário, a que se
refere este artigo, não se aplicam aos inativos, cujos
proventos serão reajustados em 30% (trinta por cento),
na conformidade do disposto no art. l° deste decreto-lei.
Ar!. 10. Ficam instituídas a Gratificação de Atividade e a Gratificação de Produtividade, que se incluem
no Anexo II do Decreto-Lei n' 1.341. de 22 de agosto
de 1974, com as caracterísiticas. definição, beneficiários
e bases de concessão estabelecidos no Anexo VIl deste
decreto-lei. não podendo servir de base ao cálculo de
qualquer vantagem, indenização, desconto para o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do
Estado ou proventos de aposentadoria.
§ 1" A percepção das Gratificações de Atividade
e de Produtividade sujeita o

servidor~

sem exceção,

ao mínimo de 8 (oito) horas diárias de trabalho.
§ 2·> As Gratificações de que trata este artigo não
se aplicam aos servidores integrantes dos Grupos-Magistério e Pesquisa Científica e Tecnológica, os quais
estão sujeitos ao sistema de Incentivos Funcionais previsto na Lei n" 6.182, de 1974, nem aos do Grupo-Diplomacia.
§ 3" A Gratificação de Atividade será concedida
a membros do Ministério Público, nos casos e percentual especificamente indicados no Anexo I deste decreto-lei, aplicando-se a ressalva constante da parte final
do caput deste artigo.
4" As Gratificações de Atividade e de Produtividade ficam incluídas no conceito de retribuição, para
efeito do disposto no § 2" do art, 3" e no parágrafo
único do art. 4' deste decreto-lei.
Art. 11. O percentual referente à Gratificação por
Trabalho com Raios X ou Substâncias Radioativas é
fixado em 40% (quarenta por cento), de conformidade
com a Lei n" 1.234, de 14 de novembro de 1950, e
na forma cstabelecida no Anexo VII deste decreto-lei.
Art. 12. Os beneficiários do AuxJ1io para Moradia,
previsto no item IX do Anexo Il do Decreto-Lei n'

*
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1.341, de 1974, passam a ser os indicados no Anexo
VII deste decreto-lei.
Art. 13. Fica incluída no Anexo II do Decreto-Lei
n' 1.341, de 1974, sob a denominação de Gratificação
por Produção Suplementar, a vantagem de que trata
a Lei n' 4.491, de 21 de novembro de 1974, com as
características, definição, beneficiários e bases de concessão indicados no Anexo VII, com as mesmas ressalvas aplicáveis às demais gratificações previstas neste
decreto-lei.
Ar!. 14. Os ocupantes de cargos e empregos integrantes da Categoria Funcional de Médico ficam sujeitos à jornada de 4 (quatro) horas de trabalbo, podendo,
a critério e no interesse da Administração, exercer,
cumulativamente, dois cargos ou empregos dessa categoria, inclusive no mesmo órgão ou entidade.
§ l' O ingresso nas Categorias Funcionais de Médico de Saúde Pública e de Médico do Trabalho far-se-á,
obrigatoriamente, no regime de 8 (oito) horas diárias,
a ser cumprido sob a forma de dois contratos individuais
de trabalho, não fazendo jus o servidor à percepção
da Gratificação de Atividade.
§ 2' Correspondem à jornada estabelecida neste artigo os valores de vencimento ou salário fixados para
as Referências especificamente indicadas no Anexo IV
deste decreto-lei.
Art. 15. Os ocupantes de cargos ou empregos integrantes das Categorias Funcionais de Odontólogo, Técnico em Comunicação Social e Técnico de Laboratório
ficam sujeitos à jornada de 8 (oito) horas de trabalhO,
não se lhes aplicando disposições de leis especiais referentes ao regime de trabalho estabelecido para as correspondentes profissões.
Art. 16. Os atuais ocupantes de cargos ou empregos das Categorias Funcionais de Médico, Odontólogo
e Técnico de Laboratório poderão optar pelo regime
de 30 (trinta) horas semanais e os da Categoria de Técnico em Comunicação Social pelo de 35 (trinta e cinco)
horas semanais de trabalho, caso em que perceberão
os vencimentos ou salários correspondentes às Referências especificamente indicadas no Anexo IV deste
decreto-lei, não fazendo jus à Gratificação de Atividade.
Parágrafo único. Nos casos de acumulação de dois
cargos ou empregos de Médico, a opção assegurada
por este artigo somcntc poderá ser exercida em relação
a um dos cargos ou empregos.
Art. 17. As retribuições dos servidores de que trata
o artigo 2' do Dccreto-Lei n' 1.313, de 28 de fcverciro
de 1974, serão reajustadas de acordo com o critério
indicado no mesmo dispositivo e respectivos parágrafos,
observado o disposto no art. 15 do Decreto-Lei n' 1.341,
de 1974.
Ar!. 18. Não sofrerão quaisquer reajustamentos
em decorrência deste decreto-lei:
I - os valores de vencimento e de gratificação de
função, correspondentes' aos cargos em comissão e às
funções gratificadas previstos no sistema de classificação
de cargos instituído pela Lei n' 3.780, de 12 de julho
de 1960;
II - as gratificações, vantagens e indenizações mencionadas nos parágrafos 3' e 4' do ar!. 3' e no § l'
do art. 6' do Decreto-Lei n' 1.341, de 1974.
§ l' Os valores das gratificações pela Representação de Gabinete serão fixados em regulamento.
§ 2' A norma constante deste artigo alcança os servidores não incluídos no Plano de Classificação de Cargos de que trata a Lei n' 5.645, de 1970.
Ar!. 19. As diferenças individuais de vencimento,
salário ou vantagem, a que fizer jus o servidor em decorrência da aplicação das faixas graduais instituídas pelo
Decreto-Lei n' 1.341, dc 1974, serão absorvidas pelo
valor de vencimento ou salário resultante do reajustamento concedido por este decreto-lei.
Parágrafo único. O servidor continuará a fazer jus
à diferença individual que venha a subsistir por força
da aplicação deste artigo, a qual será absorvida, progressivamente, na mesma proporção dos aumentos de vencimento, progressão ou ascensão funcionais, supervcnientes à vigência dos efeitos financeiros deste decreto-lei.
Art. 20. O reajustamento dos proventos de inatividade, na forma assegurada pelo art. l' deste decreto-lei,
incidirá, exclusivamente, sobre a parte do provento cor·
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respondente ao vencimento-base, sem reflexo sobre butras parcelas, de qualquer natnreza, integrantes do provento, rcssalvada, apenas, a referente à gratificação
adicional por tempo de serviço.
Ar!. 21. A partir de l' de março de 1976, os titulares de cargos em comissão e de funções de confiança,
integrantes dos Grupos - Direção e Assessoramento
Superiores e Direção e Assistência Intermediárias, não
poderão ser designados para o desempenho de funções
de Assessoramento Superior a que se refere o Capítulo
IV do Título XI do Dccreto-Iei n' 200, de 25 de fevereiro
de 1967, na redação dada pelo Dccreto-lei n' 900, de
29 de setembro de 1969.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às designações para funções de Assessoramento Superior ocorridas antes da data da publicaçáo deste decreto-lei, não podendo, nesses casos, haver alteração
nos valores da retribuição percebida pelos respectivos
titulares em razão do exercício de tais funções, enquanto

nelas permanecerem.
Art. 22 Os órgãos da Administração Federal direta
e Autarquias fcderais deverão providenciar a redução
progressiva dos respectivos Quadros e Tabelas Permanentes, mediante extinção e supressão automáticas de
cargos e empregos que vagarem em virtude de aposentadoria.
§ l' A norma constante deste artigo não se aplica
aos integrantes do Ministério Público e dos Grupos Diplomacia, código D-300, Polícia Federal, código
PF-500, Tributação, Arrecadação e Fiscalização, código
TAF-600.
§ 2' Paia efeito do disposto neste artigo, deverão
os órgãos e autarquias encaminh!,r ao Departamento
Administrativo do Serviço Público, a l' de junho e a
l' de dczcmbro dc cada exercício, proposra para reformulação das respectivas lotações, observadas as normas
legais e regulamentares pertinentes.
Art. 23. O reajustamento de vencimcntos, salários,
proventos e pensões, concedidos por este decreto-lei,
e o pagamento das Representações Mensais e das Gratificações de Atividade e de Produtividade, nos casos
c percentuais especificados, vigorarão a partir de l'
de março de 1976.
Art. 24. Nos cáleulos decorrentes da aplicação deste decreto-lei serão desprezadas as frações de cruzeiro,
inclusive em relação aos descontos que incidirem sobre
o vencimento.ou salário.
Art. 25. O Órgão Central do Sistema de Pessoal
Civil da Administração Federal - SIPEC elaborará
as tabelas de valores de níveis, símbolos, vencimentos
e gratificações resultantes da aplicação dcste decretolei, bem assim firmará a orientação normativa que se
fizer necessária à sua execução, inclusive quanto à aplicação do disposto no artigo 2J e seu parágrafo úmco
deste decrcto-lei.
Art. 26. Continua em vigor o disposto no § l' do
artigo 6' da Lei n' 6.036, de l' de maio de 1974.
Art. 27. O reajustamento de proventos de aposentadoria previsto no Decreto-Lei n' 1.325, de 26 de abril
de 1974, com as alterações constantes deste artigo, terá
início a partir de l' de maio de 1976.
§ l' O pagamcnto da importáncia de aumento, decorrente do reajustamento de proventos a que se refere
este artigo, far-se-á em parcelas bimensais e em perccntuais a serem estabelecidos de modo que o novo valor
de proventos seja totalmente atingido em l' de março
de 1977.
§ 2' O valor de vencimento que servirá de base
ao reajustamento será o correspondente à classe inicial
da Categoria em que seria incluido, mediante transposição ou transformação, ° cargo ocupado na atividade,

considerado o valor da IX Faixa Gradual estabelecida
para a referida classe, resultante da aplicação do disposto no artigo 5' deste decreto-lei.
§ 3' Para efeito do disposto no parágrafo antcrior
não serão considerados os casos de transformação de
cargos ocorridos em Categoria Funciona! divcrsa daquela em que estes seriam originariamente incluídos.
~ 4" Se as atribuições inerentes ao cargo cm que
se aposentou o servidor não estiverem previstas no novo
Plano de Classificação de Cargos, tomar-se-á por base,
para efeito do disposto no parágrafo anterior, a Categoria Funcional de atividades semelhantcs, inclusive no
que diz respeito ao nível de responsabilidade, complexidade e grau de escolaridade exigidos para o respectivo
desempenho.
§ 5' No caso dos agregados, a Categoria Funcional
que servirá de base ao reajustamento dos respectivos
proventos será aquela de atribuições correlatas com as
do cargo em comissão ou função gratificada em que
ocorreu a agregação, observado o disposto no § 2' deste
artigo.
§ 6' O reajustamento de proventos assegurado por
este artigo incidirá sobre a parte do provento correspondente ao vencimento-base e acarretará a supressão de
todas as vantagens, gratificações, parcelas e quaisquer
outras retribuições percebidas pelo inativo, ressalvados,
apenas, o salário-família e a gratificação adicional por
tempo de serviço.
§ 7" Não haverã o reajustamento de proventos de
que trata este artigo nos casos em que estes já sejam
superiores ao valor de vencimento da classe inicial que
servirá de base ao respectivo cálculo.
§ 8' Caberá ao Órgão Central do SIPEC elaborar
Instrução Normativa disciplinando a execução deste artigo, bem assim as tabelas com os valores de proventos
reajustados e com os percentuais bimcnsais de pagamento a que se refere o parágrafo 1'.
·Art. 28. A despesa decorrente da aplicação dcste
decreto-lei será atendida à conta das dotações constantes do Orçamento da União.
Art. 29. Este decreto-lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de fevereiro de 1976; 155' da Independência
e 88' da República. - ERNESTO GEISEL - Armando
Falcão - Geraldo Azevedo Henning - Sylvio Frota
- Antônio Francisco Azeredo da Silveira - Mário Henrique Simonsen - Dyrceu Araú.jo Nogueira - Alysson
Paulinelli - Ney Braga - Aranldo Prieto - J. Araripe
Macedo - Paulo de Almeida Machado - Severo Fagundes Gomes - Shigeaki Ueki - João Paulo dos Reis
Velloso - Maurício Rangel Reis - Euclides Quandt
de Oliveira - Hugo de Andrade Abreu - Golbery do
Couto e Silva - João Baptista de Oliveira Figueiredo
- Antonio Jorge Correa - L. G. de Nascimento e Silva.
ANEXO I
(Art. 2' do Decreto-lei n' 1.445, de 13 de fevereiro
de 1976)
Escalas de retribuição

Venc. men· ~epresenta- Grat. de
sal Cr$ ção Mensal Atividade
a) Cargos de nature·
za especial
Ministro de Estado 22.000,00
Consultor-Geral
da República
22.000,00

Yancim8ílto Mensá 1
Crt
D;'2~~í-G,:;r'êl'Ca

c(':dl

.

S&cret;§I""j>J :::la C"Jverna de
Terll~ti"ia Feder;:!l

18.(0);01)

70%

Grat i f ic;:;çãd

'.~nsa 1

do At lvidade

22.0q.OO

12.10).00

70%

Representação

[''2'O:1rt3:Tlen-

to M71 ...., 'strétlVO ao Serviço
PC::J: ;~Q
Gc.gri"'l2,jor co Território Fe-

17 63

35%

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

64 Sexta·feira 17

Vencimento Mensal

Cr$

Representação

Mensal

(Artigos 32 e 42 do Decreto-lei .nQ 1.445 de 13· de fevereiro de 1976)
Escala ce retrjtr.n~ãJ (los C3!""g'JS 01\ C((TIissão. t:Jn.Ç6DS de confiança e funções de dir;ação ou
assIstência intcrl\!e-cHz"las, mc:luídrx:. no plano de. C13GS'Hica-;;ão de cargas de

D) Maglstratura

Min:s:ro do Supi""emo Tri-

QUe trata a lei nº 5.645 de 10',19 dezembro de 1970.

22.000.00

oona I :'e-'A?:ra 1

1J:r.istro

MIEXO .1I

Grat if i cação

de At ividade

Fevereiro de 1989

Tribunal Federal

dO

20.000,00

de ;:;l:Ecursos

Justiça Militar
M'"'stra do Superior Trib,;n;; I J.li 1 Har·
Aud 1te. Ccrreeednr
A:JjltCr tJil ~tar de 2 a Entr~'c;a

Grupos

Salário Mensal

Auditor ' ••Hl itar de 13. En-

trânCla
A:.J'j I ror Subst ituto de 2i;l

11.000.00

Entr5:r:Cia
Auéite::r Substitvto de ,a

10.600,00

CAS-6

20 OCO.OO

60~

--rãmentõ SU""jJS;r1ores Dt.S-5

13.Qoo.00
17 .000,00
14.500,00
13.000,00
11.000.00

55150%
.45X
35X
20:(

~ssesso-i

DAS-4

D,'5-3
01.5-2
D~S-l

8.950,00

Niveis

JL:stlça do Tr2b~lhO

Mmlstro (YJ Tribunal SuÇ2!"'" lor c-o Traba \hQ
.Juiz do Trl(lUnal Reg'looa1 do
Tr323 1 no
Juiz-PreS1C0<'1";.e da Junta de
CJ~cll ia!;?J e Julgal"'ento
Ju jZ-Pres lcer.te S'..:bst j tuto

20.000,00

'Cc:-relacão ccm Catego

rias de Nlvel Superior
D41-3

16.000.00
_

lA.ooo.oo

DAI-?

bJ Dlreç.o " ~sistência ~AI-1

10.950,00

lntenc~lár-i

as

Cr$
2.500.00
1.900.00
1.500,00

CO;l"'t!lação CCtll Ca tegorias àe Nível Médio

16.000.W
15.100,00
13.'500,00
10.000,00

JVlz da D'reito
J~lZ ~·:...t3t ih.eto
Juiz Te....,Jcrâr.io

Va 10r Mensal de

Gr:at if 1cação

Just iça do Distrito Federal
e dos Territórios '
D'9se":!b3rg3rt::.r

Representação
Mensal

Cr$

ai. Direção e

13.~CO,OO

Entl"'ânCla

Vencimento Oli

Niveis

20.000.00
lA.ooo,oo

D;,1-3

1.5X.00
1. .300 ,CO
1. (\,'tl,OO

01.1-2
DAI-1

Justiça. Federal de ti
InstânCla
JU1Z Federal

,.lu 1Z "Fen..ara 1 St.ibst ituto
c) TrI~nal

16.000.00
12.500,00

de Contas da

União
Vií11SU.O do Trlbunal de

C.:Y'"tas

União

j;j

At:~l':::);

20.000,00
13.-500.,00

d) Ministério Público
jU'1to à Justiça Comum
?rL~radOr-Ge:-a 1 da Repj-

bllCa.
.
Sutcrocur-2dar-Géra 1 da Rep.::Ji i-.:::a
.
PrC,OT;:::.)Or ctJ Repú:Jl ica de'
là cZ:~,::,:.r la

PrOCl1r~~:'" rt1: R('ÇI'.Jbl ica
ce 2:1 c.3.~f?'JOr ia
?rcs'.,;r<:j.:,r da Rep:>b 1ica
da 3~ Cã:e2'Jr la
Ju~ta â Justiça Mllitàr
f'rOCt..~ad0r-Gera1 da Just j ça M1 1\ têr
s...::Jerc{;1jr<i-acr-Gera 1
PrCCur;)-:!Vr De I~ Categoria
Fro:::... r::;jo~r oe 2.â Cater'...,orl~
f'ro::(.;r . v:t~,r de 3 il Cate90rla

22.000.00
20.000,00
ANEXO 111

13.313,00
10.950,00

(Artigo 6º do Decreto-lei n~ 1.445, de 13 de fevereiro de 1976)
l::scala de vencimentos e salários, e respectivas referências dos cargos
efetivos e empregos permanentes lncluldos no plano de classificação de
cargos de que trata a Lei ng 5.645, de 10 de dezelllbro de 1970.

$.450,00
20.000.00
.12.700,W
10.950,00
9.450,00
7.60"0,00

Valor mensal
de vencimento Referências
ou salário-Cr$

ArJ.... ::-c.;(Jo ae Df:c 10 00 2"

E("tr5~'C1a
t..Q."y,~,~Q de Df ic io de la
E.,trü;,cia
JIJnta à Justiça <io

Tr.aoo.lho
prOC'ljr:::d0:--G2i31 da Just ~ça 00 liaba lrrO
PrC"vUróoor do TratJa lr.o de
i~ cat~QCrJ~

Prccurdcor da Traba 1tu de
2;) Ca~ef;or'"ia
PrOC'Jr~~'8r

ft:iJJr.to

SL:bO!""c-.~r3xr

;-~c""otor P-.j~ ljc,
Pr"['i;'"Qi-G~ ~~..>t.~st i

Dai er:~o,

tuto
Pú:::llICO

6.300,00

20.000.00
201.

10.950.00
9.450,00
7. 600,00 !'16.000.00
12.C.cO,OO
10.950.00
10.000,00
7.900,00
6.850.00

20~

20%
35X

30X

ZÕ,;
201.
20X
20X

Junto ao Tribunal de Contas
da UOlão .

Proc.ura.:x)r-Ge.a 1
AjJ~'1to (:;:! Pro::urax.:"'

20.000.00
10.950,00

601.

12.loo,W
12.100,00

401.

20%

e) Tribunal Mar'itillO

Juíz-PrSSldente
JuiZ

Referências

3.745,00
3.565,00
3.395,00
3.233,00
3.078,00
2.932,00
2.792,00
2.659,00
2.532,00
2.412,00
2.297,00
2.187.00
2.083.00
1.985,00
1.891,00
1.801,00
1.716,00
1.634,00
1.556,00
1.482,00
1.411,00
1.345,00
1.281,00
1.219,00
1. 160,00
1.106,00

31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6

de venci mento

ou salário

6.850,00

Junto à Justiça.do Distrito Feceral e dos Territórios
Fr:·ç'..;ra::::; -Gera 1

Valor m.en.sal

Valor mensal
de venc i mento
ou salário

2ÕX

13.313,00
12.678,00
12.075,00
11.501,00
10.953,00
10.432,00
9.934,00
9.461,00
9.011,00
8.582,00
8.173.00
7.783,00
7.412,00
7.060,00
6.723,00
6.403,00
6.098,00
5.807,00
5.531,00
5.267,00
5.018,00
4.778,00
~.551,OO

4.335,00
4.128,00
3.932,00

57
56
55
54
53
52
51
50
49
43
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32

053,00
003,00
956,00
911,00
868.00

Referências
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ANEXO IV
(§ 1" do Art. 6' do Decreto-lei n' 1.445, de 13 de fevevereiro de 1976)

Referências de Vencimentos e Salários dos Cargos Efetivos e Empregos
Permanentes, incluídos no Plano de Classificação de Cargos de qne
Trata li Lei n' 5.645, de 10 de dezembro de 1970.

Grupos

PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (PCT-200 oU
LT-PCT-200)

POLÍCIA FEDERAL (PF-500)

Clltegorias
Funcionais

Código

Pesquisador em Ciências Exatas e da Natureza

PCT-201ou
LT-PCT-201

Pesquisador em Ciências da Saúde

PCT-202 oU
LT-PCT-202

Pesquisador em Ciências Sociais e Humanas

PCT-203 ou
LT-PCT-203

Pesquisador em Tecnologia e Ciências Agrícolas

PCT-204 oU
LT-PCT-204

Referências de Vencimentos
Salário por Classe

CLASSE ESPECIAL - de
Pesquisador - de 51 a 54
Pesquisador Associado B Pesquisador Associado A Pesquisador Assistente B Pesquisador Assistente A -

55 a 57
de 48 a 50
de 45 a 47
de 42 a 44
de 37 a 41

CLASSE ESPECIAL - de 55 a 57
CLASSE úNICA - de 51 a 54

a) Delegado de Polícia
Federal

PF-5OJ

b) Inspetor de Polícia
Federlll

PF-502

Perito Criminal

PF-503

Técnico de Censura

PF-504

c) Agente de Polícia Federlll

PF-506

d) Escrivão de Polícia
Federal

PF-505

Papiloscopista Policial

PF-507

CLASSE ESPECIAL - de 49 a 51
CLASSE C - de 46 a 48
CLASSE B - de 42 a 45
CLASSE A - de 37 a 41
CLASSE ESPECIAL - de 37 a 39
CLASSE C - de 33 a 36
CLASSE B - de 29 a 32
CLASSE A - de 24 a 28
CLASSE ESPECIAL - de 37 a 39
CLASSE B - de 31 a 36
CLASSE A - de 24 a 30
CLASSE ESPECIAL - de 55 a 57
CLASSE C - de 51 a 54
CLASSE B - de 48 a 50
CLASSE A - de 42 a 47

TRIB UTAÇÍ\0,
ARRECADAÇAQ E
FISCALIZAÇAO
(TAF-600)

a) Fiscal de Tributos Federais

TAF-601

b) Controlador da Arrecadação Federal

TAF-602

c) Fiscal de Tributos de
Açúcar e Álcoo!

TAF-604

dl Fiscal de Contribu"ções Previdenciárias

TAF-605

CLASSE ESPECIAL - de 54 a 56
CLASSE C - de 51 a 53
CLASSE B - de 47 a 50
CLASSE A - de 40 a 46
CLASSE ESPECIAL - de 52 a 54
CLASSE C - de 48 a 51
CLASSE B - de 43 a 47
CLASSE A - de 37 a 42
CLASSE ESPECIAL - de 54 a 56
CLASSE C - de 50 a 53
CLASSE B - de 47 a 49
CLASSE A - de 40 a 46

ARTESANATO
(ART-700 OU LTART-700)

a) Artífice de Estrutura
de Obras e Metalurgia

ART-7010ll
LT-ART-70l

Artífice de Mecânica

ART-702 ou
LT-ART-702

Artífice de Eletricidade e Comunicações

ART-7OJ ou
LT-ART-703

Artífice de Carpintaria e Marcenaria

ART-704 ou
LT-ART-704

Artífice de Munição
c Pirotecnia

ART-705 ou
LT-ART-705

Artífice de Arles
Gráficas

ART-706 ou
LT-ART-70ó

Artífice dc Aeronáutica

ART-707 ou
LT-ART-707

b) Auxiliar de Artífice

ART-709 ou
LT-ART-7D9

CLASSE ESPECIAL - de 35 a 37
Mestre - de 30 a 34
Contra-Meslre - de 24 a 29
Artífice Especializado - de 20 a 23
Artífice - de 14 a 19

Auxiliar de Arlífice - de 1 a 9
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Grupos

Categorias
Funcionais

Código

Fevereiro de 1989

Referências de Vencimento ou
Salário por Classe
CLASSE ESPECIAL - de 37 a 39

SA-S010u
SERVIÇOS AUXIL1ARES (SA-800 OU
LT-SA-SOO)

al Agente Administrativo

CLASSE C (Nível 4) - de 32 a 36
CLASSE B (Nível 3) - de 28 a 31
CLASSE A (Nível I) - de 24 a 27

hl Datilógrafo

SA-S02 ali
LT-SA-S02

c) Oficial de Chancelaria

SA-S03 ali
LT-SA-S03

al Arquiteto
Atuário
Auditor
Contador
OUTRAS ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERlOR
(NS-900 ou LTNS-900)

LT-SA-801

Economista
Engenheiro
Engenheiro Agrônomo
Estatístico
Geólogo
Inspetor do Trahalho
Inspetor de Ahastecimento
Odontóloto
Químico
Técnico de Administração
Técnico em Assun·
tos Educacionais
Técnico em Ensino e
Orientação Edncacional

NS-917 ali
LT-NS-917
NS-925 ali
LT-NS-925
NS-934 ali
LT-NS-934
NS-924 ou
LT-NS-924
NS-922 ou
LT-NS 922
NS-916 ou
LT-NS-916
NS-912 ou
LT-NS-912
NS-926 oU
LT-NS-926
NS-920 oU
LT-NS-920
NS-933 ou
LT-NS-933
NS-937 ou
LT-NS-937
NS-909 ou
LT-NS-909
NS-921 ou
LT-NS-921
NS-923 ou
LT-NS-923
NS-927 ou
LT-NS-927
NS-936 ou
LT-NS-936

CLASSE ESPECIAL - de 2S a 30
CLASSE B (Nível 2) - de 24 a 27
CLASSE A (Nível I) - de 16 a 23
Classe Especial - de 37 a 39
- de 32 a 36
Classe B

Classe Especial
Classe C
Classe B
Classe D

- de 54 a 57
- de 49 a 53
-de44a4S
- de 37 a 43

NS-911 ou
LT-NS-911
NS-935 ou
LT-NS-935

Zootecnista
Técnico em Seguros
b) Farmacêutico

(Jornada de 4 horas)
c) Médico
Médico de Saúde
Pública
Médico do Trabalho
Médico Veterinário
OUTRAS ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR (NS-900
OU LT-NS-900)

(Jornada de 6 horas)
d) Médico
Médico de Saúde
Póblica
Médico do
Trabalho
Médico Veterinário

Odontólogo

NS-908 ou
LT-NS-90S

NS-9010u
LT NS-901
NS-902 ou
LTNS-902
NS-903 ou
LTNS-903
NS-910 ou
LTNS-910
NS-9010u
LT-NS-901
NS-902 oU
LT-NS-902
NS-903 ou
LT-NS-903
NS-91O oU
LT-NS-91O
NS-909 ou
LT-NS-909

Classe Especial - de 54 a 57
Classe B - de 46 a 53
Classe A - de 37 a 45

Classe C - de 44 a 47
Classe B - de 39 a 43
Classe A - de 32 a 38

Classe C - de 50 a 53
Classe B - de 47 a 49
Classe A - de 43 a 46

Fevereiro de 1989
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e) Engenheiro Florestal
Geógrafo
Psicólogo
Técnico em Assnntos Cnlturais
Técnico em Comunicação Social
l) Técnico em Comu-

nicação Social (da
Agência Nacional e
do Departamento
de Imprensa Nacional)
(Jornada de 7 horas)
g) Sociólogo

OUTRAS ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR (NS-900 oU
LT-NS-900)

h) Assistente Social
Bibliotecário
Engenheiro Agrimensor
Engenheiro de
Operações
Meteorologista
Nutricionista
Técnico em ReabiIitação
i)

Enfermeiro

a) Agente de Colocaçáo
Agente de Comunicação Social
Agente de Higiene
e Seg. do Trabalho
Agente de Inspeção
de Indústria e Comércio
Agente de Segurança do Tráfego
Aéreo
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por('I"",c

Referências de Vencimentos
Salário

-NS-913 ou
LT-NS-913
NS-919 ou
LT-NS-919
NS-907 ou
LT-NS-907
NS-928 oU
LT-NS-928
NS-931 ou
LT-NS-931

Classe Especial - de 51 a 53
Classe C - de 46 a 50
Classe B - de 41 a 45
Classe A - de 33 a 40

NS-9310u
LT-NS-931

Classe C - de 47 a'49
Classe B - de 43 a 46
Classe A - de 40 a 42

NS-929 ou
LT-NS-929

Classe Especial - de 52 a 53
Classe B - de 44 a 51
Classe A - dc 33 a 43

NS-930 ou
LT-NS-930
NS-932 ou
LT-NS-932
NS-914 ou
LT-NS-914
NS-918 ou
LT-NS-918
NS-915 ou
LT-NS-915
NS-905 ou
LT-NS-905
NS-906 oU
LT-NS-906
NS-904ou
LT-NS-904

Classe Especial - de 51 a 53
Classe B - de 42 a 50
Classe A - de 33 a 41

Classe Especial - de 51 a 53
Classe B - de 43 a 50
Classe A - de 33 a 42

NM-I030
ou
L
T
NM-I030
NM-I032
ou
L
T
NM-I032

NM-1D29
ou
L
T
NM-I029
NM-1D20
ou
L
T
NM-1020

-

NM-I041
oU
L
T
NM-1041
P-1501 oU
L
T
NS-1501

-

PLANEJAMENTO
(P-15DO oU L TP-1500)

Técnico de Planejamento

-

Classe Especial - de 54 a 57
Classe C - de 51 a 53
Classe B - de 46 a 50
Classe A - de 37 a 45
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ANEXO V
(Artido 8" do Decreto-Lei nO 1.445, de 13 de fevereiro de 1976)
Grupo: Diplomacia
Código: 0-300
Carreira de Diplomata
Código: 0-301 =
Vencimento mensal
Cr$

Representação mensal

Ministro de l' classe

13.400,00

30%

Ministro de 2' classe

10.000,00

30%

8.200,00

30%

Denominaçao da classe

Conselheiro
1\' Secretário

6.800,00

25%

2' Secretário

5.600,00

20%

3' Secretário

4.800,00

20%

ANEXO VI
(Artigo 9' do Decreto-lei n' 1445 de 13 de Fevereiro 1976)
GRUPO: Magistério
CÓDIGO: M-400
Nível

Regime de Trabalho

Vencimento
Mensal

6
5
4
3
2
I

20 horas semanais
20 horas semanais
20 horas semanais
20 horas semanais
20 horas semanais
20 horas semanais

6.000,00
5.300,00
4.600,00
4.000,00
2.800,00
1.750,00

Denominação
do Emprego

Regime de Trabalho

Salárüo Mensal

Auxiliar de Ensino

40 horas

8.000,00

Cr$

ANEXO VII
(Artigo 10,11,12 e 13 do Decreto-lei n' 1445, de 13 de fevereiro de 1976)
ANEXO II
(Art 6', ítem IH, do Decreto-lei n' 1.341, de 22 de agosto de 1974)
Denominação das Gratificações
e Indenizações

VII - GRATIFICAÇÃO POR
TRABALHO COM RAIO
X OU SUBSTÂNCIAS
RADIOATIVAS

Definição

Indenização devida ao servidor
pelo trabalho com Raio x ou
substâncias radioativas

Bases de Concessão
e Valores

40% (quarenta por cento) cal-

culado sobre o valor do vencimento ou salário percebido pelo servidor, na forma estabelecido no regulamento

XIV''::':AUXiúo' PAi~A' 'M'O~" .... 'D~~id~' ~~; ';~~id~~~~ 'p~~t~~:"""""""""""""""""""""""""""
RADIA

centes ao Grupo - Polícia Federal, mandados servir fora da
sede originária de serviço,
bem assim aos funcionários in-

tegrantes da Categoria Funcional de Fiscal de Tributos
Federais, do Grupo Tributação, Arrecadação e Fi,calização, mandados servir nas cidades de Porto Velho, Foz do
Iguaçu, Manaus, Rio Branco
e Boa Vista.

Fixado em Regulamento
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XIV - GRATIFICAÇÃO POR
SERVIÇOS ESPECIAIS

e Valures

Devida aos servidores incluídos
nas Categorias Funcionais de nível
médio, integrantes do Grupo a que
se refere a Lei n' 5.645, de 1970,
que, comprovadamente, desempenharem, nos órgãos setoriais e sec-

Fixadas em Regulamento

cionais integrantes do Sistema Nacional de Informações e ContraImformação, tarefas de apoio operacional especifico, não compreendido, no Grupo-Segurança e Informações.
XV - GRATIFICAÇÃO POR
PRODUÇÃO SUPLEMENTAR

XVII - GRATIFICAÇÃO DE
ATIVIDADE

XVIII - GRATIFICAÇÃO DE
PRODUTIVIDADE

Devida, na forma da Lei n' 4.491,
de 21 de novembro de 1964, aos
servidores incluídos na Categoria
Funcional de Artífice de Artes
Gráficas do Grupo-Artesanato do
Departamento de Imprensa Nacional

Fixadas em Regulamento

Devida ao servidor incluído em
Categorias funcionais de nível superior, dos Grupos a que se refere
a Lei n' 5645, de 1970, como estímulo à profissionalização sujeitando o servidor à jornada mínima de
8 (oito) horas, não sendo aplicada
aos do Grupo Pesquisa Ciêntifica
e Tecnológica, Magistério. Diplomacia, nem à Categoria Funcional
de Fiscal de Tributos Federais do
Grupo-Tributação, Arrecadação e
Fiscalização

Correspondentes a 20% )vinte por
cento) do vencimento ou salário percebido pelo servidor, cessando a
concessão e o pagamento com a aposentadoria, na forma estabelecida
em regulamento.

Devida ao funcionário incluído na
Categoria Funcional de Fiscal de
Tributos Federais do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização,
como estímulo ao aumento da produtividade, ,ujeitando-a à jornada
mínima de 8 (oito) horas

Correspondente a até 40% (quarenta por cento) do vencimento percebido pelo funcionário, cessando a
concessão, e o pagamento com a
aposentadoria, na forma estabelecida em regulamento.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO SENHOR MINISTRO-PRESIDENTE DO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional:
Tenho a augusta honra de submeter à elevada consideração dos membros do Poder Legislativo Federal,
com fulcro no art. 96, n, c, da Constituição Federal,
a inclusa proposta de criação do Tribunal Regional do
Trabalho da 17' Região, com sede em Vitória-ES e
jurisdição em todo o território do Estado, pelos fundamentos a seguir aduzidos:
I - o Estado do Espírito Santo encontra-se jurisdicionado, atualmente, pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, sediado na capital do Rio de
Janeiro, cuja competência é abrangente aos dois Estados-membros;
II - em face do volume de processos quc sobrecarrega a atividade jurisdicional do Tribunal nuper-citado,
o seu Presidente propôs a ampliação daquele Órgão,
mediante a instituição de sua sexta turma, conforme
se verifica no Proccsso n' TST-18.565/87.3, em trãmite
nesta Corte.
III - ante a inconveniência de se agigantar a estrutura daquele Regional, em prejuízo de sua operacionalidade, de vez que se trata do segundo maior Tribunal
do gênero no País, é recomendável uma outra alternativa que, além de descentralizadora, teria a virtude de
possibilitar um melhor atendimento ao propósito de
. julgamento das demandas trabalhistas.
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de lei e exposição de motivos, de iniciativa deste Tribunal Superior do Trabalho, que trata da criação do Tribunal Regional do Trabalho da 17' Região, com sede em
Vitória e jurisdição em todo o Estado do Espírito Santo.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex' protestos de distinta consideração e elevado apreço. Marcelo Pimentel, Ministro-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Em 9 de fevereiro de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Cámara dos Deputados
MGS.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência,
em observáncia ao disposto no art. 64 da Constituição
Federal, para iniciar a tramitação por essa Casa Legislativa, o Ofício 414, de 1988, do Ministro-Presidente do
Tribunal Superior do Trabalho, enviado, com base no
art. 96, inciso n, alÚlea a da Carta Magna, ao exame
do Congresso Nacional.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de estima e consideração, - Senador
Humberto Lucena Presidente.

PROJETO DE LEI
N" 1.457, de 1989
(Do Sr. João Agripino)
Autoriza a privatização de empresas estatais e dá outras providências.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço
Público e de Economia, Indústria e Comércio).

IV -aliás, este é o espírito que norteou o legislador,
ao consagrar a regra insculpida no art. 112, do texto
Constitucional vigente, no sentido de se criar, em cada
Estado da Federação, "pelo menos um Tribunal Regional do Trabalho". Ademais, o grande progresso experimentado pelo Estado do Espírito Santo, com o crescente aumento das questões trabalhistas, está a exigir
a sua autonomia jurisdicional de segundo grau, a fim
de se alcançar o ideal de justiça que as questões sociais
do País demandam, neste momento, com a maior veemência.

O quadro anexo de pessoal é o mínimo para funcionamento de um pequeno Tribunal. Daí a proposta de
aprovação da tabela anexada.
Brasilia, 19 de dezembro de 1988. - Marcelo Pimentel, Ministro-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
OF.STST. GP.N' 414/88
Brasília, 19 de dezembro de 1988.
Exm" Sr.
Doutor Humberto Lucena
DD, Presidente do Congresso Nacional
Congresso Nacional
Brasília-DF
OI. SMfN'002
Senhor Presidente;
Tenho a honra de submeter à apreciação do Congresso Nacional, nos termos do art. 96, inciso lI, alínea
c, da Constituição Federal, a anexa minuta de projeto

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a privatizar empresas estatais, através do Conselho Federal
de Desestatização, qne terá a seguinte composição:
I - Ministro da Fazenda, que será o Presidente;
II - Ministro do Desenvolvimento Industrial e da
Ciência e Tecnologia;
III - Ministro do Trabalho;
IV - um representante do Senado Federal e um mpresentante da Cámara dos Dcputados;
V - representante dos trabalhadores; e
VI - representante dos empresários.
§ 1" Podcrá participar das reuniões do Conselho
sem direito a voto, o Presidente do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico - BNDES e o Presidente da Comissão de Valores Mobiliários - CVM;
§ 2' Os representantes classistas (itens V e VI) serão nomeados pelo Presidente da República, mediante
indicação das respectivas categorias, por intermédio do
Ministro da Fazcnda.
Art. 2' Os projetos de privatização, que terão por
objeto empresas de cujo capital participe a União, direta ou indiretamente, serão executados mediante as scguintes formas operacionais:
I-transformação, incorporaçã(), fusão ou cisão;
II - alienação de participação societária, inclusive
de controle acionário;
lU - abertura de capital;
IV - aumento de capital com renúncia ou cessão,
total ou parcial, de direitos de subscrição;
V -dissolução de empresas ou desativação parcial
de seus empreendimentos: ou
VI - alienação, arrendamento, locação, comodato
ou cessão de bens e instalações.
Art. 3' As transferências dc ações de propriedade
da União, representativas do capital social da Petróleo
Brasileiro S.A. - PETROBRÃS, continuarão a regerse pelo disposto nos artigos 11 e 18 da Lei n' 2004,
de 3 de outubro de 1953.
Art. 4" Para assegurar monópolio da União e por
ser imperativo de segurança nacional e relevante interesse coletivo, excluem-se do permissivo a que se refere
o artigo 2' as ações representativas de cinquenta e um
por cento do capital votante, bem assim as participações
em empresas públicas, que assegurem a manutenção
do controle acionário:
I-peja União:
a) do Banco da Amazônia S.A. - BASA:
b) do Banco do Brasil S.A.;
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c) do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES;
d) do Banco do Nordeste do Brasil S.A. BNB;
e) da Caixa Econômica Federal - CEF;
t) da Casa da Moda do Brasil- CMB;
g) da Centrais Elétricas Brasileiras S.A - ELETROBRÁS;
h) da Indústrias Nucleares do Brasil S.A. INB;
i) da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
-E.C.T.;
j) da Petróleo Brasileiro S. A. - PETROBRÁS e
suas subsídiárias;
I) da Tclccomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS e
m) da Companhia Vale do Rio Doce

II -pela Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRAS, das sociedades que tenham por objeto a exploração de serviços telefônicos, telegráficos, de transmissão de dados e demais serviços públicos de telecomunicações.
Parágrafo único. A exceção dc que trata estc artigo
não abrange as ações de propriedade das empresas indicadas no inciso I, representativas do controle acionário
de outras sociedades, as quais poderão ser alienadas.
na forma do disposto nesta lei.
Art. 5' A alienaçaõ de que trata esta Lei será cfctuada através do sistema de distribuição de valores mobiliários, nos termos do disposto nas Leis n" 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, c n' 6.385, de 7 de dczembro
de 1976.
§ l' O prcço das ações será fixado. tendo por base
laudo de avaliação elaborado por empresa especializada, contratada por licitação, levando em conta as
condições de mercado e as perspectivas de rentabilidade
da sociedade, e. no caso de alienação de controle acionário, o respectivo valor.
§ 2' Até sctenta por cento do preço da alienação
poderá ser objeto de financiamento concedido pelo alenante ou por instituição financeira, com juros e demais
condições de mercado.
§ 3" Respeitado o limite de trinta por cento do capital votante e de quarenta e cinco por cento do capital
total da sociedade, as ações preferenciais e ordinárias
poderão ser alienadas, sem o finaciamento de que trata
o parágrafo anterior, a pessoas naturais ou .jurídicas
estrangeiras. excluídas as ações das empresas realcionadas nos incisos I e II do artigo 4' (quarto).
§ 4' Dcpenderá, em cada caso. dc prévia autorização legislativa, a utilização da conversão da dívida
externa para aquisição de ações das empresas estatais.
Art. 6' Na alienação de ações de que trata esta Lei,
é facultado ao Poder Executivo, nas condições estabelecidas pelo Conselho Federal de Desestatização, reservar:
1 - até dez por cento do total dc ações de propriedade do alienante, par avenda aos respectivos empregados, com desconto de até quinze por cento do preço,
e em, no máximo. trinta e seis prestações mensais.
II - até um por cento das ações de propriedade do
alienante, para do,ação aos respectivos emprcgados.
Parágrafo único. As ações alienadas de acordo com
o disposto neste artigo serão instransferíveis, no prdzo
e na forma prescrita pelo Conselho Federal de Descstatização.
Art. 7' O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à abertura do capital das sociedades a serem
privatizadas na forma do disposto nesta Lei.
Parágrafo único. Nos termos das condições estabelecidas pelo Conselho Federal de Desestatização, a alienação das ações que excederem ao número correspondente ao controle da sociedade, será disseminada, por
intermédio do sistema de distribuição de valores mobiliários.
Ar!. 8' A desetatização poderá ser realizada mediante a contratação de uma instituição integrante do
sistema de distribuição ou de um cons6rcio dessas instituições, que funcionará como agente de privatização.
§ l' A contratação dependerá de pré-qualificação,
procedendo-se, em seguida, a licitação.
§ 2' O agente de privatização acompanhará a avaliação da empresa a ser privatizada, feita por empresa
especializada e proprorá, ao Conselho Federal de Desestatização, as modalidades de alienção e o preço das
ações,
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§ 3' Uma vez aprovado pelo Conselho Federal de
Desestatização. a prjvatização será executada pelo
agente. que procederá li alienação das ações, atendidas
as disposições da Lei n' 6.385. de 7 de dezembro de
1976, e as normas da Comissão de Valores Mobiliários.
§ 4' As instituições financeiras poderão também representar os investidores interessados na aquisição das
ações das empresas a serem privatizadas, desde que
não haja conflito de interesses.
Art. 9" Mantido o controle acionãrio da
União, o capital de empresa pública poderá ser elevada,
mcdiante decreto do Poder Exccutivo, para fins de subscrição, em dinheiro por parte de outras empresas públicas ou autarquias federais.
Ar!. 10' Cabe ao Conselho Federal de Desestização exercer a coordenação, a supervisão e a fiscalização da execução dos programas de desestatização das
empresas de que trata esta lei.
Art. 11" O programa de privatização será submetido ao Congresso Nacional, que terá o prazo de
90 (noventa)m dias para apreciá-lo.
Art. 12' Esta Lei entra em vigor na data de
sua puhlicação, revogadas as disposições em contrário.

11 - o Banco do Brasil, o Banco Nacional do Desenvolvimcnto Econõmico e demais órgãos da Administração Federal Indireta, bem como as sociedades de
economia mista criadas pelos Estados ou municípios,
as quais. em conseqüência de lei, estejam sob controle
acionário permanente do Poder Público;
UI - os brasileiros natos ou naturalizados, salvo
quando casados com estrangeiros sob o regime de comunhão de bens ou qualquer outro que permita a comunicação dos adquiridos na constância do casamento, limitada a aquisição de ações ordinárias a 0,1 % (um décimo
por cento) do capital votante;
IV - as pessoas jurídicas de direito privado. organizadas com observância do disposto no artigo 9', letra
b, do Decreto n' 4.071, de 12 de maio dc 1939. limitada
a aquisição de ações ordinárias a 0,5% (cinco décimos
por cento) do capital votante;
V - as pessoas jurídicas de dircito privado, brasileiras, de que somente façam parte as pessoas indicadas
no item TIl. limitada a aquisição de ações ordinárias
a 0.1 % (um décimo por cento) do capital votante.
Parágrafo único. As restrições deste artigo não se
aplicam à admissão de acionistas na categoria das ações
preferenciais." (Decreto-Lei n' 688. de 18-7-69.)

Justificação
O Congresso Nacional rejeitou o texto da Medida
Provisória n' 26, de 15 de janeiro de 1989. Sendo a
matéria de grande relevância e havendo imperiosa necessidade de ser definida a política de privatização de
empresas estatais, urge que o Poder Legislativo se pronuncie sobre a matéria.
O Projeto de Lei submetido li apreciação da Câmara
dos Deputados é fruto do aproveitamento de vários
dispositivos da Medida Provisória rejeitada pelo Congresso Nacional, bem como de outrso do Decreto 95.886
de 29 de março de 1988, além de conter normas que
asseguram integral proteção do patrimônio público.
Sala das Sessões, em 14 de fevereiro de 1989. João Agripino. Deputado Federal

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
LEI N' 2.004,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1953
Dispõe sobre a Política Nacional do Petróleo
e define as atribuições do Conselho Nacional do
Petr6leo, institui Sociedade por Açõcs Petrolco
Brasileiro Sociedade Anônima; e dá outras providências.
CAPíTULO 1ll
da Sociedade por Ações Petróleo
Brasileiro S/A (petrobrás)
e suas Subsidiárias

SEÇÃO II
do Capital da Petrobrás
Ar!. 11. As transferências pela União de Ações
do capital social ou as subscrições de aumento de capital
pelas entidades e pessoas .às quais a lei confere este
direito, não poderão, em hipótese alguma, importar
em reduzir a menos de 51 % (cinqüenta e um por cento)
não s6 as ações com o direito a voto de propriedade
da União, como a participação desta na constituição
do capital social.
Parágrafo unico. Será nula qualquer transferência
ou subscrição de ações feita com inringência deste artigo, podendo a nulidade ser pleiteada inclusivc por terceiros, por meio de ação popular.

LEI N" 6.404,
De 15 DE DEZEMBRO DE 1976
Dispõe sobre as Sociedades por Ações.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPITULO I
Características e Natureza da
Companhia ou Sociedade Anônima
Características
Ar!. l' A companhia ou sociedade anonima terá
o capital dividido em ações, e a responsabilidade dos
sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão
das ações subscritas ou adquiridas.
Ob jelo Social
Art. 2' Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, li ordem
pública e aos bons costumes.
§ l' Qualquer que seja o objeto. a companhia é
mercantil e se rege pelas leis e usos do comércio.
il 2' O estatuto social definirá o objeto de modo
preciso e completo.
§ 3' A companhia pode ter por objeto participar
de outras sociedades; ainda que não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar
o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.
Denominação
Ar!. 3' A sociedade será designada por denominação acompanhada das expressões "companhia" ou
"sociedade anônima", expressa por extenso ou abreveadamente mas vedada a utilização da primeira ao final.
§ l' O nome do fundador, acionista, ou pessoa que.
por qualquer outro modo, tenha concorrido para o êxito
da empresa, poderá figurar na denominação.
§ 2' Se a denominação for idêntica ou semelhante
a de companhia já existente, assistirá à prejudicada
o direito de rcquerer a modificação, por via administrativa (art. 97) ou em juízo, e demandar as perdas
e danos resultantes.
Companhia Aberta e Fechada

SEÇÁO UI
Dos Acionistas da Petrobrás
"Ar!. 18. Os Estatutos da Sociedade poderão, em relaçüo às aç6es ordinárias, admitir como acionistas somente:
1- as pessoas jurídicas de direito público intcrno;

Art. 4" Para os efeitos desta lei, a companhia é
aberta ou fechada conforme os valores mobiliários de
sua emissüo estejam ou não admitidos li negociação
cm bolsa ou no mercado de balcão.
Parágrafo único. Somente os valores mobiliários de
companhia registrada na Comissão de Valores Mobiliários podem ser distribuídos no mercado e negociados
em bolsa ou no mercado de balcão.
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CAPÍTULO II
Capital Social
SEÇÃO I
Valor
Fixação no Estatuto e Moeda
Ar!. 5' O estatuto da companhia fixará o valor do
càpital social, expresso em moeda nacional.
Parágrafo único. A expressão monetária do valor
do capital social realizado será corrigida anualmente
(art. 167).
Alteração
Art. 6'.' O capital social somente poderá ser modificado com observância dos preceitos desta lei e do estatuto social (arts. 166 a 174).
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§ 1'.' Na companhia com ações sem valor nominal,
o estatuto poderá criar uma ou mais classes de ações
preferenciais com valor nominal.
§ 2' O valor nominal será o mesmo para todas as
ações da companhia.
§ 3' O valor nominal das ações de companhia aberta não poderá ser inferior ao mínimo fixado pela Comissão de Valores Mobiliários.

§ l' Os dividendos, ainda que fixos ou cumulativos,
não podenl0 ser distribuídos em prejuízo do capital
social, salvo quando, em caso de liquidação da companhia, essa vantagem tiver sido expressamente assegurada.
§ 2,' Salvo disposição em contrário do estatuto, o
dividendo prioritário não é cumulativo. a ação com dividendo fixo não participa dos lucros remanescentes e
a ação com dividendo mínimo participa dos lucros distribuídos em igualdade de condições com as ordinárias,
depois de a estas assegurado dividendo igual ao mínimo.
§ 3" O dividendo fixo ou mínimo e o prêmio de
reembolso estipulados em determinada importância em
moeda, ficarão sujeitos a correção monetária anual,
por ocasião da assembléia geral ordinária, aos mesmos
coeficientes adotados na correção do capital social, desprezadas as frações de centavo.
§ 4" O estatuto não pode excluir ou restringir o
direito das ações preferenciais de participar dos aumentos de capital decorrentes de correção monetária (art.
167) e da capitalização de reservas e lucros (ar!. 169).
§ 5' O estatuto pode conferir às ações preferenciais,
com pripridade na distribuição de dividendo cumulativo, o direito de recebê-lo, no exercício em que o lucro
for insuficiente, à conta das reservas de capital de que
trata o § l' do art. 182.
§ 6' O pagamento de devidendo fixo ou mínimo
às ações preferenciais não pode resultar em que. da
incorporação do lucro remanescente ao capital social
da companhia. a participação do acionista residente ou
domiciliado no exterior nesse capital, registrada no Banco Central do Brasil, aumente em proporção maior do
que a do acionista residente ou domiciliado no Brasil.

Alteração
Art. 12. O número e o valor nominal das ações
somente poderão ser alterados nos casos de modificação
do valor do capital social ou da sua expressão monetária,
de desdobramento ou grupamento de ações. ou de cancelamento de ações autorizado nesta lei.
SEÇÃO II
Preço de Emissão

SEÇÃO II
Formação

Ações com Valor Nominal
Dinheiro e Bens
Ar!. 7' O capital social poderá ser formado com
,contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie de
bens suscetíveis de avaliação em dinheiro.
Art. 8' A avaliação dos bens será feita por 3 (três)
peritos ou por empresa especializada, nomeados em
assembléia geral dos subscritos, convocada pela imprensa e presidida por um dos fundadores, instalando-se
em primeira convocação com a presença de subscritores
que representem metade, pelo menos, do capital social.
e em segunda convocação com qualquer número.
§ l' Os peritos ou a empresa avaliadora deverão
apresentar laudo fundamentado, com a indicação dos
critérios de avaliação e dos elementos de comparação
adotados e instruído com os documentos relativos aos
bens avaliados, e estarão presentes à assembléia que
conhecer do laudo, a fim de prestarem as informações
que lhes forem solicitadas.
§ 2' Se o subscritor aceitar o valor aprovado pela
assembléia, os bens incorporar-se-ão ao patrimônio da
companhia. competindo aos primeiros diretores cumprir as formalidades neccssárias à respectiva transmissão.
§ 3 9 Se a assembléia não aprovar a avaliação, Ou
o .subscritor não aceitar a avaliação aprovada. ficará
sem efeito o projeto de constituição da companhia.
§ 4' Os bens não poderão ser incorporados ao patrimônio da companhia por valor acima do que lhes tiver
dado o subscritor.
§ 5' Aplica-se à assembléia referida neste artigo o
disposto nos §§ 1" e 2' do art. 115.
§ 6" Os avaliadores e o subscritor responderão perante a companhia, os acionistas e terceirós, pelos danos
que lhes causarem por culpa ou dolo na avaliação dos
bens, ~em prejuízo da responsabilidade penal em que
tenham incorrido; no caso de bens em condomínio,
a responsabilidade dos subscritores é solidária.

Art. 13. É vedada a emissão de ações por preço
inferior ao seu valor nominal.
§ 1" A inflação do disposto neste artigo importará
nulidade do ato ou operação e responsabilidade dos
infratores, sem prejuízo da ação penal que no caso couber.
§ 2" A contribuição do subscritor que ultrapassar
o valor nominal constituirá reserva de capital (art. 182,
§ 1').
Ações sem Valor Nominal
Art. 14. O preço de emissão das ações sem valor
nominal será fixado, na constituição da companhia, pelos fundadores, e no aumento de capital, pela assembléia geral ou pelo conselho de administração (arts.
166 e 170. § 2').
Parágrafo único. O preço de emissão pode ser fixado
com parte destinada à formação de reserva de capital;
na emissão de ações preferenciais com prioridade no
reembolso do capital, somente a parcela que ultrapassar
o valor de reembolso poderá ter essa destinação.
SEÇÃO 111
Espéde e Classes
Ar!. 15. As ações, conforme a natureza dos direitos
ou vantagens que confiram a seus titulares. são ordinárias, preferenciais ou de fruição.
§ l' As ações ordinárias da companhia fechada e
as ações preferenciais da companhia aberta e fechada
poderão ser de uma ou mais classes.
§ 2' O número de ações preferenciais sem direito
a voto, ou sujeitas as restrições no exercício desse direito, não pode ultrapassar 2/3 (dois terços) do total das
ações emitidas.

Responsabilidade do Subscritor
Ar!. 10. A responsabilidade civil dos subscritores
ou acionistas que contribuírem com bens para a formação do capital social será idêntica à do vendedor.
Panígrafo único. Quando acntrada consistir em crédito, o subscritor ou acionista responderá pela solvência
do devedor.
CAPÍTULO III
Ações
SEÇÃO I
Número e Valor Nominal
Fixação no Estatuto
Art. 11. O estatuto fixará o número das ações em
que se divide o capital social e estabelecerá se as ações
terão, ou não, valor nominal.

Ar!. 18. O estatuto pode assegurar a uma ou mais
classes de ações preferenciais o direito de eleger, em
votação em separado, um ou mais membros dos órgãos
de administração.
Parágrafo único. O estatuto pode subordinar as alterações estatutárias que especificar à aprovação, em assembléia especial, dos titulares de uma ou mais classes
de ações preferenciais.
Regulação no Estatuto
Art. 19. O estatuto da companhia com ações preferenciais declarará as vantagens ou preferências atribuídas a cada classe dessas ações e as restrições a que
ficarão sujeitas, e poderá prever o resgate ou a amortização, a conversão de ações de uma classe em ações
de outra e em ações ordinárias, e destas em preferenciais, fixando as respectivas condições.
SEÇÃO IV
Forma
Art. 20. As ações podem ser nominativas, endossáveis ou ao portador.

Ações Ordinárias

Ações não Integralizadas

Art. 16. As ações ordinárias de companhia fechada
poderão ser de classes diversas, em função de:
I - forma ou conversibilidade de uma forma em ou-

Art, 21. Além dos casos regulados em lei especial,
as ações terão obrigatoriamente forma nominativa ou
endossável até o integral pagamento do preço de emissão.

Transferência dos Bens
Art. 9' Na falta de declaração expressa em contrário, os bens transferem-se à companhia a título de propriedade.

Vantagens Política"

tra;

II - conversibilidade em ações preferenciais;
111 - exigencia de nacionalidade brasileira do acionista; ou
IV - direito de voto em separado para o preenchimento de determinados cargos de órgãos administrativos.
Parágrafo único. A alteração do estatuto na parte
em que regula a diversidade de classes, se não for expressamente prevista e regulada, requererá a concordãncia de todos os titulares das ações atingidas.

Ações Preferenciais
Art. 17. As preferências ou vantagens das ações
preferenciais podem consistir;
I - em prioridade na distribuição de dividendos;
II - em prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele;
li! - na acumulação das vantagens acima enumeradas.

Determinação no Estatuto
Art. 22. O estatuto determinará a forma das ações
e a conversibilidade de uma em outra forma.
Parágrafo único. As ações ordinárias da companhia
aberta e ao menos uma das classes de ações ordinárias
da companhia fechada, quando tiverem a forma ao portador. serão obrigatoriamente conversíveis, à vontade
do acionista, em nominativas ou endossáveis.
SEÇÃO V
Certificados
Emissão

Ar!. 23. A emissão de certificado de ação somente
será permitida depois de cumpridas as formalidades necessárias ao funcionamento legal da companhia.

72

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Sexta·feira 17

§ 1" A infração do disposto neste artigo importa
nulidade do certificado e responsabilidade dos infratores.
§ 2' Os certificados das ações, cujas entradas não
consistirem em dinheiro, só poderão ser emitidas depois
de cumpridas as formalidades necessárias à transmissão
de bens, ou de realizados os créditos.
§ 3' A companhia poderá cobrar o custo da substituição dos certificados, quando pedida pelo acionista.

§ 2' O nome do agente emissor constará das publicações e ofertas públicas de valores mobiliários feitas
pela companhia.
§ 3' Os certificados de ações emitidos pelo agente
emissor da companhia deverão ser numerados seguidamente. mas a numeração das ações será facultativa.

SEÇÃO VI
Propriedade e Circulação

Requisitos
Indivisibilidade
Art. 24. Os certificados das ações serão escritos em
vernáculo e conterão as seguintes declaraçõcs:
·1 -denominaçáo da companhia, sua sede e prazo
de duração;
II - o valor do capital social. a data do ato que o
tiver fixado, o número de ações em que se divide e
o valor nominal das açües, ou a declaração de que não
têm valor nominal;
III - nas companhias com capital autorizado, limite
da autorização. em númcro de ações ou valor do capital
social;
IV - o número de ações ordinárias e preferenciais
das diversas classes, se houver. as vantagens ou preferências conferidas a cada classe e as limitações ou restrições a que as ações estiverem sujeitas;
V - o número de ordem do certificado e da ação,
e a espécie e classe a que pertence;
VI - os direitos conferidos às partes beneficiárias.
se houver;
VII - a époea e o lugar da reunião da assembléia
geral ordinária;
VIII - a data da constituição da companhia e do
arquivamento e publicação .de seus atos constitutivos;
IX - o nome do acionista ou a cláusula ao portador;
X - a declaração de sua transferibilidade mediante
endosso, se endossável;
XI - o débito do acionista e a época e lugar de seu
pagamento, se a ação estivcr integralizada;
XII - a data da emissão do certificado e as assinaturas de 2 (dois) diretores, ou do agente emissor de
certificados (art. 27).
§ l' A omissão de qualquer dessas declarações dá
ao acionista direito a indenizaçáo por perdas e danos
contra companhia e os diretores na gestão dos quais
os certificados tenham sido emitidos.
§ 2' Os certificados de ações de companhias abertas
podem ser assinados por 2 (dois) mandatários com poderes especiais, cujas procurações, juntamente com o
exemplar das assinaturas, tenham sido previamente depositados na bolsa de valores em que a companhia tiver
as ações negociadas. ou autenticadas com chancela mecânica, observadas as normas expedidas pela Comissão
de Valores Mobiliários.
Títulos Múltiplos c Cautclas

Art. 28. A açáo é indivisível em relaçáo à companhia.
Parágrafo único. Quando a ação pertencer a mais
de uma pessoa, os direitos por ela conferidos serão
excrcidos pelo representante do condomínio.
Negociabilidade
Art. 29. As ações da companhia aberta somente
poderão ser negociadas depois de realizados 30% (trinta
por cento) do preço de emissão.
Parágrafo único. A infração do disposto neste artigo
importa na nulidade do ato.
Negociação com as Próprias Ações
Art. 30. A companhia não poderá negociar com
as próprias ações.
§ 1" Nessa proibição não se compreendem:
a) as operações de resgate, reembolso ou amortização previstas em lei;
b) a aquisição, para permanência em tesouraria ou
cancelamento, desde que até o valor do saldo de lucros
ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital
social ou por doação;
c) a alienação das ações adquiridas nos termos da
alínea b e mantidas em tesouraria;
d) a compra quando, resolvida a redução do capital
mediante restituição, em dinheiro, de parte do valor
das ações, o preço destas em bolsa for inferior ao igual
à importância que deve ser restituída.
§ 2' A aquisição das próprias ações pela companhia
aberta obedecerá, soh pena de nulidade, às normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, que
poderá subordiná-Ia à prévia autorização em cada caso.
§ 3' A companhia não poderá receber em garantia
as próprias ações. salvo para assegurar a gestão dos
seus administradores.
§ 4" As ações adquiridas nos termos da alínea b
do § 1', enquanto mantidas em tesouraria, não terão
direito a dividendo nem a voto.
§ 5' No caso da alínea d do § l' as ações adquiridas
serão retiradas dcfinitivamente de circulação.
Ações Nominativas

Art. 25. A companhia poderá, satisfeitos os requisitos do arl. 24, emitir certificados de múltiplos de ações
e, provisoriamente, cautelas que as representem.
Parágrafo único. Os títnlos múltiplos das companhias
abertas obedecerão li padronização de número de ações
fixadas pela Comissão de Valores Mobiliários.
Cupões
Art. 26. Aos certificados das ações ao portador podem ser anexados cupões relativos a dividendos ou outros direitos.
Parágrafo único. Os cupões conterão a denominação
da companhia, a indicação do lugar da sede, o número
de ordem do certificado. a c1assc da ação e o número
de ordem do cupão.
Agente Emissor de Certificados
Art. 27. A companhia pode contratar a escrituração e a guarda dos livros de registro e transferência
de ações e a emissão dos certificados com instituição
financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários a manter esse serviço.
§ 1" Contratado o serviço, somente o agente emissor poderá praticar os atos relativos aos registros e emitir certificados.

Art. 31.

A propriedade das ações nominativas pre-

sume-se pela inscrição do nome do acionista no livro

de "Registro das Ações Nominativas".
§ l' A transferência das ações nominativas opera-se
por termo lavrado no livro de "Transferência de Ações
Nominativas". datado e assinado pelo cedente e pelo
cessionário, ou seus legítimos representantes.
§ 2' A transferência das ações nominativas em virtude dc transmissão por succssão universal ou legado,
de arrematação, adjudicação ou outro ato judicial, ou
por qualquer outro título, somentc sc fará mediante
averbação no livro de "Registro de Ações Nominativas", à vista de documento hábil, que ficará em poder
da companhia.
§ 3' Na transferência das ações nominativas adquiridas em bolsa de valores. o cessionário seni representado, independentemente de instrumento de procuração, pela sociedade corretora, ou pela caixa de liquidação da bolsa de valores.
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livro "Registro de Ações Endossáveis" e no certificado
(§ 2").
§ l' A transfcrêucia das ações endossáveis operase:
a) no caso de ação integralizada, mediante endosso
no certificado, em preto ou em branco, datado c assinado pelo proprietário da ação ou por mandatário especial;
b) no caso de ação não integralizada, mediante endosso em preto e assintura do endossatário no certificado;
c) independentemente de endosso, pela averbação,
efetuada pela companhia, do nome do adquirente no
livro de registro e no certificado, ou pela emissão de
novo certificado em nome do adquirente.
§ 2' A transferência mediante endosso não terá eficácia perantc a companhia enquanto não for averbada
no livro de registro e no próprio certificado, mas o
endossatário que demonstrar ser possuidor do título
com base em série regular de endossos tem direito de
obter a averbação da transferência, ou a emissão de
novo certificado em seu nome.
§ 3" Nos casos da alínea cdo § 1", o adquirente que
pedir averbação da transferência ou a emissão de novo
certificado em seu nome deverá apresentar à companhia
o certificado da ação e o instrumento de aquisição,
que ela arquivará.
§ 4" Presume-se autêntica a assinatura do endossante se atestada por oficial público. sociedade corretora de valores, estabelecimento bancário ou pela própria companhia.
§ 5' Aplicam-se. no que couber, ào endosso da
ação. as normas que regulam o endosso de títulos cambiários.
Ações ao Portador
Arl. 33. O detentor presume-se proprietário das
ações ao portador.
Panigrafo único. A transferência das ações ao portador opera-se por tradição.
Ações Escriturais
Art. 34. O estatuto da companhia pode autorizar
ou estabelecer que todas as ações da compánhia. ou
uma ou mais classes delas, sejam mantidas em contas

de depósito, cm nome de seus titulares, na instituição
que designar. sem emissão de certificados.
§ 1" No caso de alteração estatutária, a conversão
em ação escriturai depende da apresentação e do cancelamento do respectivo certificado em circulação.
§ 2" Somente as instituições financeiras autorizadas
pela Comissão de Valores Mobiliários podem manter
serviços de ações escriturais.
§ 3' A companhia responde pelas perdas c danos
causados aos interessados por erros ou irregularidades
no serviço de ações escriturais, sem prejuízo do eventual
direito de regresso contra a instituição depositária.
Art. 35. A propriedade da ção escriturai presumese pelo registro na conta de depósito das ações. aberta
em nome do acionista nos livros da instituição deposittÍria.
§ \,. A transferência da ção escriturai opera-se pelo
lançamento efetuado pela instituição depositária em
seus livros, a débito da conta de ações do alienante
e a crédito da conta de ações do adquirente, à vista
de ordem escrita do alienante, ou de autorizaçáo ou
ordem judicial, em documento bábil que ficará em podcr da instituição.
§ 2' A instituiç,jo depositária fornecerá ao acionista extrato da conta de dcpõsito das ações escriturais,
sempre que solicitado, ao término de todo mês em que
for movimentada e, ainda que não haja movimentação,
ao menos uma vez por ano.
§ 3' ,O estatuto pode autorizar a instituição depositária a cobrar do acionista o custo do serviço de transferência da propriedade das ações escriturais, observados
os limites máximos fixados pela Comissão de Valorcs
Mobiliários.

Ações Endossáveis

Limitações à Circulação

Art. 32. A propriedade das ações endossáveis presume-se pela posse do título com base em série regular
de endossos, mas o exercício de direitos perante a companhia requcr a 'averbação do nome do acionista no

Art. 36. O estatuto da companhia fechada pode impor limitações à circulação das ações nominativas, contanto que regule minuciosamente tais limitações e não
impeça a negociação, nem sujeite o acionista ao arbítrio.
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------------------------dos órgãos de administração da companhia ou da maioria dos acionistas.
Parágrafo único. A limitação à circulaçào criada por
alteração estatutária somente se aplicará às ações cujos
titulares com ela expressamente concordarem, mediante pedido de averbação no livro de "Registro de Ações
Nominativas".
Suspensào dos Serviços de Certificados
Art. 37. A companhia aberta pode, mediante comunicação às bolsas de valores em que suas ações forem
negociadas e publicação de anúncio, suspender, por
períodos que não ultrapassem, cada um, 15 (quinze)
dias, nem o total de 90 (noventa) dias durante o ano,
os serviços de transferência, conversão e desdobramento de certificados.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não prejudicará o registro da transferência das ações negociadas
em bolsa anteriormente ao início do período de suspensão.
Perda ou Extravio
Art. 38. O titular de certificado perdido ou extraviado de ação ao portador ou endossável poderá, justificando a propriedade e a perda ou extavio, promover,
na forma da lei processual, o procedimento de anulação
e substituiçào para obter a expedição de novo certificado.
§ l' Somcnte será admitida a anulação e substituição de certificado ao portador ou endossado em branco
á vista da prova, produzida pelo titular, da destruição
ou inutilização do certificado a ser substituído.
§ 2" Até que o certificado seja recurperado ou substituído, às transferências poderão ser averbadas sob
condição, cabendo à companhia exigir do titular, para
satifazer dividendo e demais direitos, garantia idõnea
de sua eventual restituição.
SEÇÃO VII
Constituição de Direitos Reais e Outros Ônus
Penhor
Art. 39. O penhor ou caução de ações se constitui:
I - se nominativas, pela averbação do respectivo instrumento no livro de "Registro de Ações Nominativas;
II - se endossáveis, mediante endosso pignoratício
que, a pedido do credor endossatário ou do proprietário
da ação, a companhia averbará no livro de "Registro
de Ações Endossáveis";
III - se ao portador, pela tradição,
§ l' O penhor da ação escrituraI se constitui pela
averbação do respectivo instrumento nos livros da instituição financeira, a qual será anotada no extrato da
conta de depósito fornecido ao acionista.
§ 2' Em qualquer caso, a companhia, ou a instituição financcira, tem o direito de exigir, para seu arquivo,
um exemplar do instmmento de penhor,
Outros Direitos e Ônus
Art. 40. O usufruto, o fideicomisso, a alienação fiduciária em garantia e quaisquer cláusulas ou õnus que
gravarem a ação deverão ser averbados:
I - se nominativa, no livro de "Registro de Ações
Nominativas";
II - se endossável, no livro de "Registro de Ações
Endossáveis" e no certificado de ação;
III - se escrituraI, nos livros da instituição financeira, que os anotará no extrato da conta de depósito
fornecido ao acionista.
Parágrafo único. Mcdiante avcrbação nos termos
deste artigo, a promessa de venda da ação e o direito
de preferência á sua aquisiçüo süo oponíveis a terceiros.
SEÇÃO VIII
Custódia de Ações Fungíveis
Art. 41. A instituição financeira autorizada pela
Comissão dc Valorcs Mobiliários a prestar serviços de
sustódia de ações fungívies pode contatar custódia em
que as ações de cada espécie, classe e companhia sejam
recebidas em depósito com valores fungíveis.
Parágrafo ónico. A instituição não pode dispor das
açõcs e fica obrigada a devolver ao dcpositante a quantidade de ações recebidas, COm as modificações resultantes de alterações no capital social ou no número
de ações da companhia emissora, independentemente

do número de ordem das ações ou dos certificados recebidos em depósito.
Representação e Responsabilidade
Art. 42. A instituição financeira representa, perante a companhia, os titulares das ações reccbidas em
custódia nos termos do art. 41, para receber dividendos
e ações bonificados c exercer direito de prcferência
para subscrição de ações.
§ l' Sempre que houver distribuição de dividendos
ou bonificação de ações e, em qualquer caso ao menos
uma vez por ano, a instituição financeira fornecerá à
companhia a lista dos depositantcs de ações nominativas
e endossáveis recebidas nos termos deste artigo, assim
como a quantidade das ações de cada um.
§ 2" o depositante pode, a qualquer tcmpo, extinguir a custódia e pedir a devolução dos certificados
de suas ações.
§ 3' A companhia não responde perante o acionista
nem tcrceiros pelos atos da instituição depositária das
ações.
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mediante sorteios; sorteadas ações custodiadas nos termos do artigo 41, a instituição financeira especificará,
mediante rateio, as resgatadas ou amortizadas, se outra
forma não estiver prevista no contrato de custódia.
§ 5" As ações integralmente amortizadas poderão
ser substituídas por ações de fruiçáo, com as restrições
fixadas pelo estatuto ou pela assembléia geral que dcliberar a amortização; em qualquer caso, ocorrendo liquidação da companhia, as ações amortizadas só concorrerão ao acervo líquido depois de assegurado ás ações
não amortizadas valor igual ao da amortização, corrigido monetariamcnte.
Reembolso

Art. 43. A instituiçüo financeira autorizada a funcionar como agente emissor de certificados (art. 27)
podcrá emitir título reprcsentativo das ações endossávies ou ao portador que receber em depósito, do qual
constarão:
I - o local e a data da emissão;
II - o nome da instituição emitente e as assinaturas
de seus representantes;
III - a denominação "Certificado de Depósito de
Ações";
IV - a especificação das ações depositadas;
V - a declaração de que as ações depositadas, seus
rendimentos c o valor rccebido nos casos de resgate
ou amortização somente serão entregues ao titular do
certificado de depósito, contra apresentação deste;
VI - o nome e a qualificação do depositante;
VII - o preço do depósito cobrado pelo banco, se
devido na entrega das açõcs depositadas;
VIII - o lugar da entrega do objeto do depósito.
§ l' A instituição financeira responde pela origem
e autenticidade dos certificados das ações depositadas.
§ 2' Emitido o certificado de depósito, as ações depositadas, seus rendimentos, o valor de resgate ou de
amortização não poderão ser objeto de penhora, arresto, seqüestro, busca ou apreensão, ou qualquer outro
embaraço que impeça sua entrega ao titular do certificado, mas este poderá ser objeto de penhora ou de
qualquer medida cautelar por obrigação do seu titular.
§ 3'·' O certificado de depósito de ações poderá ser
trnasferido mediante endosso em preto ou em branco,
assinado pelo seu titular, ou por mandatário com poderes especiais.
§ 4' Os certificados de depósito de ações poderão,
a pedido do seu titular, e por sua conta, ser desdobrados
ou grupados.
§ 5' Aplicam-se ao endosso do certificado, no que
couber, as normas que regulam o endosso de títulos
cambiários.

Art. 45. O reembolso é a operação pela qual, nos
casos previstos em lei, a companhia paga aos acionistas
dissidentes de deliberação da assembléia geral o valor
de suas ações.
§ 1" O estatuto poderá estabelecer normas para determinação do valor de reembolso, que em qualquer
caso, não será inferior ao valor do patrimônio líquido
das ações, de acordo com o ültimo balanço aprovado
pela assembléia gcral.
§ 2' Se a deliberação da assembléia geral oCOrrer
mais de 60 (sesscnta) dias depois da data do último
balanço aprovado, será facultado ao acionista dissidente
pedir, juntamente com o rcembolso, levantamento de
balanço especial em data que atenda aquele prazo. Nesse caso, a companhia pagará imediatamente 80% (oitenta por cento) do valor de recmbolso calculado com
base no último balanço e, levantado o balanço especial,
pagará o saldo no prazo de 120 (ccnto e vinte) dias,
a contar da data da deliberação da assembléia gerai.
§ 3' O valor de reembolso poderá ser pago à conta
de lucros ou rescrvas, exceto a legal, e nessc caso as
ações reembolsadas ficarão em tesouraria.
§ 4' Se, no prazo dc 120 (cento e vinte) dias, a
contar da publicação da ata da assembléia, náo forem
substituídos os acionistas cujas ações tenham sido recmbolsadas à conta do capital social, este considerar-se-à
reduzido no mantante correspondente, cumprindo aos
órgãos da administração convocar a assembléia geral,
dentro de 5 (cinco) dias, para tomar conhecimento daquela rcdução.
§ 5" Se sobreviver a falência da sociedade, os acionistas dissidentes, credores pelo reembolso de suas
ações, serão classificados como quirografários em quadro separado, e os rateios que lhes couberem serão
imputados no pagamento dos créditos constituídos anteriormente à data da publicação da ata da assembléia.
As quantias assim atribuídas aos créditos mais antigos
não se dcduzirão dos créditos dos ex-acionistas, que
subsistirão integralmente para serem satisfeitos pelos
bens da massa, depois de pagos os primeiros.
§ 6' Se, quando ocorrer a falência, já se houver
cfetuado, à conta do capital social, o reembolso dos
ex-acionistas estes não tiverem sido subsituídos e a massa não bastar para o pagamento dos créditos mais antigos, caberá ação revocatória para restituição do reembolso pago com redução do capital social, até a concorrência do que remanescer dessa partc do passivo. A
restituição será havida, na mesma proporção, de todos
os acionistas cujas ações tenham sido reembolsadas.

SEÇÃO X
Resgate, Amortização e Reembolso

CAPÍTULO IV
Partes Beneficiárias
Características

SEÇÃO IX
Certificado de Depósito de Ações

Resgatc e Amortização
Art.44. O estatuto ou a assembléia geral extraordinária pode autorizar a aplicação de lucros ou reservas
no resgate ou na amortização de ações, determinando
as condições e o modo de proceder-se ü operação.
§ l' O resgate consiste no pagamento do valor das
ações para retirá-las definitivamente de circulação, com
redução ou não do capital social; mantido o mesmo
capital, será atribuído, quando for o caso, novo valor
nominal às ações remanescentes.
§ 2'} A amortização consiste na distribuição aos
acionistas, a título de antecipação e sem "redução do
capital social, de quantias que lhes poderiam tocar em
caso de liquidação da companhia.
§ 3' A amortização pode ser integral ou parcial e
abranger todas as classes de ações ou só uma delas.
§ 4' o resgate e a amortizaçüo que não abrangerem
a totalidade das ações de uma mesma classe serão feitos

Art. 46. A companhia pode criar, a qualquer tempo, títulos negociáveis, sem valor nominal e estranhos
ao capital social, dcnominados "partes beneficiárias".
§ l' As partes beneficiárias conferirão aos seus titulares direito de crédito eventual contra a companhia,
consistente na participação nos lucros anuais (art. 190).
§ 2' A participação atribuída às partes beneficiárias, inclusive para formação dc reserva para resgate,
se houver, não ultrapassará 0,1 (um décimo) dos lucros.
§ 3' E vedado conferir às partes bcneficiárias qualquer direito privativo de acionista, salvo o de fiscalizar,
nos termos desta Lei, os atos dos administradores.
§ 4' É proibida a criação de mais de uma classe
ou série de partes beneficiárias.
Emi&-'"ião

Art. 47. As partes beneficiárias poderão ser alienadas pela companhia, nas condições determinadas pelo
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estatu.to ou pela assembléia geral, ou atribuídas a fundadores, acionistas ou terceiros, como remuneração de
serviços prestados à companhia.
..
Parágrafo único. A companhia aberta somente poderá criar partes beneficiárias para alienação onerosa,
ou para atribuição gratuita a sociedades ou fundaçç;es
bcneficientes de seus empregados.
Resgate e Conversão
Art. 48. O estatuto fixaní o prazo de duração das
partes beneficiárias e, sempre que estipular resgate,
deverá criar reserva especial parq esse fim.
§ 11' O prazo de duração das partes beneficiárias
atribuídas gratuitamente, salvo as destinadas a sociedades ou fundações beneficientes dos empregados da
companhia, não poderá ultí-apassar la (dez) anos.
§ 2' O estatuto poderá prever a conversão das partes beneficiárias em ações. mediante capitalização de
reserva criada para esse fim.
§ 3" No caso de liquidação da companhia, solvido
o passivo exigível, os titulares das partes beneficiárias
terão direito de preferência sobre o que restar do arivo
até a importância da reserva para resgate ou conversão.
Certificados
~rt.

49. Os certificados das partes beneficiárias
conterão;
I - a denominação "Parte Beneficiária";
II - a denominação da companhia. sua sede e prazo
de duração:
"IIl - o valor do capital social, a data do ato que
o fixou c o númcro de ações em que se divide;
IV - o número de partes beneficiárias criadas pela
companhia e o respectivo número de ordem;
V - os direitos que lhe são atribuídos pelo estatuto,
o prazo de duração e as condições de resgate. se houver;
Vl- a data da constituição da companhia c do arquivamento e publicação dos seus atos constitutivos;
VII - o nome do beneficiário ou a c1aúsula ao portador;
VIII - a dcclaração dc sua transferibilidade por endosso se endossável;
IX - a data da emissão do certificado e as assinaturas
de 2 (<;tois) diretores:
Forma, Propriedade, Circulação e Ônus

Art. 50. As partes beneficiárias podem ser nominativas, endossáveis e ao portador, e a elas se aplica.
no que couber, o disposto nas Seções V a VII do Capítulo m.
§ l' As partes beneficiárias nominativas e endossáveis serão registradas em livros próprios, mantidos
pela companhia.
§ 2' As partes henefici:írias podem ser objeto de
depósito com emissão de certificado. nos terlJolos do
art. 43.
Modificação dos Direitos
Art. 51. A reforma do estatuto que modificar ou
reduzir as vantagens conferidas, às partcs bcncficiárias
s6 terá eficácia quando aprovada pela metade, no mínimo, dos seus tituíares, rcunidos cm assembléia geral
especial.
§ l' A assembléia será convocada, através da imprensa. de acordo com as exigências para convocação
das assembléias de acionistas, com 1 (um) mês de antecedência. no mínimo. Se após 2 (duas) convocações.
deixar de instalar-se por falta de número. somente 6
(seis) meses depois outra poderá ser convocada.
§ 2' Cada parte beneficiária dá direito a 1 (um)
voto, não podendo a companhia votar com os títulos
que possuir em tesouraria.
§ 3" A emissão de partes beneficiárias poderá ser
feita com a nomeação de agente fiduciário dos seus
titulares. observado. no que couber. o disposto nOi: arts.
66 a 71.
CAPÍTULO V
Debêntures
Características
Art. 52. A companhia poderá emitir debêmurcs
que conferirão asa seus titulares direitoo de crédito
contra ela, nas condições constantes da escritura dc
emissão e do certificado.
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SEÇÃO I
Direito dos Debenturistas
Emissões c Séries
Arl. 53. A companhia poderá efetuar mais de uma
emissão de debêntures, e cada emissão pode scr dividida
em séries.
parágrafo único. As debêntures da mesma série terão igual valor nominal e conferirão a seus titulares
os mesmos direitos.
Valor Nominal
Arl. 54. A debenture terá valor nominal expresso
em moeda nacional, salvo nos casos de obrigação que.
nos iermos da legislação em vigor, possa ter o pagamento cstipulado em moeda estrangeira.
Parágrafo único. A debênture poderá conter cláusula de corrcção monetária, aos mesmos coeficientes
fixados para a correção dos títulos da dívida pública.
ou com base na variação de taxa cambial.
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§ 3' As debêntures com garantia flutuante dc nova
emissão são preferidas pelas de emissão ou emissões
anteriores, e a prioridade se estabelece pela data da
inscrição da escritura de emissão; mas dentro da mesma
emissão, as séries concorrem em igualdade.
§ 4" A debênture que não gozar de garantia poderá
conter cláusula de subordinação aos credores quirografários. preferindo apenas aos acionistas no ativo remanescente, se houver, em caso de liquidação da companhia.
§ 5' A obrigação de não alienar ou onerar bem imóvelou outro bem sujeito a registro de propriedade,
assumida pela companhia na escritura de emissão é oponível a terceiros, desde que averbada no competente
registro.
§ 6" As debêntures emitidas por companhia integrante de grupo de sociedade (arl. 265) poderão ter
garantia flutuante do ativo de duas ou mais sociedades
do grupo.

Vencimento. Amortização e Resgate
Arl. 55. A época do vencimento da debênture deverá constar da escritura de emissão e do certificado.
podendo a companhia estipular amortizações parciais
de cada série. criar fundos de amortização e reservar-se
o dircito de resgate antecipado, parcial ou total. dos
títulos da mesma séries.
§ 1" 1\ amortização de debêntures da mesma série
que não tenham vencimentos anuais distintos, as~m
como o resgate parcial. deverão ser feitos mediante
sorteio ou, se as debêntures estiverem cotadas por preço
inferior ao valor nominal. por compra em bolsa.
§ 2' É facultado à companhia adquirir debêntures
de sua emissáo. desde que por valor igualou inferior
ao nominal, devendo o fato constar do relatório da
administração e das dcmonstraçõcs financeiras.
§ 3' A companhia poderá emitir 'debêntures cujo
vencimento somente ocorra nos casos de inadimplemento da obrigação de pagar juros e dissolução da com·
panhia. ou dc outras condições previstas no título.
Juros e Outros Direitos
Art. 56. A dcbênture poderá assegurar ao seu titular juros. fixos ou variáveis. participação no lucro da
companhia e prêmio de reemholso.
Conversibilidadc em Ações
Art. 57. A debênture poderá ser conversível em
ações nas condições constantes da escritura de emissão.
que especificará:
I - as bases da conversão, seja em número de ações
em que poderá ser convertida cada debênture. seja como relação entre o valor nominal da debênture e o
preço de emissão das ações.
II - a espécie e a classe das ações em que poderá
ser convertida;
III - o prazo ou época para o exercício do direito
à conversão;
IV - as demais condições a que a conversão acaso
fique sujeita:
§ 1" Os acionistas terão direito de preferência para
subscrever a emissão de debêntures com cláusula de
conversibilidade em ações. observado o disposto nos
arts. 171 e 172.
§ 2" Enquanto puder ser exercido o direito à conversão. dependerá de prévia aprovação dos debenturistas, em asscmblêia especial, ou de seu agcnte fiduciário, a alteração do estatuto para:
a) mudar o objeto da companhia;
b) criar ações preferenciais ou modificar as vantagens
das existentes, em prejuízo das ações em que são conversíveis as debêntures.

Seção 11 - Espécies
Art. 58. A debênture podcrá. conforme dispuser
a escritura de emissão. ter garantia real ou garantia
flutuante, não gozar de preferência ou ser subordinada
aos demais credores da companhia.
§ 1" A garantia flutuante assegura à debênture privilégio geral sobre o ativo da companhia. mas não impede a negociação dos bens que compõem esse ativo.
§ 2' As garanti[,' poderão ser constituídas cumulativamente.

SEÇÃO III
Criação e Emissão(lj
Competência
Art. 59. A deliberação sobre emissão de debêntures é da competência privativa da assembléia geral.
que deverá fixar. observado o que 9 respeito dispuser
o estatuto;
I - o valor da emissão ou os critérios de determinação do seu limite. e a sua divisão em séries. se for
() caso~
II - o número e o valor nominal das debêntures;
UI - as garantias reais ou a garantia flutuante. se
houver:
. IV - as condições de correção monetária. se houver:
V - a conversibilidade ou não em açóes e as condições a serem observadas na conversão;
VI - a época e as condiçóe, de vencimento. amortização ou resgate;
VII - a época e as condições do pagamento dos juros; da participação nos lucros e cIo prêmio de reembolso. sc houver;
VIII - o modo de subscrição ou colocaçáo, e o tipo
das debêntures.
§ l' Na companhia aberta. a assembléia geral pode
delegar ao conselho de administração a deliberação sobre as condições de que tratam os números VI a VIII
dcste artigo e sobre a oportunidade da emissão.
§ 2' A assembléia geral pode deliberar que a emissão terá valor e número de séries indeterminados, dentro de limites por ela fixados com observância do disposto no art. 60.
§ 3' A companhia não pode cfetuar nova emissão
antes de colocadas todas as debêntures das séries de
emissão anterior ou canceladas as séries não colocadas.
nem negociar nova série da mesma emissão antes de
colocada a anterior ou cancelado o saldo não colocado.
Limite de Emissão
Art. 60. Excetuados os casos previstos em lei especial, o valor total das emissões de debêntures não poderá
ultrapassar o capital social da companhia.
§ l' Esse limite pode ser excedido até alcançar:
a) 80% (oitenta por cento) do valor dos bens gravados. próprios ou de terceiros, no caso de debentures
com garantia real;
b) 70% (setenta por cento) do valor contábil do ativo
da companhia, diminuído do montante das suas dividas
garantidas por direitos reais, no caso de debêntures
com garantia flutuante.
§ 2' O limite estabelecido na alínea a do § I' poderá
ser determinado em relação à situação do patrimônio
da companhia depois de investido O produto da emissão;
neste caso, os recursos ficarão sob controle do agente
fiduciário dos debenturistas e serão entregues à companhia. observados os limites do § 1'. à medida em que
for sendo aumentado o valor das garantias.
§ 3'c' A comissão de Valores Mobiliários poderá fixar outros limites para emissões cIe debêntures negociadas em bolsa ou no balcão. ou a scrcm distribuídas
no mercado.
§ 4' Os limites previstos neste artigo não se aplicam
à emissão dc debêntures subordinadas.
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Escritura de Emissão
Art. 61. A companhia fará constar da escritura de
emissão os direitos conferidos pelas debêntures, suas
garantias e demais cláusulas ou condições.
§ l' A escritura de emissão, por instrumento público ou particular, de debêntures distribuídas ou admitidas à negociação no mercado. terá obrigatoriamente
a intervençáo de agente fiduciário dos debenturistas
(arts. 66 a 70).
§ 2" Cada nova série da mesma emissão será objeto
de aditamento à respectiva escritura.
§ 3" A Comissão de Valores Mobiliários poderá
aprovar padrões de cláusulas e condições que devam
ser adotados nas escrituras de emissão de debêntures
destinadas à negociação em bolsa ou no mercado de
balcão, e recusar a admissáo ao mercado da emissão
que não satisfaça a esses padrões.
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XIII - a data da emissão do certificado e a assinatura
de 2 (dois) diretores da companhia;
XIV - a autenticaçáo do agente fiduciário, se for
o caso.

c) notificar aos debenturistas, no prazo máximo de
90 (noventa) dias, qualquer inadimplemento, pela companhia, de obrigações assumidas na escritura de emissão.
§ 2' A escritura de emissão disporá sobre o modo
de cumprimento dos deveres de que tratam as alfneas
b e c do parágrafo anterior.
§ 3' O agente fiduciário pede usar de qualquer ação
para proteger direitos ou defender interesses dos debenturistas, sendo-lhe especialmente facultado, no caso de
inadimplemento da companhia;
a) declarar. observadas as condições da escritura de
emissão, antecipadamente vencidas as debêntures e cobrar o seu principal e acessórios;
b) executar garantias reais, receber o produto da cobrança e aplicá-lo no pagamento, integral ou proporcional, dos debenturistas;
c) requerer a falência da companhia emissora, se não
existirem garantias reais;
d) representar os debenturistas em processos dc falência, concordata, intervenção ou liquidação extrajudicial da companhia emissora, salvo deliberação em
contrário da assembléia dos dcbenturistas;
e) tomar qualquer providência necessária para que
os dcbenturistas realizem os seus créditos.
§ 4' ) agente fiduciário responde perantc os debenturistas pelos prejuízos que lhes causar por culpa ou
dolo no exercício das suas funções.
§ 5' O crédito do agente fiduciário por despesas
que tenha feito para protegerdireitos e interesses ou
rcalizar créditos dos debenturistas será acrescido à divida da companhia emissora, gozará das mesmas garantias
das debêntures e preferirá a estas na ordem de pagamento.
§ 6' Serão reputadas não escritas as cláusulas da
escritura de emissão que restrigirem os deveres, atribuições e responsabilidade do agente fiduciário previstos
neste artigo.

Títulos Múltiplos e Cautelas
Art. 65. A companhia poderá emitir certificados
de múltiplos de debêntures e, provisoriamente, cautelas
que as representem, satisfeitos os requisitos do art. 64.
§ l' Os títulos múltiplos de debêntures das companhias abertas obedecerão à padronização de quantidade
fixada pela Comissão de Valores Mobiliários.
§ 2' Nas condições previstas na escritura de emissão
com nomeação de agente fiduciário, os certificados poderão ser substituídos, desdobrados ou grupados.
SEÇÃO VI
Agente Fiduciário dos Debenturistas

. Registro
Art. 62. Nenhuma emissáo de debêntures será feita
sem que tenham sido satisfeitos os seguintes requisitos:
I -arquivamento, r.o registro do comércio. e publicação da ata da assembléia geral que deliberou sobre
a emissão;
II - inscrição da escritura de emissão no registro de
imóvcis do lugar da sede da companhia;
III - constituição das garantias reais, se for o caso.
§ l' Os administradores da companhia respondem
pelas perdas e danos causados à companhia ou a terceiros por infração deste artigo.
§ 2' O agente-fiduciário e qualquer debenturista
podcrão promover os registros requeridos neste artigo
e sanar as lacunas e irregularidades porvcntura existentcs nos registros promovidos pelos administradores da
companhia; neste caso, o oficial do registro notificará
a administração da companhia para que lhe forneça
as indicações e documentos necessários.
§ 3" Os aditamentos à escritura dc cmissáo serão
averbados nos mesmos registros.
§ 4' Os registros de imóveis manterão livro especial
para inscrição das emissõcs de debêntures. no qual serão
anotadas as condições essenciais de cada emissão.
SEÇÃO IV
Forma, Propriedade, Circulação e Ónus
Ar!. 63. As debêntures podem ser ao portador ou
endossáveis, aplicando-se, no que couber, o disposto
nas Seções V a VII do Capítulo IH.
§ I' As debêntures endossáveis serão registradas
em livro próprio mantido pela companhia.
§ 2" As debêntures podem ser objcto de depósito
com emissán de certificado, nos termos do art. 43.

SEÇÃO V
Certificados
Requisitos
Art. 64. Os certificados das debêntures conterão:
I - a denominação, sede, prazo de duração e objeto
da companhia;
II - a data da constituição da companhia c do arquivamento e publicação dos seus atos constitutivos;
IH - a data da publicação da ata da assembléia geral
que deliberou sobre a emissão;
IV - a data e ofício do registro de imóveis em que
foi inscrita a emissão;
V - a denominação "Debênture" e a indicação da
sua espécie, pelas palavras '~com garantia real", ~'com
garantia flutuante", "sem preferência" ou "subordinada"·
VI - a designação da emissão e da série;
VII - o número de ordem;
VII - o valor nominal e a cláusula de correção monetária, se houver, as condições de vencimento, amorti-

zação, resgate. juros, participação no lucro ou prêmio
de reembolso, e a época em que serão devidos;
IX - as condições de conversibilidade em ações, se
for o caso;
X - a cláusula ao portador. se essa a sua forma:
XI - o nome do debenturista e a declaração de transferibilidade da debênture mediante endosso, se endossável;
XII - o nome do agente fiduciário dos debenturistas.
se houver;

Requisitos e Incompatibilidades
Art. 66. O agente fiduciário será nomeado e devení
aceitar a função na escritura de emissão das debêntures.
~ l' Somente podem ser nomeados agentes fiduciários as pessoas naturais que satisfaçam aos requisitos
para o exercício de cargo em órgão de administração
da companhia e as instituiçõe~ financeiras que, especialmente autorizadas pelo Banco Ceutral do Brasil, tenham por objeto a administração ou a custódia de bens
de terceiros.
§ 2' A Comissão de Valores Mobiliários poderá estabelecer que nas emissões de debêntures negociadas
no mercado O agente fiduciário, ou um dos agentes
fiduciários, seja instituição financeira.
§ 3' Não pode ser ageute fiduciário:
a) pessoa que já exerça a função em outra emissão
da mesma companhia;
b) instituição financeira coligada á companhia emissora ou à entidade que subscreva a emissão para distribuí-la no mereado, e qualquer sociedade por elas controlada;
c) credor, por qualquer título, da sociedade emissora, ou sociedade por ele controlada;
d) instituição financeira cujos administradores tenham interesse na companhia emissora;
e) pessoa que, de qualquer outro modo, se coloque
em situação de conflito de interesses pelo exercício da
função.
~ 4' O agente fiduciário que, por circunstãncias
posteriores à emissão, ficar impedido de continuar a
exercer a função deverá comunicar imediatamente o
fato aos debenturistas e pedir sua substituição.
Substituição, Remuneraçáo e Fiscalização
Ar!' 67. A escritura de emissão estabelecerá as
coudições de substituição e remuneração do agente fiduciário, observadas as nonnas expedidas pela Comissão
de Valores Mobiliários.
Parágrafo único. A Comissão de Valores Mobiliários fiscalizará O exercício da função de agente fiduciário
das emissões distribuídas no mercado, ou de debêntures
negociadas em bolsa ou no mercado de balcão, podendo:
a) nomear substituto provisório, nos casos de vacãn-

cia;
b) suspender o agente fiduciário de suas funções e
dar-lhe substituto, se deixar de cumprir os seus deveres.
Deveres e Atribuições
Art. 68. O agente fiduciário representa, nos termos
desta Lei e da escritura de emissão, a comunhão dos
debenturistas .perante a companhia emissora.
§ 1" São deveres do agente fiduciário:
a) proteger os direitos e interesses dos debenturistas,
empregando no exercício da função o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administraçáo de seus próprios bens;
b) elaborar relatório e colocá-lo anualmente à disposição dos debenturistas, dentro de 4 (quatro) meses
do encerramento do exercício social da companhia, informando os fatos relevantcs ocorridos durante o exercício. relativos à execução das obrigações assumidas
pela companhia, aos bens garantidores das debêntures
e à constituição e aplicação do fundo deamortização.
se houver, do relatório constará, ainda. declaração do
agente sobre sua aptidão para continuar no exercício
da função;

Outras Funções
Art. 69 A escritura de emissão poderá ainda atribuir ao agente fiduciário as funções de autenticar is
certificados de debêntures administrar o fundo de amortização, manter em custódia bens dados em garantias
e efetuar os pagamentosa de juros, amortização e resgate.

Substituição de Garantias e Modificações da Escritura
Art. 70 A substituição de bens dados em garantia,
quando autorizada na escritura de emissão, dependerá
da concordância do agente fiduciário.
Parágrafo único. O agente fiduciário não tem poderes para acordar na modificação das cláusulas e condições da emissão.
SEÇÃO VII
Assembléia de Debenturistas
Art. 7I os títulos de debêntures da mesma emissão
ou série podem em qualquer tempo, reunir-se em assembléia a fim de deliberar sobre matéria de interesse
da comunhão dos debenturistas.
§ l' A assembléia de debenturistas pode ser convocada pelo agentefiduciário, pela companhia emissora,
por debenturistas que representem 10% (dez por cento), no mínimo, dos títulos em circulação, e pela Comissão de valores Mobiliários.
§ 2' Aplica-se à assembléia de debenturistas, no
que couber, o disposto nesta Lei sobre a assembléia
geralde acionistas.
§ 3' A assembléia, em primeira convocação, com
a presença de debenturistas que representem metade.
no mínimo, das debênturcs em circulação, e, em segunda convocação, com qualquer número,
§ 4' O agente deverá comparecer à assembléia e
prestar aos debenturistas as informações que lhe forem
solicitadas.
§ 5" A escritura de emissão estabelecerá a maioria
necessária, que não será inferior à metade das debêntures em circulação, para aprovar modificações nas eondições das debêntures.
§ 6' Nas deliberações da assembléia, a cada debênture caberá um voto.

76 Sexta-feira 17

SEÇÃO VIII
Cédula Piguoratícia de Debêntures
Ar!. 72 As instituições financeiras autorizadas pclo
banco Central do Brasil a efetuar esse tipo de operação
poderão emitir cédulas garantidas pelo penhor de debêntures que conferirão aos seus titulares direito de
crédito contra o eminente, pelo valor nominal c os juros
nelas estipulados.
§ I" A cédula podení ser ao portador ou endossável.
§ 2' O certificado da cédula conterá as seguintes
declarações:
a) O nome da Instituição financeira eminente e as
assinaturas dos seus representantes;
b) o número de ordem o local e a data da emissão;
e) a denominação "Cédula Pignoratícia de Dcbêntures n

;

d) o valor nominal e a data do vencimento;
e) os juros, que poderão ser fixados ou variáveis,
e as épocas do seu pagamento:
f) o lugar do pagamento do principal e dos juros;
g) a identificação das debêntures empenhadas e do
seu valor;
h) O nome do agente fiduciário dos debêntures;
í) a cláusula de correção monetária, se houver;
j) a cláusula ao portador, se esta for a sua forma;
I) o nome do titular e a declaração de que a cédula
é transferível por endosso, se endossável.
SEÇÃO IX
Emissão de Debêntures no Estrangeiro
Ar!. 73 Somente com a prévia aprovação do Banco
Central do Brasil as companhias brasileiras poderão
emitir debêntures no exterior com garantia real ou flutuante de bens situados no País,
§ l' Os credores por obrigações contraídas no Brasil terão preferência sobre os créditos por debêntures
emitidas no exterior por companhias estrangeiras ,autorizadas a funcionar no País, salvo se a emissão tiver
sido previamente autorizada pelo Banco Central do
Brasil e o seu produto aplicado em estabelecimento

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Fevereiro de 1989

cada, direito de subscrever ações do capital social, que
será exercido mediante apresentação do título à companhia e pagamento do preço de emissão das ações.

IV - definir as atividades da comissão de valores mobiliários que devem ser exercidas em coordenação com
o Banco Central do Brasil.
V - aprovar o quadro e o regulamento de pessoal
da Comissão de valores MobiMrios, bem como fixar
a retribuição do presidente, diretores ocupantes de funções de confiança e demais servidores.
Parágrafo único. Ressalvado o disposto nesta lei,
a fiscalização do mercado financeiro e de capitais continuará a ser exercida nos termos da legislação em vigor,
pelo Baneo Central do Brasil.
Art. 4" O Conselho Monetário Nacional e a comissão de valores mobiliários exercerão as atrihuições previstas em lei para o fim de:
I - estimular a formação de poupanças e a sua aplicação em valores mobiliários;
11 -promover a expansão c o funcionamento eficiente e regular do mercado de ações, e estimular as aplicações permanentes em açóes do capital social de companhias abertas sob controle de capitais privados nacionais.
III - assegurar o funcionamento eficiente e regular
dos mercados da bolsa e de balcão:
IV - proteger os titulares de valores mobiliários e
os investidores do mercado contra:
a) emissões irregulares de valores mobiliários;
b) atos ilegais de administradores e acionistas controladores das companhias abertas, ou de administradores
de carteira e de valores mobiliários;
V - evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação destinadas a criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço dos valores mobiliários negociados no mercado;
VI. - assegurar o acesso do público a informações
sobre os valores mobiliários negociados e a companhias
que os tenham emitido;

Competência
Art. 76 A deliberação sobre emissão de bônus de
subscriçáo compete à assembléia geral, se o estatuto
não o atribuir ao conselho de admisstração.
Emissão
Art. 77. Os bônus de subscrição serão alienados
pela companhia ou por ela atribuídos, como vantagem
adicional, aos subscritos de emissão de suas ações ou
debêntures.
Parágrafo lÍnico. os acionistas da companhia gozarão, nos termos dos arts. 171 e 172, de preferência
para subscrever a emissão de bônus.
Forma, Prioridade e Circulação
Ar!. 78 Os Bônus de subscrição poderão ter forma
endossável ou ao portador.
Parágrafo único. Aplica-se aos bônus de subscrição,
no que couber, o disposto nas seções V e VII do capítulo

m.
Certificados
Ar!. 79 O certificado de bônus de subscrição conterá as seguintes declarações:
I - as previstas nos números I a IV do art. 24:
Il - a denominação "Bônus de Subscrição";
IH - o número de ordem;
IV- -{) número, a espécie e a classe das ações que
poderão ser subscritas, o preço de emissão ou os critérios para sua determinação:
V- -a época em que o direito de subscrição poderá
ser exercido e a data do t;;rmino do prazo para esse
e exercício~

VI - a cláusula ao portador, se esta for a sua forma;
VII - o nome do titular e a declaração de que o
título é tranferíveI por endosso, se endossáveis;
VIII - a data da emissão do certificado e as assinaturas de 2 (dois) diretores.

situado no Territôrio nacional.
§ 2' Em qualquer caso, somente poderão ser reme-

tidos para o exterior o principal e os encargos de debêntures registradas no Banco Central do Brasil.
§ 3" A emissão de debêntures no estrangeiro, além
de observar os requisitos do art. 62, requer a inscrição,
no registro de imóveis, do local da sede ou do estabelecimento, dos demais documentos exigidos pelas leis do
lugar da emissão, autenticadas de acordo com a lei aplicável, legalizadas pelo consulado brasileiro no exterior
e acompanhados de tradução em vernáculo, feito por
tradutor público juramentado; e, no caso de companhia
estrangeira, o arquivamento no registro do coméreio
e publicação do ato que, de acordo com o estatuto
social e a lei da sede, tenha autotizado a emissão.
§ 4' A negociação, no mercado de capitais do Brasil, de debêntures emitidas no estrangeiro, depende de
prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários.

LEI N' 6.385
De 7 de Dezembro de 1976
Dispõe sobre o mercado de Valores Mobiliários
e cria a Comissão de "alores mobiliários

Capítulo I
Das Disposições Gerais
Ar!. l' Serão disciplinadas e fiscalizadas de acordo
com esta lei as seguintes atividades:
I - a emissão e distribuição de valores mobiliádos no
mercado.
II - a negociação e a itermediação no mercado de
valores mobiliários.

IH - a organização, o funcionamento e as operações
das bolsas de valores;
IV - a administração de carteiras e a custódia de
valores mobiliários;

SEÇÃO X
Extinção
Art. 74 A companlúa emissora fará, nos livros próprios, as anotações referentes à extinção das debêntures, e manterá arquivados, pelo prazo de 5 (cinco)
anos, juntamente com os documentos relativos à extin-

ção, os certificados cancelados ou os recibos dos titulares das contas das debêntures escriturais.
§ l' Se a emissão tiver agente fiduciário, caberá
a este fiscalizoua o cancelamento dos certificados.
§ 2" Os administradores da campanha responderão
solidariamente pelas perdas e danos decorrentes da inflação do disposto neste artigo.
CAPÍTULO VI
Bonus de Subscrição
Características
Art. 75 A companhia poderá emitir, dentro do limite de aumento do capital autorizado no estatuto (art.
168) títulos negociáveis denominados "bônus de subscrição"
Parágrafo único. Os bônus de subscrição conferirão
aos seus titnlares nas condições constantes do ccrtifi-

V - a auditoria das companhias abertas;
VI - os serviços de consultor de analista de valores
mobiliários;
Art. 2" São valores mobiliários sujeitos ao regime
desta lei;
I - as ações, partes beneficiárias e debêntures, os
cupões desses títulos e os bônus de subscrição;
11 - os certificados de depósito de valores mobiliários;
111 - outros títulos criados ou emitidos pelas sociedades anônimas, a critério do Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo único. Excluem-se do regime desta lei:
I - os títulos da dívida pública federal, estadual ou
municipal;

LI - os títulos cambiais de responsabilidade de instituição, financeira exceto ao debêntures.
Ar!. 3" Compete ao Conselho Monetário Nacional:
I - definir a política a ser observada na organização
e no financiamento do mercado de valores mobiliários;
II - regular a utilização do crédito nesse mercado;
IH - fixar a orientação geral a ser observada pela
Comissão de valores Mobiliários no exercício de suas
atribuições;

VII -

assegurar a obscrvtlncia de práticas comerciais

eqüitativas no mercado de valores mobiliários;
VIII - assegurar a observâneia no mercado. das condições de utilização de crédito fixadas pelo Conselho
Monetário Nacional.
CAPÍTULO II
Da Comissão de Valores Mobiliários
Ar!. 5" É instituída a Comissão de Valores Mobiliários, entidade autárquica, vinculada ao Ministério da
Fazenda.
Ar!. 6" A Comissão de Valores Mobiliários será
administrada por um presidente e quatro diretores, nomeados pelo Presidente da República, dentre pessoas
de ilibada reputação e reconhecida competência em matéria de mercado de capitais.
§ l' O presidente e os diretores serão substituídos,
em suas faltas, na forma do regimento interno, e serão
demissíveis ad nu/um.
li 2' O presidente da Comissão terá assento no Conselho Monetário Nacional. com direito a voto.
§ 3" A Comissão funcionará como órgão de deliberação colegiada de acordo com o regimento interno
previamente aprovado pelo Ministro da Fazenda, e no
qual serão fixadas as atribuições do presidente, dos diretores e do colegiado.
§ 4' O quadro permanente de pessoal da Comissão
será constituído de empregos regidos pela legislação
trabalhista, cujo provimento, excetuadas as funções de
confiança, será feito mediante concurso público. (')
Art. 7',' A Comissão custeará as despesas necessárias ao seu funcionamento com os recursos provenientes
de:
I - dotações das reservas monetárias a que se refere
o ar!. 1.2 da Lei n' 5.143, de 20 de outubro de 1966,
alterado pelo Decreto-Lei n' 1.342, de 28 de agosto
de 1. 974 que lhe forem atribuídas pelo Conselho Monetário Nacional;
lI. - dotações que lhe forem consignadas no orçamento federal;
HI - receitas provenientes da prestação de serviço
pela Comissão, observada a tabela aprovada pelo Conselho Monetário Nacional;
IV - renda de bens patrimoniais e receitas eventuais.
Ar!. 8" Compete à Comissão dc Valores Mobiliários:
I -regulamentar, com observância da política definida pelo Conselho Monetário Nacional, as matérias
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expressamente previstas nesta lei e na lei de sociedades
por ações;
H - administrar os registros instituídos por esta lei;
IH - fiscalizar permanentemente as atividades e os
serviços do mercado de valores mobiliários, de que trata
o art. I', bem como a veiculação de informações relativas ao mercado, às pessoas que dele participem, e aos
valores nele negociados;
IV - propor ao Conselho Monetário Nacional a
eventual fixação de limites máximos de preço, comissões, emolumentos e quaisquer outras vantagens cobradas pelos intermediàrios do mercado;
V - fiscalizar e inspecionar as companhias abertas
dada prioridade às que não apresentem lucro em balanço ou às que deixem de pagar o dividendo mínimo
obrigatório,
§ I' O disposto neste artigo não exclui a competência das bolsas de valores com relação aos seus membros e aos valores mobiliãrios nelas negociados.
§ 2' Ressalvado o disposto no art. 28 a Comissão
de Valores Mobiliários guardará sigilo das informações
que obtiver, no exercício de seus poderes de fiscalização.
§ 3' Em conformidade com o que dispuser s"u regimento, a Comissão de Valores Mobiliários poderá:
I - publicar projeto de ato normativo para receber
sugestões de interessados;
li - convocar a seu juízo, qualquer pessoa que possa
contribuir com informações ou opiniões para o aperfeiçoamento das normas a serem promulgadas.
Art. 9' A Comissão de Valores Mobiliários terá jurisdição em todo o território nacional e no exercício
de suas atribuições, observado o disposto no art. 15
§ 2', poderà:
I - examinar registros contábeis, livros ou documentos:
a) as pessoas naturais e jurídicas que integram o sistema de distribuição de valores mobiliários (art. 15);
b) das companhias abertas;
c) dos fundos e sociedades de investimento;
d) das carteiras e depósitos de valores mobiliários
(arts. 23 e 24);
e) dos auditores independentes;
l) do"s consultores e analistas de valores mobiliários;
g) de outras pessoas quaisquer, naturais ou jurídicas,
que participem do mercado, ou de negócios no mercado, quando houver suspeita fundada de fraude ou manipulação, destinada a criar condições artificiais de demanda oferta ou preço dos valores mobiliàrios;
JI - intimar as pessoas referidas no inciso anterior
a prestar informações ou esclarecimentos, sob pena de
multa;
III - requisitar informações de qualquer órgão público, autarquia ou empresa gáblica;
IV - determinar às companhias abertas que republiquem, com correções ou aditamentos, demonstrações
financeiras, relatórios ou informações divulgadas;
V - apurar, mediante inquérito administrativo, atos
ilegais e pràticas não eqüitativas de administradores
e acionistas de companhias abertas, dos intermediários
e dos demais participantes do mercado;
VI - aplicar aos autores das infrações indicadas no
inciso anterior as penalidades previstas no art. 11 sem
prejuízo da responsabilidade civil ou penal.
§ l' Com o fim de prevenir ou corrigir situações
anormais do mercado, como tais conceituadas pelo Conselho Monetário Nacional, a Comissão poderá:
I - suspender a negociação de determinado valor
mobiliário ou decretar o recesso de bolsa de valores;
II - suspender ou cancelar os registros de que trata
esta lei;
III - divulgar informaçóes ou recomendações com
o fim de esclarecer ou orientar os participantes do mercado;
IV - proibir aos participantes do mercado, sob cominação de multa, a pràtica de atos que especificar, prejudiciais ao seu funcionamento regular.
§ 2' O inquérito, nos casos do inciso V deste artigo,
observará o procedimento fixado pelo Conselho Monetário Nacional, assegurada ampla defesa.
Art. 10. Os contratos e convênios celebrados pela
Comissão de Valores Mobiliários, para a execução de
serviços de sua competência, em qualquer parte do território nacional, reger-se-ão pelas normas baixadas pelo
Conselho Monetário Nacional.
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Ar!. 1I. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta lei, da lei
de sociedades por ações, das suas resoluções, bem como
de outras normas legais cujo cumprimento lhe incumba
fiscalizar. as seguintes penalidades:
I - advertência;
lI-multa;
IH - suspensão do exercício de cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema
de distribuição de valores;
IV - inabilitação para o exercício dos cargos referidos no inciso anterior;
V - suspensão da autorização ou registro para o
exercício das atividades de que trata esta lei;
VI- cassação da autorização ou registro indicados
no inciso anterior.
§ l' A multa não excederá o maior destes valores:
I - quinhentas vezes o valor nominal de uma Obrigação Reajnstável do Tesouro Nacional;
Il -trinta por cento do valor da emissão ou operação
irregular.
§ 2' A multa cominada pela inexecução de ordem
da Comissão não excederá dez vezes o valor nominal
de uma Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional
por dia de atraso no seu cumprimento.
§ 3' As penalidades dos incisos III a VI somente
serão aplicadas nos casos de infração grave, assim definidos em normas da Comissão, ou de reincidência.
§ 4' As penalidades só serão impostas com observância do procedimento previsto no § 2' do art. 9',
cabendo recurso para o Conselho Monetário Nacional,
nos termos do regulamento por cste aprovado.
Art. 12. Quando o inquérito instaurado de acordo
com o § 2' do art. 9', concluir pela ocorrência de crime
de ação pública, a Comissão de Valores Mobiliários
oficiará ao Ministério Público, para a propositura da
ação penal.
Art. 13. A Comissão de Valores Mobiliários manterá serviço para exercer atividade consultiva ou de
orientação junto aos agentes do mercado de valores
mobiliários ou a quaiquer investidor.
Parágrafo único. Fica a critério da Comissão de Valores Mobiliários divulgar ou mio as respostas às consultas ou aos critérios de orientação,
Ar!. 14. A Comissão de Valores Mobiliários poderá prever, em seu orçamento, dotações de verbas às
bolsas de valores, nas condições a serem aprovadas pelo
Conselho Monetário Nacional.
CAPÍTULO 1Il
Do Sistema de Distribuição
Art. 15. O sistema de distribuição de valores mobiliàrios compreende:
I - as instituições financeiras e demais sociedades
que tenham por objeto distribuir emissão de valores
mobiliários:
a) como agentes da companhia emissora;
b) por conta própria, subscrevendo ou comprando
a emissão para a colocar no mercado;
II - as sociedades que tenham por objeto a compra
de valores mobiliários em circulação no mercado, para
os revender por conta própria;
IIl- as sociedades e os agentes autônomos que exerçam atividades de mediação na negociação de valores
mobililirios, em bolsas de valorcs ou no mercado de
balcão;
IV - as bolsas de valores.
§ I' Compete ao Conselho Monetário Nacional definir:
I - os tipos de instituição financeira que podenio
exercer atividades no mercado de valores mobiliários,
bem como as espécies de operação que poderão realizar
e de serviços que poderão prestar nesse mercado;
II - a especialização de operações ou serviços a ser
observada pelas sociedades do mercado, c as condições
em que poderão cumular espécies de operação ou serviços.
§ 2' Em relação às instituições financeiras e demais
sociedades autorizadas a explorar simultaneamente
operações ou serviços no mercado de valores mobiliários e nos mercados sujeitos à fiscalização do Banco
Central do Brasil, as atribuições da Comissão de Vaiares Mobiliàrios serão limitadas às atividades submetidas
ao regime da presente lei. e serão exercidas sem prejuízo
das atribuiçães daquele.
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§ ]" Compete ao Conselho Monetário Nacional regulamentar o disposto no parágrafo anterior, assegurando a coordenação de serviços entre o Banco Central
do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários.
Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes
atividades:
1- distribuição de emissão no mercado (art. 15, I);
II - compra de valores mobiliários para revendê-los
por conta prõpria (art. 15, lI);
Ill- mediação ou corretagem na bolsa de valores.
Parágrafo único. Só oS agentes autônomos e as sociedades com registro na Comissão poderão exercer
a atividade de mediação ou corretagem de valores mobiliários fora da bolsa.
Art. 17. As bolsas de valores terão autonomia administrativa, financeira e patrimonial, operando sob a
supervisão da Comissão de Valores Mobiliários.
Parágrafo único. As bolsas de valores incumbe, como órgãos auxiliares da Comissão de Valores Mobiliários, fiscalizar os respectivos membros e as operações
nelas realizadas.
Ar!. 18. Compete à Comissão de Valores Mobiliários;
I - propor ao Conselho Monetário Nacional a aprovação de normas gerais sobre:
.
a) condições para obter autorização ou registro necessário ao exercício das atividades indicadas no art.
16, e respectivos procedimentos administrativos;
b) condições de idoneidade, capacidade financeira
e habilitação técnica a que deverão satisfazer os administradores de sociedades e os agentes autônomos, no
exercício das atividades mencionadas na alínea anterior;
c) condições de constituição e extinção das bolsas
de valores, forma jurídica, órgãos de administração e
seu preenchimento;
d) exercício do poder disciplinar pelas bolsas, sobre
os seus membros, imposição de penas e casos de exclusão;
e) número de sociedades corretoras, membros da
bolsa, requisitos ou condições de admissão quanto à
idoneidade, capacidade financeira e habilitação técnica
dos seus administradores, e representação no recinto
da bolsa;
l) administração das bolsas, emolumentos, comissões
e quaisquer outros custos cohrados pelas bolsas ou seus
membros, quando for O caso;
g) condições de realização das operações a termo;
11 - dcfinir:
a) as espécies de operação autorizadas na bolsa e
no mercado de balcão; métodos e práticas que devem
ser observados no mercado, e responsabilidade dos intermediários nas operações;
b) a configuração de condições artísticas de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, ou de manipulação de preço; operações fraudulentas e práticas não
eqüitativas na distribuição ou intermediação de valores;
c) normas aplicáveis ao registro de operações a ser
mantido pelas entidades do sistema de distribuição (art.
15).

CAPÍTULO IV
Da Negociaçãn no Mercado
SEÇÃO I
Emissão e Distribuição
Art. 1" Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro
na Comissão.
§ I' São atos de distribuição, sujeitos à norma dcstc
artigo, a venda, promessa de venda, oferta à venda
ou subscrição, assim como a aceitação de pedido de
venda ou subscrição de valores mobiliários, quando os
pratiquem a companhia emissora, seus fundadores ou
as pessoas a ela equiparadas.
§ 2' Equiparam-se à companhia emissora para os
fins deste artigo:
I - o seu acionista controlador e as pessoas por ela
controladas;
l l - o coobrigado nos títulos;
UI - as instituições financeiras e demais sociedades
a que se refere o art. 15. inciso I:
IV - quem quer que tenha subscrito valores da emis5[io, ou os tenha adquirido à companhia emissora, com
o fim de os colocar no mercado.
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§ 3' Caracterizam a emissão pública:
I - a utilização de listas ou boletins de venda ou
subscrição, folhetos, prospectos ou anúncios destinados
ao público;
H - a procura de subscritores ou adquirentes para
os títulos, por meio de empregados, agentes ou corretores;
IH - a negociação feita em loja, escritório ou estabelecimento aberto ao público, ou com a utilização dos
serviços públicos de comunicação.
§ 4' A emissão pública só poderá ser colocada no
mercado através do sistema previsto no arl. 15, podendo
a Comissão exigir a participação de instituição financeira.
§ 5' Compete à Comissão expedir norma para a
execução C!O disposto neste artigo, podendo:
I - definir outras situações que configurem emissão
pública, para fins de registro, assim como os casos em
que este poderá ser dispensado, tendo em vista o interesse do público investidor;
II - fixar o procedimento do registro e especificar
as informações que devam instruir o seu pedido, inclusive sobre:
a) a companhia emissora, os empreendimentos ou
atividades que explora ou pretende explorar, sua situação econômica é financeira. administração e principais

acionistas;

b) as características da emissão e a aplicação a ser
dada aos recursos dela provenientes;
c) o vendedor dos valores mobiliários, se for o caso;
d) os participantes na distribuição, sua remuneração
e seu relacionamento com a companhia emissora ou
com o vendedor.
§ 6\' A Comissão poderá subordinar o registro a
capital mínimo da companhia emissora e o valor mínimo
da emissão, bem eOlno a que sejam divulgadas as informações que julgar necessárias para proteger os interesses do público investidor.
§ 7' O pedido de registro será acompanhado dos
prospectos e outros documentos quaisquer a serem publicados ou distribuídos, para oferta, anúncio ou promoção do lançamento.
Art. 20. A Comissão mandará suspender a emissão
ou a distribuição que se esteja processando em desacordo com o artigo anterior, particularmente quando:
I - a emissão tenha sido julgada fraudulenta ou ilegal, ainda que após efetuado o registro;
II - a oferta, o lançamento, a promoção ou o anúncio
dos valores se esteja fazendo em condições diversas
das constantes do registro, ou com informações falsas,
dolosas ou substancialmente imprecisas.

Ne~ociação

SEÇÃO H
na Bolsa e no Mercado de Balcão

Arl. 21. A Comissão de Valores Mobiliários manteni, além do registro de que trata o art. 19:
I - o registro para negociação na bolsa;
H - o registro para negociação no mercado de balcão.
§ l' Somente os valores mobiliários emitidos por
companhia registrada nos termos deste artigo podem
ser negociados na bolsa e no mercado de balcão.
§ 2' O registro do art. 19 importa registro para o
mercado de balcão, mas não para a bolsa.
§l 3' O registro para negociação na bolsa vale também como registro para o mercado de balcão, mas o
segundo não dispensa o primeiro.
§ 4' São atividades do mercado de balcão as realizadas com a participação das empresas ou profissionais
indicados no art. 15, incisos I, 11 e IIL oU nos seus
estabelecimentos, excluídas as operações efetuadas em
bolsa.
§ 5" Cada bolsa de valores poderá estabelecer requisitos próprios para que os valores sejam admitidos
à negociação no seu recinto, mediante prévia aprovação
da Comissão.
§ 6' Compete à Comissão expedir normas para a
execução do disposto neste artigo, especificando:
I - casos em que os registros podem ser dispensados,
recusados, suspensos ou cancelados;
rI - informações e documentos que devam ser apresentados pela companhia para a obtenção do registro,
e seu procedimento.
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CAPÍTULO V
Das Companhias Abertas
Art. 22. Considera-se aberta a companhia cujos va·
lares mobiliários estejam admitidos à negociação na
bolsa ou no mercado de balcão.
Parágrafo únieo. Competc à Comissão expedir normas aplicáveis às companhias abertas, sobre:
I - a natureza das informaçõcs quc devam divulgar
e a periodicidade da divulgação;
11 - relatório da administração e demonstrações financeiras~

III - a compra de ações emitidas pela própria companhia e a alienação das ações em tesouraria;
IV -padrões de contabilidade; relatórios e pareceres de auditores independentes;
V - informações que devam ser prestadas por administradores e acionistas controladores. relativas à compra, permuta ou venda de ações emitidas pela companhia e por sociedades controladas ou controladoras;
VI - a divulgação de deliberações da assembléia geral e dos órgãos de administração da companhia, ou
de fatos relevantes ocorridos nos seus negócios, que
possam influir, de modo ponderável, na decisão dos
investidores do mercado. de vender ou comprar valores
mobiliários emitidos pela companhia;
VII - as demais matérias previstas em lei.
CAPÍTULO VI
Da Administração de Carteiras e
Custódia de Valores Mobiliários
Art. 23. O exercício profissional da administração
de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas
está sujeito à autorização prévia da Comissão.
§ l' O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos ou valores mobiliários entregues ao
administrador. com autorização para que este compre
ou venda valores mobiliários por conta do comitente.
§ 2' Compete à Comissão estabelecer as normas
a serem observadas pelos administradores na gestão
de carteiras e sua remuneração, observado o disposto
no art. 8' inciso IV.
Art. 24. Compete à Comissão autorizar a atividade
de custódia de valores mobiliários cujo exercício será
privativo das instituições financeiras e das bolsas de
valores.
Parágrafo único. Considera-se custódia de valores
mobiliários o depósito para guarda, recebimento de dividendos e bonificações, resgate, amortização ou reembolso, e exercício de direitos de subscrição, sem que
o depositário tenha poderes, salvo autorização expressa
do depositante, em cada caso, para alienar os valores
mobiliários depositados ou reaplicar as importâncias
recebidas.
Art. 25. Salvo mandato expreS'o com prazo não
superior a um ano. o administrador de carteira e o
depositário de valores mobiliários não podem exercer
o direito de voto que couber as aç6es sob sua administração ou custódia.
CAPÍTULO VII
Dos Auditores Independentes,
Consultores e Analistas de
Valores Mobiliários
Art. 26. Somente as empresas de auditoria contábil
ou auditores contábeis independentes, registrados na
Comissão de Valores Mobiliários poderão auditar, para
os efeitos desta lei, as demonstrações financeiras de
companhias abertas e das instituições, sociedades ou
empresas que integram o sistema de distribuição c intermediação de valores mobiliários.
§ l' A Comissão estabelecerá as condições para o
registro e o seu procedimento. e definirá os caso,:; em
que poderá ser recusado, suspenso ou cancelado.
§ 2' As empresas de auditoria contábil ou auditores
contábeis independentes responderão, civilmente, pelos prejuízos que causarem a terceiros em virtude dc
culpa ou dolo no exercício das funções previstas neste
artigo.
Art. 27. A Comissão poderá fixar normas sobre o
exercício das atividades de consultor e analista de valores mobiliários.

CAPÍTULO VIII
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 28. O Banco Central do Brasil, a Comissão
de Valores Mobiliários e a Secretaria da Receita Federal
manterão um sistema de intercâmbio de informações.
relativas à fiscalização que exerçam, nas áreas de suas
respectivas competências, no mercado de valores mobiliários.
Ar!. 29. Enquanto não for instalada a Comissão
de Valores Mobiliários, suas funções serão exercidas
pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional
regulamentará o disposto neste artigo quanto ao prazo
para instalação e as funções a serem progressivamente
assumidas pela Comissão, à medida que se forem instalado os seus serviços.
Art. 30. Os servidores do Banco Central do Brasil,
que forem colocados à disposição da Comissão, para
o exercício de funções técnicas ou de confiança, poderão
optar pela percepção da retribuição, inclusive vantagens, a que façam jus no órgão de origem.
Art. 31. Nos processos judiciais que tenham por
objeto matéria incluída na competência da Comissão
de Valores Mobiliários, será esta sempre intimada para,
querendo, oferecer parecer ou prestar esclarecimentos,
no prazo de quinze dias a contar da intimação.
§ l' A intimação far-se-á, logo após a contestação,
por mandado ou por carta com aviso de recebimento,
conforme a Comissão tcnha ou não, sede au representação na comarca em que tenha sido proposta a ação.
§ 2" Se a Comissão oferecer parecer ou prestar esclarecimentos, será intimada de todos os atos processuais subseqüentes, pelo jornal oficial que publica expediente forense ou por carta com aviso de recebimento,
nos term,?s do parágrafo anterior.
§ 3' A Comissão é atribuída legitimidade para interpor recursos, quando as partes não o fizerem.
§ 4' O prazo para os efeitos do parágrafo anterior
começará a correr, independentemente de nova intimação, no dia imediato àquele em que findar o das partes.
Art. 32. As multas impostas pela Comissão de Valores Mobiliários, após a dccisão final que as impõs
na esfera administrativa, terão eficácia de título executivo e serão cobradas judicialmente,~de acordo com
o rito estabelecido pelo Código de Processo Civil para
O processo de execução.
Art. 33. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 34. Revogam-se as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI
N' 1.458, de ,1989
(Do Sr. Gilson Machado)
Dispõe sobre processo seletivo de servidores sem
estabilidade no seniço público, e dá outras provi.
dências.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Serviço Público.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Os servidores públicos civis da administração direta, das autarquias, das fundações instituídas
e mantidas pelo poder público, que estejam no uso
das funções e contem menos de 5 anos no serviço público
e que não tenham sido admitidos pela forma estabelecida no art. 37 da Constituição Federal, poderão habilitar-se a processo seletivo dc provas ou de provas c
títulos. a ser realizado no praxo máximo de até 150
dias contados da publicação da prescnte lci.
§ I' O concurso a que serão submetidos os servidores, será compatível com as atribuições que desempenham no serviço público.
§ 2' O disposto ncste artigo aplica-se aos servidores
dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.
Art. 2' Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, têm até 60 dias da publicação da presente lei
para baixar os atos de reestruturação administrativa
e de fixação do númcro de vagas, por categoria profissional, para cada órgão ou entidade referida no art.
I', em seu § 2'
Art. 3· As inscrições para o concurso, de que trata
a presente lei, serão feitas no prazo de até 90 dias após
sua publicação.
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Parágrafo único. Poderão se inscrever no concurso
todos os brasileiros aptos, na forma da lei, que estcjam
efetivamente no exercício de cargos, funções e empregos e admitidos a menos de cinco anos quando da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988.
Art. 4' Ficam os Podcres Executivo, Legislativo e
Judiciário autorizados a baixar os atos indispensáveis
à execução da presente lei.
Art. 5" Na reestruturação administrativa mencionada no art. 2' a extinção de órgãos ou entidades implicará na extinção dos respectivos cargos, funções ou cmpregos. com absorção do pessoal efetivo ou estável,
em outros órgãos ou entidades da administração pública.
Art. 6' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7" Revogam-se as disposições em contrário.

para a Administração, já tão desgastada pela incoerência de seus atos.
São as nossas justificações.
Sala das Sessões, de
de 1989. - Gilson Machado.

Justificação

SEÇÃO I
Disposições Gerais

A onda de empreguismo, de admissões irregulares
e desnecessárias sempre assolou o País, principalmente
nos momentos de transição de governos ou época de
campanha eleitoral.
Os abusos cometidos revestem-se de coloração até
folclórica pelos descalabros cometidos.
Como cxemplo citam-se as nomeações para a Funai,
órgão que apesar de possuir 9 aviões conta com SO
pilotos; ou servidores lotados no Brasil e que moram
em Nova York.
A conseqüência é a sangria no dinheiro público e
o aumento dos tributos depauperando os bolsos dos
contribuintes.
Para coibir tal situação anômala e diminuir os gastos
do erário, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias dispôs no seu arl. 19;
"Ar!. 19. Os servidores públicos civis da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das
fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco
anos continuados, e que não tenham sido admitidos
na forma regulada no art. 37, da Constituição, são
considerados estáveis no serviço público.
§ I" O tempo de scrviço dos servidorcs referidos neste artigo será contado como título quando
se submeterem a concurso para fins de efetivação,
na forma da lei.
§ 2' O disposto neste artigo não se aplica aos
ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare
de livre cxoneração, cujo tempo de serviço naõ
será computado para os fins do caput deste artigo,
exceto se se tratar de servidor.
§ 3" O disposto neste artigo não se aplica aos
professores de nível superior, nos termos da lei."
Mas apesar das irregularidades ocorridas não podemos esquecer que os servidores foram concretamente
admitidos, programaram suas vidas em função do trabalho que desenvolvem, alimentando expectativa de aquisição de direitos.
Quantos deixaram outros empregos para adentrar no
serviço público, não podendo agora, mesmo que quisessem, voltar ao trabalho originário?
Se o ato de nomeação irregular foi cometido pela
Administração Pública porque apenar, no caso com a
demissão. bto-somente os servidores. esquecendo a autoridade que também é um dos pólos da relação jurídica
que se concretizou irregularmente?
Além disso, temos de ter presente que muitos desses
funcionários apesar da nomeação espúria são realmente
úteis ao serviço, dcscmpenhando satisfatoriamente suas
atribuições.
E porque o critério de S anos e não 4,5 ou 6 anos?
Esse tempo foi escolhido aleatoriamente e a rigor
nada expressa em termos de mérito para efetivar ou
não o funcionário.
Pelas raZÕes apresentadas concluímos que é necessário mitigar o ato de demissão, a fim de que não tome
ele um aspecto draconiano e gere uma crise social.
É oportuno que se revalorize o sistema de mérito,
que se reconheça o valor dos mais capazes.
Por estas razões apresentamos a proposta que, se
adotada, gerará, além de tudo mais, maior credibilidade

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
TÍTULO III
Da Organização do Estado
CAPÍTULO VII
Da Administração Pública

Ar!. 37. A administração pública direta, indireta
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicida<le e, também, ao seguinte:
I - os cargos, cmpregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei;
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos ressalvados as nomeações
para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
III - o prazo de validade do concurso público será
de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;
IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convovação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado
com prioridade sobre novos concursados para assumir
cargo ou emprego, na carreira;
V - os cargos em comissão e as funções de confiança
serão excrcidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional, nos
casos e condiçães previstos em lei;
VI - é garantido ao servidor público civil o direito
à livre associação sindical;
VII - O direito de greve será exercido nos termos
e nos limites definidos em lei complementar;
VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência
e dcfinirá os critérios de sua admissão;
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por
tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;
X - a revisão geral da remuneração dos servidores
públicos, sem distinção de índices cntrc servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data;
XI - a lei fixaní o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores
públic-os, observados, como limites máximos e no âmbito dos respcctivos poderes. os vaiores percebidos como remuneração, em espécie. a qualquer título, por
membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado
e Ministros do Supremo Tribunal Federal e seus correspondentes nos Estados, no Distrito Fcderal e nos Territórios, e, nos Municípios, os valores percebidos como
remuneração, em espécie, pelo Prefeito;
XII - os vencimcntos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário 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 art. 39, § 1';
XIV - os acréscimos pecuniários pcrcebidos por servidor público não serão computados nem acumulados,
para fins de concessào de acréscímos ulteriores, sob
o mesmo título ou idêntico fundamento;
XV - os vencimentos dos servidores públicos, civis
e militares. são irredutíveis e a remuneração observará
o que dispõem os arts. 37, XI, XII, ISO, lI, 153, m,
e 153, § 2', I;
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XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos
públicos, exceto, quando houver compatibilidade de
horários:
a) a de dois cargos de professor;
bJ a de um cargo de professor com outro técnico
ou científico;
c) a de dois cargos privativos de médico;
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas,
sociedades de economia mista e fundações mantidas
pelo Poder Público;
XVIII - a administração fazendária e seus servidores
fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e
jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei;
XIX - somente por lei específica poderão ser criadas
cmpresa pública, sociedadc de economia mista, autarquia ou fundação pública;
XX - depende de autorização legislativa, em cada
caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação
de qualquer delas em empresa privada;
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, scrviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes
com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas de proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de
qualificação técnica e econàmica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
~ l' A publicidade dos atos programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela
não podendo constar nomes. símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
§ 2' A não-observãncia do disposto nos incisos II
e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.
§ 3' As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão disciplinadas em lei.
§ 4' Os anos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos públicos, a perda da função pública a indisponibilidade dos bens c o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em
lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
§ S' A lei estabelecerá os prazos de prescrição para
ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não,
que causem prejuízos ao erário, rcssalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
§ 6' As pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

PROJETO DE LEI
Nº 1.459, de 1989
(Do Ministério Público da União)
MENSAGEM N' 1189
Cria cargo na Procuradoria Regional do Trabalho da 16' Região, em São Luís - Maranhão,
(Às Comissões de Constituição e Justiça, do Serviço Público e de Finanças,)
O Congresso NaCIOnal decrcta;
Art. I' Fica criado um cargo, em comissão, de Procurador Regional do Trabalho da 16' Região da Justiça
do Trabalho, c6digo DAS-101.4, a ser exercido por
Procurador do Trabalho de Segunda Categoria.
Arl. 2' As despesas resultantes da execução desta
lei correrão à conta das dotações consignadas ao Ministério Público do Trabalho.
Art. 3' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário.
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ÀS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
DO SERVIÇO PÚBLICO E DE FINANÇAS
MENSAGEM N' 001
Brasília, 11 de janeiro de 1989.
Excelentíssimo Senhor
Doutor Ulysses Guimarães
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 127, § 2', da Constituição da República Federativa do Brasil, tenho a honra de encaminhar
a Vossa Excelência, para a elevada consideração do
Congresso Nacional, o anexo anteprojeto de lei que
dispõe sobre a criação do cargo em comissão de Procurador Regional do Trabalho da 16' Região, em São
Luís - Maranhão.
Ressalto que a Lei n" 7.671, de 21 de setembro de
1988, publicada no Diário oficial da União de 22 seguinte, não previu a criação do mencionado cargo em comis-

são, código DAS-101.4.
A medida se faz necessária, haja vista que todas as
quinze Procuradorias Regionais do Trabalho já existentes e em pleno funcionamento, contam no seu Quadro
Permanente de Pessoal com o cargo em comissão de
Procurador Regional, cuja existência apresenta-se essencial, sendo impossível cogitar-se no funcionamento
de uma unidade dessa natureza sem um correspondente
responsável pelo regular desenvolvimento dos trabalhos
e relevantes atribuições que lhes são inerentes.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência testemunhos de apreço pessoal e da mais alta consideração.
- .José Paulo Sepúlveda Pertence, Procurador-Geral
da República.

Art. 2'·' Esse direito não se estende aos fretamentos
especiais das empresas indicadas no artigo anterior, beneficiando os reconhecidamente pobres.
Art. 3' O respectivo bilhete será liberado com a
apresentação de documento fornecido por departamento médico ou cscolas de deficientes visuais, completa
a identificação.
Ar!. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.
Jnstificação
Nos dois últimos decênios a legislação brasileira,
constitucional e ordinária, vem buscando maior ajuda
e proteção aos deficientes sensoriais, físicos e mentais.
principalmente quando haja certa incapacidade para
a locomoção, seja por defeitos da visão ou dos órgãos
locomotores.
A deficiência visual é uma das mais graves. com casos
em que não comporta corretivo, como a cegueira, seguido daqueles em que as próteses possíveis não restituem
mais de um décimo da visão.
Esses defeitos atingem principalmente a população
pobre, que esta proposição visa a proteger, pois deficilmente um rico ou remediado iria recorrer a essa ajuda,
ante a possibilidade de uma recusa da empresa. quando
informada a respeito das suas disponibilidades financeiras.
Sala das Sessões 9 de fevereiro de 1989. - Matheus
Iensen.

PROJETO DE LEI
N- 1.463, de 1989
(Do Sr. Raimundo Bezerra)

PROJETO DE LEI
N- 1.461, de 1989
(Do Sr. Matheus Iensen)
Concede dispensa ao trabalhador no dia do seu
aniversário.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho.)

o Congrc~so Nacional decreta:
Art. l' E concedida dispensa ao trabalhador urbano ou rural no dia do seu aniversário natalício.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3\' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Em todo o mundo civilizado as famílias comemoram,
de acordo com as suas posses, as datas aniversários
dos seus membros. principalmente os dos chefes do
lar, cortejados. igualmente, nos dias dos pais e das
mães.
Entretanto, quando o aniversariante é trabalhador,
não pode participar, todo o dia, do convívio da família,
ficando nos estabelecimentos industriais e comerciais.
nas oficinas. nas fainas do campo boa parte da jornada.
Se nos dias dos pais e das mães não tem nehuma
folga laboral, é preciso liberar os trabalhadorcs ao mcnos no dia do seu aniversário. como se o patrão lhe
estivcsse dando o melhor presente: uma jornada inteira
para o convívio da famOia.
Temos certeza de que o Plenário acolherá esta proposta, fazendo o mesmo o Senado Federal.
Sala das Sessões,
. Matheus Iesen.

PROJETO DE LEI
N- 1.462, de 1989
(Do Sr. Matheus Iensen)
Concede passe livre, nos transportes coletivos,
aos deficientes visuais.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n" 1.294, de 1988)
O Congre~so Nacional decreta:
Art. l' E assegurado aos deficientes visuais trafegar, gratuitamente, de um para outro Estado do Brasil,
em veículos das empresas de transportes aéreo, ferroviário e marítimo, em serviços comerciais normais.

Suspende o pagamento dos encargos da dívida
externa,
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Economia, Industria e Comércio.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Ficam suspensas as remessas de divisas para
o exterior. referentes ao pagamento de amortizações,
juros e acessórios da dívida externa registrada no Banco
Central do Brasil, de responsabilidade de entidades públicas ou de bancos e empresas privadas, até a data
da concluSllo dos trabalhos da Comissão Mista do Congresso Nacional encarregada do exame analítico e pericial dos atos e fatos geradores do endividamento externo
brasileiro, de acordo com o ar!. 26 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Parágrafo único. A retomada das remessas de divisas para o exterior referentes ao pagamento do serviço
da dívida externa dependerá, após a data referida no
caput, de resolução aprovada pelo Congresso Nacional.
Art. 2" O governo brasileiro apresentará proposta,
no prazo dc 60 (sessenta) dias, no âmbito da organização
das Nações Unidas e junto a governos de países estrangeiros, para a criação de entidade internacional vinculada à ONU. constituída por países credores e devedores, que tenha por objetivo supervisionar as questões
relativas ao endividamento externo dos países do Terceiro Mundo, mediante a aquisição de títulos da dívida
com os deságios praticados no mercado, a prefixação
de taxas de juros e o exame. caso a caso, do problema
do endividamento.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A Assembléia Nacional Constituinte estabeleceu. no
art. 26 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que uma Comissão Mista de deputados e senadores examinaria, durante o período de 1 (um) ano,
problema da dívida externa do País:
"Art. 26. No prazo de um ano a contar da promulgação da Constituição, o Congresso Nacional
promoverá. através de Comissão Mista. exame
ànalítico e pericial dos atos e fatos geradores do
endividamento externo brasileiro.
§ 1\' A Comissão terá força legal de Comissão
parlamentar de inquérito para os fins de requisição
e convocação, e atuará com o auxílio do Tribunal
de Contas da União.
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§ 2' Apurada irregularidade, o Congresso Nacional proporá ao Poder Executivo a declaração
de nulidade do ato e encaminhará o processo ao
Ministério Público Fcderal, que formalizará, no
prazo de sessenta dias, a ação legal cabível."

Dessa forma, e considerando a imposição geral de
sacrifícios e perdas, especialmente às classes trabalhadoras, julgamos oportuno que o pagamento dos encargos da dívida externa seja suspenso até o término dos
trabalhos da mencionada Comissão Mista.
Essa suspensão viria em complemento às medidas
anunciadas no denominado Plano Verão, evitando-se
que o País e sua população se submeta a grandes e
enormes sacrifícios sem o correspondente apoio dos
credores externos.
Ao mesmo tempo, julgamos também oportuno oferecer apoio e incentivar a criação de uma organização
internacional, de preferência ligada à Organização das
Nações Unidas, com o objetivo de supervisionar o encaminhamento de soluções para a crise de endividamento
dos países do Terceiro Mundo.
Essa agência ou entidade internacional, criada com
o apoio de países ricos e pobres, credores ou devedores,
será, sem dúvida, o instrumento adquado para absorver
os títulos da dívida externa com os deSl'gios praticados
na mercado internacional, contribuindo também para
estabilizar as taxas de juros dos empréstimos e resolvendo. caso a caso, as dificuldades dos paíscs endividados.
Acreditamos que, resolvendo o problema da dívida
externa, estaremos atingindo as causas do processo inflacionário brasileiro, da estagnação econômica e das
péssimas condições de vida da população. O Brasil não
pode continuar convivendo com os níveis de miséria
atuais, com as elevadas taxas de mortalidade infantil,
com os reduzidos padrões sanitários, com o desemprego
e a fome. enquanto transfere parcelas consideráveis de
recursos para o pagamento dos credores externos.
Sala das Sessões, 23 de janeiro de 1989. -Deputado
Raimundo Bezerra - (ilegível) - Genevaldo Correia
- (ilegível) - Antônio Gaspar.

PROJETO DE LEI
o- 1.470, de 1989
(Do Sr. Geraldo Alckmin Filho)
Descentraliza o Sistema Nacional de Fiscalização,
instituindo Comissões Municipais de Controle de
Abastecimento e Preços.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia. Indústria e Comércio c de Defesa do Consumidor.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I" São instituídas Comissões Municipais de
Controle de Abastecimento e Preços em todo território
nacional.
Art. 2" As Comissões Municipais de Controle de
Abastecimento c Preços serão constituídas por:
] - o prefeito municipal ou seu representante;
li-um representante da Câmara de Veradores;
III - um representante dos trabalhadores, indicado
pelos respectivos sindicatos ou associações;
IV - um representante dos empregadores, indicados
pelos respectivos sindicatos ou associações;
V - um representante das associações locais de consumidores;
VI - um representante designado pelo órgão estadual de defesa do consumidor.
VII - um representante designado pela Sunab;
VIII - um representante do Ministério Público local.
Parágrafo único. A Comissão Municipal será convocada pelo prefeito municipal, que a presidirá, e se
reunirá sempre que possível. na Câmara de Vereadores.
Art. 3' Serão atribuições da Comissão Municipal:
] - fiscalizar o abastecimento e preços no ãmbito
do respectivo município e receber reclamações;
II - informar a população do município a respeito
do abastecimento e preços;
lI] - notificar os infratores para que cesscm as práticas contrárias às normas vigentes sobre abastecimento
e preços;
IV - encaminhar reclamações à autoridade administrativa, policial e/ou ao Ministério Público local;
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v - acompanhar a apuração das reclamações e solicitar providências aos órgãos municipais, estaduais e federais.
Parágrafo único. No município com mais de quinhentos mil habitantes, a Comissão Municipal poderá
instituir subcomissões zonais ou distritais, com composição e atribuições semelhantes ás das demais comissões.
Ar!. 4' As funções de membro das comissões não
serão remuneradas, sendo consideradas como de relevante serviço público.
Art. 5' Cada membro da Comissão será indicado
juntamente com dois suplentes.
Ar!. 6' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Não resta dúvida de que a principal aflição da administração pública é, nos dias de hoje, a inflação. Mais
que outros graves problemas presentes, o descontrole
dos preços corr6i não apenas o poder de compra dos
salários, afetando drasticamente a qualidade de vida
dos cidadãos, mas desgasta também os valores morais
do indivíduo, transformando a sociedade em uma matilha ávida de lucros, sedenta de recuperar parte daquela
condição econômica que a escalada dos preços subtrai!).
Num contexto como esse, há que se reconhecer a
propriedade de um plano antiinflacionário, qualquer
que seja seu teor. Podemos até mesmo discordar destc
ou daquele princípio, desta ou daquela disposição, mas
havemos de concordar com a constatação de que o imobilismo governamental vinha sendo mais pernicioso que
a adoção de providências com as quais podemos não
assentir.
Quem provoca a inflação? Segundo a teoria do momento, o déficit público, elevado continuamente pela
administração federal como mecanismo de solução para
os problemas de caixa. Mas o que ocorre num período
inflacionário? Ocorre que todos os agentes econômicos
procuram o ressarcimento daqueles valores monetários
achatados pela inflação; assim trabalhadores buscam
reposições salariais, e industriais, comerciantes, agricultores e prestadores de serviços praticam majorações
de preços. mantendo cm movimento o processo de inflação.
Um congelamento como o que está a vigorar tem
seu sucesso diretamente ligado à capacidade de fiscalização da administração, de cuja eficácia depende a obediência do comércio às imposições legais estabelecidas
pela autoridade econômica. E tem o Governo Federal
condições de fiscalizar eficazmente as negociações efetuadas por todo o País? Evidentemente, não.
Na prática, verifica-se o congelamento dos salários,
já que com isso concordam plenamente empresários
e Governo, mas a areia começa a vazar da ampulheta
do congelamento nas pontas do comércio, no supermercado, nas escolas, nos serviços prestados por profissionais autônomos, acarretando o resultado já experimentado de uma inflação reprimida mas não suprimida.
Já se foi, infelizmente, a época dos chamados "fiscais
do Sarney", quando a população acreditava na seriedade do Plano Cruzado e na prevalência de seus valores.
Já se foi o tempo em que se pôde acreditar nas promessas do então Ministro Bresser Pereira, e restou-nos apenas certa dose de boa-vontade para com o Plano Verão
e o imenso desejo de que sua aplicação consciente resulte uma situação econômica mais estável, dentro da qual
possa a sociedade viver uma vida produtiva c tranqüila.
Como dizíamos, sem uma severa fiscalização não sobreviverã o congelamento de preços. Pensando nisso,
retomamos um propósito já aventado pelo ex-Senador
Franco Montoro, eminente prócer do Partido da Social
Democracia Brasileira, no sentido de possibilitar, através de Projeto de Lei, a instalação de Comissões Municipais de Controle de Abastecimento e Preços, descentralizando, assim, um sistema nacional de fiscalização
hoje emperrado e não dimensionado para as reais necessidades do País.
Tais comissões deverão ser compostas pelo prefeito
ou seu representante, por um representante da Câmara
de Vereadores, por um representante dos. trabalhadores, indicado por sindicatos ou associações de classe,
um representante dos empregadores, indicado segundo

os mesmos critérios, um representante das associações
locais de consumidores, um representante designado
pelo órgão estadual de defesa do consumidor, um representante designado pela Sunab e um representante do
Ministério Público.
Tais comissões terão as seguintes incumbências precípuas:
1,) fiscalizar o abastecimento e os preços no âmbito
do respectivo município e receber reclamações;
2') informar a população do município sobre as condições de abastecimento e os preços vigentes;
3') notificar os infratores para que cessem as práticas
contrárias às normas vigentes sobre o assunto de sua
competência;
4') encaminhar as reclamações á autoridade administrativa, policial e/ou ao Ministério Público local; e
5') acompanhar a apuração das reclamações e solicitar providências aos órgãos municipais, estaduais e federais.
É lícito reconhecermos que a instalação de Comissões
Municipais de Controle de Abastecimento e Preços
cumprirá, além de suas funções específicas, a importantíssima função de assegurar á sociedade que o congelamento de preços será respeitado além de conferir maior
grau de credibilidade à intenção governamental de controlar a inflação; ademais, será a contribuição necessária
da autoridade pública para a manutenção do poder aquisitivo dos salários de hoje, já que, congelados estes,
também os preços deverão permanecer "engessados"
por igual período.
Parece-nos faltar á população a confiança necessária
na fiscalização individual que devemos exercitar, elementos integrantes do processo econômico que somos.
Mas é vital para o êxito de qualquer plano de combate
á inflação que a sociedade acredite no propósito governamental de atacar de frente o problema e a implantação de Comissões Municipais como as que estamos
a propor será prova de que as reclamações da população
não cairão no vazio, mas encontrarão respaldo na lei
e no âmbito da autoridade pública.
Sala das sessões,
. - Geraldo Alckmin Filho,

PROJETO DE LEI
N~ 1.479, de 1989
(Do Sr. Luiz Salomão)
Regula a estocagem, o processamento e li disposição final de resíduos iudustriais tóxicos.
(Às Comissões de Coustituição e Justiça, de
Economia, Indústria c Comércio e de Interior.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Ficam proibidos, em todo território nacional, a estocagem, o processamento e a disposição
final de resíduos industriais perigosos ou t6xicos provenientes de outros países, inclusive aqueles destinados
à utilização como combustível.
§ l' Não se incluem na proibição prevista neste
artigo os resíduos destinados á utilização industrial como matérias-primas.
Art. 2' Os infratores do disposto nesta lei estarão
sujeitos a pena de seis meses a dez anos de detenção,
sem prejuízo das sanções penais e administrativas previstas na legislação de proteção ambiental em vigor.
§ 1" As autoridades públicas deverão informar
o descumprimento desta lei ao Ministério Público federal e estadual no prazo máximo de 10 (dez) dias a partir
da constatação das infrações nela previstas.
§ 2" Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular o ato causador das
irregularidades previstas nesta lei, ficando o autor, salvo
comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus
da sucumbência.
Ar!. 3' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação
Os países industrializados vêm enfrentando graves
problemas causados pela estocagem, pelo processamento e destinação final de resíduos industriais tóxicos ou
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perigosos (inflamáveis e explosivos), que já provocaram
a evacuação de comunidades inteiras, como em Love
Canal. Em outros casos houve contaminação irreversível de águas subterrâneas utilizadas para o abastecimento público. Toda a água de abastecimento de Ottawa está por exemplo ameaçada pela disposição inadequada de resíduos tóxicos feita há mais de trinta anos.
Por essa razão esses países vêm adotando exigências e normas governamentais cada vez mais rigorosas
para controle do meio ambiente provocando a "exportação" desses residuos para países menos industrializados, bem como seu despejo nos oceanos. Recentemente, foi denunciada a transferência de substâncias
tóxicas e perigosas de outros países para diversas regiões
do Brasil, sem a mínima condição de receber sequer
o lixo industrial nelas gerado.
Alguns Estados embora dotados de legislação moderna e rigorosa de proteção ambiental não tém conseguido proteger sua populaçâo dos riscos decorrentes
do processamento e da disposição final inadequada desse tipo de lixo. Assim torna-se urgente a aprovação
do presente projeto de lei para coibir esse tipo de abuso
praticado pelos países mais industrializados.
Sala das sessões,
de fevereiro de 1989. - Luiz
Salomão.

PROJETO DE LEI
N' 1.486, de 1989
(Do Sr. Adylson Motta)
Dispõe sobre o uso de carros oficiais, e dá outras
providências.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Serviço Público.)

o Congresso Nacional decreta:
Ar!. l' O uso de veículos oficiais, a título de representação, somente será permitido às seguintes autoridades:
1 - Presidente da República;
2 - Presidente da Câmara dos Deputados;
3 - Presidente do Senado Federal,
4 - Presidente do Supremo Tribunal Federal;
5 - Presidente dos demais Tribunais Superiores;
6 - Ministros de Estado.
Parágrafo único. Nenhum outro servidor da administração federal direta, Indireta ou empresas mantidas pelo poder público, poderá utilizar-se de veículos
oficiais a título de representação.
Ar!. 2' Cada um dos poderes da União regulamentará, dentro do prazo de trinta dias, o uso de automóveis de serviço, mesmo sob a forma de locação, sendo
proibida, sob qualquer hipótese, sua utilização no transporte de pessoas estranhas ao serviço público.
Parágrafo único. Na regulamentação da presente
lei. no âmbito de cada poder, deverá prescrever sanções
àqueles que infringirem os princípios da normal legal.
Art. 3" A restrição ao uso dos veículos oficiais
se estende a sua utilização inclusive para o transporte
de servidores no intervalo para o almoço, locomoção
de sua residência e qualquer tarefa particular.
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5" Revogam-se aLei n" 1.081, de 13 de abril
de 1950 e demais disposições em contrário.
Justificação
A presente proposição objetiva disciplinar e reduzir a utilização de veículos oficiais por parte de todas
as autoridades e funcionários públicos.
Seria cansativo enumerar, ainda que genericamente, os incontáveis casos de verdadeiro acinte quanto
ao uso de carros oficiais. A imprensa, com bastante
freqüência, nos dá notícias que, infelizmente, corroboram a fama do uso perdulário que se faz das coisas
públicas, cujo elenco bem pode ser iniciado pelo uso
de carros oficiais.
Sala das sessões, 16 de fevereiro de 1989. - Adylsou Motta.
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LEGlSLAÇÃO ClTADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
LEI N' 1.081
DE 13 DE ABRIL DE 1950
Dispõe sobre o uso de carros oficiais (0)
Art. l' Os automóveis oficiais destinam-se, exclusivamente, ao serviço público.
Art. 2'·' O uso dos automóveis oficiais só será permitido a quem tenha: .
a) obrigação constante de representação oficial, pela
natureza do cargo ou função;
b) necessidade imperiosa de afastar-se, repetidamente, em razão do cargo ou função da sede do serviço
respectivo, para fiscalizar, inspecionar, diligenciar, executar ou dirigir trabalhos, que exijam o máximo de
aproveitamento de tempo.
Art. 3' As repartições que, pela natureza dos seus
trabalhos, necessitarem de automóvcis, para efeitos de
fiscalização, diligência, transporte de valores e serviços
semelhantcs, terão carros à disposição tão-somente para
a execução desses serviços.
Art. 4" É rigorosamente proibido o uso de automóveis oficiais:
a) ehefe de serviço, ou servidor, cujas funções sejam
meramente burocráticas e que não exijam transporte
rápido;
b) no transporte de família do servidor do Estado,
ou pessoa estranha ao serviço público; e
c) em passeio, excursões ou trabalho estranho ao serviço público.
Parágrafo único. O Serviço de Trânsito do Departamento Federal de Segurança Pública comunicará aos
órgãos competentes, referidos no art. H desta lei, o
número da licença de automóveis que forem encontrados jnnto a casa de diversões, mercados e feiras públicas, ou de estabelecimentos comerciais, em excursões
ou passeios aos domingos e fcriados, ou, ainda, após
o encerramento do expediente das diversas repartições,
sem ordem de serviço especial, e que conduzam pessoas
estranhas, embora acompanhadas de servidor do Estado.
Art. 5' A aquisição de automóveis para o serviço
público federal depende de prévia autorização do Ministro de Estado, ou do chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, quando se tratar de repartições
a eles subordinadas.
§ I' No período de autorização das referidas repartições, justificar-se-ão a necessidade da aquisição do
veículo. a natureza do serviço em que será empregado.
a dotação orçamentária própria, ou o crédito pelo qual
deverá correr a despesa, preço provável do custo, classe
tipo e características e, no caso de repartição que já
possuía automóveis, discriminação dos existentes CO~
informações sobre o serviço que prestam, data da aqUisição de cada um e estado de conservação.
§ 2' A autorização da aquisição mediante permuta
só será concedida quando do pedido constar também
o laudo da avaliação do carro que se pretende dar em
troca.
Art. 6' Os automóveis destinados ao serviço plÍblico federal, .obscrvadas as condições estabelecidas nesta
lei, serão dos tipos mais econômicos e não se permitirá
a aquisição de carros de luxo, salvo na hipótese dos
casos destinados à Presidência e Vice-Presidência da
República, Presidência do Senado Federal, Presidência
da Câmara dos Deputados, Presidência do Supremo
Tribunal Federal e Ministros de Estado.
Art. 7' Os automóveis oficiais terão inscritas, em
caracteres legíveis, nas portas, laterais dianteiras, as
iniciais SPF excetuados os expressamentc referidos no
artigo anterior.
Art. 8' É rigorosamente proibido o uso de placas
oficiais em carros particulares, bem como o de placas
particulares em carros oficiais.
Art. 9" Só poderão conduzir automóveis oficiais
motoristas profissionais rcgularmente matriculados.
Parágrafo único. Aplicam-se aos motoristas responsáveis pelos carros oficiais os dispositivos regulamentares referentes ao tráfego.
Art. 10. É terminantemente proibida a guarda de
veículo oficial em garagem residencial.
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Parágrafo IÍnico. Quando a garagem oficial for situada a grande distância da residência de ':Jue1J1 use
o automóvel ser-lhe-á lícito, mediante autonzaçao do
respectivo Ministro de Estado, guardá-lo na garagem
residencial.
Art. 11. Até o dia 30 de novembro de cada ano,
05 Ministros de Estado. Chefe dD Gabinete Civil da
Presidência da República, Secretários do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal
Federal, aprovarão e farão publicar no Diário Oficial
a relação das repartições e serviços que poderão dispor,
no ano seguinte, de carros oficiais.
Art. 12. Aplicam-se às autarquias e órgãos paraestatais as disposições desta lei.
Art. 13. Os veículos pertencentes a ministérios e
forcorporações militares, desti~ados ao transporte
ças armadas e demais serviços de natureza militar e
os destinados ao Corpo de Bombeiros do Distnto Federal, serviços policiais e de pronto socorro terão regime
de tráfego especial a ser estabelecido .cm re~ulament?
próprio, que será baixado sessenta dias apos a publicação da presente lei.
.
Art. 14. Ao funcionário, que cometer qualquer mfração ao disposto nesta lei, serão aplicad~s a~ ~enal!
dades estabelecidas nos Estatutos dos FunclOnanos Publicos Federais.
Art. 15. Dentro do prazo de sessenta dias da publicação da presente lei, será promovido o censo dos auto.móveis existentes no Serviço Público federal e, conclUldo este, as autoridades referidas no art. 11, aprovarão
as respectivas relações e determinarão o reconhecimento dos excedentes para suprimento das necessidades
posteriores, atendidas sempre em obediência ao disposto nesta lei.
Art. 16. O Poder Executivo regulamentará esta lei,
para sua melhor e mais rigorosa aplicação, sessenta
dias depois de tê-la publicado.
,
Art. 17. Revogam-se as disposições em contráno.

?:

DECRETO N° 28.425
DE 27 DE JULHO DE 1950
Regulamenta o Uso dos Carros Oficiais
Art. 1" Os carros oficiais destinam-se exclusivamente ao serviço público.
Parágrafo único. Inclui-se como serviço a representação a que está obrigado o servidor público pela natureza do cargo ou função que exerce.
Art. 2' As repartições públicas e entidades autárquicas paraestatais deverão fixar o horário para o uso
dos carros oficiais, o qual deverá ser aprovado pelo
respectivo Ministro de Estado ou dirigente.
Art. 3' O número de veículos destinados a serviços
de natureza secreta será fixado pelo Presidente da República, que discriminará os órgãos e autoridades que
poderão utilizá-los.
Art. 4' Os órgãos do serviço plÍblico federal, as autarquias e entidades paraestatais deverão enviar ao Departamento Administrativo do Serviço Público, até 31
de agosto de 1950, relação de automóveis, camionetas,
caminhões, ônibus e motocicletas, excetuados os carros
tipicamente militares, contendo as características de
identificação, marca. modelo, cstado de conservação,
ano de fabricação, número da licença e serviço em que
é empregado.
Art. 5" No regime de tráfego especial, a que se refere o art. 13 da Lei n' 1.081, de 13 de abril de 1950,
serão observadas em cada Ministério, além das normas
deste Regulamento, as instruções que forem baixadas
pelos respectivos Ministros de Estado.
Art. 6' Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da República por iniciativa dos Ministros de
Estado ou dos dirigentes da autarquia e das entidades
paraestatais.
Art. 7' Revogam-se as disposições em contrário.
DECRETO N' 79.399
DE 16 DE MARÇO DE 1977
Dispóe sobre a Classificação c o Uso de Veículos
Terrestres Automotores Destiuados ao Transporte
de Servidores Civis da Administração Federal Direta e Autárquica, e dá Outras Providências (I)
O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o artigo 81, item HI, da Constituição, e
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tendo em vista o que dispõe o Decreto n' 75.657, de
24 de abril de 1975, decreta:
Arl. l' Os veículos terrestres automotores dos Ministérios Civis. órgãos autônomos e autarquias federais
são classificados. para fins de utilização. nos seguintes
grupos:
Grupo I - Veículos de Representação Ministerial;
Grupo II - Veículos de Representação Funcional;
Grupo IIJ - Veículos de Transporte Pessoal; e
Grupo IV - Veículos de Serviço.
Parágrafo único. Os veículos classificados nos itens
I, II e m, destinam-se ao transporte de autoridades
no cumprimento de seus misteres funcionais e protocolares.
Art. 2' Ficam estabelecidas as seguintes características de veículos para os Grupos referidos no artigo
anterior:
Grupo I - veículo com motor de potência superior
a 99 HP, de cor preta, identificado por placa de bronze
com as cores nacionais e indicação da autoridade usuária'
Grupo TI -veículo com motor de potência nã? ~upe
rior a 99 HP, luxo, 4 portas, cor preta, Identificado
por placa de bronze oxidado. com indicação da autoridade usuária:
Grupo IH - veículo com motor de potência não
superior a 99 HP, standard, 4 portas. cor preta, identificado por placa de bronze oxidado, com indicação do
órgão a que pertence; e
Grupo IV -a) veículo de pequeno porte, com motor
de potência não superior a 79 HP, na cor preta, sfandard, identificado por placa branca, além de faixa branca nas laterais e sigla do órgão ministerial ou autárquico
nas portas dianteiras;
b) veículo especial identificado por placa branca,
destinado a atcnder à peculiaridade dos ,crviços de determinadas repartições do que concerne a segurança,
trabalhos médicos, patrulhamento rodoviário, diligências policiais e inspeção ou fiscalização, nesses casos
com potência superior a 79 HP, mas cuja utilização
dependerá de autorização específica do Ministro de Estado, na respectiva área.
Art. 3' Os veículos oficiais serão utilizados:
Grupo J - pelos Ministros de Estado;"' ConsultorGeral da República, Procurador-Geral da Rcpública
e Diretor-Geral do Departamento Administrativo do
Serviço Público - DASP;
Grupo II - por titulares de cargos de direção e assessoramento superiores (DAS-6 e DAS-5), dirigentes máximos de autarquia ou de órgão autônomo.
Grupo 111 - por titulares de cargos de direção c
assessoramento superiores (DAS-4 e ,DAS-3) e por Delegado Regional ou Estadual ocupante de cargo do Grupo DAS; e (P)
Grupo IV - por servidores cujas atribuições exijam
a realização de atividades externas. (1')
Art. 4' É vedado o uso de veículo dos Grupos II,
III e IV, alínea a, aos sábados, domingos e feriados,
salvo para eventual desempenho de encargos increntes
ao exercício da função pública.
Art. 5' Os Veículos de Serviço (Grupo IV), não
serão utilizados para transporte, individual ou coletivo.
da residência à repartição e vice-versa.
Art. 6" É vedada a contratação de veículos de terceiro, salvo para atender a situações especiais de alto
interesse da Administração. mediante autorização do
Presidente da República, ou para excepcional atendimento de exigências protocolares. (')
Art. 7' A partir da publicação deste Decreto, ê vedada aos órgãos de que trata o artigo 1', a requisição
de veículos de sociedades de economia mista, empresas
públicas ou fundações para transporte de servidores.
Art. 8' A contratação de serviços de transporte coletivo será permitida para condução. exclusivamente,
de servidores de suas residências às repartições públicas
e vice-versa, ao início e fim de expediente, no Distrito
Federal e em localidades fora dos perímetros urbanos
que não disponham de infra-estrutura de transporte público regular.
Art. 9" Os veículos destinados especialmente a serviços que tornem inconveniente sua identificação, poderão ter placas não oficiais, ficando seu uso sujeito a
regime cspecial de controle.
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Ar!. 10. O Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), na qualidade de órgão Central
do Sistema de Serviços Gerais, baixará Instruções Normativas para o cumprimento destc Decrcto, bem como
para atender a situações peculiares não previstas em
suas disposições.
Parágrafo único. Incluir-se-ão nas Instruções Normativas. disposiçõcs sobrc tipos e modelos de veículos,
critérios de limitação do consumo de combustível c fixacão de responsabilidade dos usuários.
. Art.
Os Ministros de Estado Chefes dos Gabinetes Militar e Civil da Presidência da República. do
Serviço Nacional dc Informaçõcs e da Secretaria de
Planéjamento baixarão instruções. nas respectivas
áreas" quanto ao uso de veículos oficiais.
Ar!. 12. No prazo de 60 (sessenta) dias da publicação deste Decreto, os Ministérios indicarão ao DASP
os veiculas que, por defeito das normas precedcntes.
serão mantidos nos respectivos órgãos e autarquias. relacionando os excedentes.
Art. 13. Estc Decrcto entrará em vigor 30 (trinta)
dias após sua publicação, revogados o artigo 4' e seu
parágrafo único do Decreto n° 79.133, de 17 de janeiro
dc 1977, e demais disposiçõcs em contrário.

11:

1'>ROJETO DE LEI
N' 1.488, de 1989
(Do SI. Miro Teixeira)
Dispõe "obre correspondência do benefício da
pensão por morte à totalidade dos vencimentos ou
proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido na Constituição.
(Às Comissões de Constituição e Justiça. de Serviço Público e de Finanças).
O Congresso Nacional decreta:
Art. I" O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos ven'cimentos ou provento,. do
servidor falecido, até o limite máximo estabelecido pelo
inciso XI do art, 37 da Constituição Federal.
Art. 2" O benefício da pensão por morte de servidor falecido será revisto. na mesma proporção c na
mesma data. sempre que for modificada, a qualquer
título, a remuneraeão dos servidores em atividade. ob·
servado O disposto 'no parágrafo 4" do artigo 40 da Constituição Federal.
Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 1989. - Miro
Teixeira.

Justificação
Trata-se do projeto de lei exigido pelo parágrafo 5"
do artigo 40 da Constituição Federal.
O referido dispositivo tem dois mandamentos: o primeiro dcterminando que o benefício da pensão por lllOrte eorresponderá à totalidade dos vencimentos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei.
E o segundo estatuindo, através da expressão "observado o disposto no parágrafo anterior" (parágrafo 4'
do artigo 40), que a revisão da pensão por morte será
feita, na mesma proporção e na mesma data, sempre
que se modificar, a qualquer título, a remuneração dos
servidores em atividade:
O artigo 1" do projeto praticamente transcreve o primeiro mandamento, explicitando, porém, a lei que limita o valor do benefício, qual seja o inciso XI do artigo
37 da Constituição.
Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 1989. - Miro
Teixeira.

PROJETO DE LEI
N' 1.493, de 1989
(Do Sr. Irajá Rodrigues)
Estabelece condições para a reali7.ação do pagamento da dívida externa e dá outras providências.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Economia, 1ndustria e Comércio)
O Congresso Nacional decreta:
"Art. 1" Principal, juros e encargos da divida
externa brasileira para com bancos, somente poderão ser pagos tomando-se por base o valor de seus
títulos representativos, desagiados de conformida-
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de com a cotação média obtida no mercado financeiro internacional no último mês em que tenham
ocorrido transações.
Ar!. 2" O valor a que se refere o artigo anterior
passa a ser considerado mensalmente como teto
para as operações de conversão da dívida externa.
Ar!. 3' Fica suspenso o pagamento de principal e acessórios da dívida externa brasileira até
a conclusão dos trabalhos da Comissão Mista do
Congresso Nacional, a que se refere o art. 26 e
seus parágrafos das Disposições Transitórias da
Constituição Federal.
Art. 4'; Concluídos os trabalhos da Comissão
Mista. continuarão suspensos os pagamentos relativos a contratos colocados sob suspêição pela referida Comissão ou pelo Poder Judieilírio. quando
a ele submetidos,'"
.

pra de bens de capital no exterior ou até mesmo inverter
a política que privilegia as exportações, para reaquecer
o mercado interno e combater a recessão. reduzindo
por conseqüência os juros internos, o serviço da dívida
interna e o próprio estoque da dívida.
Dc qualquer forma o caminho para o equacionamento dos problemas vividos pelo Brasil é o enfrentamento
do problema da dívida, o que se propõc através do
projeto ora apresentado.

Sala das Sessões. em 15 de fevereiro de 1989. rrajá Rodrigues.
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.
ATO DAS DISPOSIÇÕES

Justílicação
Sob a alegaç:ID que as condiçóes do mercado financeiro internacional assim o exigiam, o Brasil viu-se na
contigeneia de renegociar seus débitos externos. sucessi":amentc, a juros tlutuantes que cresceram até alcançar
a 26% em outubro de 1981. ;, partir de contratos originais cujas taxas não chegavam a 10%.
As condições do mercado internacional se alteraram
e hoje váríos países e devedores privados têm recomprado os papéis representativos de seus débitos com
desagio superior a 70%.
O Brasil que foi vítima dessas alterações do mercado
e a elas se submeteu. continua a pagar juros às taxas
tradicionais e ainda com "spread"' tomando por base
I) valor de face dos títulos e não o va·lor dos mesmos
no mercado financeiro internacionaL
Hoje o deságio dos títulos da dívida externa brasileira
para com os bancos comerciais é superior a 60%. o
que equivale a dizer que estamos pagando juros reais
2,5 vezes superior aos juros do mercado.
Assim pagamos ou capitalizamos mais de 800 milhões
de dólares aos bancos comerciais mensalmente, quando
esta cifra estaria naturalmente reduzida para menos de
300 milhões de dólares.
A medida proposta visa impedir a continuidade de
tais pagamentos indevidos, adequando-nos às regras do
mercado financeiro internacional.
Outrossim. a Constituição Brasileira prevê em seu
artigo 26 das Disposições Transitórias, a realizaçáo de
ampla auditoria sobre a óívida externa do País. Se continuarmos a capitalizar e pagar juros e pagar parte do
débito principal, pouco adiantará ao final concluir o
Congresso que parte desses pagamentos foram indevidos. Urge, portanto, suspender qualquer pagamento
até que se chegue a conclusão sobre a legalidade dos
mesmos, como faz qualquer empresa ou cidadáo a respeito de suas próprias contas.
A suspensão permitirá outrossim o desafogo das reservas nacionais. hoje absolutamente combalidas apesar
de todo o esforço de pagamento realizado pelo atual
governo.
Ambas medidas, a suspensão dos pagamentos e a
posterior retomada dos mesmos em sua parte legítima,
tomando como base para cálculo dos juros e demais
encargos, bem como de parcelas do principal, o valor
de mcrcado e não o valor de face, aplicar-se-ão também
as conversões da dívida em capital de risco.
Com estas medidas, o País se adequará à realidade
do mercado internacional c mantidos os superávits da
balança comercial aos níveis atuais, em 7 anos poderíamos recomprar todos os papéis representativos da nossa
dívida para COm os bancos, ao mesmo tempn em que
renegociássemos em melbores bases nossas dívidas com
organismos internacionais ou governos de outros países.
Hoje, a Nação está consciente de que a inflação,
o empobrecimento, a recessão, o achatamento salarial,
em suma, os grandes males nacionais têm sua raiz na
dívida externa brasileira e se torna imprescindível a
tomada de providências a tal respeito, sem o que, todos
os esforços desenvolvidos no sentido de combatê-los
se tornam inúteis e fazem apenas cada vez mais difícil
a vida do povo brasileiro,
Por isso mesmo, talvez, o melhor caminho seria não
manter o supcrávit como está, mas reduzi-lo pela com-

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
Art. 26. No prazo de um ano a contat da promulgação da Constituição, o Congresso Nacional promoverá através de Comissão mista, exame analítico e pericial dos atos e fatos geradores do endividamento externo
brasileiro.
§ I' A Comissáo terá a força legal de Comissão
parlamentar de inquérito para os fins de requisição e
convocacão, e atuará com o auxílio do Tribunal de Contas da União.
§ 2" Apurada irregularidade. o Congresso Nacional
proporá ao Poder Executivo a declaração de nulidade
do ato e encaminhará o proccsso ao Mini,tério Público
l"ederal que formalizará, no prazo de sessenta dias,
a ação cabível.

PROJETO DE LEI
N' 1.495, de 1989
(Do SI. Hélio Rosas)
Regutamenta o disposto no ítem 11, do § 2' do
artigo 153 da Constituição.
(As comissões de constituição e justiça e de finanças).
O Congrcsso Nacional decrcta:
Art. 1" O imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza não incidirá sobre a parcela correspondente até vinte salários mínimos quando proveniente
de aposentadoria e pensão pagos pela previdência social
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios~

a pessoa com idade superior a sessenta e cinco

anos. cuja renda total seja constituída, exclusivamente,
de rendimentos do trabalho.
Ar!. 2' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrálio.
Justificação
Estabelece a constituição de 1988:
"Art. 153
sobre:

Compete à União instituir impostos

lU -renda e proventos de qualquer natureza;
§ 2'

O imposto previsto no inciso III:

U - não incidirá, nos termos e limites fixados
em lei sobre rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, pagos pela previdência social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a pessoa com idàdc superior a sessenta
e cinco anos, cuja renda total seja constituída, exclusivamente, de rendimentos do trabalho". (o grifo é nosso)
Desse modo para que se efetive o oportuno benefício
instituído pela constituição em favor de aposentados
e pensionistas, faz-se mistér que a legislação ordinária·
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indique os "termos e limites" da isenção em causa por
eXEressa determinação do próprio texto constitucional.
E precisamente este o claro objetivo da presente proposição que faz justiça aos aposentados e pensionistas.
Sala das Sessões.
de
de
Hélio Rosas.

em serviço seja considerada razão suficiente para a despedida por justa causa.
Sala das Sessões. - Hélio Rosas.

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
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LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com
ou sem fiança.
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DECRETO-LEI N" 5.452,
DE l' DE MAIO DE 1943
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TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento
CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

······················sEçÁ6"iú····..················..···.
Dos Impostos da União
Ar!. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V -opcrações de crédito, câmbio e seguro, ou relati·
vas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
§ l' É facultado ao Poder Executivo, atendidas as
condições e os limites estabelecidos em "lei, alterar as
alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, lI.
IVeV.
§ 2° O imposto previsto no inciso III:
I - será informado pelos critérios da generalidade,
da universalidade e da progressividade, na forma da
lei;
l l - não incidirá. nos termos e limites fixados em
lei, sobre rendimentos provenientes de aposentadoria
c pensão, pagos pela previdência social da União, dos
estados. do Distrito Federal e dos Municípios, a pessoa
com ida~e superior a sessenta e cinco anos, cuja renda
total seja constituída, exclusivamente, de rendimentos
do trabalho.

PROJETO DE LEI
N~ 1.502, de 1989
(Do Sr. Hélio Rosas)
Dá nova redação a dispositivo dn art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Trabalho.)
O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 1" A letra f o ar!. 482. da Consolidação das
Leis do Trabalho. aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452.
de I" de maio de 1943. passa viger com a seguinte redação:
"Art. 482.
f) embriaguez em serviço;

TÍTULO IV
Da Organização dos ~oderes

Aprova a Consillidação das Leis do Trabalho

............................./.;

.

TITULO IV
Do Contrat; Individual de Trabalho
•••••••••••••••••••••••••• .1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CAPÍTULO V

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

Da Rescisão
Art. 482. Constituem justa causa para rescisão do
contrato de trablilho pelo empregador:
f) embriaguez habitual ou em serviço;

PROJETO DE LEI
N' 1.515, de 1989
(Do Poder Executivo)
Mensagem n' 075/89
Introduz alterações nos artigos 325 e 581 do Código de Processo Penal.
(À Comissão de Constituição e Justiça)
O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Ar!. 1" Os artigos 325 e 581, V, do Código de Processo Penal (Decreto-Lei n\' 3.689, de 3 de outubro
de 1941) passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 325. O valor da fiança sen[ fixado pela
autoridade que a conceder nos seguintes limites:
a) de um a cinco salários mínimos de referência,
quando se tratar de infração punida, no grau máximo, com pena privativa da liberdade até dois anos:
b) de cinco a vinte salários mínimos de Tefetênda, quando se tratar de infração punida com pena
privativa da liberdade. no grau máximo. até quatro
anos;
c} de vinte a cem sahirios mínimos de referencia.
quando o máximo da pena cominada for superior
a quatro anns.
Parágrafo único. Se assim o recomendar a situação econômica do indic-iado ou acusado. a fiança
poderá ser:
1 - reduzida até a metade dos valores acima previstos;
II - aumentada, pelo juiz, até vinte vezes em
relação a seu valor máximo,
Art. 581.
.
V - que conceder, negar, arbitrar. cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de
prisão preventiva ou revogá-Ia. conceder liberdade
provisória ou relaxar a prisão em flagrante.

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua p _. ·Iicação. revogadas as disposições em contrário.
BrasIlia.
de
de 1989.

.Tustifrcação
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Em consonãncia com o preceituado na letra f do ar!.
482, da Consolidação das Leis do Trabalho, constitui
justa causa para ~escisão do contrato de trabalho pelo
empregador, embriaguez habitual ou em serviço.
Ora, é preciso ressaltar que a embriaguez, longe de
ser um mero hábito ou vício, é, em verdade, uma moléstia, uma doença que deve ser tratada adequadamente.
Pois bem, se o indivíduo embriaga-se habitualmente,
mas fora do horário de serviço, deve ele ser tratado,
e não despedido. Já se apresenta-se ele no trabalho
em estado etílico, aí sim, é razoável que seja despedido.
Dessa forma, impõe-se alteração na redação do questionado .dispositivo, a fim de que somente a embriaguez

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo
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TíTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

SUBSEÇÃO III
Das Leis
Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei
de iniciativa do Presidente da República, do Supremo
Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início
na Câmara dos Deputados.
§ I" O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.
§ 2' Se, no caso do parágrafo anterior. a Câmara
dos Deputados e o Senado Federal náo se manifestarem, cada qual, sucessivamente, em até quarenta e
cinco dias. sobre a proposição, será esta incluída na
ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos
demais assuntos, para que ultime a votação.
S 3" A apreciação das emendas do Senado Federal
pcla Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de dez
dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo
anterio.
§ 4·' Os prazos do § 2.. não correm nos períodos
de recesso do Congresso Nacional, nem se uplicam aos
projetos de código.

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
DECRETO-LEI N' 3.689
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941 (1)
LIVRO I
Do Processo em Geral

TíTULO IX
Da Prisão e da Liberdade Provisória

CAPÍTULO V
Da prisão administrativa
Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos limites seguintes: de quatrocentos cruzeiros a dez mil cruzeiros, quando se tratar
de infração punida, no grau máximo, com detenção
ou prisüo simples até um ano; de mil cruzeiros a vinte
mil cruzeiros, quando o máximo da pena náo for além
de dois anos: de mil e quatrocentos cruzeiros a trinta
mil cruzeiros. quando não for além de três anos. de
dois mil cruzeiros a quarenta mil cruzeiros. quando for
maior de trés anos.
Parágrafo único. Se assim o recomendar a situação
econômica do réu, a fiança poderá ser:
I - reduzida até o máximo de dois terços;
II -aumentada, pelo juiz. até o décuplo. (53)

LIVRO III
Das Nulidades e dos
Recursos em Geral

CAPíTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. 5" Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do

TÍTULO II
Dos Recursos em Geral
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CAPÍTULO II
Do Recursos em Sentido Estrito
Ar!. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:
r - que não receber a denúncia ou a queixa:
II -que concluir pela incompetência do juízo:
nr - que julgar procedentes as exceções, salvo a de
suspeição;
rv - que pronunciar ou impronunciar o réu:
V -que conceder, negar, arbitar, cassar ou julgar
inidônea a fiança, ou indeferir requerimento de prisão
preventiva, ou relaxar prisão em flagrante; (3a)
VI - que absolver o réu, nos casos do artigo 411;
VII - que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu
valor;
VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro
modo, extinta a punibilidade;
IX - que indeferir o pedido de reconhecimento dá
prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade:
X - que conceder ou negar a ordem de habeas corpus;
XI - que conceder, negar ou revogar a suspensão
condicional da pena:
XII - que conceder, negar ou revogar livramento
condicional;
XIII - que anular o processo na instrução criminal,
no todo ou em parte;
XIV - que incluir jurado na lista geral ou desta o
excluir;
XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta;
XVI - que ordenar a suspensão do processo, em virutde de questão prejudicial;
XVII - que decidir sobre a unificação de penas;
XVIII - que decidir o incidente de falsidade;
XIX - que decretar medida de segurança, depois de
transitar a sentença em julgado;
XX - que impnser medida de segurança por transgressão de outra;
XXI - que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do ar!. 774;
XXII - que revogar a medida de segurança;
XXIII - que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;
XXIV - que converter a multa em detenção ou em
prisão simples. (4)
MENSAGEM N" 075
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso
Nacional;
Nos termos do parãgrafo I" do ar!. 64 da Constituição
Federal. tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Justiça. o anexo projeto de lei que "introduz alterações
nos arts. 325 e 581 do Código de Processo Penal".
Brasflia. 17 de fevereiro de 1989. - José Sarney.
EM/GM/SAA n" 025.
Em 13 de fevereiro de 1989
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
O valor da fiança, no Código de Processo Penal,
continua fixado em "cruzeiros" (ar!. 325); no mínimo.
quatrocentos cruzeiros e. no tntíximo. quarenta mil cruzeiros. Com as subseqüentes alterações ocorridas no
sistema monetário, primeiramente com a instituição do
"cruzado", depois com o advento do "cruzado novo".
aqueles valores perderam expressão econômica. Para
se ter idéia da desatualização da fiança, entre nós, basta
considerar que, mesmo aplicando-sc o aumento até o
décuplo. excepcionalmente permitido pelo parágrafo
único do art. 325. o valor máximo da fiança, em termos
atuais, é de NCz$ 0.40 (quarenta centavos).
Isso torna ridículo o deferimento de fiança, nos casos
previstos em lei, sobretudo nos delitos de natureza patrimonial ou econômica. nos quais o proveito econômico
auferido pelos agentes da infração penal pode atingir
cifras elevadas.
Se a fiança, contudo, quando cabível, é direito subje'tivo processual, constitucionalmente assegurado (art.
6', LXVI, da Constituição vigente), impossível negá-la,
em bom número de casos. o que acrescenta. ante a
desatualização referida. mais um fator de enfraquecimento de nossa legislação, na área criminal.
O projeto que tenho a honra de levar ao superior
julgamento de Vossa Execlência, prevê alteração do
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ar!. 325 do Código de Processo Penal, com a finalidade
de atualizar os valorcs da fiança, tomando-se por base
o salário mínimo de referência, hoje, fixado em NCz$
36,74 (trinta e seis cruzados novos e setenta e quatro
centavos), pelo Decreto n" 97.454. de 15 de janeiro
de 1989, de modo a estabelecer critério menos sujeito
a desatualizações futuras.
Outra alteração proposta será do item V do art. 581
do aludido diploma legal, para nele ser incluída como
hipótese de recurso em sentido estrito, a revogação
de prisão preventiva e concessão de liberdade provisória, para sanar evidente lacuna da legislação vigente.
Aproveito a oportunidade para revogar a Vossa Excelência os protestos do meu mais profundo respeito.
Oscar Dias Corrêa, Ministro de Estado da Justiça.

Art. 6" A pessoa jurídica adquirente fará constar,
da nota fiscal de aquisição, o Estado, o Distrito Federal.
ou Território e o, Município de origem do ouro.
Art. 7\' O fato gerador do imposto é a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, efetuada por instituição
autorizada, integrante do Sistema Financeiro Nacional.
Parágrafo único. Tratando-se de ouro físico oriundo
do exterior, ingressado no País, o fato gerador é o seu
desembaraço aduaneiro.
Ar!. 8' A base de cálculo do imposto é o preço
de aquisição do ouro. desde quc dentro dos limites
de variação da cotação vigente no mercado doméstico.
no dia da operação.
Parágrafo único. Tratando-se de ouro físico oriundo
do exterior. o preço de aquisição, em moeda nacional,
será determinado com base no valor de mercado doméstico na data do desembaraço aduaneiro.
Art. 9' Contribuinte do imposto é a instituição autorizada que efetuar a primeira aquisição do ouro, ativo
financeiro.
Art. 10. O imposto serã pago até o último dia útil
da primeira quinzena do mês subseqüente ao da ocorrência do fato gerador.
Art. ll. O recolhimento do imposto scrá efetuado
no município produtor ou no município em que estiver
localizado o estabelecimento-matriz do contribuinte,
devendo ser indicado, no documento de arrecadação,
o Estado, o Territorio ou o Distrito Federal e o Município, conforme a origem do ouro.
Art. 12. Os rcndimentos e ganhos de capital decorrentes de operações com ouro. ativo financeiro, sujeitam-se às mesmas normas de incidência do imposto
de renda aplicáveis aos demais rendimentos e ganhos
de capital resultantes de operações no mercado financeiro.
Parágrafo único. O ganho de capital em opcrações
com ouro mio considerado ativo financeiro será determinado segundo o disposto no ar!. 3'. § 2", da Lei n"
7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Ar!. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Ar!. 14. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasma,

Aviso n' 072 - SAPo
Em 17 de fevereiro de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.
Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a
Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Justiça, relativa a projeto
de lei que "introduz alterações nos arts. 325 e 581 do
Código de Processo Penal".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração.
- Ronaldo Costa Couto, Ministro Chefe do Gabinete
Civil.

PROJETO DE LEI
N' 1.516, de 1989
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N' 076/89
Dispõe sobre o ouro, ativo financeiro, e sobre
seu tratamento tributário.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia, Indústria e Comércio e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. l' O ouro. em qualquer estado de pureza. em
bruto ou refinado, quando destinado ao mercado financeiro ou à execução de política cambial do País, em
operações realizadas com o Banco Central do Brasil
ou com a interveniência de instituição por ele autorizada, integrante do Sistema Financeiro Nacional, será,
desde a origem, considerado ativo financeiro ou instrumento cambial.
Parágrafo único. As negociações posteriores com
o ouro, ativo financeiro, de que trata este artigo, efetuadas nos pregões das bolsas de valores, de mercadorias.
de futuros ou assemelhadas ou no mercado de ba1cãn.
com a interveniência da instituição financeira autorizada. serão consideradas operações financeiras.
Art. 2" A destinação e as operações, a qIle se refere
o artigo anterior. serão comprovadas mediante notas
fiscais ou documentos que identifiquem tais operações.
§ 1'·' O transporte do ouro, ativo financeiro, para
qualquer parte do território nacional. será acobertado
exclusivamente por nota fiscal integrante do documentário fiscal mencionado.
§ 2" O ouro acompanhado por documentação fiscal
irregular será objeto de apreensão pela Secretaria da
Receita Federal.
§ 3" O ouro apreendido. na forma do parágrafo anterior, podeni ser liberado mediante termo de responsabilidade firmado por instituição financeira.
Art. 3'" O ouro destinado ao mercado financeiro
sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto sobre
operações de crédito, cãmhio e seguro, ou relativas
a títulos Ou valores mobiliários.
Ar!. 4' A alíquota desse imposto será de um por
cento, assegurada a transferência do montante arrecadado. nos termos do art. 153, § 5', I e lI, da Constituição.
Art. 50 Tratando-se de ouro oriundo do exterior,
considera-se município e estado de origem o de ingresso
do ouro do País.

LEGlSLAÇÃO ClrADA
LEI N" 7.713,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988
Altera a legislação do Imposto de Renda e dá
outras providências.
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta c cu
sanciono a seguinte lei;
Ar!. 1" Os rendimentos" ganhos de capital percebidos a partir de l' de janeiro de 1989, por pessoas
físicas residentes ou domiciliadas no Brasil, serão tributados pelo Imposto de Renda na forma da legislação
vigente, com as modificações introduzidas por esta lei.
Art. 2" O Imposto de Renda das pessoas físicas será
devido. mensalmente, à medida em que os rendimentos
e ganhos de capital forem percebidos.
Ar!. 3" O imposto incidirá sobre o rendimento bruto. sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos
arts. 9" a 14 desta lei.
§ l' Constituem rendimento bruto todo o produto
do capital. do trabalho ou da combinação de ambos.
os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer naturez~. assim tambêm entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2" Integrará o rendimento bruto. como ganho de
capital, () resultado da soma dos ganhos auferidos no
mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza. considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão do bem
ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente. observado o disposto nos arts. 15 a
22 desta lei.
§ 3" Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem alienação, a qualquer
título, dc bens ou direitos ou cessão ou promessa de
cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento. doação, procuração
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em causa própria. promessa de compra c venda. cessão
de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos
afins.
MENSAGEM N' 76
Exeelentíssimos Senhores Membros do Congresso
Nacional:
Nos termos do parágrafo 1" do art. 64 da Constituiç;io
Federal. tenho a honra de submeter a elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o anexo projeto de lei que "dispõe sobre o ouro.
ativo financeiro, e sobre seu tratamento ttibuüírio".
Brasflia. 17 de fevereiro de 1989. - Josê Sarney.
EM N"38
Em 17 de fevereiro de 1989
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Tenho a hon,_ de submeter a superior consideração
de Vossa Excelência o incluso anteprojeto de lei que
dispõe sobre o ouro como ativo financeiro e sobre o
tratamento tributário aplicável às operações com o referido ativo.
2. O anteprojeto de lei ora proposto toma-se necessário em virtude da entrada em vigor. a partir de I'
de março de 1989. do novo sistema tributário nacional
estabelecido com a Constituição.
3. A Constituição. no § 5" do art. 153. determina
que o ouro. quando definido em lei como ativo finanéeiro ou instrumento cambial. sujeita-se exclusivamente
a incidência do imposto sobre operaçoes de crédito.
cãmbio c seguro. ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Contrário senso. o ouro não ativo financeiro
é considerado mercadoria c. portanto. sujeita-se ti. incidência do imposto sobre a circulação de mercadorias.
cuja alíquota. por ser 'muito elevada, inviabilizaria as
operações que tivessem como objeto o referido metal.
efetuadas no mercado financeiro.
4. Ademais. é de relevante interesse para a economia do País. notadamente no que se refere a política
cambial. que o volume de ouro. produzido no território
nacional ou trazido dc outros países. seja conhecido
pelas autoridades da área econômica.
Para tanto. é necess<:Írio um mínimo de controle sobre
"5 operações. de modo a torná-Ias, o mais possível,
transparentes. mas sem inibir a sua realização.
S. Dentro desses princfpios. propõe-se que:
a) todo ouro. em qualquer estado de pureza. em
bruto ou refinado. destinado ao mercado financeiro ou
aexecução da política cambial do País. seja considerado
ativo financeiro;
b) todas as negociações com esse ouro. efetuadas
no mercado financeiro. sejam consideradas operações
financeiras.
6. Para atender ao objetivo da transparência. é estabelecido que tanto a destinação quanto as operações
com ouro no mercado financeiro sejam acobertadas com
notas fiscais ou documentos que as identifiquem. Nesse
ponto. é necessário esclarecer que esse documentário
já existe desde 1987. é de fácil operacionalização e é
através dele que se vem viabilizando as operações com
ouro, atualmente.
7. Relativamente ao ouro, ativo financeiro. encontrado com docnmentação irregular. é proposto a sua
apreensão pela Secretaria da Receita Federal. Para agilizar a volta do ouro apreendido ao mercado, o projcto
propo·sto admite a sua liberação mediante termo de
responsabilidade firmado por instituição financeira.
8. O projeto consagra o princípio constitucional de
gravar o ouro, ativo financeiro. com a incidência única
e exclusiva do imposto sobre operações de crédito. câmbio e seguro, ou relativos a títulos de valores mobiliários, fixando a sua alíquota em um por cento.
Esse imposto, embora de competência da União, deverá ser integralmente transferido ao Estado, Distrito
Federal ou Território e ao Município, na parte relativa
ao ouro, ativo financeiro. Para atender a esse comando
constitucional, é determinado ao contribuinte que informe, no documento de arrecadação. o local de origem
do ouro. Assim, às regiões produtoras fica assegurada
a transferência plena dos recursos que lhe pertencem.
Nos casos em que o ouro é procedente do exterior.
é proposto que se considere como Estado e Município
de origem aqueles por onde o mesmo ingressar no País.

9. Quanto ao imposto em referência propõe-se que:
a) o seu fato gerador ocorra somente na primeira
aquisição do ouro, ativo financeiro. por instituição autorizada ou no desembaraço aduaneiro. quando procedente do exterior;
b) a base de cálculo seja o preço da aquisição. observado o valor de mercado;
c) o seu contribuinte seja a instituição financeira autorizada. que efetuar a primeira aquisição;
d) o seu pagamento se faça até o último dia útil da
primeira quinzena do mês subseqüente ao da ocorrência
do fato gerador.
Com o intuito de facilitar a operacionalização. permite-se que o contribuinte efetue o recolhimento do imposto no município de origem ou no de localização
de seu estabelecimento matriz. à sua opção. observada
a obrigatoriedade de identificar. no documento de arrecadação. a região de origem do ouro.
10. Por fim. propõe-se que. a exemplo do que ocorre com as demais aplicações financeiras. sejam (l~ rcndimentm; c ganhos de capital oriundos de operações com
ouro submetidos à incidência do imposto de renda.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelênda protestos-do nosso m-ais profundo respeito. Mail,on Ferreira da Nóbrega, Ministro da Fazenda.
/'-\,viso n" 7.3 -

SAP

Em, 17 de fevereiro de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
MD Primeiro Secret,írio da Câmara dos Deputados
BrasI1ia- DF.
Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria. a
mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República. acompanhada de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda. relativa a projeto
de lei que "dispõe sobre o ouro. ativo financeiro. e
sobre seu tratamento tributário".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração.
- Ronaldo Cnsta Couto. Ministra-Chefe do Gabinete
Civil.

Erratas
Republica-se por ter saído com incorreções
no DCN de 9-12-88. página 4874, 2' coÍuna

PROJETO DE LEI
N9 259-A. de 1983
(Do SI. Paulo Lustosa)
Na ementa, onde se lê:
(Projeto de Lei n' 259, de 1983. tendo anexados os
de nOs 1.216/83 (2.790/83). 1.294183.2.301183 e 1.336/88,
a que se referem os pareceres.)
Leia-se:
(Projeto de Lei n' 259. de 1983. tendo anexados os
de n's 1.216183 (2.790/83). 1.294/83. 2.301183 e 1.356/88.
a que se referem os pareceres).
Projeto de Lei n' 259-A, de 1983
Acrescenta dispositivo à Lei n' 5.107, de 13 de setembro de 1966, determinando percentual mínimo de aplicação dos recursos do FGTS em fmanciamento da produçção de moradias pnpulares, tendo pareceres: da Comissão de Constilnição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, com emenda; da Comissão do Interior, pela aprovação; e da Comissão de
Finanças, pela aprovação, com adoção da emenda da
Comissão de Constitnição e J nstiça.
(Projeto de Lei n' 259. de 1983. tendo anexados os
de n's 1.216/83 (2.790/83), 1.294183, 2.301/83 e 1.356/88,
a que se referem os pareceres.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O art. 11 da Lei n' 5.107, de 13 de setembro
de 1966. passa a viger acrescido do seguinte parágrafo
único:
"Art. 11
..
Parágrafo único. Na aplicação dos recursos do
FGTS observar-se-á a destinação mínima correspon-
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dente a 60% (sessenta por cento) do montante do fundo
para financiamento da produção de moradias populares
de valor unitário máximo de 1.800 (mil e oitocentas)
Unidades Padrão de Capital do Banco Nacional da Habitação."
Art. 2' O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 60 (sessenta) dias de sua aplicação.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A política habitacional brasileira está a merecer imediata~ providências que a reconduzam aos seus objetivos
originários. em face dos marcantes desvirtuamentos em
seus atuais critérios de aplicações.
Uma das mais flagrantes discrepãncias diz respeito
à destinação dos recursos do Fundo de Ganintia do
Tempo de Serviço (FGTS). Malgrado as reiteradas afirmacoes oficiais de que os recursos do FGTS. de propriedade de mais de 40 milhões de assalariados. são canalizados para aplicações prioritárias nos programas de produçáo de habitações populares. a realidade estampada
nos demonstrativos do Banco Nacional da Habitação
ináica realidade bem diferente áa retórica dos relatórios
e discursos.
O informativo BNH Notícias n·'· 27. de iulho de 1982,
aprcscnta dados estatísticos em que se'verifica ter o
FGTS registrado um incremento em seu patrimõnio
líquido eln 1981. no valor de Cr$ 738 bilhões (oriundo
da arrecadação líquida. correção monetária e jnros creditados pelo BNH), dos quais lóram aplicados no mesmo período Cr$ 204 bilhões em tireas de interesse social.
assna entendidos os financiamentos para unidades residenciais de valor cnrrespondente a até 1.800 Unidades
Padrão de Capital.
Cote.iando-se os dois valores acima citados nota-se
que em 1981 foram aplicados em tireas de interesse
social recursos equivalentes a 28% (vinte e oito por
cento) do incremento patrimonial do FGTS. no mesmo
período.
Examinando-se. ainda. a distribuição das aplicações
destinadas às áreas de interesse social verifica-se que
metade daqueles recursos foram alocados a projetos
de financiamento de unidades habitacionais de valor
correspondente a até 800 UPC. e a outra metade a
habitações de valor compreendido entre 80 e 1.800

UPc.

Os dados acima demonstram inquestionavelmente a
necessidade de que seja reformulada a atual legislação
habitacional com o fito de determinar-se maior destinação de recursos ao financiamento da produção de moradias populares.
A presente propositura pretente justamente corrigir
essa impropriedade. tornando obrigatório o emprego
de percentual mínimo equivalente a 60% do total dos
recursos do FGTS em financiamento de produção oe
habitações de valor unitário até 1.800 UPC. Esta medida, se aprovada. levará as autoridades habitacionais
a duplicarem a proporção de recursos empregados na
área de interesse social. em cada exercício.
Entendemos ser o FGTS um patrimônio dos assalariados brasileiros. devendo a estes ser destinada primordialmente a maioria dos recursos do fundo na fouma
de financiamento para a produção de habitações que
estejam ao alcance de seu poder aquisitivo.
Esperamos encontrar apoio de nossos ilustres Pares
para o aperfeiçoamento e final aprovação desta iniciativa, em face da sua inquestionável justeza e evidente
exeqüibilidade.
Sala das Sessões,
de
de 1983. -Paulo
Lustosa.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
LEI N" 5.107,
DE 13 DE SETEMBRO DE 1966
Cria o Fundo de Garautia do Tempo de Serviço, e
dá outras providências.
O Presidente da República.
Faço saber que sanciono a seguinte lei aprovada pelo
Congresso, nos teumos do art. 5' do Ato Institucional
n' 2. de 27 de outubro de 1965:
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Art. l' Para garantia do tempo de serviço, ficam
mnantidos os Capítulos V e VIl do Título IV da Consolidação das Leis do Trabalho, assegurado, porém, aos
empregados o direito de optarem pelo regime instituído
na presente lei.
Art. 2' Para os fins previstos nesta lei todas as empresas sujeitas à Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) ficam obrigadas a depositar, até O dia 30 (trinta)
de cada mês, em conta bancária vinculada, importância

correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração
paga no mês anterior, a cada empregado, optante ou
não, excluídas as parcelas mencionadas no arts. 457
e 458 da CLT.
Parágrafo único. As contas bancárias vinculadas a
que se refere este artigo serão abertas em estabelecimento bancário eseolbido pelo empregador, dentre
os para tanto autorizados pelo Banco Central da República do Brasil, em nome do empregado que houver
optado pelo regime desta lei, ou em nome da empresa,
mas em conta individualizada, com relação ao empregado não optante.
Arl. 11. Fica criado O "Fundo de Garantia do Tempo de Serviço" (FGTS), constituído pelo conjunto das
contas vinculadas a que se refere esta lei, cujos recursos
serão aplicados com correção monetária e juros, de
modo a assegurar cobertura de suas obrigações, caben-

do sua gestão ao Banco Nacional da Habitação.

REQUERIMENTO DE ANEXAÇÃO
COMISSÃO DE FINANÇAS
OI. n' 65/84
Brasília, 4 de outubro de 1984
Senhor Presidente,
Tendo sido aprovado nesta comissão, por unanimidade, proposta do Sr. Deputado José Carlos Fagundes,
no sentido de serem anexados ao Projeto de Lei n'
259/83 os Projetos de Lei no' 1.216/83 e 1.294/83, por
tratarem de matéria correlata, solicito a Vossa Excelência autorização para a efetivação da medida referida.
Comunico, outrossim, a Vossa Excelência que os pro-

jetos de lci referidos encontram-se nesta comissão.
Nesta oportunidade, reapresento a Vossa Excelência
protestos de alta estima e consideração. - Lniz Leal,
Presidente da Comissão de Finanças.

PROJETO DE LEI
N' 1.216, de 1983
(Do Sr. Celso Peçanha)
Amplia direito de movimentação do FGTS pelos
optantes.
(Anexe-se ao Projeto de Lei n'> 340, de 1983,
nos termos do art. 71 do Regimento Interno.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Aoart.8"daLein'5.107,de13desetembro
de 1966, que "cria O Fundo de Garantia de Tempo
de Serviço (FGTS), e dá outras providências", é acrescentado item IV, assim redigido:
"IV - ao completar 10 (dez) anos de vínculo empre-

dade grave, pessoal ou familiar, por motivo de doença;
casamento tratando-se de empregado do sexo feminino;
e, em viturde de falecimeoto do empregado.
Não está prevista na legislação vigente a hipótese
de ser permitido ao empregado que permanece longos
anos trabalhando na mesma empresa, a eventual movimentação da conta vinculada.
Trata-se de uma injustiça, pois considerada a cirunstância de que a continuidade do trabalhador no mesmo
empregado exprime, de algum modo, suas boas qualidades - que satisfazem ao empregador - é estranho
que ele seja punido exatamente por isso.
A medida ora proposta corrige essa nomalia e confere
ao trabalhador que trabalha há dez anos na mesma
empresa o modesto e humano direito de sacar, para
o fim que lhe aprover, até 50% da disponibilidade que
existe na sua conta vinculada do FGTS. Trata-se apenas
de inscrição na lei de um caso a mais. mediante razões
de ordem social e humana, para a utilização pelo trabalhador de sua parcela de um dinheiro que lhe pertence.
Sala das Sessões,
de
de
- Cetso Peçanba.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
LEI Nr 5.107,
DE 13 DE SETEMBRO DE 1966
Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e
dá outras providências.
Art. 8' O empregado poderá utilizar a conta vinculada nas seguintes condições, conforme se dispuser em
regulamento:
I - rescindido o contrato de trahalho, seja sem justa
causa, provada esta pelo pagamento dos valores a que
se refere o art. 6' ou por declaração da empresa, ou
ainda por decisão da Justiça do Trabalho, seja por justa
causa nos termos do art. 483 da CLT, seja por cessação
da atividade da empresa ou pelo término do contrato
de trabalho por prazo estipulado, ou ainda no caso
de aposentadoria concedida pela Previdência Social,
a conta poderá ser livremente movimentada.
II - no caso de rescisão, pelo empregado, sem justa
causa, ou pela empresa com justa causa, a conta poderá
ser utilizada parcial ou totalmente com a assistência
do sindicato da categoria do empregado, ou na falta
deste com a do representante do Ministério do Trabalho
e Previdência Social (MTPS) nas seguintes situações,
devidamente comprovadas:
a) aplicação do capital em atividade comercial, industrial ou agropecuária, em que se haja estabelecido
individualmente ou em sociedade;
b) aquisição de moradia própria nos termos do art.
10 desta lei;
c) necessidade grave e premente, pessoal ou familiar;
d) aquisição de equipamento destinado a atividade
de natureza autônoma;

e) por motivo de casamento do empregado do sexo
feminino.
1I1 - durantc a vigência do contrato de trabalho, a
conta somente poderá ser utilizada na ocorrência das
hipóteses previstas nas letras b e c do item II deste
artigo.

gatício na mesma empresa, até um máximo de 50%

(cinqüenta por cento), observadas as normas da regulamentação."
Art. 2' O Poder Executivo fará, no prazo de 90
(noventa) dias, as necessárias alterações na regulamentação vigente do FGTS, a fim de viabilizar o cumprimento do que dispõe a presente lei.
Art. 3' Esta lci entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
Jnstificação
A Lei n' 5.107, de 1966, que institui o FGTS, bem
como sua regulamentação, objetivado no Decreto n'
59.820, do mesmo ano, indicaram diferentes casos que
permitem aos interessados, movimentarem as chamadas
contas vinculadas.
A possiblidade dos saques está ligada a alguns fatos
explícitos, tais como dispensa; rescisão de contrato de

trabalho; término de contrato; aposentadoria; necessi-

PROJETO DE LEI
N~ 2.790, de 1983
(Do Sr. Santinho Furtado)
Assegura ao trabalhador, com mais de 10 anos na
mesma empresa, a livre movimentação de sua conta
no FGTS.
(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 1.216/83, nos termos
do art. 71 do Regimento Interno.)
O Congresso Nacional decreta:
Art, 1" Fica assegurado, ao trabalhador com mais
de 10 (dez) anos de serviço numa mesma empresa, o
direito de movimentar livremente sua conta no Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço.
Art. 2' Esta lei estrará em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Jnstificação
Os recolhimentos à conta do FGTS, tradicionalmente
bloqueados em decorrência de uma legislação vetusta,
passaram ultimamente a merecer um tratameto mais
liberal por força da grave crise que assola o País e
que penaliza cruelmente as classes trabalhadoras.
Assim é que ultimamente o Governo decidiu facilitar
o emprego dos depósitos do FGTS para o trabalhador
solver até mesmo seus débitos na aquisição da casa
própria. além de implantar mecanismos mais flexíveis
na movimentação dessa conta de que são fornecidos
extratos aOs seus beneficiários.
Nossa proposta, contudo, visa acabar com uma distorção existente dentro desse nosso regime financeiro quc
contempla quase tudo com correção monetária e juros,
mas não o faz em relação aos depósitos do trabalhador
que adquiriu sua estabilidade após 10 anos de serviço
numa mesma empresa.

Até mesmo pelo princípio de isonomia deveria, o
empregado, enquadrado nessa condição, ter seu dinheiro contemplado com juros e corrigido pela correção
monetária, como ocorre com os demais trabalhadores.
Afinal de contas, as terríveis dificuldades impostas
pelo desenfreado custo de vida, a todos flagelam sem
distinção.
Tendo a sua conta liberada, o trabalhador poderá
fazer aplicações até mesmo em caderneta de poupança,
obtendo maiores benefícios ou aplicar esses recursos
onde julgar melhor para os seus interesses.
Certo da compreensão dos meus nobres pares, esperamos a aprovação deste projeto de lei, por se tratar
de medida da mais absoluta justiça.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1983. - Santinho Furtado.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES
PERMANENTES
LEI N' 5.107, DE 13 DE
SETEMBRO DE 1966
Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e
dá outras providências.

Arl. 8" o empregado poderá ultilizar a conta vinculada, nas seguintes condições, conforme sc dispuser em
regulamento:
I - rescindido o contrato de trabalho seja sem justa
causa, provada esta pelo pagamento dos valores a que
se refere o art. 6' ou por declaração da empresa. ou
ainda por decisão da Justiça do Trabalho, seja por justa
causa nos termos do art. 483 da CLT, seja por cessação
da atividade da empresa ou pelo término do contrato
de trabalho por prazo estipulado. ou ainda, no caso
de aposentadoria concedida pela Previdência Social,
a conta poderá ser livremente movimentada.
11 - no caso de rescisão, pelo empregado, sem justa
causa, ou pela empresa com justa causa, a conta poderá
ser utilizada, parcial ou totalmente, com a assistência
do sindicato da categoria do empregado, ou na falta
dcstc com a do representante do Ministério do Trabalho
e Previdência Social (MTPS) nas seguintes situações,
devidamente comprovadas:
a) aplicação do capital atividade comercial, industrial
ou agropecuária, em que se haja estabelecido individualmentc ou em ,ociedade:
b) Aquisição de moradia própria nos termos do arl.
10 desta lei;
c) necessidade grave e premente pessoal ou familiar;
d) aquisição de equipamento destinado a atividade
de natureza

autônoma~

e) por motivo de casamento do empregado do Sexo
feminino.
III - durante a vigência do contrato de trabalho, a
conta somente poderá ser utilizada na ocorrência das
hipóteses prevista nas letras b e c do item 11 deste artigo.
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PROJETO DE LEI
N° 1.294, DE 1983
(Do Sr. Iram Saraiva)
Anexado ao de n' 259/83
Altera o art. 8' da Lei n' 5.107, de 13 de setembro
de 1966, que cria o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço, e dá outras providências, permitindo
a ntilização da conta vinculada para aquisição de
material escolar.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e Cultura e de Finanças.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' O art. 8' da Lei n' 5.107. de 13 de setembro
de 1966. passa a vigorar com as seguintes alterações:
I - o inciso II fica acrescido da subscqücnte alínea:
f) aquisição de material escolar, inclusive de seus
dependentes. "
II - o inciso III passa a ter a seguinte redação:
"IH - durante a vigência do contrato de trabalho,
a conta somente poderá ser utilizada na ocorrência das
hipóteses previstas nas letras b, c e f do item H deste
artigo."
Art. 2' Esta lei cntra em vigor na data dc sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é um
patrimõnio do trabalhador e como tal deve por ele ser
utilizado em caso de necessidade.
A lei que o disciplina prevê várias hipóteses em que
o empregado pode movimentar sua conta vinculada.
porém não contempla a que agora introduzimos naquele
texto legal, através do presente projeto de lei.
Todos sabemos como o custo de vida vem se elevando
de alguns anos para cá, enquanto os salários, em contrapartida. vão-se reduzindo, levando o trabalhador brasileiro a uma gradual perda de seu poder aquisitivo.
A rede de escolas públicas não resolve o problema
do assalariado para fazer face aos custos de educação.
quer sua que de seus dependentes~ pois, quando consegue vaga numa dessas escolas, precisa de qualquer forma adquirir uniformes e material escolar.
Outrossim, não obstante a existencia de órgão do
Ministério da Educação que vende esse material mais
barato - a Fename -, este não atende a toda a gama
exigida pelas escolas inclusive no tocante aos livros didáticos.
E todos os anos. no início do período letivo. o trabalhador vê seu minguado orçamento doméstico comprometido em vultosa parcela, tanto maior quanto mais
numeroso for o número de filhos que possua.
Portanto, a permissão do uso de sua conta vinculada
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para atender a essa despesa nos parece medida de todo correta
e de elevado alcance social, razão por que elaboramos
esta proposição, para a qual solicitamos o apoio dos
nobres pares desta Casa.
Sala das Sessões,
- Iram Saraiva.
LEGISLAÇÃO CITADA PELO AUTOR
LEI N' 5.107,
DE 13 DE SETEMBRO DE 1966
Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e dá outras providências.

Art. 8' O empregado poderá utlizar a conta vinculada, nas seguintes condições, conforme se dispuser em
regulamento:
I - rescindido o contrato de trabalho seja sem justa
causa, provada esta pelo pagamento dos valores a que
se refere o art. 6" ou por declaração da empresa, ou
ainda por decisão da Justiça do Trbalho, seja por justa
causa nos termos do art. 483 da CLT, seja por cessação
da atividade da empresa ou pelo término do contrato
de trabalho por prazo estipulado , ou ainda no caso
de aposentadoria concedida pela previdência social. a
conta poderá ser livremente movimentada.
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II - No easo de rescisão pelo empregado sem jsuta
causa, ou pela empresa com justa causa, a conta poderá
ser utilizada. parcial ou totalmente, com a assistência
do sindicato da categoria do empregado ou, na falta
deste, com a do representante do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS). nas seguintes situações, devidamente comprovadas:
a) aplicação de capital em atividade eomercial, industrial ou agropeeuária, em que se haja estabelecido individualmente ou em sociedade;
b) aquisição de moradia própria e pagamento das
respectivas prestações nos termos do art. 10 desta lei;
c) necessidade grave e premente, pessoal ou familiar;
d) aquisição de equipamento destinado a atividade
de natureza autônoma;
e) por motivo de casamcnto de empregado do sexo
feminino.
III - durante a vigência do contgrato de trabalho.
a conta somente poderá ser utilizada na oeorrência das
hipóteses previstas nas letras b e c do item II deste
artigo,

Art. 11. Fica criado o "Fundo de Garantia do Tempo de Serviço" (FGTS), constituído pelo conjunto das
contas vinculadas a que se refere esta lei, cujos recursos
serão aplicados com correção monetária, juros, de modo a assegurar cobertura de suas obrigações, cabendo
sua gestão ao Banco Nacional da Habitação.
Art. 12. A gestão do FGTS pelo BNH far-se-á segundo planejamento elaborado e normas gerais expedidas por um conselho Curador, integrado por um representante do Ministério do Trabalho e Previdência
Social, um representante do Ministério Extraordinário
para o Planejamento e Coordenação Econômica, um
representante das categorias profissionais e o presidente
do BNH, que presidirá.
§ 1" Os representantes dos Minsitérios serão designados pelos respectivos Ministros; os das eategorias,
eleitos pelo período de 2 (dois) anos. cada )lm, pelas
respectivas confederações em conjunto.

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
I - Relatório

PROJETO DE LEI
N' 2.301, DE 1983
(Do Sr. Henrique Eduardo Alves)
Dispõe sobre a aplicação obrigatória de parcela
ÍlXa dos recursos do FGTS, pelo Banco Nacional
da Habitação, no financiamento de habitações populares.
(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 259, de 1983,
no~ termos do art. 71 do Regimento Interno.)
O Congresso Nacional deereta:
Art. 1" O Banco Nacional da Habitação empregará
obrigatoriamente 30% (trinta por cento) dos recursos
orginários do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
no financiamento de habitações populares.
Parágrafo único. As habitações de quc trata este
artigo são destinadas a pessoas de baixa renda familiar.
segundo dcfinição a ser estabelecida no regulamento,
não podendo ter área eonstruída superior a 60m2 (sessenta metros quadrados).
Art. 2' O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 3' Esta lei entrarei em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Em verdade, acreditamos que o BNH deve, a fim
de retormar os objetivos em razão dos quais foi criado,
ser compelido a apliear ao menos trinta por ccnto dos
recursos originários do FGTS no financiamento de easas
do tipo popular. com área construída não superior a
sessenta metros quadrados e destinadas especificamente
a pessoas de baixa renda familiar.
Daí a necessidade de aprovação do presente projeto
de lei. que contém media cuja adoça0 beneficiará número substancial de trabalhadores.
Sala das Sessões, 27 de setembro de 1983.
- Henrique Eduardo Alves.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
LEI N\' 5.107,
DE 13 DE SETEMBRO DE 1966
Cria o fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que sanciono a seguiute lei aprovada pelo
Congresso Nacional. nos termos do art. 5' do Ato Internacional n" 2, de 27 de outubro de J.965:
Art. l' Para garantia do tempo de serviço fieam
mantidos os Capítulos V e VII do Título IV da Consolidação das Leis do Trabalho. assegurado, porém, aos
empregados O direito de optarem pelo regime instituído
na presente lei.

Passo a examinar o Projeto de Lei n' 259, de 1983,
do nobre Deputado Paulo Lustosa, que determina a
aplicação minima de 60% do montante do FGTS "para
financiamcnto da produção de moradias populares de
valor unit[irio máximo de 1.800 (um mil oitocentas)
Unidades Padráo de Capital do Banco Nacional da Habitação".
É salientado na justificativa:
"Esta medida, se aprovada, levará as autoridades
habitacionais a duplicarem a proporção de recursos empregados na área de interesse social, em cada exelcício.
Entendemos ser o FGTS um patrimônio dos assalariados brasileiros, devendo a estes ser destinada primordialmente a maioria dos recursos do Fundo na forma
de financiamento para a produção de habitações que
estejam ao aleance de seu poder aquisitivo."
É o relatório.
II - Voto do Relator
O exame a que se submete o projeto, neste Órgão
Técnico, é o previsto no art. 28, § 4' do Regimento
Interno, dizendo respeito às preliminares de admissibilidade.
Quanto ao mérito dirão as doutas Comissões do Interior e dc Finanças.
O cotejo entre as normas do projeto e as disposições
fundamentais não revela desarmonia com a sistem;itica
constitucional estabelecida para a competência legislativa da União (art. 8", item XVII) c para as atribuições
do Congresso Nacional (art. 43, caput). Também estão
respeitadas as diretrizes relacionadas com o processo
legislativo (art. 46. item IIl) e com a legitimidade da
iniciativa (art. 56), que não está reservada exclusivamente ao Presidente da República nem a Tribunais Superiores com jurisdição em todo o Território Nacional.
A técnica legislativa utilizada merece pequeno reparo.
Em face do exposto, voto pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa deste Projeto de
Lei n" 259/83, com emenda.
Sala da Comissão, 27 de setembro de 1983.
-Jorge Medauar, Relator.
EMENDA
No art. 2' do projeto substitua-se "aplicação" por
"publicação" .
Sala da Comissão, 27 de setembro de 1983.
-Jorge Medauar, Relator.
III - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião
de sua Turma "B" realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, jutidicidade e técnica
legislativa, eom emenda, do Projeto de Lei n" 259/83.
nos termos do parecer do relator.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Brabo
de Carvalho e Leone Belém, Vice-Presidentes; Gerson
Peres, Valmor Giavarina, Gorgõnio Neto, Djalma Bessa, Jorge Arbaje, Nilson Gibson, Júlio Martins, Jorge
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Medauar. Osvaldo Melo. Raimundo Leite. Ernani Sátyro. Raymundo Asfora, Arnaldo Maciel. Rondon Pacheco, João Gilberto. Otávio Cesário, Egídio Ferreira Lima. Ibsen Pinheiro. Amadeu Geara e Darcílio Ayres.
Sala da Comissão. 27 de setembro de 1983. - Brabo
de Carvalho, Vice-Presidente. no exercício da Presidência - Jorge Medauar, Relator.
EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO
No art. 2' do projeto substitua-se "aplicação" por
·'publicação".
Sala da Comissão. 27 dc setembro de 1983. - Brabo
de Carvalho, Vice-Presidente, no exercício da Presidência - jorge Medauar. Relator.
PARECER DA COMISSÃO DO INTERIOR
I - Relatório
O Governo cumpre uma política de habitação procurando atender o maior número de pessoas carentes de
moradia através dos recursos gerados pelo FGTS pelo
tempo de serviço. já tendo aplicado no exercício de
1981, recursos da ordem de 30% do arrecadado pelo
FGTS.
Assim sendo, pleitear-se no ano de 1984, aplicação
de mesmo percentual seria promovermos a desaceleração do programa habitacional com graves conseqüências.

Sugiro pois, aproveitarmos a sugestão do nobre Deputado Paulo Lustosa. contida no presente projeto, que
pede uma aplicação mínima de 60% do montante do
FGTS para ser aplicado em moradias populares de valor
unitário de 1.800 UPC.
11 - Voto do Relator
Feita esta correção, sou pela aprovação do presente
projeto.
Sala da Comissão. 17 de maio de 1984. - Ângelo
Magalhães, Relator.

11 - Voto do Relator
5. A proposição sem dúvida. possui elevado alcance
social. ao' procurar fazer com que o BNH retorne ao
seu real objetivo, o de financiar projetos de habitação
popular.
6. Gestor do FGTS. que se constitui inegavelemente num património do trbalhador, nada mais justo que
o BNH aplique esses recursos em benefícios dos prôprios assalariados, permitindo-lhes acesso a habitações
condizentes com seu poder aquisitivo.
7. Do ponto de vista desta comissão, também não
há óbices a opor à proposição. razão por que nos manifestamos pela sua aprovação, acolhendo a emenda da
Comissão de Constituição e Justiça. que corrige pequeno lapso de redação.
Sala da Comissão, 22 de agosto de 1984. - Agnaldo
Timóteo, Relator.
III - Parecer da Comissão
A Comissão de Finanças. em reunião ordinária realizada no dia 4 de outubro de 1984. opinou, unanimente,
pela aprovação, com adoção da emenda da Comissão
de Constituição e Justiça, do Projeto de Lei n' 259183
(anexo o Projeto de Lei n' 2.301183) - do Sr. Paulo
Lustosa - nos termos do parecer do Relator, Deputado
Agnaldo Timóteo.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Luiz
Leal, Presidente; Agnaldo Timóteo c Aécio de Borba.
Vice-Presidentes; Fernando Magalhães. Moysés Pimentel, José Carlos Fagundes. Luiz Sefair, Sérgio Cruz.
Wilson Vaz, Luiz Baccarini, Angelo Magalhães, Renato
Johnsson, Nelson do Carmo e Mendonça Falcão.
Sala da Comissão, 4 de outubro de 1984. - Luiz
Leal, Presidente - Agnaldo Timóteo, Relator.

PROJETO DE LEI
N° 1.356. DE 1988

l i - Parecer da Comissão

A Comissão do Interior, em reunião ordinária realizada nesta data. aprovou. por unanimidade, o Projeto
de Lei n' 259183. nos termos do parecer do Relator,
Deputado Ângelo Magalhães.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Gilton
Garcia. Presidente; Assis Canuto c Raul Ferraz. VicePresidentes; Inocêncio Oliveira, Vingt Rosado. José
Luiz Maia, Virgildásio de Senna. Osvaldo Murta. Milton Brandão, Manoel Gonçalves. Heráclito Fortes, Augusto Franco, Mansueto de Lavor. Paulo Guerra Coelho, Nylton Venoso, Cristina Cortes. Paulo Borges.
Ângelo Magalhães. Antônio Mazurek, Antônio Pontes.
Clarck Platon, Evandro Ayres de Moura, Manoel Novaes. Nagib Haickel, Pedro Corrêa. Arlindo Porto. Ciro
Nogueira, Epitácio Cafeteirà. Jackson Barreto. Jorge
Medauar, José Carlos Vasconcelos e Djalma Bom.
Sala da Comissão. 17 de maio de 1984. - Gilton
Garcia, Presidente - Ângelo Magalhães, Relator.
PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS
I - Relatório
O projeto de lei em exame. de autoria do nobre
Deputado Paulo Lustosa. acrescenta parágrafo único
ao art. 11 da Lei n' 5.107, de 13 de setembro de 1966.
que criou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
a fim de destinar o percentual mínimo de 60% do montante do Fundo pam financiamento de moradias populares. assim consideradas as de até 1.800 UPC, ou cerca
de 24 milhôes de cruzeiros, considerando-se a UPC
deste trimestre, fixada em Cr$ 13.254,67.
.
2. Justificando sua proposição, lembra que "a política habitacional brasileira está a merecer imediatas providêncais que a reconduzam aos seus objetivos originários, em face de marcantes desvirtuamentos em seus
atuais critérios de aplicações".
3. Para comprovar sua afirmativa. cita dados publicados no informativo "BNH Notícias" n' 27. segundo
o qual foram aplicados em financiamentos populares
apenas 28% dos recursos do Fundo.
4. Sobre o projeto já se pronunciaram as doutas
Comissões de Constituição e Justiça e do Interior, manifestando-se ambas favoravelmente à sua aprovação. cabendo-nos agora. nos termos regimentais. apreciarmos
a matéria quanto a seus aspectos financeiros.

(Do Sr. Santinho Furtado)
Acrescenta parágrafo ao art. 8' da Lei n' 5.107,
de 13 de setembro de 1966, que criou o FGTS,
permitindo, ao empregado que conte mais de 10
anos numa empresa, movimentar livremente sua
conta vinvulada.
(Nos termos do art. 71, caput, combinado com
o art. 124. § 5', do Regimento Interno, anexa-se
ao Projeto de Lei n' 259183.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O art. 8" da Lei n' 5.107, de 13 de setembro
de 1966. passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo
único:
"Art. 8"
Parágrafo único. Fica assegurado, ao trabalhador com mais de 10 (dez) anos de serviço numa
mesma empresa, o direito de movimentar livremente sua conta vinculada."
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.

Tratando-se, na realidade. a conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de um patrimônio
do empregado. nada mais justo que este, após um período tão longo como dez anos numa mesma empresa
- voltamos a frisar - possa dispor desses recursos
a escolher, quiçá. aplicações que melhores rendimentos
lhe traga.
Contamos, pois, com o apoio dos nobre pares, para
que o projeto que ora ternos a honra de apresentar
se transforme em lei no mais breve espaço de tempo
possível.
Sala das Sessões. 17 de novembro de 1988. - Santinho Furtado.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELO AUTOR
LEI N' 5.107,
DE 13 DE SETEMBRO DE 1966

Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e dá outras providências.

Ar!. 8\' O empregado poderá utilizar a conta vinvuiada, nas seguintes condições, conforme se dipuser em
regulamento:
I -rescindido o contrato de trabalho, seja sem justa
causa. provada esta pelo pagamento dos valores a que
se refere o art. 6" ou por declaração da empresa, ou
ainda por decisão da Justiça do Trabalho. seja por justa
causa nos termos do art. 483 da CLT. seja por cessaão
da atividade da empresa ou pelo término do contrato
de trabalho por prazo estipulado. ou ainda. no caso
de aposentadoria concedida pela Previdência Social,
a conta poderá ser livremente movimentada;
II - no caso de rescisão, pelo empregado, sem justa
causa, ou pela empresa com justa causa, a conta poderá
ser utilizada, parcial ou totalmente. com a assistência
do sindicato da categoria do empregado, ou na falta
deste com a do representante do Ministério do Trabalho
e Previdência Social (MTPS) nas seguintes situações
devidamente comprovadas:
n) aplicação do capital em atividade comercial, industrial ou agropecuária. em que se haja estabelecido
individualmente ou em sociedade;
b) aquisição de moradia própria e pagamento das
respectivas prestações, nos termos do art. 10 desta lei;
c) necessidade grave e premente pessoal ou familiar;
d) aquisição de equipamento destinado a atividade
de natureza autônoma:
e) por motivo de casamento do empregado do sexo
femi.nino.
IH - durante a vigência do contrato de trabalho. a
conta somente poderã ser utilizada na ocorrência das
hipóteses previstas nas letras b e c do item 11 deste
artigo.

PROJETO DE LEI
N' 1.258, de 1988
(Do Sr. Octávio Elísio)
Fixa as diretrizes e bases da educação nacional.

Justificação
Os recolhimentos à conta do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, tradionalmentc bloqueados em decorrência de uma legislação vetusta. passaram a merecer
um tratamento mais liberal por força da grave crise
que assola o País e que penaliza cruelmente as classes
trabalhadoras.
Assim é que o Governo já permitiu o emprego dos
depósitos do FGTS para O trabalhador solver até mesmo
seus débitos com a aquisição da casa própria, além de
implantar mecanismos mais flexíveis na movimentação
dessa conta de que são fornecidos extratos aos seus
titular".
Cons, ·~rando. todavia. as dificuldades que o trabalhador en, ',nta em face da atual conjuntura econômica.
propomos 'J 'e aquele que conte mais de dez anos de
serviço numa. lesma empresa. possa movimentar livremente sua conta vinculada.

(Âs Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e Cultura e de Trabalho).
O Congresso Nacional decreta:
TÍTULO I
Dos fins da educaç.jo
Art. l' A educação nacional:
a) inspirada nos ideais de igualdade e de liberdade.
tem por fim a formação de seres humanos plenamente
desenvolvidos, capazes. em conseqüência, de compreender os direitos e deveres da pessoa humana, do
cidadão. do Estado e dos diferentes organismos que
compõem a sociedade;
b) inspirada nos ideais democráticos. visa colocar cada cidadão brasileiro na condição de poder ser governante e de controlar quem governa:
c) inspirada nos ideais de solidariedade humana, promoverá o fortalec:imento da unidade nacional e a solida-
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riedade internacional, assim como a preservação, difusão e expansão do patrimônio cultural da humanidade;
d) inspirada nos ideais de bem-estar social, tem por
objetivo o preparo dos indivíduos para o domínio dos
recursos científicos e tecnológicos quc lhes permitam
utilizar as possibilidades do meio em função do bem
comum.
TÍTULO II
Do direito à educação
Art. 2' A educação é direito de todos e será promovida e incentivada por todos os meios legítimos disponíveis na sociedade,
Art. 3' O direito à educação é assegurado pela institnição de um sistema nacional de educação mantidos
pelo poder público, gratuito em todos os niveis, aberto
e acessível a todos os brasileiros.
TÍTULO III
Do dever e da liberdade d" educar
Art. 4' A educação é dcvcr do Estado e é livre
à iniciativa particular, observado o disposto na p~esente
lei e as normas que, cm decorrência, vierem a ser estabelecidas pelas autoridades componentes,
TÍTULO IV
Do Sistema Nacional de Educação
Art. 5\' Haverá no País um sistema nacional de educação constituído pelos vários serviços educacionais desenvolvidos no território nacional, intencionalmente
reunidos de modo a formar um conjunto coerente, conforme o disposto na presente lei.
Art. 6' O sistema nacional de educação articulará
as redes federal e estadual, municipal e particular nos
diferentes graus, modalidades e tipos de educação.
Art. 7-' A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios organizarãó, em regime de colaboração,
a educação pública, com observãncia da prescntc lei.
§ I'! A União desenvolverá preferencialmente educação dc tercciro grau:
§ 2' Os municípios desenvolverão preferencialmente a educação anterior ao I' grau e a de l' grau, não
podendo atuar em graus ulteriores, enquanto não estiverem plenamente atendidas as necessidades relativas
ã educação anterior ao I" grau c à dc I' grau, nos limites
de seus territórios,
Art. 8' É da competência da União autorizar c supervisionar o funcionamento dos estabelecimentos particulares de 3' grau,
§ l' Aos Estados que mantenham rcdc de 3' grau
própria com funcionamento regular, poderá ser delegada a comP!"tência rcferida nestc artigo,
Art. 9' E da competência dos Estados e do Distrito
Federal autorizar e supervisionar o funcionamento dos
estabelecimentos municipais e particulares de educação
anterior ao l' grau, de I" e dc 2' graus.
TÍTULO V
Da administração da educação e dos conselhos de edu·
cação
Art. 10, Às instituições de educação mantidas pela
União serão administradas pelo Ministério da Educação. observadas as disposições da presente lei e as normas estabelecidas pelo Conselho Fcdcral de Educação.
Art. I L O Conselho Federal de Educação, órgão
normativo a nível nacional, sení constituído por trinta
membros, nomeados pelo Presidente da República,
com quatro anos de mandato, escolhidos da seguinte
forma:
-um terço, por indicação do Ministro da Educação;
- um terço, por indicação da Câmara Federal;
- um terço, por indicação das entidades representativas do magistério.
§ l' De dois em dois anos cessará o mandato de
metade dos membros do Conselho, permitida a recondução por uma só vez. Ao ser constituído o Conselho,
metade de seus membros terá mandato de apcnas dois
anos,
§ 2' Para o bom exercício de suas funções, o Conselho Federal de Educação gozará de autonomia econômica, financeira e administrativa.
Art. 12, As instituiçôes de educação mantidas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios
serão administradas pelas respectivas Secretarias de
Educação, obedecidas as disposições desta lei e as nor·
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mas estabelecidas pelo Conselho Federal de Educação
e pelos Conselhos de Educação dos Estados ou do Distrito Federal.
Art, 13, As entidades privadas administrarão suas
instituições educacionais com observáncia da presente
lei e das normas fixadas pelo CFE, no caso dos estabelecimentos de 3' grau, c pelos CEE, no caso dos estabelecimentos que atuam nos demais graus,
Ar!. 14, Os Conselhos Estaduais dc Enuc?ção 01ganizados por leis estaduais exercerão as at. ibuições
que esta lei lhes consigna.
Ar!. 15. As linhas mestras da administração da
educação serão definidas no Plano Nacional de Educação e nos planos estaduais aprovados de quatro em
quatro anos pelos respectivos Conselhos de Educação,
TÍTULO VI
Da Educação Fundamental
Art. 16, A educação fundamental abrange o período correspondente à faixa etária dos zero aos dezessctc
anos e tem por objetivo geral o desenvolvimento onilateral dos educandos de modo a torná-los aptos a participar ativamente da socicdadc,
Art, 17, A educação fundamental compreende três
etapas: educação anterior ao l' grau, de zero a scis
anos; educação de 1';- grau, dos sete aos catorze anos;
e educação de 2' grau, dos quinze aos dczcssete anos.
Art. 18. Os poderes públicos providenciarão para
que as escolas progressivamente sejam convertidas em
centros cducacionais dotados dc toda a infra-estrutura
física~ técnica e de serviços necessária ao desenvolvimento de todas as etapas da educação fundamental.
Art, 19. A educação escolar de l' e 2' graus sen;
organizada por séries anuais correspondcndo, cada
uma, a um ano letivo de, no mínimo, duzentos dias
letivos de trabalho escolar efetivo, sendo a jornada diária de pelo menos quatro horas, excluído o tempo reservado para recreio e merenda.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a hora de trabalho escolar terá a duração de sessenta
minutos.
Art. 20, A verificação do rendimento escolar tanto
no 1(' como no 2'? grau a cargo das estabelecimentos
de ensino, conforme o disposto nos respectivos regimentos devidamente aprovados pelo Conselho de Educaçâo a que estiver subordinado,
Art, 21. Os alunos portadores de deficiências físicas ou mcntais e os que se encontram em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula deverão receber tratamento cspccial, de acordo com as normas fixadas pelos Conselhos de Educação competentes.
Art. 22. Para aqueles que não tenham seguido ou
concluído a educação escolar de I'·' ou 2" graus na idade
própria será organizado ensino regular específico, além
do ensino supletivo que abrangerá cursos e exames,
cooforme as normas baixadas pelos Conselho dc Educação competcntes.
Art. 23. Caberá aos estabelecimentos escolares expedir os certificados de conclusão de série e os diplomas
ou certificados de conclusão de 1" ou 2' graus, regular
ou suplctivo.
Art. 24, As empresas onde trabalham menores em
idade escolar estão obrigadas a adequar os horários
de trabalho, inclusive reduzindo a jornada em até duas
horas diárias, a fim de possibilitar a freqüência dos
mesmos às escolas.
CAPÍTULO I
Da educação anterior ao primeiro grau
Art. 25, Cabe à família escolher o tipo de educação
anterior ao 1" grau que deve dar a seus filhos,
Art. 26, A organização da educação anterior ao l'
grau na forma escolar não é obrigatória, mas é dever
do Estado instituir escolas desse nível para atender à
demanda da população,
Art, 27. A educação escolar anterior ao I' grau tem
por objetivo geral o desenvolvimento harmonioso das
crianças nos aspectos físico, emocional e intelectual.
Nesse último aspecto terá como objetivo específico,
especialmente na fase dos quatro aos seis anos de idade,
a aquisição dos hábitos psicofísicos necessários à realização do trabalho intelectual.
Art. 28. A educação escolar anterior ao l' grau será
mlnistrada em instituições públicas ou particulares.
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Ar!. 29, As instituições particulares de educação
anterior ao 1" grau só poderão funcionar mediante prévia autorização e com supervisão dos órgãos próprios
da rcspcctiva Secretaria Estadual de Educação.
Art. 30, As empresas que tenham a seu serviço
mães de menores de sctc anos serão obrigadas a organizar e manter, por iniciativa própria ou em cooperação
com os poderes públicos, estabelecimentos de educação
anterior ao 1'·'grau.
Ar!. 3L Cabe aos Conselhos Estaduais de Educação estabclcccr as normas de organização e funcionamento das instituições de educação anterior ao l' grau,
definindo o Seu caráter, objetivos c a abrangência de
sua ação.
CAPÍTULO II
Da educação escolar de l' grau
Art, 32, A educação escolar do I" grau é obrigatória a partir do sete anos, deve ser ministrada na língua
nacional e tem por objetivo geral o desenvolvimento
unilateral dos educandos de modo a torná·los aptos
a compreender as leis que regem a natureza e as relações
sociais próprias da s?ciedade contemporânea,
Parágrafo único. E assegurada às comunidades indígenas a utilização dc suas línguas maternas e processos
próprios de aprendizagem,
Art, 33, Os currículos das cscolas dc 1" grau abrangerão obrigatoriamente o estudo da língua nacional,
matemática, ciências naturais e ciências sociais.
§ I" O Conselho Federal de Educação fixará as matérias comuns de âmbito nacional, definindo scus objctivos e amplitude,
§ 2" Os Conselhos de Educação dos Estados e do
Distrito Federal estabcleccrão as normas para a organização dos currículos nas escolas sob sua jurisdição.
§ 3" Pautando-se nas normas dos Conselhos de
Educação, cada escola organizará o currículo pleno,
estabelecendo a organização c scqüência dos cstudos
por séries anuais.
Art. 34. A cducação cscolar dc 1" grau tcrá a duração de oito anos letivos.
CAPÍTULO III
Da Educação Escolar de 2' Grau
Art. 35, A educação escolar de 2" grau será ministrada apenas na língua nacional e tem por objetivo geral
propiciar aos adolescentes a formação politécnica necessária à compreensão teórica e prática dos fundamentos
científicos das múltiplas técnicas utilizadas no processo
pmdutivo,
Art, 36, Para ingresso na educação escolar de 2"
grau será exigida a conclusão do ensino de I" grau ou
de estudos cquivalentes.
Art, 37. Os currícnlos das escolas de 2' grau abrangerão,obrigatoriamente, além da língua nacional, o estudo teórico-prático das ciências e da matemática, em
íntima vinculação com o trabalho produtivo,
Parágrafo único, As escolas de 2" grau disporão de
oficinas práticas organizadas preferencialmente como
unidades socialmente produtivas.
Ar!. 3g. O Conselho Federal dc Educação fixará
as normas gerais de organização curricular e os Conselhos de Educação dos Estados e do Distrito Federal
proccdcrão à adequação dessas normas às especifidades
das respectivas regiões.
Art. 39, Com base na orientação dos Conselhos de
Educação, as unidades escolares organizarão o seu currículo pleno.
Parágrafo único, As escolas tornarão as medidas necessárias para articular, no plano curricular, a experiência prática dos alunos já vinculados ao trabalho socialmentc produtivo.
.
Art. 40, A educação escolar de 2" grau terá a duração de três anos letivos,
Art. 41. Os poderes públicos tomarão as providências para, progressivamcnte, universalizar a educação
de 2' grau, ampliando para onze anos a oferta de ensino
gratuito obrigatório.
TÍTULO VII
Da Edncação de 3' grau
Art, 42, A educação de 3' grau, tem por objetivos
a pesquisa, o desenvolvimento das ciências, letras e
artes, a formação de profissionais de nível universitário
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e a difusão e discussão sistemática da cultura superior
aberta à participação de toda a população.
Ar!. 43. A educação de 3' grau abrangerá, além
do ensino superior destinado à formação de profissionais de nível univcrsitário, a organização da cultura
superior destinada à difusão e discussão dos grandes
problemas que interessam ao conjunto da população.
Ar!. 44. A educação de 3 0 grau será desenvolvida
preferencialmente em universidades.
Ar!. 45. As instituições de educação de 3' grau poderão ministrar os seguintes cursos:
a) de graduação;
b) de pós-graduação;
c) de especialização, aperfeiçoamento e extcnsão.
Além dos cursos mencionados, as instituições organizarão sistematicamente eventos abertos à participação
de toda a população, destinados à difusão e discussão
da cultura superior.
Ar!. 46. Cabe ao Conselho Federal de Educação
fixar o currículo mínimo e a duração mínima dos cursos
superiores correspondentes a profissões reguladas em
lei.
Ar!. 47. As universidades gozarão de autonomia
didático-cientifica. disciplinar, administrativa e econômico-financeira.

Ar!. 48. A organização e o fuucionamento das
universidades serão disciplinados em estatutos e em regimentos próprios. os quais serão submetidos à aprovação do Conselho de Educação competente.
Parágrafo único. A aprovação dos regimentos das
unidades universitárias passará à competência da universidade. quando esta dispuser de Regimento Geral
aprovado na forma indicada.
Ar!. 49. A organização e o funcionamento dos estabelecimentos isolados de educação de 3' grau serão
disciplinados em regimentos, cuja aprovação deverá ser
submetida ao Conselho de Educação competente.
Ar!. 50 Os estatutos e regimentos disporão sobre
a organização dos cursos e respectivos currículos; o rcgime didático e escolar; a organização dos eventos de
cultura superior; as unidades pedagógicas, de pesquisa
e administrativas; a indicação de seus dirigentes; os
órgãos colegiados; a carreira docente; a crganização

discente e seus órgãos de representação; as normas disciplinares e demais disposições necessárias ao bom funcionamento das intituições de educação de 3' grau.
Art. 51. O Conselho Federal de Educação, após
inquérito administrativo, poderá suspender o funcionamento de estabelecimento de educação de 3' grau ou
a autonomia da universidade por motivo de infringência
desta lei ou dos próprios estatutos ou regimentos, nomeando diretor ou reitor "por tempore".

TÍTULO VIII
Dos Professores e Especialistas
Art. 52. A formação de professores c especialistas
para a educação fundamental será feita regularmanete
em nívcl de 3' grau. através de cursos de graduação
ou pós-graduação resultantes da articulação entre as
faculdades ou centros correspondentes aos diferentes
componentes curriculares, e a Faculdade ou Centro de
Educação.
Parágrafo único. No estágio atual da educação brasileira admitir-se-á a formação de professores para as
quatro primeiras séries do I' grau em cursos de 2" grau,
organizados de modo a garantir a compreensão teóricoprática dos fundamentos e procedimentos que caracterizam o trabalho pedagógico nas séries iniciais da educação escolar de l' grau.
Art. 53. Os currículos dos cursos de formação de
profcssores e espeeialistas serão organizados pelos estabelecimentos a partir das normas baixadas pelos competentcs Conselhos de Educação.
Art. 54. As condições para o exercício do magistério a nível de 3' grau serão reguladas nos estatutos
e regimentos das respectivas instituições dc cducação
de 3' grau.
Ar!. 55. O provimcnto dos cargos iniciais e finais
da carreira do magistério nas instituições oficiais será
feito mediante concurso público de provas e títulos.
Art. 56. Nos estabelecimentos particulares de Edu-
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Ar!. 57. O Ministério da Educação, por proposta
do Conselho Federal de Educação, cncaminhará proje-

§ 3' A diferença entre a receita efetivamente realizada, quando resultem o não·atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios determinados no ar!. 58 será
apurada e corrigida em valores reais. nos termos deste
artigo, durante os dois últimos trimestres do exercício
fiscal e, ainda havendo diferenças, estas serão compensadas. igualmente em valores reais, no exercício seguinte.
Ar!. 61. Os recursos previstos no art. 58 desta lei
destinar-se-ão ao ensino dc todos os graus, rcgular ou
ministrado pela via supletiva, incluídos o ensino pré-escolar, de excepcionais e de pós-graduação.

to de lei, estabelecendo a carreira nacional dos profes-

sores e especialistas em educação.
TÍTULO IX
Dos Recursos para a Educação
Ar!. 58. A União aplicará, anualmente. nunca menos de dezoito por cento e os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios, vintc e cinco por cento. no mínimo,
da receita resultante de impostos. inclusive a proveniente de transferências. na manutenção e desenvolvimento do ensino.
§ 1" 05 recursos destinados à manutenção e desenvolvimento de ensino resultantes da aplicação dos perccntuais referidos neste artigo, conforme dispõe o artigo
212 da Constituição Federal, visam assegurar preferencialmente o cumprimento do preceito de escolarização
obrigatória.
§ 2' Dos recursos globais destinados à educação e
referidos no ar!. 212 da Constituição, deverão ser aplicados no ensino de I" grau, pelos menos cinqüenta por
cento para eliminar o analfabetismo e universalizar o
ensino fundamental, conforme o art. 60 das Disposições
Transitórias.
Art. 59. Os recursos mencionados no art. 58 originar-se·ão. na União, da receita de impostos que venha
a arrecadar, nos Estados, no Distrito Federal e nos
Municípios, das respectivas receitas de impostos que
venham a arrecadar, bem como das que lhes venham
a ser transferidas.
§ I" A parcela da arrecadação de impostos transfcrida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não é considerada, para efeitos do cálculo previsto
no art. 58, receita do governo que a transferir.
§ 2' São excluídos da receita de impostos mencionada no caput dcste artigo os recursos oriundos:
a) de operações de crédito internas ou externas;
b) de entradas compcnsatórias, no ativo e passivo
financeiros, quando relativas à receita de impostos;
c) do Fundo de Investimento Social - Finsocial,
do salário-educação e outras contribuições sociais ou
para fiscais que venham a ser criadas.
Ar!. 60. Para a fixação dos valores correspondentes
aos percentuais mínimos estabelecidos no ar!. 59 desta
lei, serão consideradas a receita e a despcsa estimadas
na Lei de Orçamento Anual, ajustadas, quando for
o caso, por decreto de abertura de créditos adicionais
com base no eventual excesso de arrecadação.
§ 1, Na hipótese de abertura de crédito adiconal por
eventual excesso de arrecadação não serão consideradas

§ l' São despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino todas as que se façam, dentro ou
fora das institUições de ensino, com vistas ao disposto
neste artigo. desde que as correspondentes atividades
estejam abrangidas pelas disposições da presente Lei
e suas normas conexas e sejam supervisionadas pelos
competentes sistemas de ensino, ou ainda as que:
I - resultem em bens ou serviços que se integram
nas programações de ensino;

II -

consistam em levantamentos estatísticos, estu-

dos e pesquisas levados a efeito em instituições integrantes dos sistemas de ensino;
IH - correspondam à amortização e ao custeio de
operações de crédito destinadas ao financiamento de
programações de ensino, nos termos do caput deste
parágrafo c de sua alínea a;
IV - importem em concessões de bolsas de estudo
a alunos regularmente matriculados na rede pública dos
sistemas de ensino ou resultem em despesas na forma

do parágrafo único do art. 213 da Constituição Federal;
V - assumam a forma de atividades-meio de estabelecimento de normas, gestão, supervisão, controle, fiscalização e outras, necessárias ao regular funcionamento dos sistemas de ensino;
VI - decorram da manutenção de pessoal inativo,
estatutário, originário das instituições de ensino, em
razão de aposentadoria.
§ 2' Estão excluídas das despesas com a manuten-

ção e desenvolvimento do ensino:
a)

as que sejam custeadas COm recursos não oriundos

de impostos, nos termos do § 2' do art. 59;
bl as que importem em assistência social, mesmo
quando ligadas ao ensino. compreendendo as dc custeio
de alimentação, livros e demais materiais didáticos,
transporte, assistência médico-odontológica, farmacêu:
tica e psicológica e outros similares fornecidos a alunos,
docentes ou funcionários dos sistemas de ensino;
c) as que importem em assistência hospitalar, mesmo
quando ligadas ao ensino, inclusive 05 gastos com hospitais universitários que não sejam estritamente indispen-

a receita e a despesa estimadas, adotando-se como crité-

sáveis às atividades de ensino;

rio de cálculo:
1. Os valores relativos à receita:
a) na data de seu crédito financeiro junto ao Tesouro Nacional, quando se tratar de recrita da União, na
forma do art. 59.
b) na data de seu crédito financeiro aos respectivos
Tesouros dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípios, quando se tratar de receitas das unidades Federadas ou dos Municípios, na forma do art. 59 nelas
incluídas as transferências que vicrcm a receber;
II - 05 valores relativos às despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino:
a) na data de sua execução financeira pelos ministérios competentcs. quando se tratar de dispêndios da

d) as quc consistam em levantamentos cstatísticos,
estudos e pesquisas realizadas em instituições que não
integram os sistemas dc cnsino;
e) as que importem em concessão de bolsas de estudo
e alunos regularmente matriculados na rede particular
dos sistemas de ensino, exceto se amparadas pelo disposto no § l' do art. 213 da Constituição Federal;
f) as que sc traduzam em subvenções, instituições
privadas de caráter assistencial ou cultural;
g) as que se destinem à formação específica de quadros para a administração pública, sejam civis, militares
ou deplomáticos, bem como as efetuadas com instituições de ensino de l' e 2' grau propedeuticos a esta
formação:
h) as que decorram da manutenção de pessoal inativo, não estatutário nem originário de instituições de
ensino, em razão de aposentadoria.
Ar!. 62. A prestação de assistência técnica e financeira da União, prevista no § l' do art. 211 da Constituição Federal, fica condicionado ao efetivo cumprimento pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios do disposto nesta lei, sem pre.iuízo de outras
cominações legais.
Art. 63, 05 órgãos e entidades integrantes dos sistemas de planejamento e orçamento detalharão seus
programas de trabalho, de modo que as ações, definidas
nesta Lei como de manutenção e desenvolvimento do

União;

b) na data de sua execução financeira pelas Secretarias de Educação dos Estados. do Distrito Federal
ou dos Municípios, quando se tratar de dispêndios das
respectivas Unidades Federadas ou Municípios, destes
excluídas as transferências.

cação e admissão e a carreira de professores e especia-

c) na data de seu crédito financeiro junto às Secretarias de Educação dos Estados. do Distrito Federal.
e dos Municípios, quando se tratar de transferências
da União às Unidades Federadas ou aos Municípios,
ou de transferências dos Estados aos respectivos Municípios.
§ 2' Para efeito dos cálculos dos percentuais previstos no ar!. 58, os quantitativos referidos no parágrafo

listas obedecerão às disposições desta lei, às uormas
que obrigatoriamente devem constar dos respectivos
regimentos e ao rcgime das leis do Trabalho.

de variação das Obrigações do Tesouro Nacional OTN, ou título que o substitua.

anterior serão corrigidos mensalmente conforme. a taxa

ensino, sejam identificadas em seus aspectos operacio-

nais, a nível de subprojeto e subatividade orçamentários, para efeito de consideração nas fases da elaboração e execução do orçamento.
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Art. 64.

Os órgãos centrais dos sistemas de planeja-

mento e orçamento e administração financeira. contabi-

lidade e auditoria. em suas áreas de atuação. estabele·
cerão mecanismos e meios de gerenciar, controlar, apu-

rar e divulgar para o público os resultados que visem
dar cumprimento ao disposto nesta Lei no que se refere
às despesas com a manutenção c desenvolvimento do
ensino.
§ l' Os resultados referidos no caput deste artigo
serão de domínio público e divulgados na data de aprovação da Lei de Orçamento Anual e ao final de cada
trimestre do exercício fiscal.
§ 2' Compete ao Ministro de Estado da Educação.
no âmbito da União, c aos Secretários de Educação,
no âmbito dos respectivos estados, Distrito Federal e
municípios. diligenciar para que se dê cumprimento ao
disposto no caput deste artigo e em seu § I'
Art. 65. Compete ao Poder Público proceder. trimestralmente. à ampla divulgação da aplicação dos recursos públicos destinados à educação.
§ l' A divulgação referida no caput deste artigo:
a) ti da competência do Ministro da Educação no
que se refere a despesas realizadas pela União e será
feita mediante publicação das informações pertinentes
no Diário Oficial da União e em pelo menos um periódico de grande circulação nacional;
b) é da competência dos Secretários da Educação
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; no
que se refere a despesas realizadas pelos respectivos
estados. Distrito Federal c municípios. e será feita mediante publicação das informações pertinentes no Diário Oficial e em periódico de grande circulação na unidade federada;
c) incluirá relação nominal das entidades de ensino
sem fins lucrativos beneficiadas com recursos públicos
assim como os quantitativos a elas destinados e suas
respectivas finalidades;
d) incluirá indicação das despesas com bolsas de estudo, discriminando-se os recursos e o número de bolsas
por instituição em que estiverem matriculados os alunos
beneficiados.
§ 2' Constitui crime de responsabilidade da autoridade competente o não cumprimento do disposto nos
artigos 64 e 65 desta lei.
Art. 66. Na publicação dos balanços das entidades
de ensino de fins filantrópicos, referida no art. 65 §
1'. item c será realizada:
aI Em periódico de grande circulação nacional, em
se tratando de instituição de educação superior;
b) Em periódico de grande circulação no Estado no
qual se situa a instituição. caso esta desenvolva atividades dc ensino pré-escolar. de l' e 2' graus.
Art. 67. O Poder Público concederá bolsas de estudo aos alunos que. comprovada sua insuficiência de
recursos, estiverem regularmente matriculados em instituições oficiais de 2' grau ou de educação superior,
integrantes dos sistemas de ensino.
Art. 68. O ensino público fundamental terá como
fonte adicional de financiamento o salário·educação,
recolhido na forma desta Lei pelas empresas, que poderão deduzir desta contribuição a aplicação realizada com
ensino fundamental de seus empregados e dependentes.
§ l' A aplicação dos recursos do salário-educação

pelas empresas, refcrida no caput deste artigo é restrita
à manutenção de escolas próprias de l' grau. de caráter
regular ou supletivo. destinadas a seus empregados e
dependentes, e geridas paritariamente por representantes do empregador e do sindicato da categoria.
§ 2' Os recursos de que trata o caput deste artigo
serão aplicados exclusiva e diretamente no ensino fundamentaI público. sendo vedada sua utilização para
qualquer outro fim, ressalvado o disposto no § l' deste
artigo e nos §§ 1" e 5" do art. 71.
§ 3" É vedada a criação ou manutenção, pelo Poder
Público, de sistemas de recolhimento do salário-educação que permitam ao contribuinte optar pela destinação a ser dada aos recursos, ressalvada a bipótese prevista no § I" deste artigo.
Art. 69. O salário-educação incidini sobre:
I - a rcceita bruta das empresas públicas e privadas
que realizem venda de mercadorias. bem como das instituições financeiras e entidades seguradoras;

II - O valor do Imposto de Renda devido. como
se devido fosse, pelas empresas públicas e privadas que
realizam exclusivamente venda de serviços;
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l l l - o excedente financeiro das entidades de ensino
de fins não lucrativos c das entidades assistenciais e
filantrópicas assim definidas na {arma da lei.
Parágrafo único. É vedado ao Poder Público conceder, às empresas e entidades mencionadas nos incisos
L II e In do caput deste artigo, suspensão temporária
ou isenção de recolhimento do salário-educação.
Art. 70. A alíquota do salário-educação será definida por ato do Poder Executivo, sendo seu valor determinado em função da receita estimada de tal forma
que esta eorresponda a 1/5 (um quinto) da soma das
despesas realizadas pela União, pelos estados e pelos
municípios com o ensino público dc l' grau no ano
anterior ao da promulgação desta lei. deduzidas destas
despesas aquelas efetuadas com recursos do salário-educação.
Parágrafo único. A alíquota do salário-educação
poderá ser reajustada a maior, por ato do Poder Executivo. a cada cinco anos contados da data da promulgação
desta lei. sempre que sua receita for inferior ao índice
estabelecido no caput deste artigo. calculado no ano
anterior ao do reajuste.
Art. 71. O montante da arrecadação do salário-educação, em cada estado, município, território e no
Distrito Federal. será creditado:
a) 25% (vinte e cinco por cento) em favor do Ministério da Educação, denominado quota federal;
b) 60% (sessenta por cento) em favor da Secretaria
da Educação do respectivo estado, território ou Distrito
Federal. denominado quota estadual;
c) 15% (quinze por cento) em favor da Secretaria
de Educação do respectivo município. denominado
quota municipal.
§ l' Os recursos da quota federal serão aplicados:
a) cm programas, de iniciativa própria do Ministério,
de
formação c aperfeiçoamento de docentes para a escola
de I' grau e de pesquisas versando sobre este nível
de ensino, sendo vcdado seu uso para empréstimos,
concessão de bolsas, auxI1ios ou transferências a institui·
ções de ensino particular.
b) em transferências aos estados, aos territórios e
ao Distrito Federal. segundo critérios determinados por
ato do Poder Executivo, que levem em consideração
o respectivo déficit de escolarização obrigatória na faixa
etária dos 7 aos 14 anos e o valor da respectiva quota
estadual.
§ 2' O valor total das transferências referidas na
alínea b do § l' deste artigo não poderá ser inferior
a 4/5 (quatro quintos) do montante da quota federal.
§ 3" Os recursos da quota estadual serão aplicados:
aI nos estados c no Distrito Federal, na manutenção
e desenvolvimento do ensino público de l' grau. de
acordo com os planos de aplicação aprovados pelos
respectivos Conselhos de Educação;
b) nos estados. em transferências aos respectivos municípios. segundo critérios determinados por ato do Poder Executivo, que levem em consideração o respectivo
déficit de cscolarização obrigatória na faixa etária dos
7 aos 14 anOs e o valor da respectiva quota municipal.
§ 4' O valor total das transferências mencionadas
na alínea b do § 3' deste artigo não poderá ser inferior
a 113 do montante da quota estadual somado ao valor
das aplicações diretas realizadas pelas empresas. no estado.
§ 5' Os recursos da quota municipal serão aplicados
em programas de manutenção e desenvolvimento do
ensino de l' grau, aprovados pelos respectivos Conselhos de Educação no caso de municípios de porte médio
Ou maiores.
§ 6' O órgão ou agência que vier a arrecadar o
salário-educação fará jus a 0.01 % (um décimo de um
por cento) do valor da quota federal, da quota estadual
e da quota municipal, o qual lhe será transferido pela
União e pelo Distrito Federal o respectivo Município
ao final de cada trimestre do exercício.
§ 7' Os créditos de que tratam as alíneas a, b, e
c do caput deste artigo serão efetivados, no máximo,
aptS, 15 (quinze) dias contados da data da arrecadação
dos recursos pela agência ou órgão dela encarregado.
§ 8" As transferências da União aos estados e ao
Distrito Federal. e dos estados aos respectivos municípios, serão efetivadas, no máximo, após quinze dias
contados da data dos crúlitos mencionados no § 7" deste

§ 9' Ao final do exercício fiscal. as diferenças eventualmente existentes para satisfação das proporções mí·
nimas mencionadas nos §§ 2' e 4" deste artigo serão
compensadas no excrcício seguintc, corrigidas segundo
as taxas de variação das Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, ou título que venha a substituí-lo.
§ 10 As transferências mencionadas neste artigo fi·
cam condicionadas:
I - no caso de transferência da União aos estados
e Distrito Federal. à aplicação do percentual mínimo
de 25% da receita de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos desta Lei. apurados
trimestralmente.
n - no caso de transferência dos estados aos respectivos municípios, ao disposto no item I deste parágrafo,
à aprovação do estatuto do Magistério pela Cãmara
Municipal e à comprovação de seu efetivo cumprimento.
Art. 72. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa c de gestão financeira
e patrimonial.
Art, 73. A União destinará recursos à universidade
federal visando assegurar à instituição:
I - adequada manutenção e expansão das atividades
de ensino, pesquisa e extensão;
II -padrão de qualidadc de suas atividades-fim e
seu continuado aperfeiçoamento;
III - democratização das oportunidades de acesso
e de prosseguimento de estudos;
IV - autonomia de gestão financeira e patrimonial.
Art. 74. O Orçamento Geral da União consignará.
sob a forma de dotação global, os recursos destinados
à universidade federal. obedecidos os princípios expressos no art. 73 desta Lei. considerado o plano bienal
de desenvolvimento da instituição.
§ 1" A universidade federal encaminhará ao Ministério da Educação, para informação do Poder Executivo
e do Poder Legislativo, com vistas ao atendimento no
disposto no caput deste artigo e demais providências
cabíveis por parte do Poder Público;
a) a previsão dos recursos necessários à execução
de suas atividades-fim. segundo o seu plano bienal de
desenvolvimento;
b) os eventuais ajustes semestrais da previsão constantes do plano bienal, conforme requerido pelo desenvolvimento de suas atividades.
§ 2' Os recursos do tesouro dcstinados pela União
à universidade federal dur'mte um exercício fiscal não
poderão ter valores percentuais inferiores ao montante
que lhe foi transferido no exercício precedente, salvo
se houver ocorrido desativação de curso ou unidade.
e incluirá margem de aumento que permita novOs investimentos e custeios. com vistas ao atendimento do disposto no art. 74.
§ 3' Como critério de cálculo para cumprimento
do disposto no § 2'·' deste artigo, será tomada a proporção entre os recursos do tesouro destinados à universidade federal e a receita tributária da União no exercício fiscal correspondente.
Art. 75. Compete à universidade federal, no gozo
de sua autonomia. elaborar seu orçamento.
§ I" O orçamento da universidade federal será
aprovado pelos órgãos colegiodàs competentes, após
discussão euvolvendo a reprcsentação de todos os segmentos da cumídade universitária, nos termos dos esta·
tutos da instituição.
§ 2' O orçamento da univesidade federal será amplamente divulgado no âmbito interno da instituição
e. bem assim, junto ao público em geral, competindo
ao Reitor diligenciar para dar cumprimento ao disposto
neste parágrafo.
§ 3' A universidade federal dará conhecimento ao
Ministério da Educação, anualmente, de seu orçamento
aprovado. assim como. semestralmente. das alterações
nele efetuadas durante o excrcício fiscal.
§ 4' A Universidade federal adotará a sistemática
de gestão orçamentária e financeira adequada ao cumprimento de suas atividades-fim. respeitadas as normas
gerais de contabilidade que regem a matéria. sendo-lhe
facultado;
a) transferir recursos de uma para outra dotação;
b) abrir créditos suplementares por ocasião de aumento de receita:
c) executar ou anular restos a pagar:

artigo.
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d) incorporar ao seu saldo patrimonial os saldos de
exercícios anteriores, considerando-os como receita
própria no orçamento do exercício seguinte;
e) efetuar demais transferências, quitações e tomar
outras providência de ordem orçamentária, financeira
e patrimonial necessárias ao bom desempenho da instituição.
§ 5' A universidade federal deve estar apta a fornecer a qualquer tempo, ao público em geral e ao Ministério da Educação em especial, as informações necessárias ao acompanhamento de seu desempenho financeiro, administrativo, patrimonial c didático-científico.
§ 6'! O balanço da universidade federal será submetido a exame do Tribunal de Contas da União, será
de domínio público e amplamente divulgado pela instituição.
Art. 76. A União dotará a univesidade federal de
patrimônio próprio rentável, sob a forma de prédios.
terrenos, ações de empresas estatais e outros bens, tendo por fim assegurar-lhe receita própria, sem prejuízo
do disposto no art. 74.
§ I" A receita da universidade federal advinda de
seu patrimônio próprio integrará o orçamento e o balanço da instituição c não será computada para efeito do
que dispõem os parágrafos 2" e 3" do art. 74.
§ 3° A gestão do património próprio da universidade federal será pautada pela eficiência no uso dos
bens e visará permitir maior flexibilidade no custeio
das atividades-fim da instituição.
§ 4" A dotação referida no caput deste artigo será
realizada segundo critério de proporcionalidade do valor do patrimônio em relação às despesas realizadas
pela instituição com recursos do tesouro, no ano anterior ao d,! promulgação desta Lei.
§ 5' E vedado à universidade federal alienar seu
património próprio. exceto para aquisição, no mesmo
exercício fiscal, de outro bem de valor comprovadamente idêntico ao do alienado ou maior do que este,
ou ainda, em casos excepcionais. mediante autorização
expressa do Ministério da Educação, concedida à vista
de petição fundamentada da instituição requerente, na
forma da lei.
§ 6" . A alienação de património próprio da universidade federal, na forma do disposto no parágrafo 5"
deste artigo, depende de aprovação de dois terços do
Conselho Univesitário da instituição.
Art. 77. O estados e municípios ajustarão sua legislação do ensino ao disposto nesta Lei.

TÍTULO X
Disposições gerais e transitórias
Art. 78. Os Conselhos de Educação poderão autorizar experiências pedagógícas, com regimes diversos
dos prescritos na presente lei, assegurando a validade
dos estudos assim realizados.
Art. 79. A transferência de alunos de um para outro estabelecimento, inclusive de escola de outro país,
será regulada pelos Conselhos de Educação competentes.
Art. 80. O ensino ministrado nos estabelecimentos
militares é regulado por lei específica.
Art. 81. As questões suscitadas pela transição entre
o regime até agora vigente e o instituído pela presente
lei serão resolvidas pelo Conselho Federal de Educação.
Art. 82. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 83 Revogam-se as disposições em contrário.

da União para "legislar sobre as diretrizes e bases da
educação nacional". Até essa data a referida expressão
não fazia parte da terminologia pedagógica nem da terminologia jurídica corrente. O enunciado da Carta de
1946, mantido na Constituição de 1967-69 em seu art.
8", XIV assim como no projeto de Contituição, na votação em 1" turno, manteve o mesmo teor que diz:
Art. 25. Compete a União:

IX - educação. cultura, ensino e desporto.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
deve estabelecer o para quê, isto é, os fins da educação
indicando, para todo o país, os rumos a serem seguidos.
Concomitantemente deve determinar os meios adequados poara se atingir os fins colimados, ou seja. as formas
como deve ser organizada a educação em todo o teritório nacional.
Ora, indicar os rumos implica não apens levar em
conta a situação existente mas antever para onde se
quer caminhar, ou seja, delinear o tipo de sociedade
que se quer construir a partir do desenvolvimento das
condiçóes presentes.
Cumpre, assim, considerar a educação em sua estreita
relação com a sociedade no processo de desenvolvimento histórico.
Nesse contexto, a forma principal e dominante de
educação passa a ser a educação escolarizada. Frente
a ela a educação difusa e a sistemática embora não
deixando de existir perde relevência e passa a ser aferida
pela determinação da forma escolarizada. A educação
escolar representa, pois. em relação à educação extraescolar, a fonna mais desenvolvida, mais avançada. E
como é a partir do mais desenvolvido que se pode compreender o menor desenvolvido, é a partir da escola
que é possível compreender a educação em geral e não
o contrário. Parafraseando Marx, se não é possível compreender a renda imobiliária sem o capital mas é possível compreender a capital sem a renda imobiliária, dirse-ia que, na sociedademoderna, não é possível compreender a educação sem a escola, mas é possível com. preender a escola sem a educação.
À luz da concepção acima explicitada, compreende-se
que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
como indica em seu enunciado, tratará por certo da
educação globalmente considerada. Mas nesse tratamento avultará a educação escolar por ser esta a forma
mais desenvolvida e, portanto, ponto de referência para
a determinação das demais modalidades de educação.
Em nosso País, defrontamo-nos, pois, com um duplo
desafio:
I') considerando-se que se quer conseguimos ainda
universalizar a educação básica, este é o primeiro desafio a ser vencido;
2') considerando-se buscamos, como o texto da nova
Constituição indica em vários dos seus dispositivos,
construir uma sociedade em que estejam superadas as
desigualdades, cabe vencer o desafio de se construir
um sistem nacional de educação unificado que garanta
a todos os brasileiros uma educação com o mesmo pa-

drão de qualidade.
A nova LDB deverá se converter, ela própria num
adequado instrumento para se enfrentar ambos os desafios acima referidos.
Diante da importância do presente projeto esperamos
contar com o apoio dos ilustre Pares, votando favorave[men te para a aprovação da medida pleiteada.
Sala das sessões, de de 1988. - Octávio Elísio.

Justificação
O presente projeto está fundamentado no estudo elaborado pela Associação Nacional de Pós-Graduação
e Pesquisa (ANPED), apresentado durante a XI Reunião anual da Instituição realizada em Porto Alegre,
de 25 e 29 de abril do corrente ano.
Os dados para elaboração da proposta de uma nova
lei de diretrizes e bases estão em sintonia com os princípios e fundamentos da educação nacional do projeto
de constituição na fase da Comi ssão de Sistematização.
Assim procuramos em primeiro lugar adequá-lo ao texto constitucional da votação de I' turno.
A expressão "diretrizes e bases" foi introduzida no
vocabulário educacional pela Constituiç'lo de 1946,
através do art. 5", inciso XV, alínea d, a competência
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CAPÍTULO UI
Da educação da cultura
e do desporto
Art. 211. A União, os estados. o Distrito Federal
e os municípios organizarão em regime de colaboração
seus sistemas de ensino.
§ 1" A União organizará e financiará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, e prestará assistência
técnica e financeira aos estados. ao Distrito Federal
e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade
obrigatória.
§ 2" Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar.
Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca
menos de dezoito e os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo da
receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transfêrencias, na manutenção e desenvol-

vimento do ensino.
§ I" A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos
municípios, ou pelos estados aos respectivos Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto
nestc artigo, receita do governo que a transferir.
§ 2" Para efeito do cumprimento do disposto do
caput deste artigo. serão considerados os sistemas de
ensino federal estadual e municílPio e os recursos aplicados na forma do art. 213.
§ 3' A distribuiç~io dos recursos públicos assegurará
prioridade ao atendimento das necessidades do ensino
obrigatório, nos tennos do plano nacional de educação.
§ 4" Os programas suplementares de alimentação
e assistência à saúde previstos no art. 208, VII, serão
financiados com recursos provenientes dc contribuições
sociais e outros recursos orçamentários.
§ 5° O ensino fundamental público terá como fonte
adicional de financiamento a contrribuição social do
salário-educação, recolhida, na forma da lei, pelas empresas, que dela poderão deduzir a aplicação realizada
no ensino fundamental de seus empregados e dependentes.
Art. 213. Os recursos públicos serão destinados
às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em
lei que:
I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem
seus excedentes financeiros em educação;
I l - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ali
ao poder público, no caso de encerramento de suas
atividades.
§ l' Os recursos de que se trata este artigo poderão
ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta
de vagas e cursos regulares de rede pública na localidade
da residência do educando, ficando o poder público
obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua
rede na localidade.
S 2' As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do poder público.

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
Art. 60. Nos dez primeiros anos da promulgação
da Constituição, o poder público desenvolverá csforços
com mobilização de todos os setores organizados da
sociedade e com a aplicação de pelo menos, cinqüenta
por cento dos recursos a que se refere o art 212 da
Constituição para eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental.
Parãgrafo único. Em igual prazo, as universidades
públiucas descentralizarão suas atividades de modo a
estender suas unidades de ensino superior as cidades

de maior densidade populacional.
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REQUERIMENTO DO AUTOR DE ANEXAÇÃO
DE EMENDA

Brasília, lS de dezembro de 1988
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Senhoria a gentileza de providenciar
o andamento da emenda em anexo, de minha autoria.
como emenda do autor ao Projeto de Lei n' 1.258.
Agradecendo a atenção que serã dispensada ao meu
pedido, subscrevo-me,
Atenciosamente,
. - Oetávio Elísio,
PROJETO DE LEI N'
, DE 1988
(Do Deputado Octávio Elísio)
Fixa as diretrizes e bases da Educação Nacional.
O Congresso Nacional decreta:
TÍTULO I
Dos fins da educação
Art. 1'" A educação nacional:
a) inspirada nos ideais de igualdade e de liberdade,
tem por fim a formação de seres humanos plenamente
desenvolvidos, capazes, em conseqüência, de com-

preender os direitos e deveres da pessoa humana, do
cidadão, do Estado e dos dife[entes organismos que
compõem a sociedade;
b) inspirada nos ideais democráticos, visa colocar
cada cidadão brasileiro na condi"ão de poder ser governante e de controlar quem governa;
c) inspirada nos ideais de solidariedade humana
promoverá o fortalecimento da unidade nacional e ~
solidariedade internacional, assim como a preservação,
difusão e expansão do patrimônio cultural da humanidade;
d) inspirada nos ideais de bem-estar social, tem por
objetivo o preparo dos indivíduos para o domínio dos
recursos científicos e tecnOlógicos que lhes permitam
utilizar as possibilidades do meio em função do bem
comum.
TÍTULO II
Do direito à educação
. Art. .2' ~ educação é direito de todos e será promoVIda e mcentlvada por todos os meios legítimos disponíveis na sociedade.

Art. 3" O direito à educação é assegurado pela instituição de um sistema nacional de educação mantido
pelo poder público, gratuito em todos os níveis, aberto
e acessível a todos os brasileiros.
TÍTULO III
Do dever e da liberdade de educar
Art. 4' A educação é dever do Estado e é livre
à ~niciativa particular, observado o disposto na presente
leI e as normas que, em decorrência, vierem a ser estabelecidas pelas autoridades competentes,
TÍTULO IV
Do sistema nacional de educação
Art. 5° Haverá no país um sistema nacional de educação constituído pelos vários serviços educacionaos desenvolvidos no território nacional, intencionalmente
reunidos de modo a formar um conjunto coerente, conforme o disposto na presente lei.
Art. 6' O sistema nacional de educação articulará
as redes públicas federal, estadual, municipal e a particular nos dIferentes graus, modalidades e tipos de educação.
Art. 7" A União, os Estados, o Distrito Federal
c os Municípios organizarão, em regime de colaboração,
a educação pública, com observância da presente lei.
§ l' A União desenvolveram preferencialmente a
educação de terceiro grau;
§ 2" Os Municípios desenvolverão preferencialmente a edu?ação anterior ao 1<' grau c a de l' grau.
Art, 8' E da competência da Uunião autorizar e
supervisionar o funcionamento dos estabelecimentos
particulares de 3' grau.
Parágrafo único. Aos estados que mantenham rede
de 3" grau própria com funcionamento regular, poderá
ser delegada a competência referida ncstc artigo.
Art. 9' E da competéncia do Estado e do Distrito
Federal autorizar e supervisionar o funcionamento dos
estabelecimentos municipais e particulares de educação

anterior ao l' grau, de l' e de 2" graus.
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TÍTULO V
Da administração da educação
e dos conselhos de educação
Art. 10. Às instituições de educação mantidas pela
União serão administradas pelo Ministério da Educação, observadas as disposições da prescntc lei e as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Educação.
Art. 11. O Conselho Federal de Educação, órgão
normativo a nível nacional, será constituído por trinta
membros, nomeados pelo Presidente da República,
com quatro anos de mandato, escolhidos da seguinte
forma:
- um terço, por indicação do Ministro da Educação;
- um terço, por indicação da Câmara Federal;
- um terço, por indicação das entidades representativas do magistério.
§ I' De dois em dois anos cessará o mandato de
mctade dos membros do Conselho, permitida a recondução por uma só vez. Ao ser construído o Conselho,
metade de seus membros terá mandato de apenas dois
anos.
§ 2" Para o bom exercício de suas funções, o Conselho Fcdcral de Educação contará com orçamento próprio aprovado pelo Congresso Nacional e gozará de
autonomia econômica, financeira e administrativa.
Art. 12. As instituições de educação mantidas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios
serão administrados pelas respectivas Secretarias de
Educação, obedecidas as disposições desta lei e as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Educação
e pelos Conselhos de Educação dos Estados ou do Distrito Federal.
Art. 13. As entidades privadas administrarão suas
instituições educacionais com observância da presente
lei e das normas fixadas pelo CEE, no caso dos estabelecimentos de 3.. grau, e pelos C.E.E" no caso dos estabelecimentos que atuam nos demais graus.
Art, 14. Os Conselhos Estaduais de Educação organizados por leis estaduais exercerão as atribuições

que esta lei lhes consigna.
Art. 15. As linhas mcstras da administração da
educação serão definidas no Plano Nacional de Educação e nos Planos Estaduais aprovados de quatro em
quatro anos pelos respectivos Conselhos de Educação.
TÍTULO VI
Da educação básica
Art. 16. A educação básica tem por objetivo geral
o desenvolvimento unilateral dos educandos de modo
a torná-los aptos a participar ativamente da sociedade.
Art. 17. A educação básica compreende três ctapas: pré-escolar ou educação anterior ao ensino fundamentai, de zero a scis anos; educação fundamental ou
I" grau a partir dos seis anos e com duração de 8 anos;
c o ensino médio ou 29 grau com duração mínima de
3 anos.
Art. 18. Os poderes públicos providenciarão para
que as escolas progressivamente sejam convertidas em
centros educacionais dotados de toda a infra-estrutura
física, técnica e de serviços necessária ao desenvolvimento da educação básica.
Art. 19. A educação escolar de 1.. e 2" graus será
organizada por séries anuais ··ébrrcspondendo, a uma
carga horária mínima de 800 hóras anuais distribuídas
em um ano letivo de, no mínimo, duzentos dias letivos
de trabalho escolar efetivo, sendo a jornada diária de
pelo menos quatro horas, excluído o tempo reservado
para rccreio c mercnda.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a hora de trabalho escolar terá a duração de sessenta
minutos.
Art. 20. A verificaç>lo do rendimento escolartanto
no l' como no 2' grau a cargo dos estabelecimentos
de ensino, conforme o disposto nos respectivos regimentos devidamente aprovados pelo Conselho de Educação a que estiver subordinado.
Art. 21. Os alunos portadores de deficiência física
ou mentais c os que se encontrem em atraso conside"
rável quanto à idade regular de matrícula deverão receber tratamento especial, de acordo com as normas fixadas pelos Conselhos de Educação competentes.
Art. 22. Para aqueles que não tenham seguido ou
concluído a educação escolar de l' e 2' graus na idade
própria será organizado ensino regular específico, além
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do ensino supletivo que abrangerá cursos e exames,
conforme as normas baixadas pelos Conselhos de Educação competentes.
Art. 23. Caberá aos estabelecimentos escolares expedir os certificados de conclusão de série e os diplomas
ou certificados de conclusão de l' e 2' graus, regular
ou supletivo.
Art. 24. As empresas onde trabalham menores em
idade escolar estão obrigadas a adequar os horários
de trabalho, inclusive reduzindo a jornada em até duas
horas diárias, a fim de possibilitar a freqüência dos
mesmos às escolas.
CAPÍTULO I
Da educação anterior ao primeiro grau
ou pré-escolar
Art. 2S. Cabe à família escolher o tipo de educação
anterior ao 1" grau que deve dar a sens filhos.
Art. 26. A organização da educação anterior ao l'
grau na forma escolar não é obrigatória, mas é dever
do Estado instituir escolas desse nível para atender ã
demanda da população.
Art. 27. A educação escolar anterior ao 1" grau tem
por objetivo geral o desenvolvimento harmonioso das
crianças nos aspectos físico, emocional e intelectual.
nes~e último aspecto terá como objetivo específico, espeCIalmente na fase dos quatro aos seis anos de idade,
a aquisição dos hábitos psicofísicos necessários à realizaç>lo do trabalho intelectual.
28. A educação escolar anterior ao l' grau será
m1l11strada em instituições públicas ou particulares.
A~. 29.. As instituições particulares de educação
a?tenor ~o I" grau só poderão funcionar mediante préVIa auton~ação e co,,:! supervisão dos órgãos próprios
da respecllva secretana estadual de educação.
Art. 30. As empresas que tenham a seu serviço
~>les de menores de sete anos serão obrigadas a orgamzar e manter, por iniciativa própria ou em cooperação
com os poderes públicos, estabelecimentos de educação
anterior ao 10 grau.
Art. 31. Cabe aos Conselhos Estaduais de Educação estabelecer as normas de organização e funcioname~t? das instituições de educação anterior ao 1" grau,
defmmdo O seu caráter, objetivos e a abrangência de
sua ação.

.A:!.

CAPÍTULO II
Da educação escolar de l' grau
ou ensino fundamental
Art 32. A educação escolar de l' grau é obrigatória
a partn dos sete anos, deve ser ministrada na língua
nacional c tem por objetivo geral o desenvolvimento
unilateral dos educandos de modo a torná-los aptos
a compreender as leis que regcm a natureza e as relações
sociais próprias da sociedade contemporânea.
Parágrafo único. É assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos
próprios de aprendizagem.
Art. 33. Os currículos das escolas de l' grau abrangerão obrigatoriamente o cstudo da língua nacional,
matemática, ciências naturais e ciências sociais.
§ l' O Conselho Federal de Educação fixará as matérias comuns de âmbito nacional, definindo seus objetivos e amplitude;
§ 2' Os Conselhos de Educação dos Estados e do
Distrito Federal estabelecerão as nonnas para a organização dos currículos nas escolas sob sua jurisdição;
§ 3" Pautando-se nas normas dos Conselhos de
Educação, cada escola organizará o currículo pleno,
estabelecendo a organização e seqüência dos estudos
por séries anuais.
Art. 34. A educação escolar de l' grau terá a duração de oito anos letivos.
CAPÍTULO III
Da Educação Escolar de 2' Grau
ou Ensino Médio
Art. 35. A educação escolar de 2' grau será ministrada apenas na alíquota nacional e tem por objetivo
geral propiciar aos adolescentes a formação polit~cnica
necessária à compreensão teórica e prática dos fundamentos científicos das múltiplas técnicas utilizadas no
proccsso produtivo.
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Art. 36. Para ingresso na educação escolar de 2'
grau será exigida a conclusão do ensino de l' grau ou
de estudos equivalentes.
Art. 37. Os currículos das escolas de 2" grau abrangerão obrigatoriamente além da língua nacional, o estudo teórico-prático das ciências c da matemática, em
íntima vinculação com o trabalho produtivo.
Parágrafo único. As escolas de 2' grau disporão de
oficinas práticas organizadas preferencialmente como
unidades socialmente produtivas.
Art. 38. O Conselho Federal de Educação fixará
as normas gerais de organização curricular e os Conselho de Educação dos Estados e do Distrito Federal
procederão à adequação dessas normas às especificidades das respectivas regiões.
Art. 39. Com base na orientação dos Conselhos de
Educação, as unidades escolares organizarão o sem currículo pleno.
§ 10 As escolas tomarão as medidas necessárias para articular, no plano curricular, a experiência prática
dos alunos já vinculados ao trabalho socialmente produtivo.
§ 2' Os poderes públicos envidarão esforços para
cumprir o disposto no inciso VI do artigo 208 da Constituição Federal, ampliando a oferta de ensino noturno
regular nas escolas públicas, adequando-o às condições
do educando.
Art. 40. A educação escolar de 2' grau terá a duração de três anos letivos.
Art. 41. Os poderes públicos tomarão as providências para, progressivamente, universalizar a educação
de 2' grau ampliando (para onze anos) a oferta de ensino
gratuito obrigatório.
CAPtruLOIV
Gestão Democrática das Escolas
de l' e 2' Graus
Art. 42. A" escolas públicas c particulares devem
procurar desenvolver suas atividades de ensino dentro
do espírito democrático e participativo, incentivando
a participação da comunidade na discussão e implantação da proposta pedagógica.
Parágrafo único. Serão incentivadas as associações
de professores c especialistas, os grêmios estudantis e
Associações de Pais.
Art. 43. Nas escolas públicas seráo formados os
Conselhos Escolares e a direção será escolhida por eleição na comunidade escolar.
TÍTULO VII
Da Educação de 3' Grau
Arl. 44. A educação de 3' grau tem por objetivos
a pesquisa, o desenvolvimento das ciências, letras e
artes, e formação de profissionais de nível uoiversit,\rio
e a difusão e discussão sistemática de eultura superior
aberta à participação de toda a população.
§ 1" As universidades públicas integram um sistema
educacional articulado em seus diferentes níveis, devendo se ocupar preferencialmente do cnsino público básico, na capacitação e recapacitação de professores, dando atenção especial aos cursos de licenciatura.
§ 2' Comprometida com o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, as universidades estão integradas ao sistema de pesquisa científica e tecnológica e comprometidas na prestação de
serviço à sociedade.
Art. 45. A educação de 3' grau abrangerá, além
do ensino superior destinado à formação de profissionais de nível universitário, a organização da cultura
superior destinada à difusão e discussáo dos grandes
problemas que interessam ao conjunto da população.
Art. 46. A educação de 3' grau será desenvolvida
preferencialmente em universidades.
Art. 47. As instituições de educação dc 3' grau poderão ministrar os scguintcs cursos:
a) de graduação;
b) de pós-graduaçáo;
c) de especialização. aperfeiçoamento e extensão.
Parágrafo único. Além dos cursOs mencionados, as
instituições organizaráo sistematicamente eventos abertos à participação de toda a população, destinados ã
difusão e discussão de cultura.
Art. 48. Cabe ao Conselho Federal de Educação
fixar o currículo mínimo e a duração mínima dos cursos
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superiores correspondentes a profissões reguladas cm
lei.
Parágrafo único. As universidades e faculdades isoladas públicas, nos termos do inciso VI do artigo 208
da Constituição Federal, envidarão esforço para ampliar a oferta de ensino noturno, adequando-o às condições do educando.
Art. 49. A organização e o funcionamento das universidades serão disciplinados em estatutos e em regimentos próprios, os quais serão submetidos à aprovação
do Conselho de Educação competente.
Parágrafo único. A aprovação dos regimentos das
unidades universitárias passará à competência da nniversidade, quando esta dispuser de Regimento Geral
aprovado na forma indicada.
Art. 50. A organização e o funcionamento dos estabelecimentos isolados de educação de 3' grau serão disciplinados em rcgimcntos, cuja aprovação deverá ser
submetida ao Çonselho de Educação competente.
Art. 51. Os Estatutos e Regimentos disporão sobrc
a organização dos cursos e respectivos currículos; o regime didático e escolar; a organização dos eventos de
cultura; as unidades pedagógicas; de pesquisa c administrativas; a indicação de seus dirigcntes; os órgãos cole·
giados; a carreira docente; a organização discente e
seus órgãos de representação; as normas disciplinares
e demais disposições necessárias ao bom funcionamento
das instituições de educação de 3' grau.
Art. 52. O Conselho Federal de Educaçáo, após
inquérito administrativo, poderá suspender o funcionamento de estabelecimento de educação de 3" grau ou
a autonomia da universidade por motivo de infringência
desta lei ou dos próprios estatutos ou rcgimentos, nomcando diretor ou reitor "por tempore" .
TÍTULO VIII
Do compromisso com
o Ensino noturno

Art. 53. As escolas públicas c comunitárias estão
comprometidas com a oferta de ensino noturno de 2'
e 3' graus, obedecidos os seguintes princípios;
I - garantia do mesmo padrão de qualidade entre
os cursos diurnos e noturnos, em termos de conteúdo,
condições físicas, equipamentos e qualificação doccnte;
II - horários e duração da jornada diária compatíveis
com as especificidades dos alunos trabalhadores, sem
comprometer os padrões de qualidade.
III - necessária flexibilidade na organização dos calendários e nas ofertas curriculares, admitindo matrículas por disciplina;
IV - implantação de processo permanente de avaliação da proposta pedagógica, com a participação dos
alunos;
V - atendimento ao estudante-trabalhador. através
de programas de alimentação, saúde e material escolar,
a serem financíados pela União através de recursos orçamentários e de scguridade social.
Parágrafo único. Para efeito do disposto no artigo
19, a hora de trabalho escolar terá duraçáo de quarcnta
e cinco minutos.
TíTULO IX
Dos Professores e Especialistas
Art. 54. A formação de professores e especialistas
para a educação básica será feita regularmente em nível
de 3' grau, através de cursos de graduação ou pós-graduação resultantes da articulação entre as Faculdades
ou Centros correspondentes aos diferentes componentes curriculares, e a Faculdade ou Centro de Educação.
Parágrafo único. Admitir-sc-á a formação de professores as quatro primeiras séries do 1" grau em cursos
de 2" grau organizados de modo a garantir a comprecnsáo teórico-prática dos fundamentos e procedimentos
que caracterizam o trabalho pedagógico nas séries iniciais da educação escolar de l' grau.
Art. 55. Os currículos dos cursos de formação de
professores e especialistas serão organizados pelos estabelecimentos a partir das normas baixadas pelos competentes Conselhos de Educação.
Art. 56. As condições para o exercício do magistério a nível de 3' grau serão reguladas nos Estatutos
c Regimentos das respectivas instituições de educação
de 3' grau.
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Art. 57. O provimento dos cargos iniciais da carreira do magistério nas instituições oficiais será feito
mediante concurso público de provas e títulos.
Art. 58. Nos estabelecimentos particulares de educação e admissão e a carreira de professores e especialistas obedecerão às disposições desta lei, às normas
que obrigatoriamente devem constar dos respectivos
regimentos e ao regime das leis do trabalho.
Art. 59. O Ministério da Educação, por proposta
do Conselho Federal de Educaçáo, encaminhará projeto de lei estabelecendo a carreira nacional dos professores c especialistas em educação.
TÍTULO X
Dos Recursos para a Edueação
Art. 60. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito por eento e os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios, vinte e cinco por cento, no mínimo,
da receita resultante de impostos, inclusive a proveniente de transferências, na manutenção c desenvolvimento do ensino.
Parágrafo único. Os recursos destinados à manutençáo e desenvolvimento de ensino resultantes da aplicação dos percentuais referidos neste artigo, conforme
dispõe o artigo 212 da Constituiç,Io Federal, visam assegurar preferencialmente o cumprimento do preceito de
escolarização obrigatória.
Art. 61. Os recursos mencionados no art. 580riginar-sc-áo, na União. da receita de impostos que venha
a arrecadar, nos Estados, no Distrito Federal c nos
Municípios, das respectivas receitas de impostos que
venham a arrecadar, bem como das que lhes venham
a ser trasferidas.
§ l' A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não é considerada, para efeitos do cálculo previsto
no art. 58, receita do governo quc a .transferir.
§ 2' São excluídos da receita de impostos mencionada
no caput deste artigo os recursos oriundos:
a) de operaçóes de crédito internas ou externas;
b) de entradas compensatórias, no ativo e passivo
financeiros, quando relativas à receita de impostos;
c) do Fundo de Investimento Social - Finsocia!. do
salário-educação e outras Contribuições sociais ou parafiscais que venham a ser criadas.
Art. 62. Para a fixação dos valores correspondentes
aos percentuais mínimos estabelecidos no art. 59 desta
lei, serão consideradas a receita e a despesa estimadas
na Lei de Orçamento Anual, ajustadas, quando for
o caso, por abertura de créditos adicionais com base
no eventual excesso de arrecadação.
§ I' na hipótese de abertura de crédito adicional por
eventual excesso de arrecadação não serão consideradas
a receita e a despesa estimadas, adotando-se como critério de cálculo:
I. Os valores relativos à receita:
a) na data de seu crédito financeiro junto ao Tesouro
Nacional, quando se tratar de receita da União, na
forma do art. 59.
h) na data de seu crédito financeiro aos respectivos
Tesouros dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípios, quando se tratar de receitas das Unidades Federadas ou dos Municípios, na forma do art. 59 nelas
incluídas as transferências que vierem a receber;
II - Os valores relativos às despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino;
a) na data de sua execução financeira pelos ministérios competentes. qUando se tratar de dispêndios da
União;
b) na data de sua excução financeira pelas Secretarias
de Educação dos Estados. do Distrito Federal ou dos
Municípios, quando se tratar de dispêndios das respectivas Unidades Federadas ou municípios, destes excluídas as transferências.
c) na data de seu crédito financeiro junto às Secretarias de Educação dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, quando se tratar de transferências
da União às Unidades Federais ou aos Municípios, ou
de transferências dos Estados aos respectivos Municípios.
§ 2" Para efeito dos cálculos dos percentuais previstos no art. 58, os quantitativos referidos no parágrafo
anterior serão corrigidos mensalmente conforme, a Ta-
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xa de variação das Obrigações do Tesouro Nacional
(OTN), oU título que o substitua.
§ 30 A difcrcnça entre a receita efetivamente realizada, quando resultem ou não-atendimento dos percentuais IIÚnimos obrigatórios determinados no ar!. 58 será
apurada e corrigida em valores reais. nos termos deste
artigo, durante os dois últimos trimestres do exercício
fiscal e, ainda havendo diferenças, estas serão compensadas. iqualmente em valores reais. no exercício seguinte.
Ar!. 63. Os recursos previstos no ar!. 58 desta lei
destina-se-ão à manutenção c dcsclvolvimento do ensino em todos os graus. regular ou ministrado pela via
supletiva. incluídos o ensino pré-escolar, o ensino especial destinado aos portadores de deficiências. e de pósgraduação. nas escolas públicas, de modo a garantir:
a) oferta de vagas para propiciar à população o acesso à educação escolar. com prioridade no atendimento
da escolaridade completa do ensino obrigatório. nos
termos do art. 208 e seus incisos da Constituição.
b) melhoria da qualidade do ensino e condições ade-

b) as que decorram da manutenção de pessoal inativo, não estatutário nem originário de instituições de
ensino. em razão de aposentadoria.
Art. 65. A prestação de assistência técnica c financcira da União, prevista no § 10 do art. 211 da Constituição Federal, fica condicionado ao efetivo cumpriméto pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios do disposto nesta lei, sem prejuízo de outras
cominações legais.
Art. 66. Os órgãos e entidades integrantes dos sistemas de planejamento e orçamento detalharão seus
programas de trabalho, de modo que as ações. definidas
nesta lei como de manutenção" desenvolvimento do
ensino. sejam identificadas em seus aspectos operacionais, a nível de subprojeto e subatividade orçamentários. para efeito de consideraç"o nas fases da elaboração e execução do orçamento.
Art. 67. Os órgãos centrais dos sistemas de planeja-

outro fim. ressalvado o disposto no § l' deste artigo
e nos §§ I' e 2.'" do art. 71.
§ 3' É vedada a criação ou manutençáo, pelo poder
público, de sistemas de recolhimento do salário-educação que permitam ao contribuinte optar pela destina-

mento e orçamento e administração financeira, contabi-

quadas de formação. exercício e remuneração do magis-

rar e divulgar para o público os resultados que visem
dar cumprimento ao disposto nesta lei no que se refere
às despesas com a manutenção e desenvolvimento do
ensino.
§ I" OS resultados referidos no capnt deste artigo
serão de domínio público e divulgados na data de aprovação da Lei de Orçamento Anual e ao final de cada
trimestre do exercício fiscal.
§ 2' Compete ao ministro de Estado da Educação,
no âmbito da União, e aos Secretários de Educação,
no âmbito dos respectivos Estados, Distrito Federal
e Municípios, diligenciar para que se dê cumprimento
ao disposto no caput deste artigo e em seu § 1"
Art. 68. Compete ao poder público proceder, trimestralmente. à ampla divulgação da aplicação dos recursos públicos destinados à educação.
§ l' A dilvulgação referida no caput deste artigo:
a) é da competência do Ministro da Educação no
que se refere a despesas realizadas pela União e será
feita mediante publicação das informações pertinentes
no Diário Oficial da União e em pelo menos um periódico de grande circulação nacional;
b) é da competência dos Secretários da Educação
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no
que se refere a despesas realizadas pelos respectivos
Estados. Distrito Federal c Municípios, c será feita mediante publicação das informações pertinentes no Diário
Oficial e em periódico de grande circulação na unidade
federada;
c) incluirá relação nominal das entidades de ensino
sem íins lucrativos beneficiadas com recursos públicos,

1, Ile 111 do caput deste artigo. suspensão temporária
ou isenção de recolhimento do salário-educação.
Art. 72. A alíquota do salário-educação será definida por ato do Poder Executivo. sendo seu valor determinado em função da reccita cstimada de tal forma
que esta corresponda a 115 (um quinto) da soma das
dcspcsas realizadas pela União, pelos estados e pelos
munícipios com o ensino público de l' grau no ano
anterior ao da promulgação desta lei. deduzidas destas
despesas aquelas efetuadas com recursos do salãrio-educação.
Parágrafo único. A alíquota do salário-educação
poderá ser reajustada a maior. por ato do Poder Executivo, a cada cinco anos contados da data da promulgação
desta lei, sempre que sua receita for inferior ao índice
estabelecido no capnt deste artigo, calculado no ano
anterior ao do reajuste.
Art. 73. O montante da arrecadação do salário-educação, em cada Estado. Município. Território e no
Distrito Federal sera creditado:
a) 25% (vinte c cinco por cento) em favor do Ministério da Educação, dominado quota federal;
b) 60% (sessenta por cento) em favor da Secretaria
da Educação do respectivo Estado. Território ou Distrito Federal. denominado quota estadual;
c) 15% (quinzc por cento) em favor da Secretaria
de Educação do respectivo município, denominado
quota municípal.
§ l' Os recursos da quota federal serão aplicado:
a) em programas. de iniciativa própria do ministério,
de formação e aperfeiçoamento de docentes para a escola de l' grau e de pesquisas, versando sobre este nível
de ensino, sendo vedado seu uso para empréstimos,
concessão de bolsas, auxílios ou transferências a instituiçõcs de ensino particular.
b) em transferência aos estados, aos territórios e ao
Distrito Federal. segundo critérios determinados pelo
Plano Nacional de Educação. que levem em consideração o respectivo déficit de escolarização obrigatória
e O valor da respectiva quota estadual.
§ 2' O valor total das transferências referidas na
alínea b, do § l' deste artigo não poderá scr inferior
a 4/5 (quatro quintos) do montante da quota federal.
§ 3' Os recursos da quota estadual serão aplicados:
a) nos Estados e no Distrito Federal. na manutenção
e desenvolvimento do ensino público de I' grau, de
acordo com os planos dc aplicação aprovados pelos
respectivos Conselhos de Educação.
b) nos estados, em transferência aos respectivos municípios, segundo critério que levem em consideração
o respectivo déficit dc escolarização obrigatória e o valor
da respectiva quota municipal.
§ 4' O valor das transferências mencionadas na alínea b do § 3' deste artigo poderá ser inferior a 113
do montante da quota estadual somado ao valor das
aplicações diretas realizadas pelas empresas, no Estado.
§ 5" Os recursos da quota municipal serão aplicados
em programas de manutenção e desenvolvimento do
ensino de l' grau, aprovado pelos respectivos Conselhos
de Educação no caso de municípios de portc médio
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tério.
Parágrafo único. Nos termos do ar!. 213 da Constituição Federal. os recursos públicos poderão ser destinados às escolas comunitárias definidas no art.
Art. 64. São despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino todas as que se façam, dentro
ou fora das instituições de ensino, com vistas ao disposto
neste artigo, desde que as correspondentes atividades
cstejam abrangidas pelas disposições da presentc lei
e suas normas conexa se sejam supervisionadas pelos
competentes sistemas de ensino, ou ainda as que:
I - resultam em bens ou serviços que se integram
nas programações de ensino;
II - consistam em levantamentos estatístiCos. estudos e pesquisas levados a efeito em instituições integrantes dos sistemas de ensino;

111 - corrcspondam à amortização e ao custeio de
operações de crédito destinadas ao financiamento de
progamações de ensino. nos termos do caput deste parágrafo e de sua alínea a;
IV - importem em concessões de bolsas de estudo
a alunos regularmente matriculados na rede pública dos
sistemas de ensino ou resultem em despesas na forma
do parágrafo primeiro do art. 213 da Constituição Federal;
V -assumam a forma de atividades-meio de estabelecimento de normas. gestão, supervisão, controle. fiscalização e outras, necessárias ao regular funcionamen~

to dos sistemas de ensino;
VI - decorram da manutenção de pessoal inativo.
estatutário, origim\rio das instituiçôes de ensino, em
razão de aposentadoria.
Parágrafo único.

Estão excluídas das despesas com

a manutenção e desenvolvimento do ensino;

a) as que sejam custeadas com recursos não-oriundos
de impostos, nos termos do § 2' do art. 59;
b) as quc importem cm assistência social, mesmo
quando ligadas ao ensino. compreendendo as de custeio
de alimentação. livros e demais materiais didáticos,
transporte. assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica e outros similares fornecidos a alunos,
docentes ou funcionários dos sistemas de ensino;
c) as que importem em assistência hospitalar, mesmo
quando ligadas ao ensino. inclusive os gastos com hospitais universitários que não sejam estritamente indispen-

sáveis às atividades de ensino;
d) as que consistam em levantamentos estatísticos,
estudos e pesquisas realizadas em instituiçôes que não
integram os sistemas de ensino;
e) as que importem em concessão de bolsas de estudo
e alunos regularmente matriculados na rede particular
dos sistemas de ensino. exceto se amparadas pelo disposto no § 1" do art. 213 da Constituição Federal;
f) as que se traduzam em subvenções, instituições
privadas de caráter assistencial ou cultural;
g) as que se destinem à formação específica de quadros para a administraçt'io pública~ seJam civis, militares

ou diplomáticos, bem como as efetuadas com instituições de ensino de 1" e 2" graus propedêuticos a esta
formação;

lidade e auditoria. em suas áreas de atuação. estabelecerão mecanismos e meios de gerenciar, controlar ~ apu-

assim como os quantitativos a elas destinados e suas

respectivas finalidades;
d) incluirá indicação das despesas com bolsas de estndo. discrimando-se os recursos e o número de bolsas
por instituição em que estiverem matriculados os alunos
beneficiados.
§ 2' Constitui crime de responsabilidade da autoridade competente o não-cumprimento do disposto nos
arts. 64 e 65 desta lei.
Art. 69. Na publicação dos balanços das entidades
de ensino de fins filantrópicos. referida no ar. 65 §
1'. item cserá realizada:
a) em periódico de grande circulação nacional, em
se tratando de instituição de educação superior;
b) em periódico de grande circulação no Estado no
qual se situa a instituição, caso esta desenvolva atividades de ensino pré-escolar, de I' e 2' graus.
Art. 70. O ensino público fundamental terá como
fonte adicional de financiamento o salário-educação,
recolhido na forma desta lei pelas empresas. que poderão deduzir desta contribuição a aplicação realizada com
ensino fundamental de seus empregados e depedentcs.
I' A aplicação dos recursos do salário-educação
pelas empresas. referida no caput deste artigo, é restrita

*

à manutenção de escolas prôprias de I'" grau, destinadas

a seus empregados e dependentes. e gcridas paritariamente por representantes do empregador e dos trabalhadores.
§ 2" Os recursos de trata o caput deste artigo serão
aplicados exclusiva e diretamente no ensino fundamental público, sendo vedade sua utilização para qualquer

ção a ser dada aos recursos, ressalvada a hípotese prevista no § [, deste artigo.

Art. 71. O salário-cducação incidirá sobre:
I - a receita bruta das empresas públicas e privadas
que realizem venda de mercadorias. bem como das instituições financeiras e entidades seguradouras;

II - O valor do imposto de renda devido. como se
devido. fosse, pelas empresas páhlicas e privadas que
realizam exclusivamente venda de serviços;

III - O excedente financeiro das entidades de ensino
de fins não lucrativos e das entidades assistenciais e
filantrópicas assim de~nidas na forma da lei.
Parágrafo único. E vedado ao poder público conceder. às empresas e entidades mencionadas nos incisos

ou maiores.
§ 6' O órgão ou agência que vier a arrecadar o
salário-educação fará jus a 0,01 % (um décimo de um

por cento) do valor da quota federal, da quota estadual
e da quota municipal, o qual lhe será transferido pela
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União e pelo Distrito Federal ou pelo Estado e respectivo Município, ao final de cada trimestre do exercício.
§ 7' Os créditos de que tratam as alíneas a, b, e
c do caput deste artigo serão efetivados, no máximo,
após 15 dias contados da data da arrecadação dos recursos pela agência ou órgão dela encaregado.
§ 8' As transferências da União aos estados e ao
Distrito Federal, e dos estados aos respectivos municípios serão efetivados, no máximo, após quinze dias
contados da data dos créditos mencionados no § 7' deste
artigo.
§ 9' Ao final do exercício fiscal as diferenças eventualmente existentes para satisfação das proporções mínimas mencionadas nos §§ 2' e 4' deste artigo serão
compensadas no exercício seguinte, corrigidas segundo
as taxas de variação das obrigações do Tesouro Nacional
- OTN, ou título que venham a substituí-lo.
§ 10. As transfcrências mcncionadas neste artigo
ficam condicionadas:
1- no caso de transferências da União aos Estados
e Distrito Federal, à aplicação do percentual mínimo
de 25% da receita de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino nos termos desta lei, apurados
trimestralmente;
II - no caso de transferência dos Estados aos respectivos Municípios, ao disposto nO item I deste parágrafo,
à aprovação do estatuto do Magistério pela Câmara
Municipal e à comprovação do efetivo cumprimento
do dispositivo constitucional que obriga à aplicação do
percentual mínimo de 25% de arrecadação de impostos
c transferência na manutenção c descnvolvimentâ do
ensino.
Ar!. 74. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão fmanceira
e patrimonial.
Art. 75. A União destinará recursos à universidade
federal visando assegurar à instituição:
I - adequada manutenção e expansão das atividades
de ensino pesquisa e extensão:
Il - padrão de qualidade de suas atividades-fim e
seu continuando aperfeiçoamento;
III - democratização das oportunidades de acesso
e de prosseguimento de estudos;
IV - autonomia de gestão financeira e patrimonial.
Arf. 76. O orçamento geral da União consignará,
sob a forma de dotação global, os recursos destinados
à universidade federal, obdecidos os princípios expressos no art. 73 desta Lei, considerado o programa de
desenvolvimento da instituiçãO.
§ l' A universidade federal encaminhará ao Ministêrio da Educação. para informação do Poder Executivo
e do Poder Legislativo, com vistas ao atendimento no
disposto no caput deste artigo e demais providências
cabíveis por parte do Poder Público:
a) a previsão dos rccutsos necessários à execução
de suas atividades-fim, segundo o seu programa de desenvolvimento;
b) os eventuais ajustes da previsão constantes do programa, conforme requerido pelo desenvolvimento de
suas atividades.
§ 2' Os reCl\TSOS do tesouro destinados pela União
à universidade federal durante um exercício fiscal não
poderão ter valores pereentuais inferiores ao montante
que lhe foi transferido no exercício precedente, salvo
se houver ocorrido desativação de curso ou unidade,
e incluirá margem de aumento que permita novos investimentos e custeios, com vistas ao atendimento do disposto no ar!. 74.
§ 39 Como critério de cálculo para cumprimento
do disposto no § 2' deste artigo, será tomada a proporção entre os recursos do tesouro destinados à universidade federal e a receita tributária da União no exercício fiscal correspondente.
Art. 77. Compete à universidade federa\' no gozo
de sua autonomia. elaborar seu orçamento.
§ l' o orçamento da universidade federal será aprovado pelos órgãos eolegiados competentes, após discussão envolvendo a representação de todos os segmentos
da comunidade universitária, nos termos dos estatutos
da instituição.
§ 2' o orçamento da universidade federal será amplamente divulgado no âmbito interno da instituição
e, bem assim. junto ao público em geral, competindo

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Sexta-feira 17 97

ao Reitor diligenciar para dar cumprimento ao disposto
neste parágrafo.
§ 3' A universidade federal dará conhecimento ao
Ministério da Educação, anualmente, de seu orçamento
aprovado, assim como, semestralmente das alterações
nele efetuadas durante o exercício fiscal.
§ 4" A universidade federal adotará a sistemática
de gestão orçamentária e financeira adequada ao cumprimento de suas atividadcs-fim, respeitadas as normas
gerais de contabilidade que regem a matéria, sendo-lhe
facultado:
a) transferir recursos de uma para outra dotação;
b) abrir créditos suplementares por ocasião de aumento de receita;
c) execu tar ou anular restos a pagar;
d) incorporar ao seu saldo patrimonial os saldo de
exercício anteriores, considerado-os como receita própria no orçamento do exercício seguinte;
e) efetuar demais transferências, quitações e tomar
outras providências de ordem orçamentária, financeira
e patrimonial necessárias ao bom desempenho da instituição.
§ 5'! A universidade federal deve estar apta a fornecer a qualquer tempo, ao público em geral e ao Ministério da Educação em especial, as informações necessárias ao acompanhamento de seu desempenho finan··
ceiro administrativo. patrimonial e didático-científico.
§ 6" O balanço da universidade federal será submetido a exame do Tribunal de Contas da União, será
de domínio público e amplamente divulgado pela instituição.
Art. 78. A União dotará a universidade federal de
patrimônio próprio rentavél, sob a forma de prédios,
terrenos, ações de empresas estatais e outros bens. tendo por fim assegurar-lhe receita própria, sem prejuízo
do disposto no art. 74.
§ l' A receita da universidade federal advinda de
seu patrimônio próprio integrará o orçamento e o balanço da instituição e não será computada para efeito do
que dispõem os parágrafos 2' e 3' do ar!. 74.
§ 3" A gestão do patrimônio próprio da universidade federal será pautada pela eficiência no uso dos
bens e visará permitir maior flexibilidade no custeio
das atividades-fim da instituição.
§ 4' A dotação referida no caput deste artigo será
realizada segundo critérios de proporcionalidade do valor do patrimônio em relação às despesas realizadas
pela instituição com rccursos do tesouro, no ano anterior da promulgação desta lei.
§ 59 É vedado à universidade federal alienar seu
patrimônio próprio, exceto para aquisição. no mesmo
exercício fiscal, de outro bem de valor comprovadamente idêntico ao do alienado ou maior do que este,
ou ainda em casos excepcionais, mediante autorização
expressa do Ministério da Educação concedida à vista
de petição fundamentada da instituição requerente, na
forma da lei.
§ 6,' A alienação de patrimônio próprio da universidade federal, na forma do disposto no parágrafo 5'
deste artigo depende de aprovação de dois terços cio
Conselho Universitário da instituição.
Art. 79. Os Estados e Municípios ajustarão sua legislação do ensino ao disposto nesta lei, no prazo de
um ano.

VIII - diretrizes para o atendimento ao educando
§ l' O Plano Nacional de Educação deverá compatibilizar metas prioritárias e recursos financeiros, dentro
da divisão de responsabilidade dos níveis de poder pelos
graus de ensino, fornecendo subsídios para o plano plurianual e os orçamentos anuais da Educação.
§ 2' O Plano Nacional de Educação será elaborado
com a participação ampla da sociedade, educadores e
os rcsponsavéis pela gestão pública da educação. através
da Comissão de Educação da Câmara, durante o primeiro semestre do ano legislativo.

TÍTULO XI
Plano Nacional de Educação
Art. 80. O Congresso Nacional deverá elaborar o
Plano Nacional de Educação,de duração bianual visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em
seus diversos níveis e à integração das ações da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios e com os objetivos prioritários de:
1 - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar obrigatório;
III - expansão e melhoria da rede escolar e das condições materiais de ensino;
IV -melhoria da qualidade de ensino;
V -formação para o trabalho;
VI- promoção huma. lística, científica e tecnológiea
do País;
VII - formação e aperfeiçoamento dos profissionais
do ensino;

TÍTULO XII
Disposições Gerais e Transitórias
Art. 81. Dos recursos globais destinados à educação e referidos no ar!.22 da Constituição, devenío ser
aplicados no ensino de '" grau, pelo menos cinqüenta
por cento para eliminar o analfabetismo e universalizar
o ensino fundamental, conforme o ar!. 60 das Disposições Transitórias.
Art. 82. Os Conselhos de Educação poderão autorizar experiências pedagógicas. com regimes diversos
dos prescritos na presente lei, assegurando a validade
dos cstudos assim realizados.
Art. 83. A transferência de alunos de um para outro estabelecimento, inclusive de escola de outro país
será regulada pelos Conselhos de Educação competentes.
Art. 84. O ensino ministrado nos estabeleeimentos
militares é regulado por lei específica.
Art. 85. As questões suscitadas pela transição entre
o regime até agora vigente e o instituído pela lei SóTão
resolvidos pelo Conselho Federal de Educação. ou pelos
Conselhos Estaduais, por delegação do primeiro.
Art. 86. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 87. Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Estamos convencidos da importância do Congresso
Nacional discutir e aprovar, o mais rapidamente possível, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conforme competência definida no art. 22, inciso
XXIV da Constituição brasileira. Esta missão é de tal
dimenssão que exige amplo dcbate com a sociedade,
incorporando propostas e sugestões daqueles que lutam
pela educação ou que vêm discutindo a nova LDB.
Por tudo isso insistimos no fato de quc este projeto
de lei é absolutamente preliminar, que adotaremos como base para os debates e audiências públicas na C:imara dos Deputados, que virão no sentido de aperfeiçoá-lo.
O presente projeto está fundamentado no estudo elaborado pelo Prof. Demerval Saviani para a Associação
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa (Anped), apresentado durante a Xl Reunião Anual da instituição realizada em Porto Alegre, de 25 a 29 de abril do corrente
ano, e nas sugestões preparadas pelos educadores Jacques Veloso e Luiz Antônio Cunha.
Os dados para elaboração da proposta de uma nova
lei de diretrizes c bases estão em sintonia com os princípios e fundamentos da educação nacional do Projeto
de Constituição na fase da Comissão de Sistematização.
Assim procuramos em primeiro lugar adequá-lo ao texto constitucional da votação de l' turno.
A expressão "diretrizes e bases" foi introduzida no
vocabulário educacional pela Constituição de 1946,
através do art. 5' inciso XV, alínea d, a competência
da União para "legislar sobre as diretrizes e bases da
educação nacional". Até essa data a referida expressão
não fazia parte da terminologia pedagógica nem da terminologia jurídica corrente. O enunciado da Carta de
1946, mantido na Constituição de 1967-69 em seu art.
89, XIV assim como no projeto de Constituição, na
votação em l' turno. manteve o mesmo teor que diz:
Art. 25. Compete a União:
IX - educação, cultura. ensino e despor.to.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
deve estabelecer o para quê, isto é, os fins da edueação
indicando, para todo o país os rumos a serem seguidos.
Concomitantemente deve determinar os meios adequados para se atingir os fins colimados, ou seja as formas
como deve ser organizadas a educação em todo territ6rio nacional.
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Ora, indicar os rumos implica não apenas levar em
conta a situação cxistentc mas antcver para onde quer
caminhar, ou seja delinear o tipo de sociedade quc
quer construir a partir do desenvolvimento das condições presentes.
Cumpre, assim. considerar a educação em sua estreita
relação com a sociedade no processo de desenvolvimento histórico.
Nesse contexto, a forma principal e dominante de
educação passa a ser a educação escolarizada. Frente
a ela a educação difusa e assistemática, embora não
deixando de existir. perdc relevância e passa a ser aferida pela determinação da forma escolarizada. A educação escolar representa, pois. em relação à educação
extra-escolar. a forma mais desenvolvida. mais avançada. E como é a partir do mais desenvolvido que se
pode compreender o menos desenvolvido, é a partir
da escola que é possível compreender a educação em
geral e não o contrário. Parafraseando Marx. se não
é possível compreender a renda imobiliária. sem o capital mas é possível compreender o capital sem a renda
imobiliária dir-se-ia que. na sociedade moderna não
é possível compreender a educação sem a escola. mas
é possível compreender a escola sem educação.
A luz da concepção acima explicitada, compreendc
que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
como indica em seu enunciado, tratará por certo da
educação globalmente considerada. Mas nesse tratamento avultará a educação escolar por ser esta a forma
mais dcsenvolvida e, portanto, o ponto de referência
para a determinação das demais modalidades de educação.
Em nosso País. defrontamo-nos. pois, com dupla desafio:
1') considerando-se que sequer conseguimos ainda
universalizar a educação básica, este é o primeiro desafio a ser vencido:
2') considerando-se que buscamos como o t,~xto da
nova Constituição indica em vários dos seus dispositivos, construir uma sociedadc em quc estejam superadas as desigualdades, cabe vencer o desafio de- se
construir um sistema nacional de educação unificando
que garanta a todos os brasileiros uma educação unificada que garante a todos os brasileiros uma educação
com O mesmo padrão de qualidade.
A nova LDB deverá se converter. ela própria, num
adequado instrumento para se enfrentar ambos os desafios acima referidos.
Diante da importância do presente projeto esperamos
contar com o apoio dos ilustres Pares. votando favoravelmente para a aprovação da medida pleiteada.
Sala das Sessões,
de
de 1988. - Octácio
Eli'sio.

ERRATA
bm virtude de inversão do DCN, retifica-se a ordem
de publicação:
1. PL N' 1.302/88 - (DCN n" 123. de 8-12-88, pág.
4730)
- Considera-se publicado no DCN n' 121. de
6-12.88. pág. 4609. coluna 2.
2. PL N' 1.302/88 (ERRATA) - DCN n' 121, de
6-12-88, pág. 4609, coluna 2).
Republica-se em virtude da anexação de emenda do
autor.

PROJETO DE LEI
N? 1.337, de 1988
(Do Sr. Paulo Ramos)
Dispõe sobre Gratificação de Risco de Vida aos inte·
grantes das corporações policiais.
(Nos termos do art. 71, caput, combinado com o
art. 124. § 5' do Regimento Interno, anexe-se aO Projeto
de Lei N' 833/88).
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Os integrantes das Corporações Policiais e
de Bombeiros referidos no Art. 144 da Constituição
Federal farão jus à gratificação correspondente ao risco
de vida.
Parágrafo único. Será de 30% (trinta por centos)
o percentual mínimo da mencionada gratificação.

Art. 2' Os governos federal, estaduais e municipais. no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, fixarão
os percentuais para os integrantes das corporações sobsuas responsabilidades.
Art. 3' Para os profissionais de polícia e bombeiros
que já recebem gratificação de risco de vida. o percentual não poderá ser reduzido, quando superior ao estabelecido no parágrafo único do Art. 1".
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O trabalho desenvolvido pelos policiais é de suma
importância. porquanto. na qualidade de agentes de
lei e da ordem. têm a seu cargo o dever de garantir
a segurança da população e a livre manifestação do
povo.
O exercício dessa função. que é realizada quase sempre com dedicação cxclusiva c integral. exige certo espírito de renúncia, grandc devotamento e solução imediata e satisfatório dos problemas ocorrntes no dia-adia.
Inobstante esses aspectos nobres e estimulantes da
profissão. sofre o policial constantes dissabores e contrariedades. seja porque contra ele pesa uma natura!
rejeição da sociedade, seja porque. em face do descaso
da sociedade, seja porque. em face do descaso das autoridades administrativas. a sua imagem ficou desacreditada.
Não se pode esquecer, porém, que os servidores policiais. principalmente nas rondas noturnas expõem .. minuto a minuto. suas vidas a constantes e reiterados perigos no combate à criminalidade crescente. Por isso mesmo. incontáveis são as famllias enlutadas ou ostentando
o seu chcfe inválido ou deformado.
Parcos. por outro lado. são os salários quc percebem.
circunstância que gera conflitos e desestimulà a eficácia
operacional.
Em sendo assim. impõem em contra-prestação que
sejam contemplados com a percepção de uma gratificação de risco de vida, correspondente a 30Sf, dos salários que percebem.
Contamos. assim, com o apoio dos eminentes membros do Congresso Nacional que saberão contribuir.
com o seu voto favorável, ao projero de lei em apreço.
Sala das Scssões, de
de 1988. - Paulo Ra·
mos.

LEGISLAÇÃO CITADA; ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO DRASIL - 1988
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I

III - exercer as funções dc polícia marítima, áerea
e de fronteiras;
IV -exercer, com exclusividade. as funções de policia judiciária da União.
§ 2' A polícia rodiviária federal, órgão permanente, estruturado em carreira. destina-se, na forma da
lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.
§ 3' A policia ferroviária federal, órgão permanente, estruturado em carreira, destina-se, na forma da
lei, ao pat1;Ulhamento ostensivo das ferrovias federais.
§ 4' As policiais civis. dirigidas por delegados de
polícia de carreira. incumbem, ressalvada a competên·
cia da União. as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.
§ 5' Às polícias militares cabem a políciaostensiva
e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares. além das atribuições definidas em lei.
incumbem a execução de atividades de defesa civil.
§ 6" As polícias militares e corpos de bombeiros
militares, forças auxiliares e reserva do Exérciro, subordinam-se, juntamente com as polícias civis. aos governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios.
§ 7" A lei disciplinará a organização e o funciono.mcnto dos órgãos responsáveis pela segurança pública.
da maneira a garantir a eficiência de suas atividades.
§ 8' Os municípios poderáo constituir guardas municipais destinados à proteção de seu bens. serviços
e instalações. conforme dispuser a lei.

REQUERIMENTO DO AUTOR DE ALTERAÇÃO
DA JUSTIFICAÇÃO.
Brasfiía. 26 de janeiro de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
DD Presidente da Càmara dos Deputados
Senhor Presidente.
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza no
sentido de incluir um parágrafo na justificação do projeto de Lei n' 1337. de 1988. de minha autoria. ficando
o mesmo da seguintc maneira:
Não se pode esquecer. porém, que os servidores
policiais. principalmente nas rondas noturnas expõem. minuto a minuto. suas vidas a constantes
e reiterados perigos no combate à criminalidade
crescente. Por isso mesmo. incontáveis são as famílias enlutadas ou ostentando o seu chefe inválido
ou deformado.
Importa ainda lembrar o sacrificio dos Bombeiros
nos incêndios e desastres e as consequências decorrentes, rotineiramente com mortos e feridos.
Parcos, por outro lado, são os salários que percebem, circunstllncia que gera conflitos e desestimula
a eficácia operacional.
Atenciosamente. - Paulo Ramos.

CAPÍTULO IlJ
Da Segurança Pública

PROJETO DE LEI

Art. 144 A segurança pública, dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos. é exercida para
a preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
I - polícia federal;
li - polícia rodoviária federal;
IH - polícia ferroviária federal:
IV -polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
§ l' A polícia federal. instituída poriei como órgão'
permanente, estruturado em carreira, destina-se a:
I - apurar infrações penais contra a ordem política
e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses
da União ou de suas entidades autárquicas e empresas"
públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha
repercussão interestadual ou intcrnacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei:
II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. O contrabando e o descaminho.
sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos
públicos nas respectivas áreas de competência;

N? 1.414, de 1988
(Do Sr. Domingos Leonelli)
Dispõe sobre o exercício do direito de greve pre,isto no artigo 9' da Constituição e define serviços
e atividades essenciais.
(Nos termos do artigo 71 caput, combinado com
o artigo 124, § 5", do Regimento Interno. anexe-se
ao Projeto de Lei n' 1.001/88)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O direito de greve assegurado pelo artigo
9' d:j. Constituição Federal será exercido nos termos
da presente lei.
Art. 2' Como greve entende-se a paralisação temporária do trabalho por parte de uma considerável pluralidade de trabalhadores. organizados em coalizões
eventuais ou associações permanentes.
Art. 3' A oportunidade da greve e a natureza dos
interesses que por meio dela possam ser defendidas
serão definidas pelos próprios trabalhadores.

Fevereiro de 1989

§ l' A apuração, a suspensáo e a definição da modalidade da greve e o seu término são dccisões da assembléia dos trabalhadores, observadas as formalidades cstatutárias das entidades sindicais ou as normas estabelecidas na assembléia declaratória da greve.
§ 2' Convocada a assembléia, dela será cientificada
o emprcgador.
Art. 4" Os trabalhadores em greve poderão ser representados pela entidade sindical e por um Comando
de Greve que suprirá a ausência da entidade sindical
ou, com esta dividirá a condução do movimento.
§ l' Os integrantes do Comando de Greve, em número máximo de 10, serão eleitos em assembléia e gozarão da mesma estabilidade conferida aos diretores do
sindicato, até 1 (um) ano após a cessaçáo do movimento
grevista.
Art. 5' Os empregadores não podem durante a grcve e em razão dela demitir, transferir para outra praça,
substituir os trabalhadores e grevistas, ou aplicar qualquer punição aos trabalhadores grevistas.
Art. 6' após a aprovação do estado de greve pela
Assembléia, os trabalhadores podem organizar piquetes
que, por meios pacíficos, buscarão a adesão ao movimento, coletaráo donativos e realizarão a propaganda
do movimento.
§ I' Aos componentcs dos piqnetes não será proibido o acesso aos trabalhos da categoria em grevc.
§ 2' OS piquetes não impedirão por meio físico ou
por coação irresistível os movimentos dos trabalhadores.
Art. 7' A assembléia declaratória da greve poderá
adotar, entre outras, as seguintes modalidades de exercício deste direito:
a) estado de greve ou alerta, com os trabalhadores
operando normalmente;
b) greve de advertência por prazo determinado;
c) paralisação parciais por sctor;
d) greve por prazo indeterminado;
e) suspcnção temporária do mivimento, com manutenção do estado de greve.
Art. 8' Aos trabalhadores em greve é assegurado
o direito de realização de assembléias no local dc trabalho.
~ l' As asscmbléia definidas neste artigo não serão
consideradas ocupação e deverão ocorrer em espaço
determinado, de comum acordo com os empregadores.
Art. 9" Nos estabelecimentos e locais de trabalho
onde haja produtos ou instalações sujeitas ã deterioração deverão os trabalhadores zelar por sua conservação e manutenção.
Art. 10. Será assegurado aos grevistas o recebimento dos salários e o cômputo do tempo da paralisação, como de efetiva prestação laboral, desde que
atendidas pelo empregador ou deferidas pela Justiça
do Trabalho as reinvidicações que deram ensejo ao movimento grevista, total ou parcialmente.
Parágrafo único. Independentementc do atendimento de outras reinvidicações, os dias parados poderão
ser pagos como resultado de negociação coletiva.
Art. 11. Para efeitos desta lei são considerados serviços ou atividades essenciais, exclusivamente, aquelcs
diretamente ligados a:
a) serviços médicos, hospitalares e farmacêuticos;
b) serviços funerários;
c) distribuição de água, energia elétrica e gás;
d) forças policiais e penitenciárias.
Parágrafo único. Para efcito deste artigo, estão
abrangidos pela restrição somente aqueles trabalhadores envolvidos diretamente com os serviços ou atividades supra referidos, que coloquem em risco a segurança da comunidade.
Art. 12. A greve deflagrada nos serviços ou atividades dc que trata este capítulo, deverá ser precedida
em 72 horas, de prévio aviso à entidade patronal ou
empresa, bem como à comunidade.
Art. 13. Por ocasião da dcflagração do movimento
paredista, os trabalhadores deverão estabelecer comissões cncarregadas da menutenção do~ serviços mínimos
indispensáveis, cuja composição sení obrigatoriamente
comunicada com o pré-aviso de que trata o artigo anterior.
Parágrafo único. No caso do não atendimento do
disposto no parágrafo anterior, fica autorizada, unicamente nos setores das atividades definidas, no artigo
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!.l, a substituição dos grevistas, até que cesse a paralisação, dc forma a prescrvar o atendimento dos respectivos serviços.
Art. 14. Cabe ao Poder Público zelar para que sejam rcspeitadas as decisões da assembléia, tomadas na
conformidade desta lei.
Art. 15. A greve suspende o julgamento de proccsso de dessídio coletivo que tenha sido ou venha ser
instaurado, salvo quando requerido o julgamento pelos
trabalhadores, hipótese em que o Tribunal do Trabalho
deverá julgar as reinvidicações, e exclusivamente estas,
com amplo poder normativo, no prazo de 5 (cinco)
dias.
§ I' A falta de ajuizamento de dissídio coletivo não
importa em perda da data-base da categoria profissional.
§ 2'.' As vantagens estabelecidas cm acordo, convenção coletiva ou decisão normativa anteriores serão
preservadas como patrimônio da categoria, atualizados
os valores econômicos, na forma do inciso XXXVI,
do art. 5" do § 2,' do art. 114 da Constituição.
§ 3' Em quaisquer circunstâncias não se dará aos
recursos interpostos em proccsso dc dissídio coletivo
efeito suspensivo.
Art. 16. Os abusos cometidos durante o movimento grevista sujeitam os responsáveis a penalidades definidas no Código Penal Brasileiro.
Art. 17. E proibido o Lock-out, definido como tal,
a paralisação parcial ou total, por decisão da empresa,
que redunde no afctamento de suas atividades ou de
atendimento público.
Parágrafo único. Considera-se como lock-out a intcrdição prcmcditada do acesso aos locais de prestação
de serviços, bem como a rccusa em forneccr trabalho,
condições normais de execução e instrumental nccessário, resultando a paralisação setorial ou total da empresa ou que, em qualquer caso, vise atingir finalidades
alheias à atividade cmprcsarial objetiva.
Art. 18. Revogam-se as disposiçõcs em contrário,
em especial a Lei n' 4.330, de 1" de junho de 1964
e o Decreto-Lei n" 1.632, de 4 de agosto de 1978.
Art. 19. A presente lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Justificação
Em seu livro Direito de Greve o advogado Dante
Leonelli alertou o lcgislador ordinário - ele não podia
advinhar que seu próprio filho, 30 anos depois, seria
um desses, embora, o mais modesto - para "as indispensáveis cautclas, afim de não resvalar nas perigosas
armadilhas da inconstitucionalidade". Isso em relação
à Constituição de 1946 que no seu artigo 158 assegurou
cste direito, condicionando-o à lei. Dante Leonelli cita
no mesmo livro o jurista Themístocles Cavalcante que
considera "ilegítima e inconstitucional qualquer restriçáo que atingir em sua esséncia o exercício desse direito
em seu conteúdo próprio".
O projeto que apresento ao julgamento dos meus
pares procurando seguir à risca o conselho do pai, do
companheiro e do advogado trabalhista que, por tantos
anos, antes e depois do seu livro, acompanhou grcvcs,
dissídios, rcclamaçõcs e também a luta política da classe
operária brasileira, visa antes de mais nada ser fiel à
Constituição.
A lei não pode limitar ou restringir o direito conquistado na luta social e inscrito na Constituição de 1988,
de forma tão límpida e clara.
A necessidade de definr as atividades essenciais conformc prescrito na Constituição Federal ensejou, no
entanto, a possibilidade de estabelecer uma legislação
ordinária sobre a greve que assegure o scu livre exercício. E que incorpore este fenômeno definitivamente
ao convívio democrático, caracterizado pelo reconhecimento dos conflitos de interesses.
Nosso projeto visa consolidar este componente civilizatôrio: sem restringir o direito, assegurar formas pacíficas c bilatcralmente aceitáveis do seu exercício. Nesta
perspectiva, pretende normatizar para legalizar, os
componentes modernos e efetivos da grevc, como o
Comando de Greve, o Piquete, a ASSEmbléia no local
dc trabalho, a eventual sibstituição de trabalhos em
atividades essenciais. Além de rcconheccr a existência
de várias modalidades de greve.
Além do "Direito de Greve" de Dante Leonelli, recorremos para a elaboração deste projeto, ao ante-pro-

jeto apresentado como contribuição para o debate pelo
DIAP, também à minuta, nas mesmas condições, cnviada pela CUT, bem como sugestões de sindicalistas baianos de nossa convivência. Não há, contudo, compromisso algum dessas entidades ou pessoas com o rcsultado que ora apresento. Registro inclusive contradições,
discordâncias, resultantcs de minha própria visão bem
como, contribuições que, crcio acrcsccntar aos antcprojetos referidos.
Qnanto à Conceituação
Mais uma vez recorri ao "Direito de Greve" (Livraria
do Povo cditora, pg 68), adptando atuais formulação
de Dante Leonelli que após exaustivas pcsquisas e inúmerascomparações~ concluiu:
"Greve é a paralização coletiva, temporária e
concentrada do trabalho, por partc dc uma considerável pluralidade de trabalhadores, organizados em
coalisõcs eventuais ou associações permanentes,
com fim e obter melhores condiçõcs de trabalhos
para a própria ou para outras categorias profissionais."
A amplitude do direito, auto aplicável até na Constiruição dc 1988, levou-nos a valorizar o que há de mais
essencial nesta definição, exatamcnte a liberdade quanto ao sujeito da greve: "considerável pluralidadc de
trabalhadores, organizados em coalizões eventuais ou
associações pcrmanentes". Embora defensor dos sindicatos, lutador por sua libcrdade, autor de estudos visando o aperfeiçoamento desses, estava claro para Dantc
Leonclli que a greve é um direito dotrabalhador e não
do sindicato. Ela pode ocorrer, pois, com ou sem sindicato. Em toda uma categoria ou apenas em algumas
empresas.
A dcfiniçao tomada é mais precisa que tantas outras,
também quanto ao fato, na medida em que considera
a greve como "paralização coletiva, tcmporária c conccntrada do trabalho". Dispensamos o "concertada"
para incorporar o parágrafo sugerido pelo DIAP que
manda cientificar o empregador da assembléia de Greve.
Quanto ao Exercício do Direito
Comando de Greve
Se a lei não normalizar o movimento real se têrr
legitimidade, Inclusive em relação à terminologia é ne·
cessário adotar as referências usuais para facilitar à compreenção e conseqüente acatamento das leis.
Assim é que não vemos sentido em "criar" na Lei
uma Comissão que não seria nada mais~ nada menos
que o conhecido Comando de Greve.
Por outro lado, se considerarmos que assegurar estabilidade sindical, relativa, ao Comando perfeitamente
razoável, seria ingenuamente faccioso não limitar o númcro de intcgrantcs dcssc comando, pois havcria a hipótese, ainda que absurda, de uma assembléia designar
a si próprio, toda ela, como Comissão ou Comando
dc Greve.
Sugerimos o número máximo de 10, como razoável,
até para atender as necessidades de uma grande categoria profissional.
O funcionamento do comando simultâneo ou em
substituição a entidade sindical, amparou-se no princípio de que a greve é um direito do trabalhador e não
apenas do sindicato, conforme definição doAr!. 2' deste
Projeto. Ocorrendo pois, a coalização cvcntual, o Comando assume função respresentativa e se coloca como
interlocutor autorizado.
Dos Piqnetes
Legalizar os piquetes é também enquadra-los nas normas de convivência civilizada que devem parametrar
os conflitos de intcresses entre civilizadas que devem
parametrar os conflitos de intercsscs entrc as classes
numa democracia.
O piquete é parte integrante do processo de greve.
A eventual violência, contra ou oriunda do paquete,
é uma deformação, uma ilegalidade.
Propomos um balanceamento simples e claro ao patronato e nos trabalhadores: garantia de acesso dos grevistas aos scus colcgas para acabar de uma vez por
todas com o "pacote de trabalhadores" trazidos de ônibus c cnfiados na fábrica sem sequer ouvir os seus colegas grevistas, em troca da condenação reiterada nesta
lei ao uso da forma uo coação por parte dos piquetes
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Se não sereconhecc o piquete não se pode enquadrá·lo na lei.
Se não se reconhece o direito do grevista ter acesso
ao seu colega não se pode exigir civilização dos piquetes.
Este é o sentido do artigo sexto de nosso Projeto.
Da Modalidade da Greve
Legalizar os vários modeloas de paralização pode parecer supérfluo, mas não são poucas as vezes que os
trabalhadores, principalmente os de categorias e com
menos tradição de luta, embrenham-se numa radicalização muito acima da necessidade concentra do momento. E o fazem por não conhecer formas intermediárias
e atenuadas de greve. Nisso se desgastam lideranças,
esvazia-se representatividade de entidades e se causa
prejuízo à sociedade, no caso de greve nos serviços
públicos.
Também buscamos aqui incorporar o real em movimento ao fornalismo da lei.
Como contribuição à negociação, concedemos status
legal à suspensão temporária do movimento,para facili·
tar este procedimento que, por tantas vezes, tem significado a trégua necesssária á aceleração das negociaações.
A suspensão temporária dispensa os trabalhadores de
voltarem a declarar greve - includive nos casos em
que se exige prazo para isso - e de eleger novo Comando, evitar outras vantagens.
Das Assembléias no local de TrabaIbo
A sociedade capitalista assegura a propriedade privada dos meios de produção e isto está perfeitamente
claro na Constituição Brasileira. Entretanto, mesmo
que não exageremos a nossa fé no reconhecimento da
função social também determinada pela Constituição
de 1888, alguma coisa há que ser feita para avançar
neste terreno.
Os equipamentos e o imóvel são, sem dúvida, propriedade do empregador. Mas O espaço do trabalbo
é também o espaço da metade da vida útil do trabalha·
dor. Sua utilização, mesmo sem a posse, deve ser compreendida como uma mínima efetivação do princípio
estabelecido pelo inciso XXIII do artigo 5", segundo
"a propriedade atendera a sua função. Se a greve é
constitucional, não sendo possível nem a lei proibí-la,
é justo que um de seus componentes essenciais - a
assembléia - possa realizar no principal espaço do tra·
balhador enquanto tal. E ao contrário de se confundir
com ocupação ou exprdpriação, a assembléia no local
de trabalho significa a integração do conflito ao espaço
cotidiano, civilizadamente. A escolha do local em comum acordo entre empregados e empregadores evitará,
tanto quanto possível, qualquer semelhança, entre assembléia no local de trabalho e ocupação do mesmo.
Quantas às Atividades Essenciais
Para o caput do nosso artigo 13 adotamos, por exato,
o art. 7' da minuta da sugestão da CUT sobre a manutenção pelos trabalhadores dos serviços essenciais.
Mas acrescentamos, em parágrafo único, a possibilidade da substituiçãO dos grevistas, caso os trabalhadores não cumpram o disposto no caput do artigo.
Esta faculdade não pode ser negada à sociedade, já
que 90% dos serviços estaõ na áera do serviço público.
Tampouco pode-se fazer uma lei pressupondo a infalibilidade de quem quer que seja. E mais os representantes
dos trabalhadores não podem arriscar sua própria imagem de. possíveis condutores da socicdade, da c1assehegêmonica, na hipótese de uma tranformação social mais
profunda, propondo normas legais de caráter facioso
ou em proveito exclnsivo de uma ou categoria.
Se se reconhece a essencialidade de certas atividades.
Se se reconhece que por esta razão elas não podem
parar e por isso os próprios grevistas devem assumir
a responsablidade de colocá-Ias em funcionamento, não
se pode deixar de prever o erro, o eqnívoco ou mesmo
a impossibilidade dos trabalhadores providenciarem o
cumprimento da lei. E se, por hipótese - e é obrigação
do legislador prever hipótese - todos os trabalhadores
com competencia específica recusaren-se a cumprir a
lei? Desliga-se a energia de uma cidade? Desativa-se
uma UTI'!
Nossa redação limitada a possibilidade de substituição apenas aos casos em que a lei não for cumprida
(por erro ou por impossibilidade) we exclusivamente
nos setores essenciais.
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Conclusão
Nosso projeto de lei procurou aprcsentar a ralidade
em movimento, seus significados mais profundos e as
lições da história das greves no Brasil.
Insistimos em normatizar o movimento real de forma
moderna.
Não se pretendeu uma proposta neutra, imparcial,
acima das classes. Não. A lei de greve regulamentou
o exercício de um dirigito já conquistado pelas classes
trabalhadoras.
É uma lei operária, engajada, tormnlada para assegurar uma conquista. Mas pretende também ser uma prova, ainda que limitada de competencia dos trabalhadores e de seus aliados, demonstrando a possibilidade
concreta do exercício tranquílo de sua hegemonia, na
medida em que, possuindo um instrumento constitucional, o artigo 9', partindo portanto, de uma posição
de força, pode exercê-la com sabedoria, no interesse
de toda a sociedade.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1988. - Domingos Leonelli Deputado Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN·
TES
CONSTITUTÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
TITULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. 5' Todos são iguais peranle a lei, sem distinção
de qualquer natnreza garantindo·se aos brasileiros c
aos estrangeiros reseidentes no País inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, a igualdade, à propriedade,
nos termos seguintes:
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social.

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido,
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

........................................................................
CAPÍTULOIl
Dos Direitos Sociais

Art. 9" É assegurado o direito de greve, competindo
\aos trabalahadores decidir sobre a oprotunidade de
'exerce-lo e sobre os interesses que devam por meio
dele defender.
§ I' A lei definirã os serviços ou atividades essen·
ciais e disporá sobre o atendimento das necessidades
inadiáveis da comunidade.
§ 2' Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis
ás penas da lei.
..
.
.........................TíTULO IV

..."

Da Organização dos Poderes

.

CAPÍTULO III
Do Poder Judiciário
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u

•••••••

SEÇÃO V
Dos Tribunais e Jnízes do Trabalho
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho conciliar
e julgar os dissíos individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito
público externo e da administração pública direta dos
municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União
e, na forma da lei, outras controversias decorrentes
da relação de trabalho, bem como os litígios que tenham
origem no cumprimento de sua próprias sentenças, inclusive coletivas.
§ I',' Frustrada a negociação coletiva. as partes poderão aleger árbitros.
§ 2.' Recusando-se qualquer das partes á negociação ou à arbitragem. é facultada aos respctivos sindicatos ajuizar disidlcl coletivo, podendo a Justiça do Trabalho estabelecer normas e condições, respeitadas as
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disposições convencionais e legais mínimas de proteção
ao trabalho.

LEf N"4.330
DE l' DE JUNHO DE 1964
Regula o Direito de Greve, na forma do art. 158
da Constituição Federal
TÍTULO I
Do Direito de Greve
CAPÍTULO I
Conceito e Extensão
Art. I" O direito de greve. reconhecido pelo art.
158 da Constituição Federal, será exercido nos termos
da presente lei. (1)
Art. 2" Considerar-se à exercício legítimo da greve
a suspensão coletiva e temporária da prestação de servi·
ços a empregador, por deliberação de assembléia geral
de entidade sindical representativa da categoria profissional interessada na melhoria ou manutenção das condições de trabalho vigentes na empresa ou empresas
correspondentes à categoria total ou parcialmente, com
a indicação prévia e por escrito das reivindicações formuladas pelos empregados, na forma e de acordo com
as disposições previstas nesta Lei.
Art. 3' Só poderão participar da greve as pessoas
físicas que prestem serviços de natureza não eventual
a empregador, sob a dependência deste e mediante salá·
rio.
Art. 4' A greve não pode ser exercida pelos funcionários e servidores da União, Estados, Territórios, Municípios e autarquias, salvo se se tratar de serviço indus·
trial e o pessoal não receber remuneração fixada por
lei ou estiver amparado pela legislação do trabalho.
Art. 5" O exercício do direito de greve deverá ser
autorizado por decisão da assembléia geral da entidade
sindical, que representar a categoria profissional dos
associados, por 2/3 (dois tcr~os), em primeira convocação, e, por 1/3 (um terço), em segunda convocação,
em escrutínio secreto e por maioria de votos.
§ l° A assembléia geral instalar-se-á e funcionará
na sede do sindicato ou no local designado pela federação ou confederação interessada. podendo, entretanto
reunir-se simultaneamente. na sede das delegacias e
seções dos sindicatos (Consolidação das Leis do Trabalho, art. 517, § 2'), se sua base territoiral for intermunicipal estadual ou nacional.
§ 2" Entre a primeira e a segunda convocação deverá haver o interregno mínimo de 2 (dois) dias.
§ 3' O quorum de votação será de 1/8 (um oitavo)
dos associados em segunda convocação, nas entidades
sindicais que representem mais de 5.000 (cinco mil)
profissionais da respectiva categoria.
CAPÍTULO II
Condições para o Exercicio do Direito
de Greve
SEÇÃO I
Das Assembléias Gerais
Art. 6\' A assembléia geral seni convocada pela diretoria da entidade sindical interessada, com a publicação de editais nos jornais do local da situação da
empresa, com antecedencia mínima de 10 (dez) dias.
§ I" O edital de convocação conterá:
a) indicação de local, dia e hora para a realização
da assem bléia geral;
b) designação da Ordem do Dia, que será exclusivamente destinada à discussão das reivindicações e delibe·
ração sobre o movimento grevista.
§ 2" As decisões da assem bléia geral serão adotadas
com a utilização das cédulas sim e não.
§ 3' A mesa apuradora será presidida por membro
do Ministério Público do Trabalho ou por pessoa de
notória idoneidade, designada pelo Procurador-Geral
do Trabalho ou Procuradores Regionais.
Art. 7" Apurada a votação e levrada a ata, o presidente da assembléia providenciará a remessa de cópioa
autenticada do que foi deliberado pela maioria ao diretor do Departamento Nacional do Trabalho ou Delegado Regional do Trabalho.
Art. 8° É vedado a pessoas físicas ou jurídicas, estranhas à entidade sindical, qualquer intç:rferência na
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assembl~ia geral, salvo os delegados do Ministério do
Trabalho c Previdência Social, especialmente designados pelo ministro oupor qucmo reprcscnta.
Art. 9' Não existindo sindicato que represente a
categoria profissional, a assembléia geral será promovida pela federação a que se vincularia a entidade sindicalou na hipótese de inexistência desta, pela correspondente confederação.
Parágrafo único. Quando as rcivindicações forem
formuladas por empregados, ainda não representados
por sindicatos ou entidade sindical de grau superior,
a assembléia geral será promovida pelo Diretor do Departamento Nacional do Trabalho, no Distrito Federal,
e pelos Delegados Regionais do Trabalho, nos Estados,
a requerimento dos interessados.

SEÇÃO H
Das Notificações
Art. 10. Aprovadas as reivindicações profissionais
e autorizada a greve a diretoria da entidade sindical
notificará o empregador, por escrito, assegurando-lhe
o prazo de 5 (cinco) dias para a solução pleiteada pelos
empregados, sob pena dc abstenção pacífica e temporária do trabalho, a partir do mês, dia e hora que ela
mencionará, como o interregno mínimo dc 5 (cinco)
dias, nas atividades acessórias e de 10 (dez) dias nas
atividades fundamentais_
§ l' A Diretoria enviará cópias autenticadas da notificação às autoridades mencionadas no art. 7' desta
lei, a fim de que adotem providências para a manutenção da ordem, garantindo os empregados no exercício legítimo da greve e resguardando a empresa de
quaisquer danos.
§ 2' Recebendo a comunicação prevista no parágrafo anterior, o diretor do Deparatamento Nacional
do Trabalho ou o Delegado Regional do Trabalho a
transmitirá ao Ministério Público do Trabalho, que poderá suscitar,de ofício, dissídio coletivo para conhecimento das reivindicações formuladas pelos empregados, sem prejuízo da paralização do trabalho.
SEÇÃO III
Da Conciliação
Art. 11. O Diretor do Departamento Nacional do
Trabalho ou o Delegado Regional do Trabalho adotará
todas as providências para efetivar a conciliação entre
empregados e empregadores, eom a assistência do Ministério Público local, onde não houver representante
daquele, no prazo de 5 (cinco) dias, a partir da deliberação da assembléia ~eral que tiver autorizado a greve.
CAPÍTULOm
Das Atividades Fundamenfais
Art. 12. Consideram-se fundamentais as atividades
nos serviços de água, energia, luz, gás, esgotos, comunicações, transportes, cargas ou descargas, serviços funerário, hospitais, maternidade, venda da gêneros alimentícios de primeira necessidade, farmárcias e drogarias,
hotéis c indústrias básicas ou escenciais à defesa nacio'
nal.
Parágrafo único. O Presidente da República, ouvidos os órgas competentes, baixará, dentro de 30 (trinta)
dias, decreto específicando as indústrias básicas ou essenciais à defesa nacional, cuja revisão será permitida
de 2 (dois) em 2 (dois) anos.
Art. 13. Nos transportes (terrestre, marítimo, fluvial e aéreo) a paralisação do trabalho em veículos em
trânsito e dos respectivos serviços, s6 será permitida
ap6s a conclusão da viagem, nos pontos terminais.
Art. 14. Nas atividades fundamentais que não possam sofrer paralisação, as autoridades compententes
farão guarnecer e funcionar os respectivos serviços.
Art. 15. A requerimento do empregador e por determinação do Tribunal do Trabalho competente, os
grevistas organizarão turmas de emergência, com o pessoal estritamente necessário à conservação das máquinas, e de tudo que, na empresa, exija assistência permanente, de modo a assegurar o reinício dos trabalhos
logo ap6s o término da greve.
Ar!. 16. Será de 72 (setenta e duas) horas o pré-aviso para a deflagração da greve, nas atividades fundamentais e nas acessórias, quando motivada pela falta
de pagamento de salários nos prazos previstos em lei
ou pelo não-cumprimento de decisão, proferida em dissídio coletivo, que tenha transitado em julgado.

- V Decreto-Lei n' 75 de 21 de novembro de 1966,
que dispõe sobre a aplicação da correção monetária
aos débitos de natureza trabalhista, bem como a elevação do valor do depósito compulsório nos casos de recursos perante os Tribunais do Trabalho e dá outras
providências (DO 22-11-1966.)
- V Decreto-Lei n' 368, de 19 de dezembro de 1068,
que dispõe sobre os efeitos dos débitos salariais. (DO
20-12-1968.)
CAPÍTULO IV
Do Exercício do Direito de Greve
Art. 17. Decorridos os prazos previstos nesta Lei,
e sendo impossível a conciliação preconizada no art.
11, os empregados poderão abandonar pacifícamente
o trabalho, desocupando o estabelecimento da empresa.
Parágrafo único. As autoridades garantirão livre
acesso ao local de trabalho aos que queiram prosseguir
na prestação de serviço.
Art. 18. Os grevistas não poderão praticar quaisquer atos de violência contra pessoas e bens (agressão,
depredação, sabotagem, invasão do estabelecimento,
'insultos, afixação ou ostentação de cartazes ofensivos
às autoridades ou ao empregador ou outros de igual
natureza), sob pena de demissão, por falta grave, sem
prejuízo da responsabilidade criminal, de acordo com
a legislação vigente.
CAPÍTULO V
Das Garantias dos Grevistas
Art. 19. São garantias dos grevistas:
I - o aliciamento pacífico;
H - a coleta de donativos e o uso de cartazes de
propoganda, pelos grevsitas, desde que não ofensivos
e estranhos às reivindicações da categoria profissional;
HI - proibição de despedida do empregado que tenha participado pacíficamente de movimento grevista;
IV -proibição ao empregador, de admitir empregados em substituição aos grevistas.
Parágrafo único. Nos períodos de preparação, declaração e no curso da greve, os empregados que dela
participarem não poderão sofrer constrangimento ou
coação.
Art. 20. A greve lícita não rescinde o contrato de
trabalho, nem extingue os direitos o obrigações dele
resultantes.
Parágrafo único. A greve suspende o contrato de
trabalho, assegurando aos grevistas o pagamento dos
salários durante o periodo da sua duração e o cômputo
do tempo de paralisação como de trabalho efetivo, se
deferidas, pelo empregador ou pela Justiça do Trabalho, as reivindicações formuladas pelos empregados,
total ou parcialmente.
Art. 21. Os membros da diretoria da entidade sindical, representativa dos grevistas, não poderão ser presos ou detidos, salvo em flagrante delito ou em obediência a mandado judicia1.
CAPÍTULO VI
Da Ilegalidade da Greve
Art. 22. A greve será reputada ilegal:
I - se náo atendidos os prazos e as condições estabelecidas nesta Lei;
H -se tiver por objetivo reivindicações julgadas improcedentes pela Justiça do Trabalho, em decisão definitiva, há menos de 1 (um) ano;
IH - se deflagrada por motivos políticos, partidários,
religiosos, sociais, de apoio ou solidariedade, sem quaisquer reivindicações que interessem, direta ou legitimamente, à categoria profissional;
IV - se tever por fim alterar condição constante de
acordo sindical, convenção coletiva de trabalho ou decisão normativa da Justiça do Trablaho em vigor. salvo
se tiverem sido modificados substancialmente os fundamentos em que se apoiamo
TÍTULO H
Da Intervenção da Justiça do Trabalho
CAPÍTULO I
Do Dissídio Coletivo
Art. 23. Caso não sc efetive a conciliação prevista
no art. 11, o Ministério Público do Trabalho ou o representante local do Ministério Público comunicará a ocorrência ao Presidente do respectivo Tribunal Regional
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do Trabalho, instaurando-se o dissídio coletivo, nos termos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho.
CAPÍTULO H
Oas Revisões Tarifárias e das
Majorações de Preços
Art. 24. Sempre que o atendimento das reivindicações dos assalariados importar em revisão tarifária
c majorações de preços das ultilidades, o Ministério
Público do Trabalho promoverá a realização de perícia
contábil para verificação da aplicação total dos aumentos obtidos nas majorações salariais e indicará ao Poder
Executivo a redução dos aumentos obtidos segundo o
apurado pela perícia.
Parágrafo único. Não devem ser considerados os
aumentos deferidos aos diretores e auxiliares diretos
da empresa, os créditos de companhias subsidiárias ou
a conversão da dívida em moeda estrangeira, com o
propósito de reduzir os lucros e onerar a despesa.
CAPÍTULO IH
Da Cessação da Greve
Art. 25. A greve cessará;
I - por deliberação da maioria dos associados, em
assembléia geral:
H -por conciliação:
IH - por decisão adotada pela Justiça do Trabalho.
Art. 26. Cessada a greve, nenhuma penalidade poderá ser imposta pelo empregador ao empegado por
motivo de participação pacífica na mesma.
TÍTULO III
Da Infringência Disciplinar e da
Infração Ilegal
CAPÍTULO I
Das Sanções Disciplinares
Art. 27. Pelos excessos praticados e compreendidos no âmbito da disciplina do trabalho, os grevistas
poderão ser punidos com:
a) advertência;
b) suspensão até 30 (trinta) dias;
c) rescisão de contrato de trabalho.
Parágrafo único. Se imputada ao empregado, no
decorrer da greve, a prática de ato de natureza penal,
ao empregador será lícito suspendê-lo até decisão final
da Justiça Criminal. Se o empregado for absolvido, terá
direito de optar pela volta ao emprego, com as'vantagens devidas, ou pela percepção, em dobro, dos salários
correspondentes ao tempo de suspensão, sem prejuízo
da indenização legal.
Art. 28. As penas impostas aos grevistas, nos termos do art. 27, poderão ser examinadas e julgadas pela
Justiça do Trabalho.
CAPÍTULO H
Dos Crimes e das Penas
Art. 29. Além dos previstos no Título IV da Parte
Especial do Código Penal, constituem crimes contra
a organização do trabalho;
I - promover, participar ou insuflar greve ou lockout
com desrespeito a esta lei;
H - incitar desrespeito à sentença normativa da Justiça do Trabalho que puser termo à greve ou obstar
a sua execução;
IH - deixar o empregador, maliciosamente, de cumprir decisões normativas da Justiça do Trabalho, ou
obstar a sua execução;
IV - incitar à greve ou loekout, ou alicitar participantes quando estranhos à profissão ou atividades econômicas;
V - onerar a despesa com dívidas fictícias ou de qualquer modo alterar maliciosamente os lançamentos contábeis para obter majoração de tarifas ou preços;
VI - adicionar aos lucros ou fazer investimentos com
os rendimentos obtidos com revisão tarifárias ou aumento de preços especificamente destinados a aumentos
salariais de empregados;
VH - praticar coação para impedir ou execer a greve'
Pena: reclusão de 6 (seis) meses a I (um) ano e multa
de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) a Cr$ 100.000,00
(cem mil cruzeiros). Ao reincidente aplicar-se-á a penalidade em dobro.
Parágrafo único. Os estrangeiros que infringirem
as prescrições desta lei serão passíveis de expulsão do
território nacional a juízo do governo. (1)
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Art. 30. Aplicam-se, no que couber, as disposições
desta lei paralisação da atividade da empresa por iniciativa do empregador (\ockout).
TíTULO IV
Disposições Fiuais
Art. 31. A autoridade que impedir ou tentar impedir o legítimo exercício da greve será responsabilizada
na forma da legislação em vigor.
Art. 32. Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente o Decreto-Lei n' 9.070, de 15 de março
de 1946.
DECRETO-LEI N' 1.632,
DE 4 DE AGOSTO DE 1978
Dispõe sobre a Proibição de Greve nos Serviços
Públicos e em Atividades Essenciais de Interesse
da Segurança Nacional.
Art. l' São de interesse da segurança nacional,
dentre as atividades essenciais em que a greve é proibida
pela Constituição, as relativas a serviços de água e esgoto, energia elétrica, petróleo, gás e outros combustíveis,
bancos, transportes, comunicações, cargas e descarga,
hospitais, ambulatórios. maternidades, farmácias e drogarias, bem assim as de indústrias definidas por decreto
do Presidente da Repúbluca.
§ l' Compreendem-se na definição deste artigo a
produção, a distribuição e a comercialização.
§ 2<' Consideram-se igualmente essenciais e de interesse da segurança nacional os serviços públicos federais. estaduais e municipais, de execução direta, indireta, delegada ou concedida, inclusive os do Distrito Federal.
Art. 2' Para os efeitos deste decreto-lei, constitui
greve a atitude da totalidade ou de parte dos empregados que acarrete a cessação da atividade ou diminuição de seu ritmo normal.
Art. 3' Sem prejuízo das sanções penais cabíveis,
o empregado que participar de greve em serviço público
ou atividade essencial referida no artigo 1<' incorrerá
em falta grave, sujeitando-se às seguintes penalidades,
aplicáveis individual ou coletivamente, dentro do prazo
de 30 (trinta) dias do reconhecimento do fato, independentemente de inquérito:
I - advertência;
H -suspensão de até 30 (trinta) dias;
IH - rescisão do contrato de trabalho, com demissão, por justa causa.
§ l' Quando se tratar de empregado estável, a demissão será precedida de apuração da falta em processo
sumário.
§ 2' Sujeita-se ao disposto neste artigo, iguahnente,
o empregado que, por qualquer forma, concorrer para
a greve.
Art. 4' Cabe ao Ministro do Trabalho o reconhecimento da ocorrência de greve em qualquer das atividades essenciais definidas no artigo l' para os efeitos
deste decreto-lei.
Art. 5' Sem prejuízo da responsabilidade penal, será punido com advertência, suspensão, destituição ou
perda de mandato, por ato do Ministro do Trabalho,
o dirigente sindical ou de Conselho de fiscalização profissional que, direta ou indiretamente, apoiar ou incentivar movimento grevista em serviço públicos ou atividade essencial.
Art. 6' Incorre em falta greve, punível com demissão ou suspensão, o funcionário público que participar
de greve ou para ela concorrer.
Art. 7' Este decreto-lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DO 4-8-1978.)

PROJETO DE LEI
N' 1.441, de 1988
(Do Sr. Juarez Marquez Batista)
Estabelece condições especiais na concessão de
f'mancimantos rurais.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia, Indústria e Comércio e de Agricultura e
Política Rural.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Os limites de financiamento e a incidência
de encargos financeiros, na concessão de empréstimos
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à atividade agropecuária, através de instituições oficiais
do Sistema Nacional de Crédito Rural, obedecerão às
condições especiais prcvistas nesta lei:
I - Culturas Alimentares Básicas: crédito de custeio
e investimento:
a) limite de financimanto: 100% (cem por cento);

b) encargos financeiros: taxa de juros de 3% (três
por cento) ao ano e correção monetária equivalente
a percentual escalonado da variação nominal das Obrigações do Tesouro Nacional, conforme anexo.
Art. '2' Os créditos de investimentos serão ressarcidos, após o período de carência, em parcelas anuais,
iguais e sucessivas, obedecendo aos seguintes prazos:
I - de até 12 (doze) anos para investimento de capital
fixo, com prazo de carência de 3 (três) anos;
II - de até 6 (seis) anos para investimento de capital
semifixo, com prazo de carência de 2 (dois) anos.
Art. 3' Para o crédito de custeio, o tomador poderá
optar ou pela sistemática prevista na alínea b do inciso
I, do art. l' desta lei ou pela seguinte modalidade de
pagamento:
I - o montante do crédito é transformado em equivalentes unidades do produto financiado, tomando-se como base o preço mínimo praticado no dia da contratação
do financiamento;
H - vencida a prestação, o tomador entregará à instituição financeira:
a) o equivalente, em moeda corrente, às unidades
do produto agrícola financiado, ao preço mínimo do
dia do vencimento;
b) ou as unidades do produto agrícola financiando,
in natura, correspondente à prestação vencida.
Art. 4' Anualmente, o Poder Executivo fará constar no Projeto de Lei Orçamentária as dotações necessárias para fazer face aos subsídios e benefícios dI' natureza financeira decorrentes da aplicação do disposto
nesta lei.
Art. 5" Cabe ao Banco Central do Brasil, adotar
as medidas julgadas necessárias e promover os ajustes
pertinentes à execução do disposto nesta lei.
Art. 6' Estas lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7' Revogam-se as disposições em contrário.

b) encargos financeiros: taxa de juros de 3% (três
por cento) ao ano e correção monetãria equivalente
a percentual escalonado da variação nominal das Obrigações do Tesouro Nacional, conforme anexo.
U - Pecuária leiteira: crédito de custeio e investimento para formação de capital fixo e semifixo, inclusive aquisição de insumos e equipamentos para melhoria
genética do rebanho:
a) limite de financimanto: \00% (cem por cento);
b) encargos financeiros: taxa de juros de 3% (três
por cento) ao ano c correção monetária equivalente
a percentual escalonado da variação nominal das Obrigações do Tesouro Nacional, conforme anexo.
III - Irrigação: crédito de investimento para implantação de obras de captação, armazenagem. distribuição
e condução de água; drenagem e proteção do sistema
de irrigação; aquisição de equipamentos; instalações
elétricas necessárias à operação do sistema de irrigação:
a) limite de financiamento: 100% (cem por cento)
e correção monetária equivalente a percentual escalonado da variação nominal das Obrigações do Tesouro
Nacional, conforme anexo;
bl encargos financeiros: taxa de juros de 3% (três
por cento) ao ano e correção monetária equivalente
a percentual escalonado da variação nominal das Obrigações do Tesouro Nacional, conforme anexo.
IV - Eletrificação Rural: implantação de rede de
eletrificação rural, a partir do tronco-mestre até a propriedade rural, incluída a aquisição de transformadores:
al limite de financiamento: 100% (cem por cento);

ANEXO
Projeto de Lei n'
Beneficiários
(Imóveis Rurais/Cooperativa)
I - Imóveis Rurais com área de:
a) até 3 módulos fiscais
b) 3,1 a 10 módulos fiscais
c) 10,1 a 20 módulos fiscais
d) 20,1 a 35 módulos fiscais
e) acima de 35 módulos fiscais
II - Cooperativa com, pelo menos, 70%
do seu quadro social ativo constituído de micro e pequenos produtores rurais.

Justificação
A agricultura brasileira continua sendo penalizada
de várias maneiras:
- porirregularidades climáticas que afetam, consideravelmente. os níveis de produção e de produtividade;
- pela deterioração dos preços praticados ao nível
do produtor rural;
- e, o que é mais preocupante, pelos altos encargos
financeiros incidente sobre o crédito rural.
Por todos estes fatores, a agropecuária brasileira e,
em especial o segmento da produção de alimentos básicos, encontra-se descapitalizada, sem vislumbrar, a curto prazo, saídas para a crise que sufoca e que tende
a recrudescer com a perspectiva de um longo processo
recessivo e altas taxas inflacionárias.
A deterioração dos preços agrícolas, ao nível do produtor rural (ao nível do consumidor os preços são elevados constantemente, puxando para cima os índices de
inflação), é responsável em parte pela grande crise de
agropecuária nacional. Em 1987, muito embora tenha
sido propalado um alto crescimento do setor, os preços
recebidos pelos produtores sofreram uma queda real
da ordem de 27,8%, no período de janeiro a novembro
daquele ano.
Tão nefasto quanto a deterioração dos preços agrícolas tem sido o alto custo da intennediação financeira.

,de 1988
Correção Monetária
(% da variação nominal da OTN)
isento
20%
30%
50%
100%

isento

05 juros e a correção monetária plena abafam qualquer
expectativa de ganho real e, portanto, qualquer possibilidade de desenvolvimento do setor.
A este respeito, gostaria de lembrar a opinião de
ilustres economistas que mostraram, em várias ocasiões
e situações, o reflexo nefasto sobre o setor produtivo
das altas taxas de juros praticados no mercado:
- Paul Samuelson (Introdução à Análise Econômica.
Agir Editora, 5' ed. 1963, vai. n, pág. 358 a 364):
mostra como elevadas taxas de juros afastam investimentos em projetos de vida longa c de baixo rendimento. Mais adiante aponta a redução dos juros como
provocadora do aumento de emprego, da renda real
e da formação de capital.
- Luiz Carlos Bresser Pereira (Economia Brasileira:
uma introdução crítica. Brasiliense, 6' ed. 1987, pág.
119-122): "embora os investimentos sejam menos sensíveis às flutuações da baixa de juros do que os modelos
macroeconômicos sugerem, quando a taxa de juros passou a girar em torno de 15% a.a., como aconteceu
no Brasil a partir de 1982. os investimentos são necessariamente afetados".
Registra, ainda, o ilustre economista: "o povo brasileiro presencia estarrecido: o carnaval insólito e nocivo
de jogatina financeira, quando recursos gigantescos circulam cspeculativamente, sem se orientarem para aqui-
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lo de que realmente precisa a Nação, que é o investimento produtivo, gcrador de empregos, criador de empresas. (... ) Quanto maiores forem as taxas de juros,
maior será a participação na renda das institituições
financeiras e dos rentistas, em prejuízo, naturalmente,
das atividades produtivas".
- Edmar Bacha (Introdução à Macroeconomia: uma
perspectiva Brasileira. Editora Campus, 3' ed. 1985.
pág. 35): "em condições normais numa economia capitalista, o crédito é servo do setor produtivo e não o
seu senhor" .
- Antônio Barros de Castro e Francisco Eduardo Pires de SOU1Jl (A Economia Brasileira em Marcha Forçada. Editora Paz e Terra, 1985, pãg. 203-213): "o retomo
a elevadas taxas de invcstimentos requererá o estabelecimento de juros baixos como parâmetro de uma economia em que o crescimento volte a ser normalidade".
-Dércio Garcia Munhoz (Caderno de Economia
ZH, 3-4-88, pág. 11): "a causa do aumento espetacular
da dívida públic mobiliária são os juros da dívida interna
que alcançaram 51,34% do total dos custos de administração".
- Brasil/Programa Econômico e World FinanciaI
Markets: "Nos Estados Unidos, 39 estados têm estabelecido por legislação o limite máximo que as taxas de
juros podem atingir e, em nenhum deles, se admite
que estas possam flutuar de acordo com a oferta e a
procura. E mais: existe limitação por lei, também, na
Itália. em alguns estados da Alemanha. Suécia. Dinamarca e outros países europeus.
É oportuno referir algumas taxas de empréstimos de
bancos comerciais para clientes preferenciais em 1986.
em taxas de juros reais: Brasil (19,7%), Estados Unidos
(5,5%). Canadá (5,33%), Japão (3,73%), Alemanha
Ocidental (6,96%), Itália (6,70%), Espanha (4,98%),
Coréia do Sul (7,53%).

Estratos de

Sem saída. os agricultores, principalmente os pequenos e médios vendem suas terras, seus bens de produção
e se descapitalizam para liquidar seus débitos. Outros
declaram moratória unilateral, com reação imediata das
instituições financeiras.
É necessário conferir estabilidade à atividadc agropecuária, antes que seja tarde demais. Soluções permanentes precisam ser implementadas a fim de evitar o
colapso do setor.

"(... ) não há assim, possibilidade de estabelecer
correlação entre renda agrícola e taxa de inflação
em geral. E. assim sendo, não há como pretender
aplicar a correção monetária nos financiamentos
de custeio. Uma exigência dessa natureza só viria
fazer com que o lavrador fugisse do crédito para
custeio, pois ele, que está consciente do que acima
se expôs. não estaria disposto a correr o risco de
ter contra si além dos azares do mercado e a imponderabilidade do clima, mais o "castigo" certo da
correção monetária. O resultado seria que, ao invés
de se disseminar o crédito na agricultura e se estimular o aumento da produção. sc conseguiria exatamente o oposto."

A proposta. que ora apresentamos à consideração
do Congresso Nacional. é uma alternativa simples e
viável. Não é a concessão indiscriminada de subsídios,
numa conta aberta, sem limites, mas um atendimento
preferencial à produção de alimentos básicos, à pecuária
leiteira, à implementação de programas de irrigação
e de eletrificação rural.
Não estamos propondo o inusitado, porque, dada
a importância do setor agropecuário na economia nacional, a concessão de crédito rural envolve necessariamente a prática do subsídio. Assim acontece nos países
mais desenvolvidos: "nos Estados Unidos. chega-se a
praticar níveis elevadíssimos de subsídios: algodão (entre 20 a 40%, dependendo do mês de comercialização):
milho (70%) e trigo (85%)".
A argumentação de que a prática do subsídio presssiona o déficit público e é fator de recrudescimento
do processo inflacionário parece-nos sem consistência.
Nos últimos anos, o subsídio ao crédito rural sofreu
violenta redução com a adoção da correção monetária
plcna e, mesmo assim, o déficit público continuou subin-

Repensando o crédito rural, através do atendimento
preferencial a setores básicos. viabilizando a pequena
agricultura, estamos dando estabilidade ao setor agropecuário. É sabido que o pequeno imóvel rural ainda
produz uma proporção significativa dos alimentos bási·
cos destinados ao consumo popular, conforme se depreende do quadro abaixo:
Evolução da participação na produção de alimentos
básicos. segundo estratos de área total dos estabelecimentos agrícolas, Brasil. 1970-1980 (em percentagem
da quantidade produzida).
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do e as taxas de inflação alcançando níveis insuportáveis.
Vale ressaltar que, em relação à correção monetária,
renomados tratadistas (Washington de Barros Monteiro, Antônio Ferreira Álvares da Silva, entre outros)
entendem quc ela não deve incidir nas operações de
crédito rural.
A esse respeito, é pertinente lembrar o parecer proferido pelo Deputado Ulysses Guimarães, em 2-9-65:

Esta situação tcm levado a um crescente nívcl de
endividamento dos produtores rurais e, inevitavelmente, a uma inadimplência generalizada.

Feijão
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Soja

Trigo

área total

1970

1975

1980

1970

1975

1980

1970

1975

1980

1970

1975

1980

1970

1975

1980

1970

1975

1980

Oa 10
10 a 99
100 a 1.000
1.0DO
a 9.999
10.000
e mais
Total
(N'100%)
(em 0001)

19,5
35,3
33,9

19,3
30,1
35,2

13.3
23,8
38,3

32,9
50,4
14.8

34,0
48,8
15,1

26,9
51.7
lS,7

34.5
53,6
10.7

42,0
47,2
9,9

37,9
49,6
11,1

19.9
55.5
20,4

18.5
53,4
23,2

14.8
53,4
25,7

5,6
43,9
42,6

2,3
41.2
47.4

2,1
44,8
45,4

14,5
55,2
25,6

6,8
4S.6
36,9

4,0
42,2
40,9

10,7

14,3

21,4

1,9

2.0

2,6

1,2

0,9

1.3

4,0

4,7

5,7

7.8

9,0

7,3

4.6

7,5

11,8

0,6

1,1

3.2

0,1

0,1

0.1

0,1

0,1

0.2

0.2

0,2

0,4

0,1

0.1

0,3

0,1

0,2

1,1

5.271

7.549

1.519

1.598

1.654

14.589

11.673

11.032

12.770

14.344

15.564

1.9Oú

1.562

2.536

1.884

8.721

Pelos dados, percebemos que as propriedades de até
l.000ha. eram responsáveis, em 1980, por grande parte
da produção de alimentos básicos: arroz (75,4%), feijão
(97,3%), mandioca (98,6%), mílho (93,9%), trigo
(92.3%) e soja (87,1 %).
O pequeno estabelecimento rural é, também, grande
absorvedor de mão-de-obra. E, na medida em que se
inviabiliza a pequena produção, sufocada pela correção
monetária e juros paralizantes, ao pequeno produtor
rural não resta outra alternativa senão vender a sua
terra, a qualquer preço, deslocando-se para a periferia
dos centros urbanos, onde vai engrossar o cinturão da

miséria, do subemprego, da marginalidade, da delinqüência. Expulso do campo, ele "vai reencontrar a miséria na cidade".
Fixando o homem no meio rural e viabilizando o
pequeno e médio estabelecimento rural, estaremos, inevitavelmente, ampliando a oferta de alimentos básicos.
e a criação de novos empregos no campo, contribuindo,
assim, para a redução dos fluxos migratórios.
Para garantir maior estabilidade ao setor agropecuário, estamos, ainda, propondo nova sistemática de res-

sarcimento do crédito rural: através da conversão do
valor do crédito em unidades do produto financiado.
Com est« sistema o produtor rural não seria atingido
por possíveis crises de deterioração dos preços agrícolas.
Não se atrela o valor financiado à variação nominal
da OTN, mas à variação do preço de mercado dos preços
agrícolas.
Dada a relevância da proposta, esperamos contar com
o apoio dos parlamentares na sua aprovação.
Sala das Sessões,
de
de 1988. - Juarez
Marques Batista.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) finda a leitura do expediente.
Passa-se ao

Está

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Tem a palavra o SI. Nilson Gibson.
O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Sem revisão
do orador.) - SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
antes de iniciar o meu pronunciamento sobre a cidade
de Belo Jardim, Pernambuco, abordando a administração do ex-Deputado Estadual Cintra Galvão, Prefeito da minha terra, gostaria rle parabenizar a Mesa
eleita ontem nesta Casa, o Sr. Presidente, Deputado
Paes de Andrade, e os seus demais componentes. Todavia, não nos poderíamos omitir de fazer um regis1ro
-espeGial: o de que hoje Pernambuco está aqui representado na pessoa de V. Ex" SI. Presidente, um dos
mais ilustres Parlamentares que já pertenceram aos quadT~s desta Casa. V. Ex', que aqui chegou em 1974,
vem exercendo o seu mandato com brilhantismo, trabalho e pujança, honrando o Estado de Pernamhuco. Hoje
é alçado à Primeira Vice-Presidência da Cãmara dos
Deputados e daqui a alguns dias assumirá a Presidência
da Casa, uma vez que o atual Presidente da Câmara.
Deputado Paes de Andrade, assumirá a Presidência
da República.
SI. Presidente, não poderíamos deixar de lembrar
também o nobre ilustre Deputado Wilson Campos, também eleito Vice-Presidente da Câmara dos Deputados,
como muito bem lembrou aquele que empOlgou esta
Casa, solicitando aos companheiros adesão e apoio,
o Deputado José Genoíno, que realmente soube cumprir o acordo firmado entre os diversos partidos políticos.

12.593

SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o novo Prefeito
da cidade dc Belo Jardim, em Pernambuco, Deputado
Francisco Cintra Galvão, do meu partido, PMDB, tendo definido diretrizes básicas em seus inúmeros pronunciamentos durante a campanha e\citoral, assegurou recentemente que os diagnósticos e levantamentos a que
está procedendo na cidade de Belo Jardim indicam a
necessidade clara de preparar a população belo-jardinense para um período de transformações que já se
operam na economia municipal. quer em função dos
efeitos cumulativos da substituição do suporte econõmico, quer em decorrência de novas vias de interligação
rodoviária com a área metropolitana do Recife e, em
breve, com todo o resto do espaço pernambucano. Assim é que, no setor de infra-estrutura econômica, os
objetivos fundamentais do governo Cintra Galvão estão
voltados para se obter, no quadriênio. condições de
tráfego permanente que assegurem a continuidade da
ligação da sede do Município com o sistema viário,
de que é eixo, aos Distritos de Xucuru e Serra do Vento.
A redefinição de algumas prioridades internas, por sua
vez, será feita em função desse grande objetivo. buscando-se os meios de financiamento que possam garantir
a execução contínua, ordcnada e sistemática do plano
rodoviário do Município. A ampliação da oferta de
energia. por sua vez, é pré-requisito básico para que
se possa atender à expansão da demanda, previsível
não só em função do acentuado processo de urbanização, mas sobretudo decorrente de um desejável processo de industrialização, que tcm por base a transformação e o beneficiamento de produtos agropecuários.
As perspectivas que se oferecem para uma provável
interligação do sistema a fontes geradoras de energia
exigem, por outro lado, medidas que serão oportuna-

104 Sexta-feira 17

mente incluídas nos planos de investimentos do setor.
O setor dc infra-estrutura social dá a ncccssária ênfase
a um vasto c ambicioso projeto de treinamcnto de recursos humanos. visando não apenas ao atendimento das
necessidades do setor público. mas também. em cooperação com outros órgãos e instituições espccializadas,
as necessidades do setor privado. As providências dos
setores de educação e saúde estão prioritariamente voltadas para que ambas as atividades se estruturem de
forma sistemática, dotadas de autonomia que lhes permitam atendcr não s6 à demanda atual dc seus serviços,
mas ao previsível aumento potencial, independente de
medidas isoladas. A profissionalização dos quadros técnicos dcsses setorcs será atendida, quanto possível. com
a conjugação dos recursos de custeio prcvistos para
a área pelos governos dos Município, Estado e União.
No setor de saneamento e dc habitação, as iniciativas
projetadas constam. fundamentalmente. da necessária
complementação dos programas específicos. Com referência aos setores público c privado, finalmentc, prevê
o Prefeito Cintra Galvão um reordenamento integral
dos instrumentos de atuação do Governo Municipal,
tendente a concentrar. numa mesma área de ação disci-

plinadora e de investimentos, os recursos de~tinados
ao fomento econômico. Para o setor primário é urgente
a extensão do Município, em caráter institucionalizado
e permanente, do sistema nacional de armazenamento,
preços mínimos, pré-requisito para a indispensável diversificação da produção agrícola do Municípià de Belo
Jardim, em Pernambuco. Providências igualmente dina·
quacionad'ls pelo Prefeito Cintra Galvão para que a
ação fomentadora do Município seja exercida no setor
secundário, através de um processo seletivo, que permita atender ao duplo objetivo de aliviar o débito do
intercâmbio de trocas com os demais municípios. geran·
do. ao mesmo tempo, novas ofertas de emprego semiqualificados. Cuidados especiais estão sendo destinados
ao setor de abastecimento e de comercialização, para
que o Município possa quebrar a sazonalidade do atual
sistema. O setor público será modernizado em função
das exigências de uma atuação dinâmica, moderna e
dentro de padrões econômicos. tendo por função básica
suprir os serviços mínimos e essenciais. diminuindo as

tensões sociais geradoras de pressões reivindicatórias
sobre a Prefeitura Municipal. Daí por que a atuação
do Município no processo de organização agniria se
faz de tal maneira quc, acoplado a um programa dc
valorização das áreas menos descnvolvidas e menos integradas do território, há de permitir ao Prefeito Cintra
Galvão a necessária tranqüilidade social. indispensável
à segurança estratégica do Município de Belo Jardim.
S,lo rumos que. esboçados pelo Prefeito Cintra Galvão,
se desdobram já em programas e projetos específicos,
para que a ação do ,ÇJoverno Municipal se exerça de
forma ordenada e constante. Está o Prefeito Cintra
Galvão atento às necessidades do desenvolvimento do
Município de Belo Jardim, em Pernambuco, que não
pode ser apenas potencial de ação futura. É preciso
matcrializar desde logo o sonho do desenvolvimento.
da redução da pobreza. que tem no passado a libertação
política de grupos econômicos aproveitadores, e almeja
para o presente os frutos do progresso e as bcnesses

do bem-estar coletivo. Que integração e desenvolvimento uão sejam apenas um lema do Prefeito Cintra
Galvão. mas. sim. a aspiração de Belo Jardim e de
todos os seus filhos.
Passo a fazer a leitura do Plano de Trabalho da Secretaria de Ação Social do Município de Belo Jardim.
excelente programa:

"PREFEITURA MUNICIPAL DE
BELO JARDIM - PE
Secretaria de Ação Social
FINALIDADES BÁSICAS
As ações programadas pela Secretaria de Ação
Social para o período 1989/90 delinearam-se em
consonância com as diretrizes de política social prcconizadas pelo Prefeito Francisco Cintra Galvão.
Tomando aquelas proposições como referencial
maior na gestão das suas atividades, e adoção de
uma estratégia de desenvolvimento contemplando
notadamente o fortalecimento da base econômica
~ agricultura - já instalada no município, dotan-
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do-a de maior poder competitivo nos sistemas municipal e estadual. A filosofia de Governo do Prcfeito Cintra Galvão traduz uma nova postura política no Município de Belo Jardim, entendendo exclusivamente, que, o verdadeiro desenvolvimento.
só se realiza no regime demoerãtico, sendo tarefa
de responsabilidade de todos e não apenas no prefeito do município. E. neste sentido. é necessário
se empenhar em busca da crescente incorporação
das aspirações da comunidade aos processos decisórios como mccanismo eficaz de promoçâo social,
além de fator imprescindível à justa distribuição
dos frutos do desenvolvimento do Município de
Belo Jardim.
O Prefeito do Município Francisco Cintra Galvão tem consciência dos obstáculos a serem enfrentados. para converter as medidas propostas em
ações concretas. A prioridade do governo municipal é, na realização das obras. de baixo custo
e dc elevado alcance social, passíveis de cxecução
a eurto e médio prazos, capazes de viabilizar o
atendimento às necessidades básicas da população
de Belo Jardim. Igual relevância o prefeito atribui
o desempenho das atividades públicas, que devem
ser orientadas de acordo com os prineípios de rigorosa austeridade nos gastos e desejada criatividade
nos investimentos.
O Prefeito Cintra Galvão está comprometido
com três (3) valores básicos da sociedade: a democracia, como forma de organização política e social
definido o princípio no art. I' da nova Constituição;
o desenvolvimento. como processo e meta de toda
ação de governo. sendo tarefa de responsabilidade
de todos e não apenas DO governo municipal e,
finalmente, ações voltadas para a melhoria de qualidade de vida da população de Belo Jardim, entre
as quais a ampliação da oferta de serviços públicos
destinados à população de baixa renda e à desc~n
tralização espacial da oferta desses serviços. Tarefa
e diretriz fundamcntal é buscar a eliminação dos
bolsões de pobreza, seja na área urbana, seja no
meio rural. que ainda subsistem em Belo Jardim
e que são incompatíveis com a dignidade humana.
As diretrizes do governo municipal para o fortalecimento das atividades econômicas do Município
de Belo Jardim fundamentam-se no pressuposto
de que deve ser conferida ênfase aos ramos empresariais de maior capacidade de geração de empregos por unidade de capital. Como conseqüência,
deverão merecer atenção especial pelo governo
municipal as atividades do Pequeno Agricultor. do
Artesão e do Pequeno Empresário autônomo.
A consciência de que é necessário criar condições
para a existência de uma população plenamente
apta para a vida impõe estimular. de forma igualmente prioritária. as atividades econômicas que
mais contribuem para a satisfação das necessidades.
básicas da comunidade. Em elenco de ações específicas, será deflagrado para a produção de Elementos B,\sicos. com a pn\tica inclusive. da diversificação agrícola dos Distritos de Xucurus, Serra
do Vento e Água Fria, tendo em vista a implantação de culturas alternativas. o que contribuirá
para ampliar a ofcrta de produtos locais no mercado interno do município. O turismo receberá.
igualmente. apoio do prefeito para o seu fortaleci·
menta, destacando-se as festas de São Sebastião
e das Marocas.
A concepção de desenvolvimento. sempre relacionada à melhoria das condições de vida das pessoas, exige o rompimento do patamar da pobreza
absoluta em que se encontra parcela significativa
da população municipal. Superar o limite crítico
da pobreza, desafio que se impõe para o resgate
da dívida social. apesar dos esforços despendidos
pelo ex-Prefeito Valdeci Torres, representa cssencialmente o atendimento das necessidades básica::,
da população de Belo Jardim.
De efeito. busca-se. através da aplicação do conhecimento técnico e científico disponível, de forma simples e direta, suprir. no limite máximo dnc.
disponibilidades de recursos próprios ou mobilizáveis. as necessidadcs da população quanto à Educação. Saúde, Habitação. Saneamento Básico, Cultura. Lazer e Ação Social.
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Três grandes segmentos formam o campo de
atuação da Secretaria de Ação Social. mobilizada
na tarefa de promoçáo social: formação para o trabalho; Assistência Social e Bem-Estar do menor.
No conjunto de suas contribuições. definiram-se
como finalidades básicas:
I - atender a uma classe predominantemente
de baixo nível sócio-econômico. cultural e edueacional. Apoio ao associativismo. ao desenvolvimento sindical e aos Centros Sociais;
II - tornar mais ágeis as atividades de recuperação social e orientação a pessoas necessitadas;
III - pôr em prática programas de integração
social do menor abandonado;
IV - identificar as necessidades de formação
e aperfeiçoamento de mão-de-obra e encaminhamento ao mercado de trabalho;
V - intensificar a política de integração comunitária;
VI - oferecer cursos de profissionalização, com
recursos e currículos ajustados às peculiaridades
do mercado de trabalho local;
VII - interiorizar a atuação das cntidades ligadas à formação social, no sentido de elevar o nível
de vida das zonas rurais;
VIII - política de integração do homem à sociedade. Construção, urbanização, reforma e ampliação de Centros Comunitários e Sociais. Instalação
de postos médico-odontológicos. Plano de recuperação nutricional;
IX - ampliar o sistema de intennediação de
mão-de-obra. Estimular e tomar mais produtivas
as atividades do artesanato do município;
X - levantamento cadastral das terras devolutas, públicas e particulares (arrendamentos e parceiros). tendo por objetivo a reformulação do solo,
e, por conseqüência, abertura da mobilidade social.
incorporação à cconomia municipal das massas
obreiras rurais e o estabelecimento de novas oportunidades econômicas. visando: a) combate ao subcmprego; b) elevação da produtividade agrícola;
c) ampliar o mercado interno; d) aumentar a oferta
de alimentos; e) elevação de níveis de renda e sua
redistribuição; f) incorporar produtos e processos
de moderna tecnologia. Medidas que visam a promover melhor distribuição da terra mediante modificações no rcgime dc sua possc e uso, a fim de
atender aos princípios de justiça social c ao aumento de produtividade preconizado pela nova Constituição que condiciona o uso da tcrra rural ao bemestar coletivo. atribuindo-lhe. intrinsecamente,
uma função social. recomendando ao poder público
a extinção gradativa das formas de ocupação e exploração do imóvel rural que não atenda ao princípio da função social da propriedade. os interesses
do desenvolvimcnto nacional e a justiça social, nos
termos do arl. 184 da Constituição federal. Estimular, por intermédio do Programa São Vicente. executado pela Sudene os pequenos produtores rurais.
organizados em grupos. encontrarem meios para
resgatar sua plena cidadania c reforçar sua identificação com os trabalhos agrícolas e com o meio

rural.
A verdadeira riqueza de um município é avaliada
pela qualidade dos scus homens e pelo produto
de seu trabalho. A melhoria contúlUa da qualidade
da vida do bomem belo-jardinense. através de medidas que o beneficiam não só direta, mas também
indiretamente, constitui o fundamento básico das
diretrizes políticas e sociais do Governo Francisco
Cintra Galvão.
A política social do prefeito de Belo Jardim vê
o homem tanto beneficiário como agente do desenvolvimento. Busca a eliminação da miséria. pois
esta interfere com a plena realização das possibilidades do homem. cuida da preservação da saúde,
tanto erradicando moléstias eoÍno melhorando
constantemente o ambiente em que vive o homem;
promove a educação para desenvolver as possibilidades humanas e abrir novos horizontes em uma
sociedade dinâmica; desenvolve a participação,
pois esta oportuniza a verdadeira integração de
todos os homens e de tqdos os grupos sociais.
Estas são algumas das linhas de ações e diretrizes
do elenco de iniciativas mais relevantes da Secre-
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taria de Ação Social, aqui reunidas para conhecimento da opinião pública do Município de Belo
Jardim.
Estou certa de que há um saldo não dimensionável, a credibilidade do município e o espírito
público do administrador. Este é um patrimônio
dos belo-jardinenses e cstá na consciência social
de Belo Jardim.
Belo Jardim, 1" de Janeiro de 1989. - Maria do
Socorro Araújo, Secretária.
Concluo, Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados, registrando que as medidas de caráter político, econômico,
social e administrativo aqui alinhadas não constituem
uma linha inflexível de ação do Prefeito Cintra Galvão.
Elas se materializarão na medida em que se compro·
varem viáveis pelo respaldo que cada uma dessas providências merecer da Câmara dos Vereadores, à qual
incumbe, constitucionalmente, a aprovação. Está o Prefeito Cintra Galvão consciente dos percalços, das resistências c das dificuldadcs que usualmente se opõem
a todo o processo de mudança. Não tcm, por isso mesmo, o Prefeito Cintra Galvão a veleidade de anunciar
sua concretização em etapas definidas. Mas tem a convicção de que poderá tentar com o apoio dos que a
qualquer outro interesse, sabem sobrepor o impostergável interesse coletivo, primeira obrigação de todo e
qualquer govcrnante. (Muito bem. Plamas!)
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, na primeira
sessão da Câmara dos Deputados que se realiza neste
ano de 1989, não poderia deixar de registrar a nossa
homenagem à memória do companheiro de partido e
amigo pessoal Chico Mendes, assassinado no dia 22
de dezembro de 1988.
A vida de Chico Mendes confundia-se, na totalidade,
com o ideal de liberdade e de justiça, com a defesa
dos interesses dos trabalhadorcs rurais e, a um só tempo, com a defesa da ecologia, até porque a essência
do trabalho dos seringueiros está diretamente vinculada
à defesa do meio ambiente.
Prcstamos esta homenagem à simplicidadc, à coragem,. à dignidade e à grandeza de um homem que,
mesmo consciente de que poderia morrer, não abriu
mão do seu ideal e da sua luta em defesa dos trabalhadores rurais.
Porém, esta homenagem só pode ser completa se
vier com o compromisso de luta e de denúncia dos
responsáveis pela verdadeira chacina que sc programou
no campo brasilciro. O que aconteceu com o companheiro Chico Mendes, no Xapuri, com Paulo Fontelles,
no Pará, com o Deputado Estadual João Batista, com
o Padre Jósimo c com tantos outros dirigentes sindicais,
líderes pastorais e padres-; é exatamente uma escalada
da violência. O poder público ora fecha os olhos, ora
estabelece uma relação de conivência com csse processo, que cstá gerando na sociedade brasileira um clima
de apreensão e perplexidade.
No caso Chico Mendes, certamente devido à pressão
da sociedade civil e à repercussão internacional. alguns
foram presos e busca-se graças à ampla divulgação pela
imprensa, dar uma satisfação à opinião pública.
Nós, que temos compromisso com a transformação
da sociedade, conclamamos as forças populares, socialistas e democráticas a se levantarem numa campanha
política, de âmbito nacional, em torno da questão da
violência no campo, denunciando-a c exigindo a punição dos responsáveis, a prisão dos assassinos ~ criando
na sociedade brasileira uma mentalidade democrática
de repúdio àquela entidade, no caso a UDR, que acoberta politicamente todo esse processo de assassinato
de lideranças de trabalhadores rurais, ou a ele está vinculada diretamente.
Não podia deixar, neste primeiro pronunciamento
na Câmara dos Deputados, no ano de 1989, de prestar
csta homenagem e, ao mesmo tempo, registrar esta
denúncia, firmando o compromisso de dar continuidade
à luta dos companheiros que tombaram em defesa da
reforma agrária e dos dircitos dos trabalhadores rurais.
particularmente a Chico Mendes, que tive a honra de
conhecer pessoalmente, pois, além de ter estado em
sua casa, visitei Xapuri em sua companhia.
O SR. CJJ;SAR MAIA (PDT - RJ. Sem revisão do
-'- Sr. Presidente, a conjuntura econômica de

~dor.)
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1988 não pode ser caracterizada como de recessão, apesar do crescimento zero experimentado. De fato, o que
caracteriza um processo recessivo é o arrefecimento
do nível de atividade econômica por conta de restrições
às decisões de gasto, especialmente de investimento,
tendo em vista a diminuição da taxa de lucro observada
ou esperada.
Na verdade, a paralisação dos investimentos ocorreu
paralelamente a resultados até excepcionalmcnte favoráveis apresentados nos balanços de 1988. Isto se devem
às incertezas produzidas num quadro inflacionário explosivo e que não permite previsões quanto ao médio
prazo.
É certo que não escapava a ninguém que, no patamar
de descontrole com que se operava na economia, qualquer política antiinflacionária consistentc deveria vir
inserida num contexto recessivo característico, ou seja,
com rebaixamento imediato das taxas de lucro, comparativamente a 1988.
O debate acerca das medidas que precisavam ser implemcntadas caminhava na direçâo de algum tipo de
prefixação por grandes degraus, que pudesse criar um
colchão que flexibilizasse o alinhamento ou um certo
"convergimento" cntre os preços de fatura e a renda
efetiva da empresa.
Explico. Numa conjuntura inflacionária da dimensão
da nossa a renda efetivamente absorvida pela empresa
não se circunscreve ao preço faturado na nota fiscal.
A renda é uma resultante entre o preço faturado e
os prazos de compra e venda. A decisão sobre os prazos
depende não apenas das condiçõcs de negociação em
mercado, como também do custo de oportunidade dado
pelos tipos de aplicação disponíveis e pelos tipos de
tributação, comercial ou financeira.
Um exemplo simples: uma empresa compra uma certa mercadoria por NCZ$ 100,00 a noventa dias, e a
vende pelos mesmos NCZ$ 100,00 à vista, e se oferece
à tributação no mermdo financeiro e não no 1CM. O
congelamento de seu preço exigirá movimentos de ajuste-para trás e para frente, o que não é dado automaticamente e de forma racional em função, por um lado
da psicologia inflacionária e, por outro, da incerteza
quanto à inflação futura.
O Governo optou pelo congelamento, e com isto
reduziu a nexibilidade que a prefixação lhe poderia
dar. Por isso o grau de recessão exigido passou a scr
maior do que O seria na primeira hipótese.
O teste, que realizou, de entendimento, através do
que chamou de pacto social, deveria ter construído algum ambiente dc solidariedade, por parte do grande
empresariado. de forma a facilitar a gestão das medidas.
Não sendo assim. o Governo obrigatoriamente terá
que adotar medidas que disciplinem os agentcs econômicos, o que dado o nível de autoridade do Governo,
implicará recessão maior do que a princípio imaginou.
De início, o Governo não deu mostras suficientes
da disposição de impor na dosagem necessária, a austeridade fiscal e monetária. Não é que não O esteja fazendo, mas que não se obrigou a isto, de forma sustentada.
via mecanismos legais que restringissem sua própria
Iibcrdadc.
Passados 30 dias do Plano Verão, o que vemos é
um grau inadmissível de indisciplina, pessimismo e reversão de clima por parte daquelcs que exatamente
têm a maior capacidade e obrigação de aceitar sacrifícios.
Na última semana as declarações dos grupos de empresários ligados à direção da Ficsp. têm introduzido
antecipadamente um clima de pressões que apontam
para a resistência, ou mesmo insubordinação, com referência, ao congelamento. Passam para a opinião pública
um ar de pessimismo. como se o fracasso do congelamento estivesse às portas, apesar dos abusos prévios
cometidos às vésperas da divulgação das medidas.
O quadro descrito inicialmente, combinado com a
indiSCiplina do grande empresariado paulista, demonstra que o Governo imediatamente trabalhará dentro
da disjuntiva, depressão ou fracasso, na medida em
que seu poder de convencimento e de agregação é baixo.
Ele caminha sobre o fio da navalha. A deixar prosperar a indisciplina antecipada, ver-se-á de frente à necessidade de aprofundar a recessão ou entregar os pontos e ganhar tempo, com um patamar de inflação crescente, combinado com o jogo do controle do índice
de preços.
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Por seu turno, o ano eleitoral desencadeará imediatamente, por parte das forças políticas que prccisam de
um resultado econômico satisfatório para reduzir o impacto do discurso da oposiç,'o. pressões múltiplas contra
a recessão. A realidade não é cama o papel, que aceita
combinações diversas de preços e atividade econômica.
As ciências sociais não são como as ex.atas, que podem
prever as reações. A dosagem é sempre imprecisa e
requer o reforço da tendência que necessita dominante.
E neste quadro que a conjuntura seguinte se coloca.
Pela lógica do Plano Verão, deveríamos prever uma
conjuntura recessiva, característica, com seus 1 ~flexos
sociais, dada a inflexibilidade posta pelo congelamento.
O desdobramento do plano colocou em cena o pessimismo deste pequeno "Estado" que pretende ser a
Fiesp, atitude que além de demonstrar que a inflação
anterior não era tão neutra assim, ainda passou a exigir
disciplinamcnto, o que possivelmente impulsionará uma
recessão maior. Finalmente, a fraqueza política do Governo e as pressões eleitorais sugcrirão um afrouxamento, cuja dosagem não pode ser milimetrimmente
controlada, o que apontaria para o espantalho da reexplosão dos preços.
O SR. PLÍNIO MARTINS (PMDB - MS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidentc. nobres Deputados,
aqui bem a Câmara dos Deputados ao deixar de aprovar
as medidas provisórias que mantinham na inércia 05
ministérios que a Presidência da República desejava
extinguir.
Os brasileiros não podem admitir que a miséria que
campeia neste País contin ue junto à opulência de alguns. Nós, que temos sentimento e espírito de justiça,
nâo podemos admitir a coexistência da miséria com
a opulência.
SI. Presidente, nobres Deputados, faço essas considc..
rações à vista de uma notícia estampada ontem em vários jornais da imprensa nacional, tais como Correio
Braziliense e Folha de S. Paulo, segundo a qual no
Mato Grosso do Sul, no Município de Naviraí, cinco
mil "brasiguaios" invadiram uma fazenda à procura de
terra para viver com suas famílias.
Há pouco, o Executivo Federal, através dos meios
de comunicação, prometia, de viva voz, que os semterra seriam assentados e, que haveria a justiça. Entretanto, o que vemos é o próprio Executivo procurar
extinguir o Ministério da Reforma Agrária.
Ora, nós políticos. que somos bem situados na sociedade, não podemos continuar sendo o dique construído
para conter as águas furiosas da miséria que campeia
em nosso País. Precisamos, ao contrário, transformar
essc tufão criado pcla má distribuição ds riquezas de
nosso País numa brisa leve e gostosa, em que o País
não tenha tantos miseráveis e um grupo dc potentados
a ostentar tudo o que quer.
Por isto, SI. Presidente, meu aplauso aos Srs. Deputados que deixaram de ratificar o ato do Presidente
da República destinado a extinguir o Ministério da Reforma Agrária em nossa Pátria.
O SR. ADHEMAR DE BRRROS FILHO (PDT-SP.
Sem revisão do orador.) - SI. Presidente, Srs. Deputados, a Campanha da Fraternidade de 1989, comemorativa da CNBB, lança o tema Fraternidade e Comunicação.
Comunicação e Fraternidade andam juntas. A comunicação aproxima as pessoas e contribui para que adquiram consciência mais profunda da vida comunitária.
A Campanha da Fraternidade apela para que a comunicação de massa produza fraternidade, aproxime pessoas, construa comunidades e elimine barreiras. Convida os profissionais da comunicação a utilizar 05 meios
à sua disposição para promover a solidariedade e a
participação. superando todo fanatismo e abuso de podcr na Igreja e na sociedade.
Que a Campanha da Fraternidade desperte a consciência crítica de que recebe as mensagens provenientcs
dos meios de comunicação.
Comunicação para a verdade e a paz é o lema da
Campanha da Fraternidade deste ano. A verdade como
norma de comunicação é a condição fundamental para
alcançar a paz. Esta só é verdadeira quando a convivência e o entcndimento entre pessoas, classes c as
várias organizações sociais se fizer com respeito aos
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direitos da pessoa humana e cumprimento dos deveres
e responsabilidades que daí decorrerem.
A comunicação social é comumente atribuída aos
grandes e modernos meios. como a TV. o rádio, o
cinema e a imprensa.
No estágio atual, há uma ruptura total entre os meios
de comunicação e o público. Ás vezes, o meio de comunicação social é. uma empresa, o Governo, um grupo
político ou religioso. O público é anônimo, disperso
e heterogêneo. Quase sempre lesa o público a aceitar
passiva c cmotivamente tudo que se transmitir. Ncste
sentido, não há verdadeira comunicação dentro da sociedade, porque não há circulação do que é comunicado.
Todos os grandes meios de comunicação desenvolveram-se neste século. Acompanharam. ora como causa.
ora como efeito, a industrialização e a implantação dos
sistemas capitalistas e socialistas. Foram chamados
"meios de massa". mas nasceram e ainda convivem
comO meios de elite, sobretudo "a elite do poder".
Alcançam as massas e utilizam-nas, em função de seus
próprios interesses.
Os meios de comunicação foram assumindo caráter
político, ideológico e econômico. Hoje são dominados
por grupos:
a) 90% de rádio e TV estáo em mãos de poderosos
grupos localizados em cinco países;
b) 79% do "mercado de notícias", no mundo, é controlado por quatro agências;
.
c) 70% do mercado publicitário são controlados por
dez agências do Primeiro Mundo. Destas apenas uma
é japonesa. As demais são americanas e a maioria atua
no Brasil. É necessário, portanto, diseutir a influência
negativa e positiva dos meios de comunicações sobre
o comportamento das pessoas. O seu papel na formação
da mentalidade comunitária é característico nos países
como o nosso, de modelo capitalista. Aspecto positivo
é a solidariedade criada pelos meios de comunicação
social em momentos da catástrofe, a mobilização popular em função da legítima aspiração da sociedade e da
promoção de valores culturais, cívicos e religiosos.
Eis por que, Sr. Presidente, para nós, do PDT, esta
visão da comunicação, como um instrumento a serviço
da paz e da verdade, merece uma reflexão especial,
para a qual convidamos todos os profissionais dos meios
de comunicação, inclusive os próprios titulares. sejam
eles do rãdio, da televisão. da imprensa ou do cinema.
.É preciso que, neste momento, a influência dos meios
de comunicação se faça no sentido positivo, da valorização da paz e da verdade, valores que consideramos
necessários para que realmente se desenvolva entre nós
a fraternidade e a solidariedade.

o SR. JOÃO CUNHA (PDT - SP. Sem revisão do
oradoL) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, que as minhas primeiras palavras sejam dirigidas a V. Ex', parabenizando-o pela homenagem que recebeu na Câmara
dos Deputados com a sua eleição para a 1" Vice-Presidência. Nos anos em quc convivemos juntos, aprendi
a ver em V. Ex' o cidadão responsável e o autêntico
representante do povo. Embora com convicções diferentes das minhas, V. Ex' exerce o seu mandato com
grande dignidade, honradez e decência. Meus parabéns
pela eleição.
Como segundo ponto, Sr. Presidente, gostaria de fazer uma pequena reflexão sobre o Plano Verão. Esse
plano nasceu desconforme, nasceu sem rumos, nasceu
apenas para completar uma ação entre amigos, naquilo
que foi o movimento militarista de 64. Ele é destinado
a completar o processo de internacionalização da econo·
mia brasileira e se configura naquilo que tenho visto
como uma verdadeira ação entre amigos, que se expressa num exemplo claro referido por mim em pronunciamento recente. Na véspera do Plano Verão, precisamente no dia 12 de janeiro, o Banco Central emitiu
o equivalente a 200 bilhões de cruzados em OTN cam·
biais, sabendo que nos dias seguintes haveria uma desvalorização da moeda em tomo de 17%, gerando um
lucro adicional, para os detentores desses títulos, da
ordem de 34 bilhões de cruzados. E aí a reflexão que
fazem os responsáveis pela área fazendária e do planejamento sobre a questão do funcionalismo público, consi·
derando este como o responsável pelos danos causados
à Nação brasileira, bem como às nossas estatais. a maior
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parte delas infelicitada, no curso de duas décadas, pela
pilhagem de que foram vítimas e, mais do que isso
usadas como instrumento a serviço dos interesses de
uma ditadura fascista que infelicitou a Pátria por mais
de duas décadas.
Recebi, hoje, informação do Rio de Janeiro, de setorcs de mercado financeiro de capitais, relacionada à
grita do Sr. Mário Henrique Simonsen, que pede ao
Governo brasileiro que, pelo menos por quatro dias,
eleve à loucura os juros do overnitght.
Mostrei, em recente discuso, que a Medida Provisória
n' 26, que tentava a privatização de estatais brasileiras,
nada mais era que uma ação entre amigos, até porque
o valor das ações dessas estatais seria apreciado por
uma comissão ou por uma empresa do ramo destinada
a fixar esses valores. A venda dessas ações não se faria
de forma democrática, como se pretendia na medida
provisória. mas sim através de um jogo em que o governo. vendedor, tentando arrecadar fundos para, como
ele dizia, alavancar o processo de desenvolvimento e
diminuir a dívida pública interna, oferecia um financiamento de 70% a quem adquirisse esses lotes de ações
das estatais, que pretendia vender com uma autorização
delegada do Congresso Nacional.
Felizmente o Congresso Nacional atalhou essa brincadeira. e hoje vejo, na denúncia que me vem do Rio
de Janeiro, que o Sr. Mário Henrique Simonsen, que
considero um fascínora da economia, um gangster da
política econômica, na verdade dá um grito como se
estivesse ministrando uma aula quer ao Congresso Nacional, quer ao Governo brasileiro, dizendo que se deve
elevar os juros às alturas. É que houve um erro de
cálculo dos grupos ligados ao Sr. Mário Henrique Simonsen, que acreditavam que, com o Plano Verão,
a Bolsa de Valores despencaria, assim como O valor
do ouro e do dólar. Mas isso não ocorreu, e esses grupos
estão a descoberto.
O Sr. Mário Herique Simonsen mostra, mais uma
vez, o seu papel de agente de interesses privados, insinuando-se como magistrado e professor na área da economia. Em momento algum pensou em política econômica. Pensou nos interesses do grupo a que está ligado.
É uma denúncia que faço, Sr. Presidente, advertindo
o Presidente da República, o Ministro da Fazenda. o
Ministro do Planejamento, o Presidente du Banco do
Brasil para o fato de que esse jogo do overnight, que
hoje chega perto de 30%, e que eles querem elevar
a 50%, é um jogo marcado para provocar a queda da
Bolsa de Valores e, com isso, salvar os grupos que
especularam sob a inspiração do Sr. Mário Henrique
Simonsen.
O terceiro assunto de que vou tratar, SI. Presidente,
é de uma singularidade e rapidez a toda prova. Acho
que o Brasi; não pode servir de depósito dos gangsters
que infelicitaram pátrias da Amériea Latina e do mundo, nem de traficantes de tóxicos e drogas afins, a exemplo do Sr. Alfredo Stroe.snner. Razão pela qual apresento um projeto de lei declarando persona non grata
para o povo brasileiro o Sr. Alfredo Stroessnner e pedindo que. assim que aprovado, o Ministério das Relações
Exteriores o expulse do território nacional num prazo
de 48 horas.
Fixo por aí, na linha da Lei do. Estrangeiros, o critêrio dc que o povo brasileiro tcm o direito de impor
sua vontade na questão de receber essses velhos cidadãos infelicitadores de pátrias. Não gostaria de ver chegar aqui amanhã o Sr. Pinochet, assassino de 60 mil
chilenos. e se acomodar em uma das fazendas de algum
amigo no Brasil, com a proteção inclusive do Exército
nacional e com a segurança de viver em próprios públicos. como está acontecendo com o Sr. Alfredo Stroessnner. Nenhuma ligação de simpatia nos liga, como povo, a quem infelicitou a pátria guarani, a pátria paraguaia.
Como Deputado brasileiro, faço, até em nome do
meu partido, o PDT, a apresentação desse projeto de
lei, para o qual vou requerer urgência, nos termos regimentais, a fim de que esta Casa decida se é ou não
persona non grata ao povo brasileiro a figura desse
velho ditador decrépito que veio de visita ao Brasil.
depois de uma briga com sua máfia no Paraguai.

dos, deixo na introdução de meu pronunciamento uma
mensagem de congratulações à Mesa recém-eleita para
conduzir os trabalhos desta Casa.
Igualmente, registro minha preocupação no sentido
de que a nova Mesa tenha sua atcnção voltada para
a instalação do sistema de informatização e a regularização, o mais rapidamente possível, do funcionamento
das eomissôes técnicas, para que possamos adaptar coerentemente as medidas propostas no novo texto constitucional,
Também quero propor a consolidação e ampliação
da comissão fiscalizadora do Orçamento. Além disso,
solicito à Mesa que promova um levantamento das reai.
necessidades da Casa em termos materiais e humanos.
Neste dia também expedirei à Mesa projeto de lei
dispondo sobre a criação de programas de prestação
alternativa de serviços sociais, por entender que a Constituição brasileira prevê, em seus arts. 5", VIII, e 43,
§ 1", a prestação de serviços sociais alternativos. fixados
em lei, compreendidos como um conjunto integrado
de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos ao bemestar social (art. 194).
Ninguém desconhecc os alarmantes índiccs de carências de grande parte da população brasileira - saúde,
educação, moradia, emprego - e suas implicações sociais.
Delinqüência, marginalidade, mendicância, analfabetismo, fome, violência, criminalidade, prostituição,
vícios etc. são sociologicamente classificados como patologias sociais, com as quais convive a sociedade brasileira; são obstáculos crônicos ao desenvolvimento nacional, cuja superação exige uma ação mais efetiva,
não a nível de repressão, mas a título de resgate de
uma dívida social e de um direito individual.
Os sentimentos de solidariedade humana e os ideais
democráticos indicam a necessidadc de tomada de consciência e de participação ativa conjunta, fruto de uma
conjugação solid,íria de responsabilidades entre poder
público e comunidade.
A criação e implantação de programas de prestação
alternativa de serviços sociais será, em nosso entender.
adequado mecanismo de promoção social. Constituídos
em grupos sociais de composição definida, com organização e estrutura próprias, a programação que ora sugerimos objetiva promover, através dc metodologias específicas, o bem-estar e melhor adaptação dos indivíd,lOs
ao seu ambiente social, buscando ainda desenvolver
no cidadão responsabilidade solidária, maior expectativa no trabalho educativo, de acordo com suas potencialidades e aptidões pessoais.
Outro aspecto a ser abordado em nossa problemática
social é a concentração de profissionais de níveis médio
e superior nos grandes centros.
A interiorização desses profissionais, conforme propomos, não apenas desafogará as grandes cidades da
superpopulação, com elevado nível de desemprego, como, acima de tudo, proporcionará às cidades de menor
porte a oferta de novos serviços profissionais.
Pelos objetivos que norteiam este projeto, e seu indiscutível alcance social. esperamos venha a proposta a
merecer dos ilustres membros do Congresso Nacional
o acolhimento necessário à sua aprovação.

o SR. ANTÔNIO DE JESUS (PMDB - GO. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr'; e Srs. Deputa-

O SR, VALMIR CAMPELO (PFL - DF. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados,
o assunto que me traz à tribuna dcste Parlamento constitui um desesperado alerta às autoridades do Governo
do Distrito Federal, cuja gravidade pode ser constatada
pelo cspaço quc ganhou nos principais jornais e noticiosos televisivos de todo o País.
Refiro-me ao absurdo caso de consumo de mais de
uma tonelada de carne estragada, em adiantado estado
de putrefação, pelo segmento populacional denominado "catadores de lixo".
A carne em questão foi apreendidá pela fiscalização
da Saúde Pública, prccisamente por ter sido considerada
imprópria ao consumo da população.
Mais de uma tonelada de carne. de procedência clandestina, de abatedouros desprovidos das mínimas condições de higiene, foi interditada e recolhida pelos fiscais
por encontrar-se. deteriorada c representar séria ameaça à saúde dos possíveis consumidores.
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Esta quantidade considerável de carne podre, Sr. Presidente, Srs. Deputados, segundo os mais elementares
princípios sanitários, deveria ter sido incinerada. Mas
não o foi.
A imprevidência, o despreparo, a inconseqüência e
o descasadas autoridades sanitãrias de Brasília extrapolaram todos os limites.
Contra qualquer argumento racional, os milhares de
quilos de carne condenada foram enterrados em valas
abertas, em um local denominado "aterro sanitário".
Era de pleno conhecimento das autoridades que o
local escolhido para o bizarro e surrealista enterro é
maciçamente freqüentado por um dos muitos segmentos
marginalizados que formam a face oculta da capital
do Terceiro Milénio.
São centenas de famílias de desempregados, de "semteto", de mendigos, de esfomeados, enfim, dos órfãos
que não entraram na conta do Patrimônio Cultural da
Humanidade.
Os resultados de uma ação desastrada como esta,
desprovida de qualquer senso de responsabilidade no
trato da administração pública, seria candidamente previsível para o mais patético dos mortais. Menos para
as autoridades sanitárias do Distrito Federal.
Tão logo as escavadeiras terminaram o imprudente
enterro, os milhares de quilos de carne podre foram
desenterrados, levados às braçadas para os miscráveis
casebres e consumidos por uma população faminta, desesperada, para quem os perigos de contaminação e
intoxicação constituem qualquer coisa de etérco e sem
o menor sentido.
O espetáculo, certamente, faria inveja a Felini, o
genial cineasta do absurdo.
A quem cabe a responsabilidade por este escândalo,
por esta infàmia, por esta injustificável incompetência
daqueles que têm por missão zelar pela saúde de toda
a população? Ao Governo do Distrito Federal. evidentemente!
Alega o Supcrintcndente do Serviço dc Limpcza Urbana que O único incinerador de que dispõe está danificado.
O indiferentc pronunciamento do Secretário de Saúde, ontem, em noticiário do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), faz crer que se trata de questão dc somenos
importância.
A população está perplexa. Sente-se insegura. Os
órgãos respsnsáveis pela saúde pública perderam a crcdibilidade. E lamentável, desumana e intolerável uma
falha dessas proporções no sistema sanitário da capital
federal.
Quais foram as providências que o Governo do Distrito Federal adotou, para que absurdos como este não
voltem a acontecer? As autoridades responsáveis, chefiadas pelo Governador do Distrito Federal. abriram
alguma sindicância para apurar responsabilidades?
Alguém precisa dar uma satisfação ao povo. Alguém
prccisa, urgentemente, rever o funcionamento dos órgãos de saúde pública.
É necessário construir incineradorcs para destruir
produtos estragados. impróprios para O consumo.
Alguém precisa desenvolver um programa de assistência social, para amparar as centenas de pessoas que
sobrevivem à custa da cata de lixo.
Alguém precisa compreender que administrar um Estado ou uma cidade é sério, exige competência, conhecimento dos problemas comunitários e, acima de tudo,
determinação de acertar.
Muito obrigado.

o SR. SIMÃO SESSIM (PFL - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI" e Srs. Deputados, não era desejo nosso fazer quaisquer comentários
a respeito do carnaval, pois entendemos tratar-se de
uma festa e manifestação popular que tem início e fim
precisos no calendário. O último carnaval já pertence,
portanto, ao passado.
Sentimo-nos, porém, obrigados a fazer desta tribuna
alguns reparos a pronunciamento feito por uma parlamentar do meu Estado envolvendo fatos e personagens
do último reinado de Momo.
Na condição de ex-Prefeito de Nilópolis, de representante daquela comunidade nesta Casa e, ainda, como
componente da Escola de Samba Beija-Flor, quero,
primeiramente, ressaltar o brilho e a significação do

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

trabalho desenvolvido por essa agremiação não apenas
no carnaval, mas na vida cotidiana daquele município.
Sob o comando da mente inventiva, criativa e sensível
do carnavalesco Joãozinho Trinta, a Beija-F1ordemonstrou para todo o Brasil que é possível unir a alegria
e a descontração do Carnaval a uma profunda consciência social e crítica do momento de crise vivido pelo
País.
Além d~ chocar e fazer estremecer os pudores estéticos dos defensores do carnaval-alienação, a imagem
da Marquês de Sapucaí, notório palco dos excessos e
dos abusos exibicionistas da riqueza, invadida por mendigos, loucos, prostitutas, favelados, pela chamada escória da sociedade, deveria perturbar e provocar os
zelos humanitários de todo o Brasil.
Seria ocioso tecer aqui mais elogios a esse trabalho
de elevada qualidade artística e social, uma vez que
a imprensa outra coisa não fez nos dias seguintes ao
carnaval, a ponto de o aplauso à Escola ter-se tornado
quase unanimidade nacional.
Além disto, a comunidade de Nilópolis tem perfeita
consciência do patrimônio cultural e social representado
pela Beija-Flor, que lá atua intensamente, inclusive na
área social: a escola mantém a Creche Casulo Beija-Flor
e o Educandário Profissionalizante Abrão David, os
quais atendem gratuitamente a cerca de soa crianças
carentes, proporcionando-lhes, inclusive, alimentação.
Foi, portanto, com muita surpresa e consternação
que tomamos conhecimento de discurso proferido pela
Deputada Sandra Cavalcanti, a quem dedico confessada
admiração e amizade, no qual S. Ex', colocando-se na
contramão dessa onda de reconhecimento e aplauso,
tanto do povo em geral quanto da imprensa e da crítica
especializada, ao desfile da Beija-Flor, teceu críticas
veementes e injustas à Escola acerca do episódio da
alegoria do Cristo Redentor.
Como e de conhecimento público, apesar de ter sido
questionada a constitucionalidade da liminar concedida
pelo Sr. Juiz da 15' Vara Cível, a Escola cumpriu a
determinação judicial, desfilando com a imagem coberta, tanto no desfile da segunda-feira quanto no desfile
das campeãs.
Tanto foi assim que o próprio magistrado, Dr. Carlos
Davidson de Menezes Ferrari, fez, após a última apresentação, a seguinte declaração à imprensa: "Eu vi o
desfile da Beija-Flor pela televisão, na madrugada de
domingo, e achei belíssimo. Foi uma injustiça não ter
sido campeã. Não houve descumprimento da ordem
judicial ao ser retirado o plástico que cobria o Cristo,
mesmo porque não foi inteiramente descoberto. Para
mim, o caso está encerrado". "Não vejo a menor necessidade de levar isso adiante. Só se via uma parte do
Cristo e eu não vejo motivo para punir a Beija-Flor."
Quanto às declarações de Joãozinho Trinta, tachado
pela Deputada de "carnavalesco irresponsável" mas
consagrado pelo povo e pela crítica como artista genial,
deve-se compreender que forâm proferidas no clima
emocional da disputa e temperadas pelo ciúme do criador por sua obra. Chamado à razão, cumpriu, embora
sob protesto - é um direito seu protestar - a determinação judicial.
Quero lembrar à ilustre Deputada que a sociedade,
a quem cabe, como ela própria reconhece, o direito
de censura, tem múltiplas facetas e valores.
O Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Expressão - Coliber, por exemplo, não apenas pensa
de modo diverso ao da A,quidiocese do Rio de Janeiro,
como protestou, em nota oficial, contra as liminares
obtidas, por considerá-las violadoras do art. 220 da nova
Constituição, que proíbe toda e qualquer censura de
natureza política, ideológica ou artística.
Outras autoridades jurídicas pronunciaram-se no
mesmo sentido, considerando inconstitucional a proibição.
Por tudo isto é que nos parece estranha a atitude
da nobre Deputada, e até contraditória, uma vez que
ao tempo em que apregoa a soberania da sociedade
e festeja o fim da censura executada "por meia dúzia
de funcionários", descarrega todo seu poder de fogo
contra um artista e uma agremiação, confessadamente
populares, que em nenhum momento pretenderam
afrontar a quem quer que fosse, mas tão-somente expressar sua arte e protesto.
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Quanto à posição da Aquidiocese do Rio de Janeiro,
reconheço o seu direito de procurar a Justiça para defender seus interesses. Sem entrar no mérito da questão,
quero apenas ressaltar que em outras oportunidades
seu zelo e pudor não foram tão intensos. Durante várias
semanas, principalemente na semana do carnaval, a
tlevisão carioca veiculou propaganda do Banco do Estado do Rio de Janeiro, onde aparecia o Cristo Redentor
portando uma faixa com sigla Banerj, sem que a associação do Cristo a uma instituição financeira parecesse
inj uriosa ao clero católico local.
Quando se trata, porém, de figurar Jesus entre mendigos e desvalidos, a situação parece ser bem outra.
O episódio faz lembrar aquele texto do Evangelho, onde
Jesus, criticado por comer e beber com pecadores, esclareceu: "Os sãos não precisam de médico, e, sim, os
doentes; não vim chamar os justos e, sim, pecadores".
Ficam, portanto, nossos cumprimentos à Escola de
Samba Beija-Flor, ao seu Presidente Anisio Abrão David, ao seu Vice-Presidente Jacob Abrão David, aos
Ex-Presidente Nelson Abrão David e Farid Abrão David, a toda sua diretoria, aos componentes, ao grande
artista Joãozinho Trinta e principalmente à comunidade
de Nilópolis, que mais uma vez demonstrou o seu brilho,
a sua garra e seu amor a este País, que precisa começar'
a enfrentar seus verdadeiros problemas sem se deixar
iludir por pretensos moralismos.
Queremos, pois, convidar a nobre colega Sandra Cavalcanti e todo o Congreso Nacional a refletir acerca
dessa realidade ousadamentc exibida na avenida pela
Beija-Flor, que mereceu da platéia a mais entusiástica
recepção, numa prova de que o povo sabe reconhecer
suas carências e é capaz, quando motivado, de reagir
com criatividade e dedicação. Não é outra a tarefa dos
verdadeiros políticos.
Muito obrigado.
O SR. BENEDICTO MONTEIRO (PTB - PA. Pro·
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e
Srs. Deputados, depois de passarmos vinte meses debatendo e aprovando a atual Constituição, nosso recesso
foi bruscamente canceJado ao meio para apreciarmos,

já como Deputados e Senadores, as medidas provisórias
editadas pelo Presidente Sarney. Estamos cumprindo
o nosso dever no exercício de uma prerrogativa que
nós mesmos instituímos para o Poder Legislativo. Como
vêem, acabou-se a aprovação de leis autoritárias através
do simples decurso de prazo. O Congresso Nacional
é hoje partícipe do Governo. não só na feitura das
leis, como no controle de sua justa e correta execução.
Diz o arl. 4S da Constituiçãcl federal, no seu Itcm
X, que cabe ao Congresso dispor especialmente sobre
criação, transformação e extinçiio de cargos, empregos
ou funções públicas. Porém, a nomeação e a demissão
das pessoas que ocupam esses cargos, empregos e funções é da exclusiva competência do Poder Executivo,
isto é, do Presidente da República.
Foi, portanto, sábia a decisão do Presidente do Congresso em devolver a medida provisória na qual o Presidente Sarney pretendia associar os Senadores e Deputados à demissão de 60 ou SO mil funcionários federais,
que o seu Ministro do Planejamento julga absolutamente necessária para o êxito do Plano Verão.
Logo que cheguei à Câmara dos Deputados, ainda
em 1985, proferi centenas de discursos reclamando contra os abusos que tínhamos sofrido por todo o período
ditatorial de 1964. Achava, como ainda acho, que os
graves problemas econômicos sociais e políticos que
1

sofríamos c que ainda sofremos eram e são conseqüências diretas das políticas executadas pelos governos autoritários ditos revolucionários. Os meus pronunciamentos estão transcritos nos Anais da Câmara e do
Congresso, e os mais importantes estão publicados em
separatas.
Neles eu cansei de chamar a atenção de V. Ex" para
o fato c reclamar contra a gastança pública irresponsável, contra o empreguismo exagerado, contra os "elefantes-brancos" dos projetos desastrados, contra a estatização da economia para beneficiar empresários fracassados, contra a farta e irresponsável distribuição de
subsídios, privilégios e incentivos ao capitalismo cartorial e, sobretudo, contra o pagamento puro e simples
da dívida externa.
Gastança pública irresponsável não é preciso explicar. Estão aí os jornais, rádios c televisões mostrando
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tanto no nível federal, estadual, como até no municipal,
o que as autoridades faziam com o dinheiro público
quando não metiam no bolso, A estatização da economia para encampar empresas fracassadas dá uma saga
de falcatruas que vai desde a encampação de motéis
até financeiras e bancos. Quanto à distribuição farta
e irresponsável de subsídios, privilégios e incentivos
ao capitalismo cartarial, estão aí os maiores escândalos
nacionais, como do BNH, Coroa-Brastel, Capemi e
muitos e muitos outros, cujos inquéritos foram abertos,
mas permanccem inconclusos. Lá na Amazônia, podemos ver alguns grandes projetos financiados pela Sudam
que, quando não estão desativados, estão depredando
as nossas norestas.
Os projetos desastrados, como o da Ferrovia do Aço,
as usinas nucleares e muitos outros "elefantes-brancos"
espalhados pelo território nacional já mereceram livros
e denúncias que estão nas livrarias. nos arquivos do
Congresso e no próprio relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre nOSsa dívida externa.
E a dívida externa') Quem fez, o que foi feito e o
que vamos fazer para pagar ou não pagar somente os
juros ilegais e escofe-hantes, que já nos levaram a lima
moratória irresponsável e agora ao adiamento do pagamento da prestação combinada? A Câmara dos Deputados pelo menos instalou uma Comissão Parlamentar
de Inquérito que investigou e propõs medidas relacionadas com a sua legalidade, legitimidade e responsabilidade.
Mas a Assembléia Nacional Constituinte. os Poderes
da República. o que fizeram até hoje ao menos para
conhecer essa dívida? Nada. absolutamente nada. Todos os pedidos de auditoria feitos pela Câmara. por
mim mesmo e por outros deputados foram simplesmente ignorados. A dívida permanece crescendo e ,:
cada vez mais impagável. Agora mesmO ficou mais cara
com as medidas monetárias do Plano Verão.
Mas, apesar desses imensos descalabros que trouxeram incalculáveis prejuízos para a Nação, foi sempre
através do arrocho salarial das classes trabalhadora~
c dos funcionários públicos que os economistas de plantão tentaram equilibrar o déficit, pagar a enorme dívida
externa e comhater a inflação. Desde 1964. que o assala~
riado brasileiro vem sofrendo sistemática diminuição
nos seus ganhos minguados e se sujeitando a um controle rígido da sua jtí mínima remuneração.
Somos hoje a 7' potência econômica e aI' mesmo
tempo temos o menor salário mínimo do mundo.
O que o ,,1\ário desses tiO ou 80 mil funeiomírios
federais representa nesse escandaloso contexto de sonegação de impostos, de subsídios. incentivos e privilégios
que tem enriquecido cada vez mais os especuladores
oficiais? O que representa o salário circulante na sociedade em rclação aos prejuÍzos financeiros sofridos pelo
Brasil. tanto nos projetos faraônicos como no sistema
financeiro? O que representa es~e mísero salário perante Opagamento dos juros da dívida cxterna que ninguém
sabe como foi contraída nem crescida em todos esses
anos?
Meu voto. como na Medida Provisória n" 25. será
contra todas as medidas que náo tenham carúter relevante e urgente. conforme é exigido pelos textos constitucionais. Votarei. portanto. contra todas as medidas
de caráter meramente administrativo que, não sendo
relevantes nem urgentes, podem e devem ser ampliadamente debatidas pela sociedade e apreciadas no seu
foro competente. que é o Congresso Nacional.
Hoje, como já disse, estamos vivendo sob o signo
da Constituição que nós mesmos escrevemO':>. Temo:também um novo Presidente do Congresso e um novo
Presidente da Câmara. que. na sua primeira entrevista
na televisão. assume. como compromi.sso principal. garantir as prerrogativas dos Deputados e restabelecer
na opinião pública a imagem de prestígio que todo o
Parlamento deve ter perante a sociedade que representa.
É uma tarefa árdua, Sr. Presidente. mas conte comigo
para esta empreitada democrática e patriótica.

o SR. ANTONIOCARLOS MENDES TRAME (SP
- PFL. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
Sras. e Srs. Deputados. nas democracias modernas cada
vez mais vai-se firmando o conceito de que o Legislativo
não é apenas um órgão que faz leis. mas que tem como
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função mais importante fiscalizar o Poder Executivo.
Para que essa fiscalização ocorra de forma conseqüente.
séria e honesta. e para que nós. muitas vezes sem as
informações necessárias, não cometamos injustiças.
existe um instrumento consagrado em praticamente todos os parlamentos do mundo, que a nova Constituição
recebeu e acolheu como um dos mais importantes para
o exercício do nosso trabalho legislativo, que é o requerimento de informações oficiais. O deputado que tenha
qualquer dúvida. antes de dar início ao processo de
fiscalização. antes de encetar suas críticas. as respalda
nas respostas ao requerimento de informações oficiais.

taçáo, no valor de 6,7 mílhóes de cruzados novos, da
empresa Elebra Computadores, bem como a fez a contratação de serviços de assistência técnica à empresa
SGA - Sistemas e Serviços de Informática LIda. contratos esses que burlam a lei federal que criou o Serpro
- Serviço Federal de Processamento de Dados.
O Serpro tem, por via legal. o monopólio, a exclusividade na prestação de todos os serviços relacionados
ao proeesslimento de dados no Ministério da Fazenda.
de seus órgãos estruturais. podendo estendeu essa prcstação de serviços a outras esferas da administração pública.
Nâo obstante essas disposições elaras e nítidas da
legislação federal, o Ministério da Fazenda. através da
Secretaria da Receita Federal. prossegue num processo
de esvaziamento do Serpro. que se iniciou no passado,
denunciado pela adminsitraçüo anterior, e que teve um
marco importante em 1988. quando já foram adquiridos
à mesma Elebra, sem licitação, sem justificar por que
foram preteridos outros fornecedorc;; de equipamentos
similares. computadores e sistemas a preços que parecem estar acima dos níveis de mercado.
Estou encaminhando à Mesa um requerimento de
informações nesta linha. fazendo o mesmo em direção
ao Tribunal de Contas da União - que há mais de
um ano recebeu um relatório preparado pela administração anterior e sabe que O Procurador-Geral da República eurrou na Justiça contra as adminstrações pretéritas. que andavam desviando recursos do Serpro e até o momento não fez pronunciamento algum.
Mas não para aí a sangria de recursos públicos. infelizmente, porquanto nO Ministério da Cultura - e na
próxima semana trarei os documcntos correspondentes
- vai-se proceder a mais um trem da alegria. com
uma série de contratações que haviam sidn intentadas
no ano passado. Às vésperas da promulgação da Constituiçüo. Sr. Presidente. V. Ex' há de lembrar-,e de que
o Ministro José Aparecido. iludido por auxiliares. chegou a e n .'· :1Ínhar a contratação de 45 funcionários.
Essa tentativa vai ser renovada nos pr<íximos dias.
Já tenho alguns documentos mostrando que a atual
administração do Ministério da Cultura obteve parecer
jurídico de advogados particulares, a preços superorçados, a fim de justificar a contratação desses 45 funcionários. apadrinhados de membros da administração federal. negando. assim. todo diseurruso de contenção,
de sacrifícios que vem sendo impostos à m;iquina pública.
Sr. Presidente. em sacrifícios tem sido aplicados de
forma cega e burra. para ser bastante preeiso.
Conversando com membros de diferentes órgãos públicos, tenho constatado o desmantelamento da m:.íquina governamental. particularmente na área das universidades e dos órgáos que estáo incumbidos da pesquisa e do desenvolvimento científico e teenolôgico.
Na semana passada. estive numa a"cmbléia realizada
na Cope. Coordenação de Programas de Pós-Graduaçào e Engenharia. entidadc do mais alto nível c que
rem índices de produtividade acadêmica equivalentes
ou superiores tiS médias internacionais. Esse (",rgào de
formação de dite. que tem dado contribuições incríveis
à engenharia brasileira e vem prestando serviços relevantes a sociedade. em diferentes, programas de pósgraduação em engenharia, na pesquisa e no desenvolvimento de novas técnicas, está sendo tratado á míngua
e não tem reCUHiOS paradar continuidade às suas atividades. ameaçado d~ ter de fechar as suas portas. porque
a atual direção da Cape, na pessoa do físico Luiz Pinguelli Rosa. e o corpo discente negam-se a aviltar a
instituição e a prestar um mau serviço à comunidade
acadêmica.
Em gesto de protesto, pretendem eles fechar a instituição, satisfazendo assim á sanha daquelcs que querem
conservar e preservar o modelo econômico de dependência tecnológica.
Estamos gastando bilhões de dólares através da remessa para pagamento de serviços de tecnologia e do
embutimcnto dessa tecnologia nas importações brasileiras. Trata-se de um ato impatriótico. antinacional.
daqueles que querem prej~dicar uma instituição como
a Cope. para aprofundar os laços de dependência do
nosso País.
Deste modo. Sr. Presidente. fica o nosso protesto
e o encaminhamento de dois requerimentos de informações às autoridades aqui mencionadas.

No entanto, na gestão passada. dos integrantes da
Mesa. se houve um instrumento absolutamente jogado
na lata do lixo, por absoluto descaso da Mesa desta
Casa. foi o requerimento de informações oficiais. Sei
de centenas de Deputados que aqui vieram e tentaram
usar essa ação cautelar. esse instrumento importantissimo nas democracias mDdernas. o requerimento de
inform ações oficiais, para antes de iniciais suas criticas,
respaldá-Ias na verdade. que tem acima de tudo a força
de não poder ser constestada.
Tenho requerimentos de informações oficiais apresentados aqui no início de 1987 que ainda não fDram
respondidos - um sobre o caso do Comind. outro sobre
o uso dos recursos arrecadados através dos empréstimos
compulsórios para formar esse Fundo Nacional de Desenvolvimento, do qual a Nação nada sabe, nem nós
também. Nenhum deles reeebeu resposta. São pouquíssimos os requerimentos de informações respondidos até
agora. Por isso. Sr. Presidente. a V. Ex'. que recebe
agora a incumbência de iniciar uma nOva fase neste
processo de fortalecimento do Poder Legislativo. peço
que receba estas minhas observações como preocupações de todos nós.
Há poucos dias. descrente do uso do requerimento
de informaçóes oficiais, fiz uma interpelaç;:io judicial
junto à Presidência da República quanto à cobrança
do Imposto Unico sobre Combustíveis. No dia em que
promulgamo~ a nova Constituição aqui terminamos com
o Imposto Unico sobre Combustíveis Uquidos. mas
a União continuou cobrando-o. Desde outubro. novembro. dezembro, janeiro e metade de fevereiro que se
cobra neste País um imposto que não mais existe. Em
vista disso. qual seria o caminho norma!" Entrar com
um requerimento de informaçóes para que. rapidamente. o Executivo nos informe como é que continua cobrando um imposto que não mais existe. Mas. descrente
desse imtrumento. resolvi fazer a interpelação judicial.
O que signiíica isso?
Isso siginifica que um deputado. ao invés de reCOrrer
aos instrumentos que este Poder lhe confere. precisou
apelar para o Poder Judiciário, a fim de ter uma resposta
rápida. Entrarei. nos próximos dias. com ação popular,
se não receber uma resposta. É necessário que a aç{io
cautelar seja feita para que, em primeiro lugar. obtenhamos as respostas convenientes do Poder Executivo.
Sr. Presidente. peço que V. Ex' e todos os integrantes
da Mesa. no exercício da nobre íunção que receberam.
valorizem esta Casa, dando especial ênfase á resposta
dos nossos requerimentos de informação especial. para
que possamos ter subsídios e. respaldados, possamos
eXoercer com denodo. acuidade c responsabilidade a importantíssima função fiscalizadora deste Parlamento.

o SR. LUIZ SALOMÃO (PDT - RJ. Sem revisrio
do oradoL) - Sr. Presidente. Sr" c Srs. Deputa~_lS.
após a aprovação das medidas provi5ória~ que conformam o Plano Verão~ destinadas teoricamente a combatoer o déficit público. conter a inflação e promover a
reforma administrativa, o Congresso Nacional cumpriu
a sua parcela dc responsabilidade. a meu ver intilmente,
na tentativa de contribuir para a solução da crise económica.
Infelizmente. Sr. Presidente. tudo isso não passa de
retórica. porque. a nível concreto, o que temos observado é a contradição cotidiana de todas as declarações
de intençüo dos ministros responsáveis pela política econõmiea. a começar pelo Ministro Mailson da Nóbrega.
em eujo ministério temos observado fatos muito graves.
Quero denunciar e informar a esta Casa - e estou
encaminhando um requerimento de informações - que
a Secretaria da Receita Federal acaba de adquirir. com
dispensa de licitação. vários equipamentos de compu-
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Caros
Colegas Deputados, em virtude de não haver sido feito
o sorteio para o Grande Expediente e de não haver
Ordem do Dia, esta Presidência prorroga o Pequeno
Expediente até às 16h.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) a palavra o Sr. Felipe Mendes.

Tem

O SR. FELIPE MENDES (PDS - PI. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. Sr"' e Srs. Deputados,
quero. inicialmente, congratular-me com a Mesa eleita
ontem. com o nobre Presidente Paes de Andrade e
com V. Ex". particularmente, Sr. Presidente, para fazer
coro a uma das grandes reivindicações desta Casa, que
é o processo de mordenização adminsitrativa. de informatização da gestão adminsitrativa desta Casa, sobretudo para dar apoio mais efetivo à atuação dos parlamentares.
Até mesmo um simples requerimento de informações
à Mesa leva semanas ou meses para ser respondido.
Os gabinetes parlamentares mio contam com sistemas
de computação para melhor desempenho dos nossos
trabalhos. De modo que a primeira solicitação à Mesa
é prova que nesta gestão possamos ter efetivamente
melhores condições de trabalho. Meu apelo é também
no sentido de que a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional possam trabalhar na discussão e elaboração das leis complementarcs e ordinárias que regulamentam a Constituição, votada em outubro do ano passado. A sociedade brasileira espera do Congresso Nacional, e da Cãmara dos Deputados em particular, presteza de se votar as leis que o País tanto reclama. Para
isso, Sr. Presidente, peço a V. Ex' que. juntamente
com as Lideranças da Casa, aprcsente uma solução rápida para o problema do Regimento Interno.
O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
estamos preocupados com o que lemos nos jornais de
ontem a cerca de cortes de pessoal na Sucam. Confiamos
na palavra do Presidente da República, que recentemente disse que não tocaria na Sucam. Aquele órgão
tem cerca de 38 mil funcionários. sendo que 18 mil
deles se destinam ao exército de borrifação de inceticid". ganhando o salário mínimo, NCz$ 63,90, mais
adicional de insalubridade, que varia de 10 a 30%. Verdadeiros soldados de salvação nacional, deveriam ter.
no momcnto que vivemos no País, imunidadc toral na
sua função. porque são os salvadores de nossa vida.
A malária, a lei~hmaniose, a esquistosomose. a filariose, o tracoma e tantos outros elementos componentes
das epidcmias que assolam as diversas regiões brasieliras - Rio, São Paulo. Nordeste e a Amazônia precisam ser permanentemente combatidos.
São esses homens. humildes e trabalhadores, que vão
às nossas selvas. às áreas urbanas e aos subúrbios matar
os mosquitos e outros transmissores desses tipos de
doença. Lemos que cerca de 30% desse pessoal deverá
ser demitido. Isso nos preocupa.
Assomamos novamente à tribuna. pois já estivemos
fazendo apelos. anteriormente, para pedir ao Presidente da República e ao Ministro da Saúde que meditem
bem sobre essa atitude que irão tomar, pois esse pequenino investimento na saúde do povo pobre brasileiro
e na daqueles que vivem bem, e precisam viver. é muito
pouco, bem pouco. em rclação a outros tipos de despesas inúteis que continuam sendo feitos no Governo.
Como quando critico dou a ~olução. sugiro que. entre
demitir 13 mil soldados de salvação nacional da Sucam.
O Presidente revogue contratos com empresas repográficas, que fazem cópias e mais por essas repartições
federais de maneira indiscriminada. O volume de recur~
sos que se gasta nisto dará e sobrará para pagar 13
mil soldados que cuidam da saúde pública.
Também há outras despesas dispenstiveis, Sr. Presidente. Por exemplo, as viagens de funcionários públicos
para o exterior, com di;:üias pagas em dólares. A.eJiminação dos cartões de crédito, usados pelas empresas
estatais de maneira abusiva. seria outra medida de economia. Cortado tudo isto, sobra dinheiro para ampliar
os serviços da Sucam, indispensáveis à Amazônia, ao
Nordeste e ao Sul do Brasil.
Náo há órgão tão bem organizado, tão bem aparelhado como a Sucam. Não há soldados tão malpagos
como seus funcionários.

Até hoje dorme nas gavetas do Poder Executivo e
deste Congresso, acredito até, o processo de reestruturação desse pessoal, que já deveria ter sido há mais
tempo amparado, graças aos relevantes serviços prestados a nossa P~ítria.
Com estas considerações. renovo meu apelo ao Presidente José Sarney e espero que S. Ex' seja sensível
a ele. Nós, da Amazônia, estamos preocupados. Se
cssas demissões acontecerem será uma catástrofe para
a população b',asileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. AMAURY MÜLLER (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, para
quem governa de costas para o povo e para a História
não poderia surpreender nem causar estranheza as declarações feitas ontem pelo Sr. José Sarney em rede
nacional de rádio e televisão. tentando, de forma afrontosa, responsabilizar o Congresso Nacional pela falência
do Plano Verão.
Alüís, não é a primeira vez que o SI', José Sarney
esgrime os instrumentos do autoritarismo contra o Parlamento. que representa legitimamente a sociedade brasileira. Agora S. Ex', na ânsia de fugir à responsabilidade pelo fracasso das medidas econômicas adotadas
há um mês, esquece-se de que um membro do seu gabinete - um ministro de Estado, Chefe da Casa Civil
- conhecendo antecipadamente os dados do novo pIano. fez um escandaloso depósito cm caderneta de poupança, no valor de sessenta e sete milhões de cruzados,
sem que nada, absolutamente nada~ acontecesse.
S. Ex' tem memória curta certamente e não se recorda
também de que O vazamento do plano permitiu a bancos, sobretudo estrangeiros, lucros extraordinários às
custas do investidor e do próprio poupador: S. Ex' também esqueceu-se de que, em fins de dezembro, antes
- ou mesmo depois - da extinçáo absurda do Ministério da Reforma e Desenvolvimento Agrário, o Mirad
adquiriu, de forma escusa. criminosa até, um prédio
em Brasília, por um valor incalculável, dando como
antccipação um cheque de 5 milhões e 100 mil cruzados
novos. Esse dinheiro, tanto quanto se sabe. não retornou aos cofres públicos, embora o Sr. José Sarney tenha
determinado a abertura de uma comissão de sindicância
para apurar a responsabilidade por cssa escandalosa
transação.
O;:-a, Sr. Presidente. esta Casa mio pode continuar
assistindo omissa c de cõcoras a acusações desse tipo.
É preciso provar ao Sr. José Sarney que estamos atentos
a todas as manobras escusas articuladas nos porões do
Palácio do Planalto à revelia do Congresso e da vontade
nacional.
[sso nos preocupa, SI', Presidente. porque, à falta
de um Regimento Interno, as sessões, a começar por
hoje. vão se arrastar pachorrentamente. Amanhã ou
depois, as medidas provisérias aqui rejeitadas ou não
votadas e que caducaram por decurso do prazo voltarão
ao Congresso Nacional, c o Sr. José Sarney, autoritariamente, governará por um instrumento muito mais grave
e poderoso do que o decreto-lei, as medidas provisórias.
Quer vender o patrimônio comum do povo brasileiro
ao capital privado, ao capital estrangeiro, sem nenhum
critério. sem nenhuma avaliação'? Que o faça. mas sem
o endosso do Congresso Nacional.
Sr. Presidente. quero fazer um apelo a V. Ex'! no
momento em que desejo cumprimentar V. Ex' pela
justa e merecida eleição para a Primeira Vice-Prcsidencia da Casa - no sentido de que abra prazo imediatamente para que se ofereçam emendas ao anteprojeto
do Regimento Interno. Se esperarmos até a semana
que vem, com toda certeza virão novas medidas provisérias e não teremos instrumentos para avaliar se elas
sáo urgentes e válidas.
Não sei. Sr. Presidente, se já foi publicado o anteprojeto do Regimento. Se não o foi, gostaria de saber
o porque. Se foi publicado. qual a razão que levou
a Mesa - e V. Ex', evidentemente, não tem, responsabilidade alguma por isto a não ser abrir prazo para
apresentação de emendas. Precisamos urgentemente
deste Regimento Interno, a fim de que nossos trabalhos
possam ser regulados e não continuemos sofrendo acusações injustas de um poder ilegítimo. O SI', José Sarney
quer posar dc vftima, mas, na verdade, ele é réu e
será julgado pela Nação e pela História. (Palmas,)
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O SR. JOSÉ TEIXEIRA (PFL - MA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
externo meu sentimento de alegria pela nova composição da Mesa da Cãmara dos Deputados. Por intermédio de V. Ex", Sr. Presidente, manifesto aos demais
membros nossa satisfação em tê-los como dirigentes
desta Casa.
O Sr. Presidente da República designou para dirigir
a Secretaria Executiva do Conselho das Zonas de Processamento de Exportação o Dr. Joaquim Itapary Filho.
Conheço S. S" que tem serviços prestados às adminsitraçóes públicas federal e estadual, como técnico de
grande competência e grande zelo. Desta sorte, felicito
o Sr. Presidente da República, Dr. José Sarney, pela
nomeação do Dr. Joaquim Itapary. Parabenizo Ministro
da Indústria e do Comércio pelo novo auxiliar que tem
na condução dos negócios da organização das zonas
de exportação no Brasil. Tenho certeza de que O programa encontrarã um dirigente competente, sério e muito
dinãmico.
No dia 19. o Partido da Frente Liberal realizará,
cm Mato Grosso, um encontro regional com todos os
membros do partido, do Nortc e do Centro do Pafs.
Estarei presente a esse eneontro com muita alegria,
compondo a comitiva do nosso Líder, Deputado José
Lourenço.
Cumprimento - os dirigentes do partido daquela
região pela feliz iniciativa e demonstrução eloqüente
que dão de vitalidade e presença marcante do nosso
partido na vida nacional, regional e na vida de cada
um dos Estados da Federação.
Mas ocupo esta tribuna por outra razão, para ler,
a fim de dar conhccimcnto a todos os companheiros,
discurso pronunciado em Nova Iorque, sob o título "O
Brasil Atual: Panorama da Nova democracia", pelo
Presidente da Câmara Americana de Comércio para
o Brasil. Sr. Christopher Lund, em uma conferência
de diversas entidades empresariais lá em Nova Iorque.
Chamou-me a atenção a forma com que o Sr. Christopher Lund aborda questões atuais do País.
Comenta a situação econômica social do Brasil, analisa nossa situação de 8' potência econômica do mundo,
faz comparação com outros países. muito especialmente
do ponto de vista da renda per capita; faz comentários
sobrc a dívida externa, o Produto Nacional Bruto, as
taxas de crescimento demográfico; analisa nosso quadro
político, chamando-nos a atenção para o que aconteceu
nesses últimos três anos no Brasil, em termos de aprimoramento da nossa democracia.
É o seguinte:
"Dentro de alguns instantes, meus colegas apresentarão aos senhores seus pontos de vista sobre
a Nova Constituição do Brasil e seus possiveis efeitos, a curto prazo sobre os investimentos e o comércio dos Estados Unidos.
Antes que o façam, gostaria de convid,í-los a
darem um passo atrás e. de um ponto de vista
mais amplo, visualisarem a Constituição como mais
um, de uma série de passos positivos - ainda que
imperfeitos - que colocam o Brasil mais próximo
da democracia moderna e madura que merece. Primeiro, a instalação de um governo civil em março
de 1985; depois, a eleição de governadorcs e do
congresso em 1986 e, mais recentemente, em novembro. as eleições municipais em âmbito nacional. Isto tudo dentro de um curto período de três
anos e meio.
Com isto em mente, proponho um enfoque mais
político do que econõmico, de longo e não de curto
prazo, porque - para aqueles de nós que temos
negócios no Brasil, ou que estamos contemplando
a possibilidade de fazer negócios no Brasil - as
incógnitas da equação que determinará as perspectivas de retorno sobre nossos investimentos não
são tanto de natureza econômica, quanto polftica,
Nossas dúvidas não se referem tanto ao que o
Brasil pode fazer, e sim, ao que o Brasil irá fazer;
quc rumo político o país provalvclmente seguirá
e qual o impacto de futuras decisões políticas sobre
a economia, os brasileiros e nossas empresas.
Embora a imprensa mundial. com freqüência,
limite suas informações sobre eventos ocorridos
no Brasil ao superficial e sensacional, nós, que ali
temos negócios. somos forçados a analisar esses
mesmos acontecimentos em um contexto mais am-
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pIo. Temos que ir além das conseqüências imediatas, em busca do que podemos aprender sobre o
futuro, distinguindo, em um período de transição
como o do Brasil de hoje, o que está em vias de
desaparecer, do que está surgindo; o que é temporário do, o que é permanente.
Na tentativa de fazé-lo para a minha própria
empresa ou ao responder às perguntas que me são
feitas pela mídia, na qualidade dc Presidente da
Câmara de Comércio de São Paulo, tenho combinado observações pessoais reunidas durante 27
anos, com as informações obtidas através de um
constante diálogo com brasileiros dos mais variados
níveis sociais e diferentes convicções políticas e de
trocas dc idéias com homens dc negócios bcm sucedidos de inúmeras nacionalidades. É preciso que
lhes diga ainda, que minha anãlise é entremeada
pelos mcus próprios sentimentos pelo Brasil e por
uma prof!' 'da fé em duas coisas - a democracia
e o povo brasileiro.
A partir dcssa perspcctiva, gostaria de submctcr
à consideração dos presentes seis observações sobre a situação brasileira, como a vejo hoje e que
estão na origem de minha própria decisão de aumentar os meus invcstimentos e minha presença
no Brasil.
Primeiramente, a economia brasileira está mais
forte do que em 1982, quando os investidores americanos estavam no máximo de seu entusiasmo.
Está também mais resistente do que seria de esperar, aos "choqucs" políticos e econômicos e responde prontamente a condições favoráveis.
Em segundo lugar, as alternativas políticas futuras do Brasil são limitadas, tendo como parâmctros, por um lado hipótese otimista e desejável
de uma democracia amadurecida e moderna, e por
outro, a hipótese pcssimista c minoritária, de uma
intervenção militar.
Em terceiro lugar, o Brasil está muito mais próximo do cenário positivo e democrático do que muitos imaginam.
Em quarto lugar, quaisquer que sejam os futuros
sistemas ou ideologias políticas, o imperativo primordial do Brasil forçosamente será uma melhor
qualidade de vida para todos os brasileiros e maior
justiça na distribuição da riqueza nacional.
Em quinto lugar. essc imperativo não podcrá
ser alcançado sem uma economia em crescimento
e sem normas políticas e econômicas futuras que
tendam a se alinhar com essa realidade.
E, finalmente. essa economia em crescimento,
além de uma melhor qualidade de vida para os
brasileiros, significani oportunidades maiores para
a minha empresa e -por extensão - para o comércio e investimento dos Estados Unidos.
O tempo que me foi concedido. antes de nossa
sessão de perguntas e respostas, não me permite
incluir todas as evidéncias que gostaria; permitamme, no entanto, explorar, rapidamente, cada uma
dessas observações.
Quanto à relativa força da economia atual, o
melhor ano para investimentos norte-americanos
no Brasil foi 1980. Para re-investimentos bem como
para uma combinação de investimentoslre-investimentos, o ano foi 1982. Tais investimentos refletiram a confiança na economia do Brasil criada pelo
"MILAGRE" e por um índice de crescimento médio de 8,3% entre 1967 e 1980.
A despeito de um índice de crescimento mais
lento a partir de 1980, (em média cerca de 3%),
o PNB de hoje é de aproximadamente 325 bilhões
de dólares, contra 255 bilhões quando o entusiasmo
estava em seu auge, em 1980. Calcula-se que a
economia informal acrescente a isto mais um terço.
A infra-estrutura industrial teve um crescimento
correspondente, a agricultura produz safras recorde e o setor de serviços cresceu substancialmente.
As exportações se aproximam de 30 bilhões de
dólares por ano, 50% acima da cifra de 1980 e
a participação dos manufaturados nesse total teve
um aumento de cerca de 50%, representando hoje
dois terços do totaL A mão-de-obra qualificada
é maior agora do que então, refletindo o crescimento equivalente da população economicamente
ativa. Estes c muitos outros dados objetivos não
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deixam dúvida acerca da economia de hoje em
comparação àquela de alguns anos atrás que tanta
atração exerceu sobre os investidores.
Em termos de resistência a choques políticos ou
econômicos, é importante lembrar que o índice
de crescimento do Brasil durante o "milagre" foi
apenas ligeiramente superior à sua média de 7%
ao ano para o período de 1940 a 1980. Ou, como
demostrou recentemente o economista inglês, Angus Maddison, que de 1870 a 1987, a média de
crescimento do PNB brasileiro foi a mais elevada
do mundo a uma taxa de 4,4%, vindo em segundo
lugar o Japão, com 3,9% seguido pelos Estados
Unidos com 3,4%. Ou ainda que, neste momento,
empresas como a minha e a grande maioria daquelas que conheço no Brasil, estão tendo anos excep,
cionais - se não anos recorde. E, a maior parte
delas lhes dirá que em anos passados navegamos
por águas mais tempestuosas e sobrevivemos a tempos mais difíceis do que os atuais.
Em termos da capacidade da economia brasileira
de reagir rapidamente a condições favoráveis, é
importante lembrar que o crescimento do PNB superou em muito a média desta década, de 3%,
chegando a mais de 8% em 1985 e 1986. Torna-se
claro, pois, que os negócios certamente poderão
retornar aos níves do "Irilagre" desde que lhes
seja proporcionado um clima político adequado.
Isto nos trás à perspectiva política que, em minha
opinião é mais previsível do que possa parecer.
Digo isto porque não creio que a gama de futuros
cenários políticos possíveis seja muito ampla. Como já disse, em minha opiniáo, esta gama é limitada
por um lado. pela alternativa positiva de uma democracia brasileira amadurecida e moderna e, por
outro lado pela possibilidade negativa e pouco provável, de retorno a um governo militar. Digo "pouco provável" porque acredito que a maioria dos
brasileiros que vestem uniforme está tão ansiosa
pela consolidação da democracia quanto a população civil. E, não incluo a possibilidade de caos
social e outras alternativas radicais porque creio
que estejam "além" da tolerância militar, como
iudicam a história e as declarações públicas mais
recentes como a de 27 de novembro - aniverstirio
da Intentona Comunista Armada de 1935.
Assim, nossa pergunta de 325 bilhões de dólares
é: de que maneira os brasileiros avançam pelo caminho de sua democracia amadurecida e moderna
e, como disse. creio que já estejam muito mais
avançados do que muitos pensam.
Para realmente compreender até que ponto progrediu a democracia brasileira, é preciso que voltcmos ao seu ponto de partida. isto é, a três anos
c meio atnis, em março de 1985. Nessa ocasião,
a maioria dos brasileiros nunca havia vivido em
uma democracia. Muitos dos que a haviam conhecido não acreditavam em suas possibilidades. Os
que haviam votado para presidente já tinham pelo
menos 43 anos de idade. Os partidos políticos eram
mantidos apenas para manter as aparências pelo
governo militar e os líderes políticos eram aqueles
capazes de conviver com esse arranjo. No eutanto,
constituíam virtualmente a "única alternativa" para os eleitores brasileiros. O processo político em
nada atraía aqueles que, por21 anos, haviam ficado
nas margens, vendo a vida passar.
Institucionalmente, a força política estava centralizada no executivo e incluía uma máquina administrativa acostumada a não prestar coatas a ninguém. O decreto-lei era um instrumento aceito e
esperava-se que o congrsso e o judiciário sc limitassem a aprovar as decisóes do executivo. Além disso, o falecimento às vésperas da sua posse, do homem eleito para liderar o Brasil da aparência à
realidade democrática, criou um vácuo que tornava
as dificuldades ainda maiores.
Não obstante, três anos c meio, duas eleições
e uma Constituição mais tarde, a situação é a seguinte: Um razoável equilíbrio de poder foi restaurado nas instituições políticas brasileiras, com poderes mais adequados e reais atribuídos ao Legislativo e ao Judiciário. O Poder Executivo foi atenuado C O decreto-lei acabou; o congresso faz as
leis e controla o orçamento e a política monetária;

o Judiciário interpreta a lei, e não mais a vontade
do Executivo; os estados e municípios dispõem de
uina maior parcela dos fundos, e têm maior autonomia na sua aplicação; as liberdades e direitos humanos foram restaurados e as eleições para presidente
serão realizadas por voto direto, para mencionar
apenas algumas modificações.
Paralelamente ao progresso nas instituições, os
eleitores brasileiros estão aprendendo com rapidez
acerca de políticos, partidos e processo político,
Em 1986, ao elegerem seus governadores de estado
e representantes no congresso. os elcitores, iludidos pela falsa prosperidade temporariamente criada pelo "'plano cruzado", entre outros, deram uma
vitória nacional aos vestígios do velho partido de
"oposição", oPMDB, quase estabelecendo um sistema unipartidário. No mês passado, apenas dois
anos depois. em eleições municipais realizadas no
país inteiro, os eleitores, desiludidos mas conscientes, rejeitaram os candidatos do PMDB e os velhos
sistemas, optando por alternativas reais de quase
todos os tipos. Assim fazendo, os novos partidos
e seus políticos, os eleitores, os movimentos de
base, grupos de interesse político, incluindo homens de negócios, clero e operários derrotaram
as claras tentativas das máquinas do PMDB, instaladas nas capitais dos estados e armadas com fundos
estaduais. de manter o "status quo". Em função
de seus antecedentes. partidos de esquerda c de
direita foram eleitos ou rejeitados, e um sistema
multipartidário com nova liderança e novas propostas surgiu no lugar do sistema virtualmente unipartidário existente em 1985. Como resultado, os
eleitores apreenderam que os seus votos podem
efetivamente mudar a situação do país. E os partidos aprenderam que a realidade, e não a retórica,
é o que importa. Aqueles que nada puderam modificar durante 21 anos, têm hoje as rédeas nas mãos
e estão muito entusiasmados com isto.
Em meu ponto de vista, o processo e o sistema
democrático, desconhecidos por muitos e negligenciados por outros tantos há apenas alguns anos,
percorreram um longo caminho lutando contra
grandes dificuldades e prometem ir ainda muito
além.
Aceitando-se estc progresso em direção a uma
democracia brasileira moderna e amadurecida, a
questão para o mundo dos negócios passa a ser
a própria natureza dessa democracia: será sua tendência cada vez mais para a esquerda. para o centro
ou a direita?
Minha impressão é de que o Brasil acabará ao
lado "social" do que podemos chamar hoje de
"centro", mais próximo de alguns modelos democráticos europeus do que dos Estados Unidos. mas
com uma característica nitidamente brasileira.
No entanto. minhas deeisôes de investimento
não se baseiam nesses sentidos. e sim em minha
convicção de que o imperativo primordial para a
esquerda, centro ou direita será () mesmo e de
que esse imperativo significa oportunidades para
os meus negócios. bem como para os investimentos
e o comércio dos Estados Unidos. Permitam-me
explicar, pois isto é importante:
Qualquer que seja o governo que venha a liderar
o Brasil, hoje e amanhã. tera. que fazer duas coisas
ou ceder lugar - de um modo ou de outro a alguém que possa fazê-lo,
Em primeiro lugar, deverá melhorar continuamente o padrão de vida de todos os brasileiros,
especialmente daqueles mais necessitados.
E, simultânea c inseparavelmente, deverá acelerar esse processo através da distribuição mais equitativa da riqueza do país.
Apenas alguns indicadores serão suficientes para
"explicar:
Comparando o Brasil, a oitava maior economia
do mundo livre. ao Canadá, a sétima. e dividindo
o PNB de cada um por sua população, teremos,
no Brasil, dois mil dólares por pessoa enquanto
o Canadá tem dezesseis mil. Em termos mais simples, e respeitando o meu limitado tempo, isso significa que os cidadãos brasildros jamais poderão
aspirar a padrões de vida canadenses, a não ser
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que o PNB per capita aumente, em termos reais,
durante um longo período de tempo. E COm muito
menor possibilidade poderão eles sonhar com níveis de vida como os de vocês, o dos japoneses,
ou dos europeus de paíscs mais importantes.
O Brasil agrega a essa desvantagem da renda
per capita um dos mais altos índices de "designaldade" do mundo - o hiato entre os mais ricos
e os mais pobres. Teoricamente e, mais uma vez
de maneira simplista, a desigualdade poderia ser
corrigida hoje pela distribuição desses dois mil dólares igualmente a 140 milhões de brasileiros. Reconheço que isso seria pouco atraente mesmo para
a esquerda mais radical. Acredito que a futura liderança política do Brasil, qualquer que seja sua natureza, perceberá - como Gorbachev e tantos outros
já perceberam - a necessidade de aumentar o PNB
a fim de atender às necessidades sociais vitais.
Para que ocorra um crescimento real do PNB,
o Brasil precisa superar os problemas demográficos
que atualmente aumentam sua população em mais
de 2% ao ano e a demanda no mercado de trabalho
em mais de 3.5%. O índice de crescimento anual
do PNB geralmente considerado tanto viável como
adequado é 7% - um índice que foi mantido,
como já disse antes, de 1940 a 1980. Se isso puder
ser realizado nos próximos quarenta anos, o PNB
per capita do Brasil, no ano 2028, seria apenas
metade do que é hoje o do Canadá, portanto, \Im
índice de crescimento não muito ambicioso.
Historicamente, o Brasil precisa investir aproximadamente quatro cruzados para gerar um cruzado
de PNB adicional. Em teoria, é preciso um investimento equivalente a 25% do PNB de um ano para
produzir o crescimento necessário de 7% no ano
seguinte. O Brasil atingiu esses níveis, também,
na década de 70. Nessa ocasião, dos 25%, dezesseis
vieram do setor privado, cinco do público e quatro
do exterior. Atualmente, o nível de investimento
é de cerca de 16% do PNB, dos quais aproximadamente 19% do setor privado, menos 3, do público e zero do exterior. O crescimento do PNB no
ano passado foi de 2.9% e as projeções para este
ano indicam cerca de 1%. Continuando nesse caminho, a única coisa que terá uma tendência ascendente é o desemprego. O PNB per capita terá uma
tendência decrescente, assim como o padrão de
vida e a riqucza a ser redistribuída: tudo na direção
errada, do ponto de vista de qualquer político.
Mas certamente à medida que a realidade se
imponha com o decorrer do tempo, creio que as
medidas políticas que nos levam na direção errada,
como as muitas incluídas na nova Constituição pelos que foram eleitos naquela primeira mudança
de 1986, serão corrigidas "de facto" ou "de jure".
Outras medidas políticas ditadas por prioridades
nacionais, porém mais abertas ao fluxo mundial
de investimento, tecnologia e comércio - e mais
conducentes ao crescimento - virão, necessariamente, substituir as existentes na busca, pelo Brasil, do desenvolvimento necessário para alcançar
seus objetivos sociais nacionais.
Terminando, quero dizer que não desejo encobrir as turbulências muito reais de curto e médio
prazos, nem os problemas desafiadores que as empresas enfrentam diariamente. Esses problemas
trazem consigo grandes e reais ameaças, mesmo
para a sobrevivência de uma empresa do tamanho
da minha. Tenho lido a respeito das calamitosas
previsões sobre o resultado das eleições presidenciais do próximo ano. Estou perfeitamente consciente de que as coisas irão provavelmente piorar
- antes de melhorarem - e que a democracia
nascente do Brasil e seus políticos provavelmente
irão cometer muito mais erros antes que a política
econômica se alinhe com a realidade e COm o imperativo nacional.
Entretanto, como já disse, acredito na der.lOcracia e acredito nos brasileiros. Creio que a democracia resistirá a estes tempos difíceis e que o povo
que torna grande este país irá - com o tempo
- tomar a dianteira e proporcionar a liderança
necessária, para guiar o Brasil rumo a seu papel
induscutível de grande força mundiaL
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Acredito que a economia resistirá durante esse período e que as empresas bem administradas farão o mesmo.

As oportunidades, já bem amplas, como mcncionei,
aumentarão para aqueles de nós que têm negócios no
Brasil, da mesma forma crescerão as oportunidades de
co~ércio e investimento para os Estados Unidos.
E por isso que estou investindo e me preparando
para esse dia, agora.
Obrigado."
Trata-se de um testemunho dos mais relevantes para
o conhecimento desta Casa e de todo o País.
OSR. ERALDO TRINDADE (PFL -AP. Sem revisão elo orador.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados, como
integrante desta Casa, evidentemente não fico satisfeito
em vê-la exposta ao ridículo. O Jornal do Brasil" sistematicamente tem publicado matérias a respeito de denúncias feitas pelo Deputado Paulo Delgado, do PT,
com relação aos parlamentares ausentes a este plenário.
Assim como os demais companheiros, V. Ex' sabe perfeitamente da nossa participação nos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte e do Congresso NacionaL Mas. se ouvi bem, ainda há pouco V. Ex' chamou
o Deputado Paulo Delgado para fazer uso da palavra
e, pelo que pude observar, S. Ex' não se encontrava
em plenário. Espero que S. Ex' possa justificar sua
ausência e pedir desconto também em sua folha de
pagamento. (Muito bem. Palmas)
O assunto que me traz à tribuna relaciona-se à saúde.
A constituição explicita que a saúde é direito de todos
e dever do Estado. Acredito que a União tenha procurado cumprir seu dever constitucional, na medida de
suas possibilidades, junto ao novo Estado do Amapá.
Em janeiro último, recebi telex do Ministério da Previdência e Assistência Social, dando conta da alocação
de quase 10 milhões de cruzados novos ao Amapá à
conta do SUDS.
No entanto, Srs. Deputados, cabe-me denunciar que
não é somente a alocação de recursos à saúde que irá
dar cumprimento ao dever do Estado de proteger e
assistir a todos que procuram as unidades de saúde
do País.
No Amapá, hoje, vivenciamos uma situação inusitada: mesmo havendo um fluxo normal de recursos da
União, o sistema hospitalar ainda carece dos mais simples materiais de consumo, indispensáveis ao seu funcionamento, como ataduras, gazes, esparadrapos, fios de
sutura e outros. É impertinente discorrer sobre os resultados dessas faltas.
Para agravar ainda mais o mau atendimento médicohospitalar amapaense, o pagamento de plantões de médicos e enfermeiros encontra-se atrasado desde outuiJro
do ano passado. Isto por força de um recadastramento
de pessoal e de uma sindicância, criados para verificar
quem trabalha.
Considerando-se que a remuneração desses plantões
corresponde a duas ou três vezes o valor do salário
do profissional de saúde, pode-se avaliar o aviltamento
do ganho dos atingidos, expostos, não se sabe durante
mais quanto tempo, a burocracias que não vêm aliviar
o precário atendimento da população.
O importante não é o pretenso objetivo de enxugar
a burocracia pública, através de demissões de profissionais de saúde no meu Estado. Alerto ãs autoridades
amapaenses no sentido de que a demanda crescente
pelos serviços de saúde deve ser acompanhada de investimentos no setor, cuja estrutura física encontra-se praticamente estagnada, principalmente em Macapá.
Só assim será possível o cumprimento do dever constitucional do Estado de velar pela saúde do brasileiro,
que, infelizmente, ainda apresenta os mais sofriveis indicadores de qualidade de vida do pl aneta.
A propósito, Sr. Presdente, gostaria de solicitar a
V. Ex' a transcrição do texto do telex enviado ao meu
gabinete peta Ministro Jader Barbalho, dando ciência
da alocação de 10 milhões de cruzados novos para o
Sistema Unificado Descentralizado de Saúde do Estado
do Amapá.
Éra o que tinha a dizer.
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TELEX QUE SE REFERE O ORADOR
Exm' Senhor
Dep. Eraldo Trindade
Câmara dos Deputados
Nesta
MPAS/Gabinete/Telex 00517/BSB-DF 26101/89 Tenho a satisfação comunicar V. Ex' fixação teto orçamentário para sistema unificado descentralizado saúde
- SUDS Estado do Amapá para 1989, valor NCZ$
9.945.738,00 (nove milhões, novecentos e quarenta e
cinco mil, setecentos e trinta e oito cruzados novos).
CDS SDS Jader Barbalho Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social.
O SR. MÁRIO ASSAD (PFL - MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
há cerca de trinta dias, o Governo divulgava o Plano
Verão, acolhido com bastante ceticismo à luz do malogro das duas experiências anteriores.
No entanto, do ponto de vista conceitual e técnico,
o programa econômico atual representa um grande
avanço sobre o simplismo dos Planos Cruzado e Bresser.
Ele é mais coerente e abrangente. Mais coerente, porque seus autores admitiram a influência negativa do
déficit público sobre a inflação e não visaram a uma
taxa de inflação zero (sendo que O plano já obteria
bastante sucesso se, ao final do ano em curso, o índice
ficasse reduzido apenas a dois dígitos) e estiveram sempre conscientes de que uma pequena recessão seria inevitável na sua primeira etapa de funcionamento. Mas
abrangente porque pretende fazer nma revisão das atividades do Estado, modernizando a sua ação e objetivando maior cconomia e eficiência.
Na sua luta contra o fantasma da hiperinflação, o
plano utiliza quatro instrumentos principais: o congelamento de preços, a contenção de salários, uma política
monetária restritiva e a austeridade fiscal. A característica do programa é a sua flexibilidade, que permite
pequenos acertos de rota nos preços, salários e outros
itens. Através dessas alterações, trata-se de evitar os
problemas dos congelamentos abstratos, tais como a
cobrança de ágio para a obtenção de certas mercadorias
ou ,a sonegação de certos bens.
E, portanto, a partir destas premissas que podemos
avaliar o desempenho do Plano Verão nas primeiras
semanas de vigência.
O congelamento de preços tem sido concebido para
curta duração. Cobriria apenas o período de realização
dos reajustes necessários à economia. Os problemas
de abastecimento que surgiram em várias frentes, dos
supermercados à indústria automobilística, foram logo
solucionados com a punição de abusos. A intervenção
rápida do Governo deu maior credibilidade popular
ao plano. Contudo, somente no momento do descongelamento será possível fazer uma verdadeira avaliação
da atuação de seus mentores. O momento ideal para
liberar os preços é quando surge a certeza de que a
expectativa de inflação acelerada e de aquecimento da
procura foi quebrada.
A mudança de cálculos do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) jogou na inflação de janeiro toda a remarcação de preços ocorrida num período de 50 dias, e
isso resultou na taxa de 70,28%, que superou o recorde
do mês dc dezembro, de 28,79%.
Em fevereiro, a inflação será muito baixa por causa
da vigilância rigorosa do Governo. Em março, as coisas
tendem a complicar-se. Segundo o professor da USP,
José Roberto Mendonça, as empresas náo vão agüentar
muito tempo sem querer repassar os pesados reajustes
de preços de bens e serviços aplicados às vésperas do
Plano Verão (principalmente pelo setor público) e os
altos juros nas compras a prazo. Estas duas questões
complicam as negociações entre as empresas e poderá
resultar na ausência de certos artigos das prateleiras
das lojas e supermercados. Por outro lado, o fim das
OTN e a incerteza com relação à correção' monetária
faz com que o mercado se volte para as aplicações de
rendimentos préfixados. Na opiniáo do economista da
FGV, Yuichi Tsukamoto, os pedidos de reajustes de
preços virão de todos os setores e a única saída para
o Governo será a de "administrar" as pressões através

da concessão de alguns reajustes e da contenção de
outros aumentos, parceladamente, e assim por diante.
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De março em diante, o Governo terá que enfrentar
a entressafra do leite sem estoques reguladores, mas
o problema da carne será fácil de contornar porque
há grande oferta. De toda forma, existe uma disposição
para a negociação da parte do empresariado.
No referente à política salarial, os principais líderes
sindicais continuam falando em greve geral. As perdas
em janeiro foram de aproximadamente 40%. Contudo,
a Medida Provisória n'> 37 negociada pelo Presidente
da Cámara dos Deputados, Ulysses Guimarães, então
Presidente da República "ad interim", teve o efeito
de tranqüilizar os ânimos dos sindicalistas, sendo que
a medida prevê a recuperação das perdas (ou diferença
entre a URP e o INPC de janeiro) a ser paga em três
parcelas a partir de março.
A CUT está interessada em negociar a nova política
salarial com o Governo e os empresários, enquanto
a CGT e a Confederação Nacional do Trabalhadores
Metalúrgicos (CNTM), embora apóiem a greve geral,
querem negociar com o Congresso Nacional. E Joaquim
dos Santos justificava esta atitude: "o Governo não
tem mais credibilidade para negociar. Ele nos impôs
um plano sem ouvir-nos. A nova política salarial terá
de scr aprovada pelo Congresso. É aí que nós entramos",
Para os salários de fevereiro continua valendo o cáleu10 da média salárial de 1988, à qual será aplicado o
índice da URP (multiplica-se a média por 1,2605). Esta
fórmula, segundo o dirctor do Dieese, Walter Bare1li,
representa uma perda de 33 a 45 %, dependendo da
data-base.
Precisamos salientar, neste ponto, que os assalariados
foram muito prejudicados pelas duas tentativas de estabilização anteriores. Como afirma o Professor Dércio
Garcia Munhoz, se a inflação reflete um conflito distributivo facilmente identificável (aumento de preços e
dos lucros das empresas, elevação dos juros, aumento
dos impostos), a estabilidade requer o surgimento de
perdedores dcfinitivos de renda real: empresas que não
aumentem os preços quando os custos se elevem, trabalhadores que não reivindiquem aumentos acima da inflação, redução de juros e tributos. O Plano Cruzado
partiu da hipótese de uma inflação inercial, desconhecendo os conflitos distributivos, dramáticos desde a aceleração da taxa de juros em 1981. Com o aumento
dos encargos financeiros do sistema produtivo, os empresários repassaram o ônus para os preços, elevando
as taxas de inflação e jogando a conta sobre os assalariados. O Plano Bre"er sacrificou igualmente aos trabalhadores. Foi baseado num diagnóstico errado de excesso de salários e de demanda, procurando uma estabilização via juros elevados e reduação de salários reais
(pretendendo esquecer uma inflação superior a 26,0%
nos reajustes salariais). Como focaliza Munhoz, "o pecado maior foi desconhecer que, ainda que aceita a
receita salarial, a massa de salários é tão pequena no
Brasil que se torna inviável usá-la como estabilizador
da economia.
Por esta razão, a nova política salarial deverá garantir
reajustes que acompanhem a inllação, abrindo caminho
para a livre negociação.
No que se refere à política monetária, o Executivo
a fez repousar essencialmente, durante o período que
está sendo considerado, sobre taxa de juros altas
(27,20%). As taxas altas c a redução dos prazos de
pagamento serviram para conter o consumo e, conseqüentemente, o processo inflacionário. Os bens duráveis, nos mapas da Federação do Comércio no Estado
de São Paulo (FCESP) tiveram queda de vendas de
60% em comparação a janeiro do ano passado, os semiduráveis (confecções e calçados) de 35% e, no setor
de !,Iimentos, esse índice chegou a 25%.
E óbvio que não será possível manter as taxas atuais,
assim deveremos assistir a sua redução progressiva.
Contudo, se os agentes econômicos mostrarem inclinação pela aquisição de dólar. ações ou imóveis, o espírito
do Plano estará sendo deturpado. Por outro lado, para
avaliar o comportamento da política monetária será preciso seguir de perto a evolução da base monetária. Uma
expansão semelhante à registrada nos últimos meses
(em que a emissão de moeda dobrou), marcará o malogro do Plano Verão. Apesar da subida dos juros a partir
da segunda quinzena de janeiro, com a decretação do
terceiro choque econômico do GovernoSarney, a ex-
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pansão da base monetária permaneceu alta. Além disto,
como os juros altos combinados com a desvalorização
de 17,7% do antigo cruzado em, relação ao dólar levaram os exportadores a anteciparem o fechamento dos
contratos de câmbio, a liquidez continuou grande no
mercado financeiro. Tão grande que o Diretor da Dívida Pública do Banco Central, Carlos Thadeu de Freitas,
pode constatar uma invesão significativa na posição da
instituição que deixou de ser oversold, isto é com mais
títulos em circulação do que moeda para financüí-los,
para assumir a posição inversa ou undersold. Na opinião
de alguns técnicos do Banco, a expansão da base monetária refletiria um período anterior de inllação acelerada, não sendo inquietante. No entanto, os banqueiros
e certos economistas que ficam distantes da sedução
do oper market. acham que o Banco Central precisará
manter as taxas de juros altas nos próximos dias para
frear a excessiva liquidcz do mercado. A maior prova
é o comportamento das Bolsas de Valores na semana
passada; a despeito da taxa elevada. subiram mais de
14% em Rio e São Paulo. Assim, a emissão de moeda
não poderá ir além do crescimento real e potencial da
produção.
De toda forma de nada adiantará a contenção monetária sem o bisturi fiscal. E a indecisão do palácio do
Planalto de promover cortes substanciais nos gastos públicos tornou-se a principal dificuldade na execução do
Plano Verão. A política fiscal seguida até agora não
está à altura da meta do Governo de reduzir significativamente o déficit público em 1,5% do PlB. O Governo
não deve ficar só cm promessas, mas oferecer sinalizações firmes para que a sociedade acredite nos seus propósitos. Os empresários de São Paulo vão propor um
Plano de Emergência ao Executivo, que garanta a transparência de sua ação e permita o acompanhamento pela
sociedade de toda a execução do Orçamento. Eles pretendem também reiniciar seus contatos junto aos representantes do Congresso Nacional para obrigar o Governo "a cumprir a Constituição e a fazer sua parte
no que diz respeito ao Plano Verão, que o próprio
Executivo propôs ao País".
Quanto à última Medida Provisória baixada pelo Presidente Sarney, no inicio de fevcrciro, introduzindo a
correção monetária, ela não é mais do que outra prova
de rcalismo do Plano atual, sendo que jamais ocorreu
ao Governo que, num país de inflação alta, se pudesse
viver sem um tipo de indexação. O verdadeiro objetivo
governamental foi suprimir a obrigação de reajustar
tudo pela "OTN", mas utilizar a correção monetária
para as operações que ultrapassassem 90 dias.
Sr. Presidente. o Plano Verão é certamente um passo
importante no combate contra a inflação. Os economistas dc diversas tendências convergem num ponto:
os primeiros trinta dias foram superados com Hum controle razoável sobre a a navegabilidade do Plano, porém
a partir de março o governo precisará mostrar a sua
capacidade na administração das políticas fiscal, cambiai e monetária, ao mesmo tempo em que deverá ter
habilidade ba.stante para cuidar do descongelamento
de preços". E necessário que empresários, trabalhadores e o setor público desenvolvam uma ação harmoniosa na consecução de um mesmo fim: a estabilidade
da economia brasileira. O Plano Verão, uesta primeira
avaliação, apresenta um saldo positivo. Por esta razão,
todos devemos empenhar nossos esforços na sua concretização, sendo que ele é nossa última esperança de vencer a crise gravíssima de nossa economia. O seu fracasso
representará o caos. um salto no escuro. a instabilidade
institucional. .. com consequências dramáticas e imprevisíveis no campo político. ameaçando não só a sucessão
presidencial, mas também a própria democracia. O que
não interessa a nenhum dos partidos de direita, centro
ou esquerda... nem a qualquer brasileiro que ame seu
País.

que o Chefe do Governo falava de um país que não
era o Brasil e para um povo que não era o seu.
Como na maioria das grandes produções televisivas,
tudo que o Presidente disse sobre os resultados do Plano
Verão soava irreal, tão grande é a distância entre o
quotidiano vivido pelos brasileiros e os efeitos das medidas provisórias por ele apontados.
Um dos resultados, por exemplo, é o arrocho salarial
a que estão submetidos os jornalistas. Inconformados
com as constantes perdas, os jornalistas do Rio de Janeiro desencadearam há dois dias uma greve que recebeu
dos patrões e do Governo um tratamento no melhor
estilo dos tempos da ditadura.
A polícia do Sr. Moreira Franco, Governador do
PMDB, reprimiu com apetite os piquetes formados pelos jornalistas nas portas das redações, enquanto os
donos dos jornais divulgavam que a greve havia fracassado por falta de adesõcs, sem qualquer referência à
ação policial. Como no pronunciamento presidencial,
as notícias sobre a paralisação demonstram claramente
que não interessa a determinados empresários da área
jornalística noticiar fatos como a compressão de salários
de seus próprios empregados. O tratamento parcial dado pelo noticiário à greve dos jornalistas não surpreende
porque se sabe que os empresários de comunicação
têm uma forma pcculiar de entendimento de conceito
de liberdade de imprensa.
Os jornalistas do Rio fazem parte da grande massa
de trabalhadores que têm data-base em 1" de fevereiro
e que foram os mais penalizados pelo Plano Verão.
O reajuste de 83% a que teriam direito como reposição
das perdas salariais ficou reduzido, pelos cálculos do
Plano Verão, a apenas 14%, que os empregadores "generosamente" se propuseram a elevar para 33%.
Ora, não é possível que os trabalhadores acumulem
perdas durante o ano todo para receber de reposição
menos de um terço do que teriam direito! Afinal, nós,
Constituintes, aprovamos o direito de greve e o jornalista é, antes de tudo, um trabalhador que vem acumulaudo perdas através do perverso e continuado processo
de arrocho salarial.
A esse propósito, Sr. Presidente, solicito a transcrição, nos Anais da Casa, da nota da bancada do PSDB
que analisa as medidas provisórias e faz avaliações diametralmente opostas às que O Presidente Sarney apresentou ontem à Nação, como marketing político.

A SRA. CRISTINA TAVARES (PSDB - PE. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente Inocêncio Oliveira, cumprimento V. Ex' e o Deputado Wilson Campos
pela elcição de ontem e o povo do Estado de Pernambuco por té-Ios como membros da Mesa da Câmara
dos Deputados.
Quem viu ontem o Presidente José Sarney comentar.
em programa de televisão, os resultados do primeiro
mês do Plano Verão, certamente teve a impressão de

NOTA A QUE SE REFERE A ORADORA
A Bancada do PSDB no Congresso, reunida para
analisar as Medidas Provisórias. vem a público para
declarar:
1. Em seu conjunto as referidas medidas penalisam
principalmente o trabalhador, de hã muito acumulando
perdas através de perverso e continuado processo de
arrocho salarial;
2. O PSDB considera indispensável a recuperação
das perdas salariais havidas bem como as decorrentes
da alta inflação de janeiro;
3. O PSDB proporá nova lei salarial no contexto
de outras medidas de política econômica visando o fortalecimento da livre negociação, garantindo o poder
aquisitivo dos salários e protegendo os assalariados sem
poder de negociação;
4. O Plano Verão não assegura o controle efetivo
do déficit público por não enfrentar a questão das dívidas externa e interna. por ele responSlíveis;
5. As medidas propostas para a árca administrativa
não alteram de modo significativo o déficit público,
além de demitir indiscriminadamente funcionários e extinguir órgãos. serviços e instituições públicas supérfluos, ao lado de outros indispenSliveis li modernização
do Estado e do País:
6. A extinção de Ministérios e órgãos públicos não
foi encaminhada ao Cougresso com justificativas. O
PSDB não vê razôes para a extinção do Ministério da
Reforma Agrária, tampouco para a perda de importância hierárquica e técnica do Ministério da Ciência
e Tecnologia e a transferéncia indevida do lAPAS para
o Ministério da Fazenda. colocando em risco a garantia
do encaminhamento dos recursos recolhidos do trabalhador para a seguridade social;
7. O déficit público igualmente não foi enfrentado
através de necessários cortes de subsídios e de incentivos
governamentais;
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8. O PSDB considera que o Plano Verão penalizará
gravemente o agricultor pelas altas taxas de juros e
pelo critério estabelecido para o reajuste dos saldos
devedores tendo em vista os preços congelados;
9. O PSDB considera necessária a privatização dc
algumas empresas hoje administradas pelo Estado. Não
concorda. porém. com a privatização na foram solicitada sem o controle do Parlamento e fora do instrumento adequado que é o projeto de lei. com tramitação
regular. tempo para estudo e cuidada elaboração;
10. O PSDB condena o uso abusivo de medidas
provis6rias que não configurem as condições de excepcionalidade emergencial. as únicas passíveis de aceitação em nome da preservação da dignidade do Poder
Legislativo.
Brasília, 26 de janeiro de 1989. - Senador Fernando
Henrique Cardoso, Líder do PSDB no Senado - Deputado Nelton Friedrich, Líder do PSDB na Cámara.

o SR. OSVALDO BENDER (PDS - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados.
em primciro lugar. quero cumprimeutar V. Ex' por ter
sido eleito Vice-Presidente desta Casa. E quero que
esses meus cumprimentos sejam extensivos aos demais
membros da Mesa.
Referindo-me à eleição de V. Ex'. gostaria de dizer
que foi uma das mais merecidas em função da sua atuação como parlamentar, do trabalho desenvolvido na
Constituinte e a sua presença no plenário. E isso faz-nos
acreditar, realmente, que V. Ex' saberá cumprir com
muita honra esse cargo ao qual foi conduzido ontem.
Sr. Presidente. mais uma vez ocupo a tribuna desta
Casa para tratar de assunto sobre o qual já falei várias
vezes e, lamentavelmente, até agora as autoridades responsáveis ainda não tomaram nenhuma providência.
Infelizmente, até agora. ainda não se encontrou boa
vontade para resolver tão importante problema, o qual
envolve milhares de produtores de trigo no sul do País.
esp.ecialmente no Rio Grande do Sul.
E incompreensível que se possa ter tanta insensibilidade com os nossos produtores de trigo. Além do
preço não ser compensador, ainda têm que esperar meses para receberem o numerário. Imaginem s6, Srs.
Depntados. a co lheita foi em novembro e até agora
uma grande parte ainda não recebeu o pagamento. Quer
me parecer que o Governo estimula mais a importação
de trigo, principalmente da Argentina, talvez em conseqüência do acordo firmado de troca de j)1'odutos, realizado há pouco tempo. O procedimento das autoridades.
é evidente. desestimula a produção nacional c, quanto
a isto. não restam dúvidas.
Sabemos que uma tonelada de trigo importado custa
mais de sessenta dólares. enquanto que o nosso produtor recebe apenas quarenta. Isto são dados oficiais fornecidos pcla Fecotrigo. que é a maior autoridade quanto
à má política desenvolvida com referência a este tão
precioso cereal. Isto ocorre..justamente, quando há
eminência de uma produção auto-suficiente. Em vez
de incentivarmos nossos produtores. os estamos deseneentivando. desestimulando. Falam que esta diferença
ocorre devido à retirada do subsídio; que o preço não
é compensador. devido a esta medida. o que não corresponde à verdade. Imaginem: o produtor precisa venuer
três sacos de trigo para comprar um de farinha. Quem
fica com esta diferença? Os moinhos? Parece que não.
segundo informações. Pelos valores com que o trigo
ê repassado aos moinhos. existe um substancial acréscimo, que é a causa desta grande diferença entre trigo
e farinha. Sc não existe mai~ subsídio para o trigo.
não deve existir também para ~ farinha. mas deveriam.
sim, haver para o produtor. E se nem para .ele existe,
deve. pelo menos e no mínimo. haver um incentivo.
um estímulo para os produtores. para que possam produzir com segurança e tranqüilidade.
O trigo ê um dos mais importantes produtos para
a alimentação do nosso povo. Não é possível que sempre
fiquemos dependentes de importação. Precisamos nos
tornar auto-suficientes e produzir até para exportar.
O Brasi) é um País essencialmente agrícola, quer queira
ou não. Também por que não produzir, se somos o
País de maior extensão de terras aproveitáveis de todos
os países do mundo? Falta apenas uma política definida.
clara e responsável para nossa agricultura. agora. no
momento. especialmente para o trigo. Portanto. Sr.
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Presidente. mais uma vez quero apelar às autoridades
para que, pelo menos, façam o pagamento que os produtores aguardam ansiosamente. E não venham dizer.
como está acontecendo. que O Congresso é o culpado
do atraso do pagamento, porque ainda não apreciou
o veto do orçamento. Ora, se realmente não existe
dotação orçamentária. bastaria apenas que o Governo
baixasse uma medida provis6ria e a enviasse ao Congresso, pois seria aprovada com urgência. ou, na pior
das hipóteses. levaria trinta dias. mas desde o ato da
decretação emergencial o Governo já poderia fazer o
pagamento.
Existem, ainda, outras maneiras de resolver o problema. como. por exemplo. através das cooperativas, através de um financiamento do Banco do Brasil. Enfim.
falta apenas boa vontade. Espero sinceramente que,
antes de causar maiores prejuízos. como o fechamento
de agências do Banco do Brasil. como já ocorreu e
continua ocorrendo no sul. antes de incidentes maiores.
se providencie o justo direito dos que entregaram seu.
produto e não receberam o pagamento. uma vez que
os produtores já vão levar prejuízo de qualquer forma,
pois pelo menos até a introdução do Plano Verão o
pagamento seria em OTN fiscais. e agora nem sequer
terão a correção. e isto representa um prejuízo de 23%.
No entanto, se tivessem recebido O numerário à época
certa. o rendimento teria sido este. Para minimizar esta
situação. precisam receber este pagamento acrescido.
no mínimo. do seguro da inflação que corresponde às
taxas da poupança. É só querer c ainda esta semana
os pagamentos poderão ser feitos. Espero que, de uma
vez por todas, estas minhas palavras encontrem eco
e consigam sensibilizar os responsáveis.
O SR. ELIEL RODRIGUES (PMDB - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados.
é com satisfação que venho a esta tribuna inicialmente
dizer da alegria que sinto em termos nesta tarde como
nosso Presidente a figura amiga e dedicada de Inocêncio
Oliveira, uma vez que foi eleita l' Vice-Presidente da
Câmarados Deputados. Quero desejar a S. Ex' uma
profícua e abençoada administração na Mesa na qualidade de seu l' Vice-Presidente.
Desejo externar minha preocupação em relação ao artigo inserido no Correio Brasiliense de ontem, quarta
feira, dia 15 de fevereiro, sobre funcionários da Sucam.
Esse órgão, que tantos e tão relevantes serviços tem
prestado ao Brasil, como Superintendência de Campa·
nhas Públicas do Ministério da Saúde. está correndo
o risco de perder cerca de 13 mil dos seus 38 mil funcionários. Se for efetivada a decisiío presidencial de demitir
servidores públicos com menos de cinco anos de casa.
A informação é do Superintendente do referido órgão. Sr. Josélio de Carvalho. que. no entanto, acredita,
como nós no bom senso do Presidente para rever"
medida ou, pelo menos, a sua aplicação nã Sueam.
O Ministro da Saúde, segundo o referido noticiário,
Dr. Seigo Suzuki. também está preocupado com o problema. Disse - palavras textuais - que. se estas demissões forem feitas. campanhas como as da malária, do
dengue. da esquistossomose, da doença de Chagas, serão altamente prejudicadas. Josélio de Carvalho. Superintendente do referido 6rgão. ressalta que 70% dos
38 mil sevidores da Sucam ganham apenas o salário
mínimo para desenvolver trabalhos de suma importância em áreas longínquas e de difícil acesso. como é
o caso da nossa Região Amazônia.
Faltam médicos. agrônomos, bioquímicas e biólogos
para trabalhar em áreas da Sucam. Dos trinta e oito
mil funcionários, menos de seiscentos têm nivel superior, e mesmo os tradiconais guardas da Sucam estão
desaparecendo. Diz ainda o Presidente:" Temos quatro
mil e duzentos veículos. mais de seiscentas embarcações. animais como burro e cavalo, bicicletas e motos.
uma boa estrutura física adaptada a esse tipo de trabalho".
Portanto. desta tribuna. fazemos um veemente apelo
às autoridades federais, especialmente ao Exm'! Sr. Presidente da República e ao Sr. Ministro da Fazenda para
que reconsiderem. na sua análise. a gravidade do problema relativo a Sncam, a fim de que não se demitam
tantos funcionários, tão necessários e com tão parcos

vencimentos. como se parece à luz do texto que acabo
de ler.
São as nossa pa]a\.I3.s.
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Durante o discurso do Sr. Elier Rodrigues, o Sr.
Inocr'llcio Oliveira, 1" Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é OCllpada pelo Sr. Paes
de Andrade. Presidmte

O SR. PRESIDENTE - Paes de Andrade a palavra o Sr. Milton Reis.

Tem

O SR. MILTON REIS (PMDB - MG. Sem revisão
do orador.) - Ilustre Deputado Paes de Andrade, Presidente da Càmara dos Deputados, em quem tive a
honra de votar no Plenário e em quem não votei quando
da escolha dentro do meu partido, saúdo V. Ex' certo
de que. pelo seu passado no PMDB - foi fundador
do partido, como fui, enfrentando a ditatura nos árduos
tempos - V. Ex' vai marcar sua atuação como Presidente da Càmara.
Saúdo igualmente o nobre Deputado Inocêncio Oliveira. 1° Vice-Presidente, um dos parlamentares mais
qualificados desta Casa. assíduo. de alto espírito público
e qne marcará também. sem dúvida alguma, a sua passagem pela Mesa da Câmara.
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados. somente a idade
provecta c capaz - e disso lembrava Cícero no seu
"Laus Senectutís" - pelo prodigioso decantamento da
personalidade humana. de revelar. na inteira plenitude.
a grandeza dos homens. em todos os setores da sua
ação produtiva.
Os exemplos são muitos c recentes.
A última Guerra Mundial, a de 1945. foi ganha por
Winston Churehill, na Inglaterra; Franklin Delano Roosevelt, nos Estados Unidos - que entregou a Truman
apenas a liquidação dos últimos bolsões nazistas; c por
Stalin, que soube aliar-se ao "General Inverno" para
quebrar os dentes dos assaltos prussianos. Todos eram
sexagenários.
Depois, a paz do mundo foi construída, ainda. pelos
mais velhos estadistas. de um e de outro lado: o Imperador Hiroito, no Japão; Adenauer. na Alemanha; De
Gaulle, na França; De Gãsperi. na Itália, todos quase
octogenários. àquele tempo.
Como os vinhos se decantam c aperfciçoam o pr6prio
bouquet durante decênios nas adegas profundas, os esta·
distas, os condntores de homens. os impulsionadores
das idéias de renovação. os profetas. os pastores das
grandes religiões. precisam do correr dos anos para
melIlOr influir na condução da sua contcmporaneidade.
que chega à juventude.
Moisés estava na idade provecta. como o Sumo Sacerdote Melquisedec, como o Papa Pio XII, quando tiveram que conduzir o povo de Deus ao seu destino.
Estas lembranças hist6ricas nos acodem. Sr. Presidente. quando se comemora o octogésimo aniversário
dc D. HéldcrCàmara. que gostava mais de ser chamado
de Padre Hélder. pastor corajoso c defensor de idéias
e princípios nas lutas pela redemocratização do País
contra os vinte anos de ditadura, reunindo os homens
em torno dos velhos ideais de Liberdade, Igualdade
e Fraternidade; de Fé, Esperança c Caridade. de compreensão mais ampla da realidade humana. que sempre
considerou possível.
O criador da Feira da Providência. no Rio de Janeiro;
o Arcebispo que encheu o Maracanã com o desfile grego
de jovens catecúmcnas numa Semana Santa; o inovador
da Liturgia. o pregador da Teologia da Esperança. que
abrange e supera a Teologia da Libertação, no nosso
entendimento, eseoimando·a de qualquer ranço de luta
de classes, merece. neste instante. a gratidão não apenas
de todos os cristãos do mundo inteiro. mas. especialmente. de quantos têm sido humilhados e ofendidos
pela prepotência, na história deste País.
Afastado da condução do seu rebanho pela idade.
o Cardeal Hélder Cãmara continuou na Sua pregação
evangélica e política em todo o mundo. nas Universidades da Europa e da América, nos anfiteatros do
Terceiro Mundo, ensinando que somente o amor constr6i para a eternidade, como lembrava Getúlio Vargas.
Ao saudar essa figura apost6lica, queremos consignar
nos Anais desta Casa a gratidão do povo brasileiro por
haver conquistado esse patrício ilustre a admiração do
mundo. porque ele pode dizer. realmente. ego sum sa·
cerdos in aeter num.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Milton Reis, o Sr. Paes
de Andrade, Presidente deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Illocêllcio Oliveira,
Primeiro Vice-Presidellte.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Achando-se presente o Sr. Genésio de Barros, representante
do partido do Movimento Democrático Brasileiro, pelo
Estado de Goiás. em virtude do afastamento do titular,
convido S. Ex' a prestar o compromisso regimental,
com o plenário e as galerias de pé.
(Comparece à Mesa o Sr. Genésio de Barros e presta
o seguinte compromisso):
"Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem-estar geral
do povo brasileiro, sustentar a união. a integridade
e a independência do Brasil."
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio de Oliveira) Tem a palavra o Sr. Sérgio Brito. (Pausa.)
O SR. SÉRGIO BRITO (PFL - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" c Srs. Deputados,
venho a esta tribuna fazer um apelo dramático aos Ministros da Fazenda e do Desenvolvimento Industrial,
Ciência e Tecnológia.
Como todos os parlamentares da Bahia. recebi um
telex da indústria de química fina Carbonor, que tem
fechado no vermelho, em virtude das dificuldades passadas pela Nação.
Senhor Presidentc. a Carbonor é uma indústria de
interesse da segurança nacional, pois fabrica remédios.
em beneficio da saúde brasileira.
Como diz o telex, a Carbonor pretende:
"Evitar que Ministério Fazenda VIACIP/SEAP
inviabilize economicamente o projeto ácidos salicilico acetilsalicilico, levando ao fechamento indústria eminentementc nacional, fruto de gloriosa batalha altaneiro povo baiano."
Prossegue Telex:
"O CIP fixou um preço totalmente irreal para
referidos produtos fabricados pela Carbonor, abaixo inclusive daqueles praticados no mercado interno dos países desenvolvidos, os quais tem unidades
industriais operando h,j muitos e muitos anos, assim já totalmente depreciadas e amortizadas.
Não é possível pretender que a Carbonor venda
no mercado interno brasileiro produtos a preços
competitivos com preços marginais (cobrindo apenas custos variáveis) praticados no mercado expor-

tador de países desenvolvidos, ondc por vczes ocorrem inclusive praticas "Dumping" visando levar
desestímulo fabricantes nacionais. por não permitir

recursos para reposição dos custos de capital.
O CIP deveria entender que a morte dos empreendimentos nacionai~, via preços vis que não
permitam retorno investimento. não é a forma cor-

reta de combatcr inflação. Pelo contrário, empresas multinacionais. tão logo sintam o confronto de

mercado sem concorrência local. ajustam-se comercialmente. passando a praticar preços bem mais
elevados do que aqueles pretendidos pela empresa
nacional. São fatos óbvios, próprios da economia
capitalista a qual, coerentemente, objetiva a maximização dos lucros e, assim, nada há de estranhávc1
ou imprório nessa maneira de atuação referidas
empresas.

Infelizmente, o sistema controlador de preços
do Ministério da Fazenda não demonstra possuir
qualquer compromisso com as políticas industriais
do proprio Governo federal. que definiu segmento
química fina como prioritàrio para desenvolvimento nacional."
Esse é o telex passado pelo Sr. Diretor da Carbonor.
Dr. Nelson Brasil de Oliveira.
Encerrando, Sr. Presidente, peço ao Ministro da Fazenda, em nome do povo da Bahia e do povo brasileiro,
que olhe com carinho a situação das indústrias de química fina da Bahia.
O SR. MÁRIO LIMA (PMDB - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente. Sr" e Srs. Depu-

tados, acabo de receber do Subcomitê Baiano em Defesa da Ferrovia os resultados do Encontro Nacional Ferroviário, realizado entre 9 e 12 de janeiro último em
Curitiba, Paraná, e do qual participaram as federações
de trabalhadores e engenheiros de empresas ferroviárias
e mais quatorze sindicatos e associações do setor ferroviúrio.

Inicialmente, os ferroviários focalizam o aviltamento
da nossa mão-de-obra e da nossa produção (através,
por exemplo, de arrochos salariais), as atividades e promessas demagógicas de saneamento da economia, a desagregação dos valores morais, o comprometimento da
soberania nacional e a perda da credibilidade interna
e externa do nosso Governo.
Em seguida, as federações, os sindicatos e as associações formulam denúncias sobre a questão da privatização da Rede Ferroviária Federal e apresentam uma
proposta de modernização daquela empresa.
Dentre as denúncias formuladas. gostaria de transcrever aquelas que julgo mais significativas:
I - "A proposta apresentada para privatizar o
setor mais lucrativo da RFFSA, com um patrimônio de 4,5 bilhões de dólares prevê a criação de
uma empresa privada controladora com um capital
social de US$ 250.000.000, ainda assim integralizado de tal forma que o grupo controlador desembolsaria somente US$ 75.000.000".
II - "A empresa controladora não assumiria os
investimentos feitos ou em andamento, ficando o
Governo com o pagamento das dívidas contraídas,
e o grupo controlador com o usufruto".
III - " A liberdade tarifária, na mão de particulares privilegiados, cria condiçãcs para o surgimento .d~ monopólio nocivos ao desenvolvimento do
PaIs.
IV - "Para facilitar os seus intentos, o Governo
vem obrigando a RFFSA a praticar a privatização
indireta, com a alocação de empreiteiras para serviços rotineiros".
Com respeito à modernização. também transcrevemos. abaixo, algumas das propostas:
I - "rcvisão do Plano Nacional de Transporte,
com o fortalecimento do subsetor ferroviário."
2 - "participação efetiva de reprcsentantes dos
empregados no Conselho Diretor, mediante eleição direta."
3 - "otimização da malha ferroviária, mediante
retificação de traçados. construção de novos trechos e outros investimentos julgados prioritários".
4 - "admissão de empregados somente por concurso público, e Assessoria extraída do quadro ativo da empresa".
5 - "destinação de recursos e meios para desenvolver tecnologia com investimentos em pesquisas
e reabertura dc todos os Centros de Formação Profissional" ,
6 - "exercício de política tarifúria com base nos
custos reais".
7-

"atualização administrativa com a substitui-

çáo de métodos ultrapassados pelo emprego de
princípios modernos, principalmente no quc se refere à aquisição de materiais essenciais à operação,
inclusive autonomia para decidir necessidades de

importação" .
Dentro do mesmo assunto, desejo aqui também encaminhar a denúncia do Sindicato dos Trabalhadores em
Empresas Ferrovi,írias do Estado da Bahia sobre a tentativa do Governo Fcderal em transferir o trecho ferroviário Brumado (BA) - Monte Azul (MG), que corre
quase totalmente em território baiano, da administração de Salvador para a de Belo Horizonte, isto à revelia
dos trabalhadores que ajudaram a transformar aquele
trecho em um dos mais rentáveis da rede.
Agora, vejam, Sr. Presidente e meus prezados companheiros: os trabalhadores estão preocupados com.os
destinos da Rede Ferroviária Federal e apresentam críticas, denúncias e soluçôes, enq uanto o Governo simples-

mente tencionaria entregar os trechos rentáveis da Empresa à iniciativa privada, deixando sob responsabilidade do resto da sociedade todos os ônusl Ora vejam!
E se propuséssemos o contrário? Isto é. transferir todos
os ônus ao setor privado e deixar os ramais rentáveis
nas mãos do Governo?

Em tais condições talvez a mais ineficiente das administrações públicas não teria motivos para propor priva-

tizaçõcs.
Senhor Presidente, caros colegas, dese.io aqui deixar
bem claro que minha intenção não é radicalizar contra
a idéia de desestatização.
Mas o caso da Rede Ferroviária Federal ilustra bem
que o assunto merece cuidadoso estudo por parte deste
Congresso. pois há muitos problemas a resolver não
só no ::1mbito das empresas como no próprio Governo,

problemas estes frutos de vícios administrativos e institucionais acumulados em muitos e muitos anos.

Os erros devem ser corrigidos. O que esta Casa não
pode permitir é que a deterioração sistemática dos serviços públicos, através da omissão e da irresponsabilidade
go próprio Governo, seja utilizada como pretexto para
isentá-lo de seus compromissos. Tal como vem ocorren-

do, por exemplo, com o sistema educacional do País.
Esta Casa já evitou o açodamento na discussão de
tão importante matéria, com a rejeiç:lo da Medida Pro-

visória n' 26. Agora, é importante que estejamos preparados para examinarmos, uma a uma, as propostas que
por aqui venham a tramitar. Por isso, apelo para os
meus companheiros no sentido de que dcsde logo estabeleçamos as exigências para a apresentação daquelas
propostas, assim como os critérios e princípios a serem

utilizados no seu exame. E que tais critérios c princípios
permitam coibir crimes como o que se ameaça praticar

contra a Rede Ferroviária Federal.
O SR. ASDRUBAL BENTES (PMDB - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
que as minhas primeiras palavras sejam para desejar
que V. Ex's, que assumiram ontem a direção dos trabalhos desta Casa. com um mandato concedido pela maioria dos deputados, saibam, no seu exercício, conduzir
este poder com a dignidade, honradez e probidade que
ele tanto merece e como o povo tanto espera. Temos
certeza de que, pela atuação neste plenário, pelo exercício de outros mandatos e pela vida pública de V,
Ex~s, esta Casa, com certeza, terá os representantes
de que precisa para que se firme cada vez mais no
conceito popular.
Sr. Presidente, ainda há pouco o nosso companheiro
Eliel Rodrigues manifestava a sua preoCllpação com
a demissão em massa dos funcionários da Sucam. Quero
associar-me à preocupação do companheiro, que é, sem
sombra de dúvida, justa e calcada no que conhecemos
do trabalho desses heróis anônimos, que são os homens
daquela entidade.
Nos mais recônditos lugares deste Brasil está a marca
do trabalhador anônimo da Sucam. o homem que vai
prevenir a saúde do brasileiro. Mas neste País as coisas
são feitas sem planejamento, e as'sim, a pretexto de
se pagar uma dívida que não contraímos. A pretexto
de se diminuir o déficit público, tira-se do setor público
um trabalho essencial como é esse dos heróis anônimos
da Sucam.
Gostaria de fazer um apelo ao Sr. Ministro da Saúde
e ao Sr. Presidente da República para que revisem essa
posição, porque é interessante verificarmos que, no Rio
de Janeiro, no ex-Incra e ex-Mirad, existem funcionários em número muito maior do que no restante do
País para fazer uma reforma agrária nas praias de Copacabana.
Por que não se demitem esscs funcionários que estão
sugando os cofres públicos e, ainda mais, recebendo
um dinheiro que não merecem? Aqueles verdadeiros
trabalhadores que estão na Amazônia. cuidando de evitar os conflitos fundiários e assentar o homem no campo, trabalhando para que tenhamos uma produção agrícola, esses, coitados, estão ali sujeitos à malária e sem
a proteção dos homens da Sucam, que o Governo quer
tirar do campo.
A sugestão é esta: que se faça com mais seriedade
esges estudos, verificando nos ministérios aqueles que
estão recebendo sem trabalhar, como é o caso dos exfuncionários dos ex-Mirad, ex-Incra c tantos ex que
existem por aí, que hoje estão no Ministério da Agricultura, lotados no Rio de Janeiro, percbendo salàrios,
gratificações como DAS, DAI e não sei mais o que,
em detrimento do pobre trabalhador e do pobre funcionário que está no Nordeste, na Amazônia e no restante
do Brasil produzindo e trabalhando. Ao invés de se

Fevereiro de 1989

extinguir a Sucam, demitindo seus funcionários, que
prestam relevantes serviços à saúde do nosso País, que
sejam demitidos os parasitas que, em nome de uma
reforma agrária que não é realmente reforma agrária,
estão recebendo polpudos salários nas praias de Copacabana, fazendo a reforma agrária em Ipancma e em
tantas outras praias. (Palmas.)

o SR. ADYLSON MOTTA (PDS - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, sabe
V. Ex', Deputado Inocêncio Oliveira, do apreço, da
admiração e do respeito que lhe devoto. Por isso, não
poderia ser outra, senão de alegria, a minha reação
ao vê-lo eleito e dirigindo os trabalhos desta Casa na
condição de l' Vice-Presidente. Quero aproveitar a
oportunidade para fazer referências a duas propostas
que vou encaminhar à Mesa, na expectativa de que
encerremos o período dos projetos engavetados, dos
pedidos de informação não respondidos, como aconteceu, lamentavelmente, e até de certa parte desculpável
em função dos trabalhos paralelos da Assembléia Nacional Constituinte, nos anos de 1987 e 1988.
Um dos projetos, que já anunciei no Congresso Nacional, tem por objetivo reparar uma injustiça cometida
aqui, no mês de dezembro, quando se votou uma proposição mudando a sistemática de tributação para as pessoas físicas, transformada na Lei n" 7.713. Com essa
medida, todos os assalariados e não-assalariados, pessoas físicas, tiveram uma redução da carga tributária,
com exceção dos odontólogos, que utilizam, no exercício da profissão, quando especializado, metais como
ouro, platina, prata, mercúrio. resinas e outros mate-

riais importados, pagando sobre seus custos, Imposto
de Renda, cOmo se rendimento fosse. Encaminharei,
hoje, esse projeto, e o farei, se puder estar presente,
na fase específica de apresentação de proposições, para
que logo tramite.
Gostaria de registrar, também, que o elaborei juntamente com uma equipe de técnicos da Secretaria da
Fazenda do Rio Grande do Sul, que, na sua unanimidade, reconheceram a injustiça praticada.
A outra proposta não é das mais simpáticas, Sei que
haverá reações nesta Casa e principalmente na Câmara
Alta do Congresso. É um assunto daqueles que talvez
não prosperem aqui no Congresso Nacional, mas, se
submetido a uma votação popular, a uma enquete ou
pesquisa de opinião, certamente terá 100% de manifestação favorável. Trata-se de um projeto de lei que visa
a coibir um abuso que se comete neste País com relação
ao uso da coisa pública, neste caso específico, os veícu-

los oficiais e de serviço. Aparentemente parece uma
medida drástica, mas penso que está na hora de se
começar a fazer coisas sérias, para repor na adminis·
tração uma imagem de seriedade, conforme o Governo
tem anunciado tantas vezes, mas nada tem feito para
conseguir esse objetivo.
Permita·me, Sr. Presidente, apenas ler o projeto:
"Dispõe sobre o uso de carros oficiais, e dá outras

providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O uso de veículos oficiais, a título de
representação, somente será permitido às seguintes
autoridades:
1 - presidente da República
2 - presidente da Câmara dos Deputados
3 - presidente do Senado Federal
4 - presidente do Supremo Tribunal Federal
5 - presidentes dos demais Tribunais Superiores
6 - ministros de Estado.
Parágrafo único. Nenhum outro servidor da
administração federal direta. Indireta ou empresas
mantidas pelo poder público, poderá utilizar-se de
veículos oficiais a título de representação.
Art. 2' Cada um dos poderes da União regulamentará. dentro do prazo de 30 dias, o uso de
automóveis de serviço, mesmo sob a forma de locação, sendo proibida, sob qualquer hipótese, sua
utilizaçáo no transporte de pessoas estranhas ao
serviço público.
Parágrafo único. Na regulamentaçào da presente lei, no âmbito de cada poder, deverá prescrever sanções àqueles que infringirem os princípios
da norma legal.
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Art. 3' A restrição ao uso dos veículos oficiais
se estende a sua utilização, inclusive para o transporte de servidores no intervalo para o almoço,
locomoção de sua residência e qualquer tarefa particular.
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5\' Revogam-se a Lei n' L08\, de 13 de
abril de 1950 e demais disposições em contrário.
Justificação
A presente proposição objetiva disciplinar c reduzir a utilização de veículos oficiais por parte de
todas as autoridades e funcionários públicos.
Seria cansativo enumerar, ainda que genericamente, os incontáveis casos de verdadeiro acinte
quanto ao uso de carros oficiais. A imprcnsa, com
bastante freqüência, nos dá notícias que, infeliz·
mente, corroboram a fama do uso perdulário que
se faz das coisas públicas, cujo elenco pode ser
iniciado pelo uso de carros oficiais."

Era o que tinha a dizer.
O SR. OCTÁVIO ELÍSIO (PSDB - MG. Sem revisáo do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
o governador de Minas Gerais vem, há algum tempo.
estabelecendo uma estratégia para garantir recursos para suas obras de interesse eleitoreiro. fazendo econo-

mia, principalmente em duas linhas: de um lado, destruindo a máquina pública do estado, como a Secretaria
do Planejamento, a Fundação João Pinheiro e todas
aquelas instituições que se firmaram no conceito da
opinião pública pela sua competência e seriedade do
seu trabalho. Vem fazendo também uma economia em
cima do funcionalismo público, uma vez que, desde
fevereiro de 1987, época da legislação que instituiu a
escala móvel de salários, não vem pagando o gatilho
nem a URP, e também não cumpre os dissídios e as
convenções coletivas.
O mais lamentável, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
é que o governador de Minas Gerais resolveu ir agora.
com o maior furor, em cima da educação. Através de
uma resolução interna da Secretaria de Educação do
Estado, S. Ex' procurou restringir a expansão de turmas
da rede estadual. Num primeiro momento, estabeleceu
o condicionamento de que o governo investiria apenas
nos municípios que municipalizassem a educação.
Agora. através de uma resolução interna da Secre-

taria, que, certamente, não será publicada e, portanto,
não será de conhecimento do público, estabelece o governador que o estado não criará qualquer turma nova
nas escolas públicas. Qual é a conseqüência disto? De
um lado, o aumento de alunos por salas de aula. Para
se ter urna idéia, a Secretaria de Educação chegou a
propor aos delegados de ensino que fossem colocadas
até 68 crianças em turmas de 1" série. Outra conseqüência será o aumento dos turnos nas escolas públicas
mineiras. Isso tudo resultará no péssimo desempenho
das escolas e, evidentemente. na perda da qualidade
de ensino e no aumento da carga de trabalho dos professores, prejudicando o seu desempenho.
Para se ter uma idéia da gravidade da situação, a
grande maioria das escolas funcionará, de agora em
diante, apenas com diretor c professores. Ficou estabelecido que terão supervisores apenas as escolas com
mais de 22 turmas e que não haverá orientador escolar
em qualquer escola de 1" a 4' série, exatamente onde
é mais crítico o desempenho escolar, onde há grande
incidência de repctências e de evasão.
Evidentemente, uma decisão desse tipo mostra, mais
uma vez, o total descompromisso e desinteresse do governador de Minas Gerais pela área social e. especialmente, pela educação.
Tem havido uma reação dos Srs. Prefeitos, que. com
a pressão da comunidade, precisarão garantir vagas para
os alunos. Os prefeitos da regiáo metropolitana de Belo
Horizonte já afirmaram ao governador e ao Secretário
de Educação que não há a menor condição de arcarem

sozinhos com a expansão de vagas da ]' a 4' série,
como também da 5' à 8', mas especialmente do l' grau,
cuja demanda, só em Belo Horizonte, é de cerca de.
40 mil crianças. Portanto, não é possível que o município
arque sozinho com a responsabilidade de garantir essas
vagas, mesmo porque a Constituição que acabamos de
fazer não definiu a municipalização do ensino, mas a
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prioridade que o município deve dar ao ensino pré-escolar c de I" grau. Mas é dara a responsabilidade do
estado com atendimento do 1" grau.
Apenas um governador com a falta de responsabilidade do Sr. Newton Cardoso é que pode ter a coragem
de definir que não vai expandir o ensino fundamental
na rede estadual.
É isso que trago à Casa para que a opinião pública
de Minas Gerais e do País tenha conhecimento das
atitudes do governador que hoje ocupa o Palácio da
Liberdade.
Muito obrigado.
O SR. NEY LOPES (PFL-RN) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, dentro da preocupação da legislação
complementar brasileira, gostaria de destacar, mais
uma vez, nesta tribuna, o aspecto pertinente a legislação
eleitoral.
O processo de transição se consolidará. em termos
definitivos, na medida em que tenhamos um alicerce
legal que possa dar legitimidade aos resultados das eleições. E esta legitimidade, Sr. Presidente. se faz através
de uma legislação eleitoral atualizada. Inclusive. a nossa
Constituição prevê, no art. 16, § 9", a necessidade de
uma lei complementar para regular o abuso do poder
econômico, o abuso do poder político. Deverei requerer
perante a Comissão de Constituição e Justiça, quando
os seus trabalhos forem reiniciados, a realização de um
painel, para que esta Casa faça uma análise profunda
da realidade eleitoral brasileira, de forma que se possa
coibir este mercado persa, este overnight eleitoral. em
que os investimentos Siia feitos não em razão de idéias
e de propostas, mas sempre em razão de interesses
pessoais.
E, nesse aspecto. Sr. Presidente. permita-me fazer
duas sugestões: primeiro, que a legislação eleitoral a
ser elaborada, através desta lei, se transforme numa

Lei orgânica, eis que o Código Eleitoral, a Lei Orgãnica
dos Partidos c legislação esparsa, estão com seus artigos,
na sua maioria, d!'Hogados, em face dos princípios insertos na Constituição, principalmente no que se refere
à autonomia dos partidos. A segunda sugestão é que
se institua, no Brasil, um mecanismo de advertência,
durante o processo eleitoral, para inibir o uso do poder
econômico e político. Seria uma espécie de cartão ama-

relo: o candidato cassado pela justiça, como p,evê a
Constituição, no prazo de quinze dias, como está escrito
no art. 16 e também a revisão dos crimes eleitorais
no sentido de adaptar as sanções à tendência da legislação penal eleitoral moderna, que não visa à privação
da liberdade, mas, sim, institui pesadas multas àqueles
que abusarem principalmente do poder econômico e
político.
Portanto, Sr. Presidente, esta é a colocação que fazemos, sobretudo considerando que a Constituição previu
o princípio da anualidade eleitoral, ou seja, a vigência
da lei só poderá ocorrer desde que aprovada um ano
antes. Temos ainda a preocupação da lei natural que
regulará a eleição do Presidente da República e também, para efeito da estabilidade do processo democrático brasileiro, a legislação que regulará as eleições
congressuais de 1990, de Governadores de Estado, em
face do princípio de um ano, inserido na Constituiçáo.
São essas as sugestões que apresento na certeza de que
poderemos, na Comissão de Constituição e Justiça.
através de um painel em que sejam ouvidas autoridades
nacionais, chegar a um projeto de lei que condense
a Lei Orgânica e Eleitoral do Brasil.
Era o que tinha a dizer.
O SR. NELSON SEIXAS (PDT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidenté. Sras. e Srs. Deputados,
inicialmente, é com satisfação que cumprimento o grande companheiro de luta em prol dos excepcionais, o
companheiro de profissão, o grande amigo Inocêncio
Oliveira, hoje presidindo a sessão..
Estamos vivamente preocupados com a regulamentação e agilização da Constituição, por nÓs promulgada
há 4 meses. Ouvimos reelamos de vários setores da
comunidade, principalmente dos aposentados, percebendo proventos bastante defasados e, portanto, necessitando da devida regulamentação dos artigos constitucionais. Na esfera dos excepcionais também somos cobrados. a cada dia, no sentido da regulamentação do
art. 203, inciso V, da Constituição, que instituiu, mui
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justamente, a pensão. o benefício mensal para os portadores de deficiências e para os idosos que, por contra
pr6pria ou através de suas famílias, não possam prover
sua manutenção,
Estamos aqui trazendo um pleito dos delegados de
polícia que, através da Contituição, obtiveram a isonomia de vencimentos relativamente aos magistrados. ao
Ministério Público, aos procuradores de justiça e aos
defensores públicos, Isso demonstra que os profissionais
da Justiça e da Segurança Pública são tão valiosos quanto os da carreira judiciária e não pertencem a uma
segunda categoria. Devem pois, receber remuneração
igual. Assim, reconhecemos seu valor na aplicação da
justiça e na segurança. Tenho aqui parecer do Procurador-Geral do Estado de São Paulo, que posso a ler:
"SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA JUSTIÇA"
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Gabinete do Procurador Geral
Processo n" GG n" 1933/88
Interessado: Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo
Assunto: Isonomia de vencimentos com as carreiras jurídicas afins, especialmente com o Ministêrio Público.
Aprovo, por seus pr6prios e jurídicos fundamentos, o Parecer GPG n' 09/88.
O artigo 39, § 1', do texto constitucional assegurou isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados não s6 do mesmo
Poder como entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
O legislador constituinte ao reafirmar no artigo
135 e 241 o princípio isonômico de vencimentos
direcionando-o aos integrantes das carreiras disciplinadas no Título IV (Magistratura, Ministério PÚblico, Advogados da União, Procuradores do Estado e Defensores Públicos) e aos Delegados de Polícia, nada mais fez do que definir que essas carreiras
desempenham atribuições assemelhadas.
Outro sentido não pode ter a menção que se
fez no artigo 135 e no artigo 241, reafirmando
um princípio geral que já estava previsto no artigo
39, § 1"
Como salientou o parecer, as palavras na Constituição não podem ser consideradas inúteis e hão
de ter um conteúdo mínimo. O conteúdo do art.
135, assim como o do art. 241, não é o de dizer,
simplesmente, o que já está dito no art. 39, § 1"
Quis mais do que isso: revelar, em nível constitucional~ que as carreiras acima mencionadas estão
parificadas para o efeito de aplicação do art. 39,
§ I" melhor dizendo: o próprio constituinte já dispôs sobre essa matéria, ao invés de deixar o trato
elela para o legislador ordinário,
Estas afirmações, aliás, vêm respaldadas pela interpretação autêntica do texto, já que, no instante
da elaboração da norma constitucional firmou-se
acordo transcrito nos Anais da Assembléia Nacional Constituinte dc 30-6-88 e 9-7-88 - fls. 7 e 8
já mencionado no parecer ora aprovado.
Estabelecido o princípio e sua extensão, restará
ao Estado, por intermédio de lei, dar cumprimento
ao mandamento constitucional vigente desde sua
promulgação.
A lei apenas regulará o exercício do tratamento
remuneratório isonômico reconhecido pelo legislador constituinte.
Transmita-se à Secrctaria dc Governo, por intermédio da Secretaria da Justiça.
GPG., 17 de novembro de 1988. -Sérgio João
França, Procurador Geral do Estado.
Encaminhemos. apelo ao nosso companheiro Roberto

Rollemberg, hoje no cargo de Secretário de Governo
do Estado de São Paulo, bem como às outras Secretarias
de Estado do Brasil, nesse sentido.
A SRA. RAQUEL CÂNDIDO (PDT - RO. Sem revisão da oradora.) SI. Presidente, Srs. Deputados.
em primeiro lugar quero parabenizar o companheiro
e colega Inocêncio Oloveira pela sua postura nesta Ca.sa. Nesse convívio amigável de quase dois anos e meio,
acima das nossas divergências ideológicas e partidárias,
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tenho pelo colega grande respeito c admiração. Portanto. desejo a V. Ex" neste momento. como 1" Vice-Presidente desta Casa. pleno êxito nO novo cargo.
Sr. Presidente, aproveito a primeira sessão da Càmara dos Deputados após o recesso parlamentar para dar
continuidade ao trabalho que me propus desenvolver
nesta legislatura. Acabo de passar à Mesa projeto do
Código de Mineração, de onde lerei apenas a justificativa.
Tendo em vista a conclusão do processo de elaboração constitucional, que se há de completar com a
aprovação de leis ordinárias e complementares, não
podemos mais assistir, como estávamos fazendo, durante esse período de convocação extraordinária, a forma
grostesca c autoritária. no vácuo de leis ordinárias. com
que o SI. Presidente da República tentou, de todas
as maneiras, que esta Casa assinasse cheques em branco. E ainda continua tentando, como é o caso da Medida
Provis6ria n' 34, que tem como ponta de iceberg a criação de um instituto para tomar conta do meio ambiente,
tema este que me traz à tribuna no horário das Comunicações de Lideranças. Quero passar às máos do Sr.
Presidente da Mesa projeto do Código de Mineração.
Sr. Presidente, como amazônida que sou, conhecedora dos profundos problemas que afligcm a região
e soma dos interesses internacionais que ali se entrechocam, e verificando, aqui, comprovadamente, através
dos embates a Assembléia Nacional Constituinte, no
que diz respeito à ordem econômica e ao uso do subsolo,
a existência de procedimentos relacionados com o meio
ambiente, fui testemunha ocular da ação de pessoas
transvcrtidas de defensoras dos índios e de defensoras
de outra nacionalidade do nosso País.
Aproveito a oportunidade para apresentar à Cãmara
dos Deputados documentos que comprovam a existência dessas instituições mantenedoras de falsos líderes,
com pagamentos oriundos de organismos internacionais. que nada mais estão a fazer em relação a temas
tão debatidos - meio ambiente e ecologia. Como caboclos que somos daquela região. não entedemos a forma
colocada e travestida dos interesses inconfessáveis daqueles que se querem apropiar do Territ6rio da Amazônia. Eles já não mais estão contentcs com a conquista
de 80% do subsolo dessas áreas. Criam, através de
mecanismos fantasmas ...
(O Sr. Presidente faz soar os tímpanos.)
Gostaria que o SI. Presidente fosse um pouco tolerante, porque a denúncia que trago hoje diz respeito

O SR. AMAURY MÜLLER - Exercício de segurança'! Com policiais. inclusive. dentro das dependências do Congresso Nacional? A Mesa autorizou?

a organismos internacionais que agem de forma diferen-

ciadada que se propuseram inicialmente. Gostaria que
os companheiros tomassem conhecimento disso, porque
a Medida Provisória n' 34 terá de scr votada nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Comunico à ilustre colega que há mais de vinte Srs. Deputados
inscritos, ainda. para falar. Desse modo, solicito a V.
Ex' que dê como lido o restante do seu brilhante pronunciamento.
A SRA. RAQUEL CÂNDIDO - Sr. Presidente, estou
falando no horário do "pinga-fogo" ou já no horário
das Comunicações de Lideranças?
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -No Pequeno Expediente.
A SRA. RAQUEL CÂNDIDO - Sr. Presidente, náo
vou encerrar meu discurso agora, dando-o como lido,
porque terei oportunidade de usar de parte do horário,
destinado às Comunicações de Lideranças, que me foi
concedido, para dar prosseguimento à minha oração.

o Sr. Amaury Müller - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE(lnocêncio Oliveira) palavra o nobre Deputado.

Tem a

O SR. AMAURY MÜLLER (PDT - RS. Sem revisáo
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de saber se a
Mesa tcm conhecimento de que o prédio do Congresso
Nacional está cercado de policiais militares. A Mesa
solicitou esse tipo de proteçüo'! Se solicitou, por que
motivo?
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - / \ Mesa
informa a V. Ex' e ao Plenário que se trata de simples
exercício de segurança.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) cício de segurança. A Mesa foi informada.

Exer-

O SR. AMAURY MÜLLER - Lamento que estejamos sob a proteção de militares, quando somos oriundo
do que há de melhor neste País: o povo. Não precisamos
nem de exercícios militares. O congresso Nacional não
se presta a isso. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) a palavra a Sr' Sandra Cavalcanti.

Tem

A SRA. SANDRA CAVALCANTI (PFL - RJ. Sem
revisão da oradora.) -Sr. Presidente Inocêncio Oliveira, é um prazer ver V. Ex', na condição dc Vice-Presidente, dirigindo os trabalhos desta Casa e dando a
todos nós a informação de que, enquanto neste dia
sossegado fazemos um "pinga-fogo" maior do que o
habitual, estamos tõdos sob a proteção dos exercícios
de segurança da Policia Militar do Distrito Federal.
Não era minha intenção voltar novamente a este assunto, até porque não é relevante nem urgente, como
pensa, por exemplo, o Presidente José Sarney que o
sáo todas as mvdidas provisórias mandadas por S. Ex'
a esta Casa. Trata-se de um assunto que, embora ocorra
na cidade do Rio de Janeiro, pelos meios de comunicação, pela data especial que isso representa no calendário brasileiro, torna-se um tema nacional.
Fui eitada nominalmente pelo meu querido amigo
de muitos anos. colega de bancada, Deputado Federal
Simão Sessim e gostaria que a refutação que pretende
fazer aos termos de sua fala não tivesse qualquer características de discussão por divergência de ordem pessoal, porque S. Ex' é um colega a quem muito estimo
e respeito pelo seu trabalho,pela sua capacidade de
servir - como vem fazendo há tantos anos - ao povo
de Nilópolis, um dos Municípios mais importantes do
meu Estado.
Quero destacar da fala do Deputado Simão Sessim
o episódio de proibição do uso da imagem do Cristo
Redentor num desfile de carnaval. dele extraindo um
ângulo que, para nós que acab!!J11os de elaborar uma
Constituição, é muito importante.
/\ atual Constituição até mudou a ordem habitual
do~ artigos das Constituições anteriores, que começavam com uma definição do que era nação, bandeira
e território, iniciando com um capítulo primoroso, na
opinião de todos os especialistas, sobre os direitos e
devercs do indivíduo e da sociedade. Entre esses direitos e deveres, fizemos questão de deixar muito claro
essa posição nova, tomada pela Nação inteira, de grande
respeito pelas convicções brasileiros possam ter a mesma posiçáo diante da lei. Entáo, ninguém pode ser
objeto de zombaria, dc deboche, de discriminação, de
ofensa pela sua cor, pelas suas condições de nascimento,
pelas suas convicções relgiosas ou políticas. Isso ficou
muito claro. Portanto, quando nós, a comunidade católica do meu Estado, pela voz do Cardeal-Arcebispo,
protestamos pelo uso, a nosso ver indevido da imagem
do Cristo Redentor num desfile de Carnaval, e o fizemos
recorrendo à Justiça, não a uma autoridadc policial,
nem à velha censura que pudesse proibir. estávamos
consagrando esses princípios novos que a constituição
brasileira agora garante para todos.
Ora, Sr. Presidente, uma coisa é usar - e o Brasil
inteiro sabe disso - a imagem do Morro do Corcovado,
com o Cristo Redentor em cima, como símbolo do Estado do Rio de Janeiro, ou da cidade do Rio de Janeiro.
como se usa também, por exemplo, a do Pão-de-Açúcar, e outra é colocar a imagem de um Cristo com
uma mensagem até em forma de abençôo ou deixo
de abençoar este ou aquele, que é um uso tipicamente
ligado à religiáo.
Se o carnavalesco que imaginou o enredo da escola
de samba tivesse tido o cuidado de colocar naquele
carro uma réplica ou uma imitação dc um Cristo lá
no alto do Corcovado, todos teríamos entendido que
o enredo do desfile significava que ali, naquela cidade.
onde havia luxo. orgia. ratos. ratazanas e tal, havia
também a pobreza, o lixo. Era esse o enredo. E é isso
que está escrito na proposta do enredo que foi apresentado.
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Então, gostaria apenas de fazer uma retificação. Não
quero insistir nessa discussão, porque ela prosseguirá
na Justiça, junto ao Ministério Público, onde será, afinal, definida. Quero, sim, deixar bem claro que o uso
da imagem do Corcovado feito, por exemplo, pelo Banerj, naquele anúncio exibido nas televisões, significa
que a entidade é um banco do Rio de Janeiro, da cidade
do Rio de Janeiro, e ainda assim, a pedido do Cardeal,
foi retirado do ar.
Senhor Presidente, nós, católicos, não queremos
mais, sob o abrigo da nossa Constituição, com a ajuda
da lei, com o apoio da Justiça, que os nossos motivos
religiosos sejam objetos de abuso - porque o abuso
é O uso fora do uso - em desfiles carnavalescos, em
festas profanas, onde não há o menor sentido religioso.
Todas as vezes que isso ocorrer, a comunidade católica
do meu Estado, através do Cardeal. vai combater. Vamos ver se daqui por diante, com o juiz determinando
alguma coisa, alguém no Brasil comece a aprender também a outra lição da nossa Constituição, a de que a
lei é para ser cumprida. E ninguém, neste País, tem
o direito de aparecer numa televisão dizendo: não há
intimação judicial que me faça obedecer à lei. Ora,
uma pessoa que diz isso abre caminho para a violência
e para o arbítrio. Não acredito que fosse esse o enredo
da escola de um município tão simpático, de grupo
de pessoas tão amigas e de líderes políticos que eu
sei que não pensam assim.
Era a retificação que tinha a fazer.
SR. HUMBERTO SOUTO (PFL-MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ultimamente tem-se divulgado muito a polêmica com referência a demissão dos funcionários públicos não concursados. Nas idas e vindas de medidas provisórias, sabemos que o Presidente da República, através dos órgãos
competentes, há determinado que alguns setores de pesquisa e de prevenção de doenças do Ministério da Saúde, tenham cuidado para não desfalcarem seus quadros,
haja vista sua importância. Entre esses importantes setores, cuja desativação on enfraquecimento é motivo
de preocupação não só dos funcionários, como de toda
a sociedade, destaca-se a Sucam.
Aqui, hoje, diversos companheiros de outros Estados
abordaram o problema da guarda sanitária, no que se
refere ao combate à febre amarela e à doença de Chagas, que realmente preocupa todo o País. Na minha
região, sobretudo, essa preocupação é muito acentuada,
pois que existem municípios onde a média de vida chega
a ser de trinta anos; famílias inteiras são dizimadas pela
doença de Chagas, produzida pelo inseto que todos
conhecemos como barbeiro.
As regiões dos vales de São Francisco e do Jequitinhonha, em Minas Gerais, talvez sejam das mais pobres
do Mundo. Não bastante isso, lá ocorrem surtos de
febre amarela, com núcleos ressurgindo ainda agora
no Município de Montalvânia e em outras localidades
da região. E acredito que esses surtos de febre amarela
sirvam como aviso, como advertência em face da notícia
da desativação desses serviços sanitários.
Não quero entrar no mérito da quetão, se as demissões devem ou não ser feitas, se foram justas ou legais
as contratações. O certo é que as demissões não poderâo
se operecionalizar, porque, do contrário, pode ser desativado um serviço da maior importância para a população de várias regiões do País, como o norte de Minas
Gerais, minha região, que precisa ser atendido.
Há alguns dias recebemos a visita do Presidente da
associação Nacional dos Servidores da Sucam, e esta
semana recebemos o Presidente da Associação dos Trabalhadores da Sucam em Montes Carlos, que cobre
todo O norte de Minas, que nos manifestaram a respeito
a sua preocupação. E todos ficamos preocupados, Sr.
Presidente, em face da notícia dos jornais desta'semana:
o Presidente NacionaI da Sucam descreve o que poderia
acontecer se efetivamente a demissão de 13 mil funcionários do órgão, dizendo que, se isso aconteccsse, seria
iminente a desativação de todos esses importantes serviços prestado em defesa da sociedade dessas regiões,
por sinal das mais pobres do País.
Assim, Sr. Presidente, secundamos as palavras dos
colegas de outros Estados, que aqui já manifestaram
sua preocupação e angústia ante a possibilidade da ocor-
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rência dessas demissões, e esperamos que o Sr. Presidente da república cumpra a promessa feita de público,
através da imprensa, de que, nesses ógãos de saúde
pública, como a Sucam e outros, não haveria demissões
em massa, que seria examinada a necessidade de manu·
tenção desses trabalhadores.
Gostaríamos, contudo, que a Casa manifestasse ao
Sr. Presidente da República nossa preocupação no sentido de que esses serviços não sejam desativados com
a demissão em massa de seus trabalhadores, quase todos
guardas saniiários, por sinal muito mal pagos, que devem continuar prestando esses relevantes serviços às
regiões pobres, especialmente às do norte de Minas
Gerais.

o SR. ANTÔNIO CÂMARA (PMDB - RN. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados,
é ainda com respeito às demissões preconizadas pela
Presidência da República relativas ao funcionalismo público federal. Ora, SI. Presidente, parece-me que falta
uma assesoria política a S. Ex' o Presidente da República, pois que anuncia a demissão de noventa mil funcionários no País. Sabemos que o enxugamento da máquina administrativa é medida moralizadora, mas não
se poderia, de maneira alguma, anunciar à Nação noventa mil demissões indiscriminadas.
Citou há pouco o Deputado Humberto Souto o caso
da Sucam, que promove o programa de combate ao
dengue, bem como programas especiais de pesquisa,
como o que a SESP promove no interior do País principalmente no Rio Grande do Norte, no combate à esquistossomose. Então, lamentavelmente, o Presidente errou quando levou esse pânico à Nação, aos funcionários
que não podem e não devem ser demitidos. Na área
da saúde. por exemplo, numa das regióes mais pobres
do Rio Grande do Norte, Mato Grande e João Câmara,
temos apenas dois hospitais, que serão fechados se forem demitidos dois funcionários.
Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de registrar
um fato que me orgulho muito, a convocação do Dr.
José Augusto Delgado, colega de ginásio e companheiro
da Faculdade de Direito do Rio Grande do Norte, para
exercer, embora interinamente, o cargo de Ministro
no lugar de S. Ex' o Ministro licenciado Torreão Brás.
A presença desse potiguar no Tribunal Superior de Justiça não só dignifica a alta magistratura federal, mas
honra o Rio Grande do Norte e dignifica, junto com
os pares a Justiça do Brasil.
o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PJ - SP. Sem
revisaã do orador.) - Sr. Presidente, inicialmente meus
cumprimentos pela sua eleição à Mesa da Câmara, mui
justa a mui digna, e dos demais companheiros, exclusão
do meu nome. Esta Casa, em sessão convocada ainda
durante o recesso, rejeitou a Medida Provisória n' 29,
que no seu início falava da tranferência dos recursos
da Previdência para o Tesouro. Mesmo com a Medida
n' 37, amplamente reelamada por esta Csa e que retificava parte do art. G' e do art. 12, ainda que votada
posteriormente, se aprovada a Medida Provisória n'
29 durante o espaço de tempo e estando em vigor,
tranferiria os recursos de Previdência para o Tesouro.
Mesmo antes da não aprovação da Medida Provisória
n' 29, diversos atos ligados à Previdência Social foram
baixados através do Diário Oficial, na parte referente
ao Ministério da Fazenda.
Isso nos preocupava muito porque, em ocorrendo
qualquer problema com a aprovação da Medida Provisória n' 37, se tivesse deixado de ser votada, no caso,
a Medida Provisória n' 29, poderíamos ter, parcialmente, a consumação da intenção.
O pior disso tudo é que temos cópia de outra medida
provisória, que não foi enviada a esta Casa, onde o
Governo propõe, pura e simplesmente, a extinção da
Previdência Social. Dessa forma, o orçamento da previdência, que para este ano é previsto em vinte e nove
bilhões de cruzados novos. na paridade atual do dólar,
essa quantia seria simplesmente levada da Previdência
para o Tesouro, coisa com que não podemos concordar.
Antes de encerrar meu pronunciamento, Sr. Presidente, desejo cumprimentar o Ministro da Fazenda,
que determinou, através de uma medida provisória,
a correção das devoluçães do Imposto de Renda. Anteriormente, havíamos feito daqui críticas, quando o Go-
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vemo queria cobrar o que lhe é devido com correção
sem atribuir a mesma correção às devoluções.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PMDB-PE. Sem
revisão do orador.) - Eminente Prcsidente Inocêncio
Oliveira, caros colegas Deputados, desejo, iniciando,
agradecer aos companheiros do PMDB que na prévia
me deram voto de confiança. Ao mesmo tempo parabenizo a Mesa Diretora que tomou posse ontem, na qual
estão incluidos, para minha alegria, dois pernambucanos: o companheiro Inocêncio Oliveira, sertanejo como eu e Wilson Campos. Desejo aos companheiros
êxito na administração desta Casa e coloco-me à disposição de todos para juntos trabalharmos neste biênio
89191.
Desejo, ainda, Sr. Presidente, fazer alguns registros.
Apresento à Casa dois projetos de lei complementar.
O primeiro diz respeito às parcelas no produto de arrecadação de tributos assegurados aos estados, ao Distrito
Federal e aos municípios. A segunda proposição torna
obrigatória a elaboração e publicidade de estudo prévio
de impacto ambiental para o início de qualquer obra
ou atividade que seja potencialmente causadora de significativa degradação de qualidade do ambiente.
Sr. Presidetne, gostaria ainda de registrar que, no
próximo dia 23 de fevereiro, haverá eleição para os
delegados das cooperativas família rodoviária nacional.
No momento em que o Presidente da República, através
da Operação Desmonte, deseja desativar as rodovias
nacionais, é importante fazer uma convocação, através
deste microfone e da "Voz do Brasil", para que toda
a família rodoviária compareça à eleição para os delegados das cooperativas.
Mas, Sr. Presidente, o que me traz também à tribuna
é a discussão do grande problema ds demissões que
O Governo pretende fazer no serviço público. Não é
esta a primeira vez que abordo a questão. Já ocupei
esta tribuna para abordar a problemática, manifestando
minha preocupação com referência às demissões na Sucam, na Fundação Sesp, na Fudação Oswaldo Cruz
e no IBGE. Naqueles setore vitais da saúde, da pesquisa
científica e das estatísticas, o Governo não estabeleceu
critérios para demitir pessoal. Pura e simplesmente quer
demitir. Não importa a que custo.
Agora, Sr. Presidente, não é possível, também, concordar com a ameaça que paira sobre a Fundação Nacional do Índio. A Funai, apesar das suas falhas, vem
correspondendo ao interesse nacional na política de defesa e proteçâo das comunidades indígenas brasileiras.
Os quadros de pessoal da Funai são extremamente
precários, desde que tenhamos qJe atentar para toda
a política indigenista, principalmetne no que se refere
a demarcação das terras dos índios.
Ocorre, Sr" e Srs. Deputados, que a ameaça de demissões deverá atingir 2.400 servidores da Funai, o que
desfalcará todo o sistema com a desmobilização das
superintendências regionais, principalmente nos esta·
dos mais densamente povoados de aldeias tribais como
Goiás, Mato Grosso. Rondónia, Acre, Amazonas c Pará.
Em virturde do problema, Sr. Presidetne, solicito
que esta Casa dirija um veemente apelo a quem de
direito no sentido da preservação dos quadros da Funai
para que não seja inviabilizado um trabalho que sensi·
bilize não somente a opinião pública e os interesses
nacionais mas até o sentimento internacional que vê
com grande preocupação o tratamento dispensado às
nossas comunidades indígenas. ~ Deputado Gonzaga
Patriota,

Durante o discurso do Sr. Gonzaga Patriota o
Sr. Inocêncio Oliveira. l' Vice· Presidente deixa a
cadeira da presidi!ncia, que é oCllpada pelo Sr. Arnaldo Faria de Sá, sl/plente de secretário.
O SR. PRESIDENTE - (Arnaldo Faria de Sá) Tem a palavra o Sr. Antero de Barros. (Pausa.)
O SR. ANTERO DE BARROS (PMDB-MT. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, O Congresso volta a se reunir, o Parlamento
está novamente em atividade, e aqui estamos nós, Deputados e Senadores, mais uma vez levarrdo essa nossa
batalha, às vezes cómica, às vezes heróica, às vezes
ridícula. O certo é que, quciramos ou não mereçamos
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ou não, estamos sempre no centro das discussõcs política.
Não há dúvida de que o Brasil e o seu povo csperam
muito de nós. Estão aí as leis complementares para
ser votadas e dar validade efetiva a todas aquelas importantes medidas que se escreveu na nova Contituição.
Estão aí as mensagens do Poder Executivo que fazem
parte do chamado Plano Verão. Está aí o regimcnto
Interno da Câmara, a reclamar de nós providências
que garantam uma efetiva moralidade para o desempenho da atividade parlamentar.
São muitos os desafios. São muitas as provocações.
Nossa expectativa é de que, em meio a tudo isso, se
fortaleça aqui dentro deste Parlamento aquela corrente
que sabe, quc sente e que tem compromisso com uma
atuação toda voltada para os legítimos interesses do
povo. E quando falamos nessa atuação, pensamos principalmente num compromisso com a luta e com a organização do povo, nas cidades e nos campos.
Como representates do povo, entendemos que o que
nos pode engrandecer é a sensibilidade de dedicarmos
nosso mandato e nossa atuação política ao fortalecimento das formas próprias e autônomas de organização
da chamada "sociedade civil". Se temos um Parlamento
que centraliza as atenções públicas, a triste verdade
é que as organizações populares e comunitárias ainda
carecem de muita estrutura, de muita força, de muito
apoio.
Agora mesmo as organizações sindicais mais combativas, tendo à frente a Central Única dos Trabalhadores,
a combativa CUT, começam a preparar uma greve geral
de repúdio ao Plano Venío. Plano Verão que, na medida do possível, nós vimos tentando derrotar aqui nestc
plenário. Os votos da oposição aqui no Congresso têm
sido insuficientes para barrar as mensagens governamentais e brecar essa verdadeira sangria que se faz
nos interesses populares e que é promovida por esse
famigerado plano. Nossa esperança e nossa expectativa
são de que esse novo movimento em favor de uma
greve política, uma greve geral que paralise o conjunto
dos trabalhadores brasileiros, tenha O mais pleno êxito.
E dizemos isso sabendo de antemão das lhnitaçõcs
e da fragilidade que ainda marcam o sindicalismo mais
combativo em nosso País. Seria muito bom que os nossos sindicatos tivessem força e mobilização para parar
o País amanhã, ou hoje mesmo à tarde. Ou que já
tivessem promovido muitas e muitas paralisações. desde
que o Planalto jogou na rua o seu Plano Verão que
veio trazer novas perdas salariais para a já tão espoliada
classe trabalhadora brasileira.
Confiamos, todavia, em que, com tenacidade, com
paciência, com trabalho dedicado, os trabalhadores,
muito logo, tomarão em suas mãos a iniciativa política
e darão respostas mais imediatas a tudo quanto os atormenta.
De dentro deste Congresso tão questinado, alvo de
tantas restrições, lançamos nosso brado de esperança,
nosso voto de confiança na luta organizada do povo.
Estamos certos de que, se temos que avançar para um
patamar mais digno da atividade política, isso virá certamctne como resultado da ação organizada do povo.
Viva, portanto, a luta organizada do público, e que
a greve geral seja vitoriosa!
Sr. Presidente, hoje, na minha cidade, Cuiabá, capital
do Estado do Mato Grosso, ocorre urna manifestação
dos sindicatos e das centrais sindicais, com uma passeata
de protesto contra o Plano Verão, que o Presidente
Sarney acha, conforme disse ontem à Nação, que está
indo muito bem. Infelizmente, o plano vem provocando
recessão, desemprego, arrochos salarial e miséria em
todos os lares do País.
Era o que tinha a dizer.
O SR. VICENTE BOGO (PSDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidcnte, Sr" e Srs. Deputados,
em primeiro lugar, desejo congratular-me com os integrantes da nova Mesa Diretora da Câmara dos Deputados pela sua eleição e cumprimentar os que exerceram
os últimos dois anos de mandato nessa Diretoria pelos
relevantes serviços prestados a esta Casa.
Sr. Presidente, desejo ainda tratar de dois assuntos
que considero de relativa gravidade e que se refere
especialmente a nós, do Rio Grande do Sul. Trata-se
da questão do trigo. O Governo continua sendo o único
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comprador do trigo nacional embora tramite na Casa
projeto que dispõe sobre a privatização da sua comercialização, o que vem gerando problemas. levando inclusivc, nesta semana, no Rio Grande do Sul, milhares
de agricultores a trancarem as agências bancárias; e
agora já falam em trancar também as rodovias federais.
No Rio Grande do Sul, os triticultores que tiveram
seu produto adquirido pelo Governo não receberam
o pagamento pela sua venda. O Governo argumenta
que falta pouco trigo para ser comprado c que não
dispõe de recursos para tanto, porque vetou parte do
Orçamento da União, aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro último. Agora, se bem que seja pequena a quantidade de trigo a ser adquirida, é grande o
número dos produtores que estão sendo atingidos por
essa medida do Governo, que vem afetar os miniprodutores rurais em geral, endividados com os bancos,
porque fizeram empréstimos de custeio e investimento
e não estáo recebendo recursos desde outubro do ano
passado para saldarem suas contas, para formarem no·
vas lavouras de inverno ou até mesmo para fazerem
a colheita da lavoura dc verão, que está em curso.
Registro mais uma vez o meu protesto, ao mesmo
tempo em que requeiro sejam tomadas providências,
no sentido de que os produtores de trigo do Sul Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul- recebam
o pagamento que lhes é dcvido.
Sr. Presidente, gostaria que V. Ex' autorizasse a
transcrição de correspondência recebida dos representantes do Funrural e do INPS da região da grande Santa
Rosa, onde resido, no Rio Grande do Sul, que comprccnde os Municípios de Alecrim, Campina das Missões, Santo Cristo, Porto Lucena, Cândido Godoi e
Tuparendi. Mais uma vez, vêm reclamar - e estão
dispostos a parar suas atividades relativas ao Funrural
-que estão recebendo em atraso valores insignificantes
pelos serviços prestados a essas entidades, sem contar
a morosidade na tramitação dos processos que encaminha. Por intermédio de V. Ex', solicitamos do Ministro
da Previdência e Assistência Social providências no sentido de atualizar a remuneração dos serviços prestados
ao Ministério e a seus órgãos, bem como maior agilização na tramitação dos processos da Previdência Social
Rural.

CORRESPONDÊNCIA A QUE SE REFERE
aaRADOR:

O SR. JORGE HAGE (PSDB - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
queremos registrar que estamos colhendo assinaturas
para, dentro de poucos dias, dar entrada, nesta Casa,
com uma proposta de emenda à Constituição da República referente ao art. 62, a fim de pôr termo aos abusos,
distorções e deformações que o Governo Sarney vem
dando a esse artigo, que previu, em boa hora - digo

Santa Rosa, 26 de dezembro de 1988.
Os representantes do Funrural e INPS da grande Santa Rosa, RS abaixo-assinados, reunidos na Agência da
Previdênica Social, em Santa Rosa-RS, considerando
a inviabilidade de continuar com as representações, vêm
expor o quanto sel'.ue:
lo Não é viável a agência dar atendimento aos seis
municípios que estão sob a jurisdição da Agência de
Santa Rosa, com número reduzido de funcionários internos.
2" O desgaste político do Governo vem-se acentuando, bem como o bom nome da Previdência Social, que
vem decaindo, acentuando, está sumindo a credibilidade pública, o que motiva a desistência coletiva dos
representantes.
3" A morosidade da tramitação de um processo,
bem como a burocracia excessiva, também fatores de
descontentamento dos representantes.
4' Os representantes já não podem mais agüentar
a barra da defasada remuneração, visto que arcam com
todas as despesas de locação de imóvel, manutenção
do equipamento utilizado na representação, locomoção
a longa distância, sem asfalto, desembolso de grande
parte do material de expediente utilizado, bem como
arcar com todos os encargos sociais, e outros.
5' Os honorários são baixos em relação ao trabalho
que desempenham e em relação ã rcsponsabilidade que
assumem junto a este órgão.
6" Em face do acima exposto, reivindicamos medidas imediatas, na reposição salarial no valor de 5 pisos
salariais, agilização nos pagamentos dos honorários,
agilização no despacho dos processos encaminhados,
na medida do possível, maior desburocratização dos
encaminhamentos.
7' Isto posto, ficam no aguardo de sua consideração
até o dia 26 de janeiro de 1989, antes de paralisar coletivamente as atividades.

previu - o instrumento da medida provisória. O que
não se imaginava é que continuássemos a ter ainda,
ao longo deste ano, um Governo com O espírito do
autoritarismo e do decreto-lei, capaz de, da maneira
mais escancarada, distorcer e deformar toda a concepção das medidas provisórias. Só falta o Presidente da
República mandar para esta Casa, sob a forma de medida provisória, projeto mudando a denominação de
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uma rua ou logradouro público, porque tudo o mais
já foi feito. De sorte que, nessa emenda constitucional,
para a qual cstamos colhendo assinaturas c pedimos
o apoio de todos os Colegas da Câmara dos Deputados,
estamos fechando as portas aos abusos, estabelecendo
quc, além dos requisitos dc relevância e urgência, se
observe a necessidade de que o conteúdo da medida
não possa ser divulgado antecipadamente, sob pena de
suas frustrações; se observe, também, a possibilidade
dc sua recusa pelo Legislativo, quando não observado
o dispositivo constitucional, e a não-reedição das medidas, que é um escárnio, um comportamento cínico, depois que o Congresso rejeita ou deixa dc apreciar uma
medida.
São estas as portas que vamos fechar com esta emenda
e para a qual pedimos o apoio de todos os Colegas.
O SR. ASSIS CANUTÔ (PFL - RO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados.
apesar do avançado do tempo, gostaríamos dc nos congratular com a Mcsa. ontcm eleita e empossada. na
pessoa do nosso companheiro Arnaldo Faria de Sá,
que preside a sessão neste momento, e anunciar a presença, em plenário, do ex-Deputado Francisco Chiquilito Erse, atualmente Prefeito de Porto Velho, honrando esta Casa.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o assunto
que nos traz à tribuna é importante e complexo para
o nosso estado. Trata-se do problema energético. Duas
situações, ambas bastante desagradáveis, apresentamse no cotidiano político de Rondônia e se avolumam
no dia de hoje. A primeira delas é a provável suspensão,
pela Petrobrás Distribuidora, de fornecimento de óleo
diesel para o parque energético de Rondônia. A segunda é a anunciada, e já real, paralisação das obras da
Hidrelétrica de Samuel. São dois assuntos importantes
e paradoxais porque, na medida em que o Governo
não tem recursos para bancar a conta de fornecimento
de óleo diesel, com mais razão deveria incrementar
a construção da usina hidrelátrica, que tem previsão
de entrar em funcionamento no dia 30 de abril. pórque
aliviaria a quota de óleo diesel.
Denunciamos, pois, a esta Casa essas duas medidas
absolutamente negativas para o nosso estado.
Estamos também solicitando audiência ao Exmo. Sr.
Presidente da República para tentar, juntamcnte com
a bancada de Rondônia, sensibilizar S. Ex' para esse
grave problema porque, caso contrário. a prevalecer
as medidas anunciadas, Rondônia estará mergulhado
nos caos total.
O SR. ALZIRO GOMES (PFL - TO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quero, em nome da bancada do PFL de Tocantins.
congratular-me com a Mesa-Diretora empossada ontem, principalmente com nosso companheiro Inocêncio
Oliveira.
O Estado de Tocantins está instalado há um mês
emeio e o Sr. Governador José Wilson Siqueira Campos
pôde, já ontem, em solenidade realizada na Capital,
entregar a cada município do estado uma ambulância
zero quilômetro para o atendimento da saúde pública.
S. Ex' j á adquiriu, também na cidade de Araguaína,
um hospital de grande porte para atendimento à saúde
pública.
Por outro lado, graças à dinâmica administração do
secretário da fazenda do Estado de Tocantins, pôde
o Governador, já no dia 2 de fevereiro, determinar
o pagamento dos funcionários públicos estadu~is.
Assim, Sr. Presidente, estando o Governador do nosso estado empenhado em dinamizar o atendimento à
saúde pública em Tocantins, vimos solicitar ao Sr. Ministro da Saúde que não exonere os funcionários do
Sesc e da Sucam naquele estado, porque lá. na assistência à saúde pública. há carência de pessoal. Por outro
lado, registro, como muita satisfação, a honrosa atuação
do Sr. Ministro da Previdência Social, que, conhecendo
bem o nosso estado, pois já foi Governador do estado
vizinho, o Pará, determinou repasse à saúde pública
do nosso estado da quantia de quinze milhões de Cruzados novos.
Congratulo-me, também, com o Ministro da Previdência Social, assim como com a Assembléia Legislativa
do Tocantins. pela escolha do povoado de Canela, à
margem direita do rio Tocantins, para instalação da
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nova Capital do Estado do Tocantins, trazendo assim
o progresso para a região nordeste do estado.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Antes
de chamar o último orador inscrito, quero registrar a
presença em plenário do Deputado Luís Freire, hoje
Prefeito de Olinda.
Concedo a palavra ao último orador inscrito no Pequeno Expediente, Juarez Marques Batista.
O SR. JUAREZ MARQUES BATISTA (PSDB MS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"
c Srs. Deputados, a Constituição Federal. promulgada
em 5 de outubro último. deu à Floresta Amazônica
e ao Pantanal Mato-grossense o status de patrimônio
nacional.
A questão da ecologia. dos ataques ao meio ambiente, a derrubada indiscriminada de florestas intciras. a
dizimação da fauna. o assoreamento dos rios. a contami·
nação das águas por mercúrio c a invasão de terras
indígenas têm merecido da imprensa nacional dcnúncias
permanentes. Tal assunto é tão grave que ganhou foros
de dramaticidade internacional com o assassinato do
ecologista Chico Mendes. Sou representantc cio Mato
Grosso do Sul. Estado que possui cerca de 2/3 do Pantanal que também cobre parte do Estado de Mato Grosso.
Bolívia e do Paraguai. Temos uma preocupação muito
grande com a questão do meio ambiente.
Faço a leitura do seguinte artigo publicado ontem.
na "Folha de S. Paulo". sob o título "Ecologia com
Soberania", de autoria do governador do meu estado.
o Sr. Marcelo Miranda Soares:
"ECOLOGIA COM SOBERANIA
Marcelo Miranda Soares
A questüo ecológica toma conta, crescentemente. da opinião pública nacional c mundial. Em nosso País, ganhou foros de dramaticidade com o brutal assassinato de Chico Mendes e a conseqüente
polêmica. quc a partir daí se abriu. em torno da
ecologia. dívida externa e soberania. Como governador de um estado que tem um terço de seu território coberto pela maior área úmida contínua do
planeta. também conhecida como maior santuário
ecológico do globo terrestre. o Pantanal. não poderia ficar alheio a esse debate. E me posiclono com
aresponsabilidade de quem. ao longo da vida pública, tem revelado profundo compromisso com a defesa cio meio ambiente e como governador de um
estado que já nasceu sob o signo da defesa ecológica.
Já na data de implantação do Estado de Mato
Grosso do Sul, a I' de i aneiro de 1979, o então
Governador, Dr. Harry Amorin Costa, criou o
Inamb - Instituto de Preservaçáo e Controle AmbientaI. Três anos depois, sob a pressão de grandes
mobilizações de massa do povo sul-mata-grossense, aprovou-se a Lei n' 328, de 25-2-1982, que proibia a instalação de usinas de álcool na região pantaneira. A minha primeira providência, ao ser escolhido candidato a governador em convenção do
meu partido, em meados de 1986, foi a contratação
de uma empresa especializada, a Engevix, para
realizar estudo que servisse de base para uma política que permitisse o desenvolvimento das potencialidades da região pantaneira. mas preservando
seu patrimônio ecológico.
Com base nesse estudo, ao me despedir, em 9
de março de 1987, do Senado Federal e da Constituinte, para assumir o governo de Mato Grosso
do Sul, dediquei mais da metade do meu discurso
à apresentação de propostas sobre a questão ambiental, comprometendo-me. ao mesmo tempo, a
enviar, posteriormente, um documento mais consubstanciado para auxiliar a elaboração constitucional. Mandei o documento através da bancada
constituinte do meu estado e. para minha grande
satisfação, foi praticamente todo ele aproveitado
no texto final da nova Constituição sobre meio
ambiente, tido hoje pela ONU como a legislação
ambiental mais avançada do planeta.
Já no primeiro mês do meu governo, institui o
sistema estadual do meio ambiente, tendo como
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órgão normativo o Conselho Estadual de Controle
Ambiental e como órgão executivo a Secretaria
Estadual do Meio Ambiente (a primeira criada no
Brasil), que funcionam como instrumentos de formação de uma consciência ecológica de fiscalização
de práticas que possam ferir o meio ambiente. Simultaneamente como órgão repressor dos predadores da fauna e da flora pantaneiras, criei a polícia
florestal, que já conta com cerca de 200 homens
treinados e equipados. Assim, Mato Grosso do Sul
é um dos poucos Estados que tem um sistema completo de defesa do meio ambiente. Nesse terreno,
a legislação aqui é tão avançada que nenhum empreendimento industrial pode se instalar em nosso
estado sem contar com o devido consentimento
da Sema. Estamos. além do mais, dcsencadeando
um processo que visa a incluir nos currículos das
escolas estaduais aspectos destinados á formação
de uma conciência ecológica.
O caráter democrático do sistema se manifesta,
não apenas na participação da comunidade no Conselho Estadual de Controle Ambiental, mas tam·
bém num processo novo que a Sema acabou de
inaugurar: as audiências públicas, por exemplo, antes de aprovar a instalação numa cidade pantaneira.
Bodoquena, de um dos maiores empreendimentos
industriais que vão se instalar no estado, a Sema
reuniu a comunidade local para consultar sobre
seu interesse em referida indústria.
Todos aqui sabem que os predadores do Pantanal
não são os que vivem na região. Não existe no
pais nenhuma outra área que, com dois séculos
de ocupação. ainda mantenha o nível de preservação do Pantanal. Os principais predadores da
fauna e da flora pantaneira são as quadrilhas internacionais que estão dizimando o jacaré; e os agricultores que, por força do modelo agrícola dos anos
70, vinham trabalhando irracionalmente nas cabeceiras dos rios que desembocam no Pantanal. '"matando" duplamente os rios: ao devastarem as florestas ribeirinhas. provocam o desbarrancamento
e o assoreamento dos rios; e, ao usarem indiscriminadamente os agrotóxicos. destroem os peixes. As
quadrilhas internacionais. combatemos com a repressão ~ e para isso criamos a polícia florestal;
a prática predadora dos agricultores. buscamos
combater com um amplo processo de conscientização, ao lado de um trabalho conjunto de recuperação das bacias dos rios. que contempla desde
o replantio das matas ciliares até um programa
de mierobacias visando ao correto manejo dos solos.
Todo esse trabalho, para continuar e ser ampliado, precisa de uma consciência ecológica. que estamos procurando desenvolver; precisa de uma estrutura administrativa adequada, que, pelo menos em
nosso estado, já instalamos. Mas nada irá muito
longe se não contarmos com os indispensáveis re·
cursas financeiros. Não precisamos apenas dos
atuais duzentos polÍciais, mas talvez quinhentos,
mil ou mais. Não precisamos apenas dos atuais
100 mil hectares de terras recuperadas na bacia
do rio Taquari, mas talvez vários outros milhares.
É a partir desse prisma que me posiciono frente
a polêmica que se inaugurou com a morte de Chico
Mendes.
Algumas instituições internacionais mais afoitas
chegam a propor a troca da Amazônia pela dívida
externa. proposta só comparável a um estatuto que
havia na antigüidade, através do qual os devedores
inadimplentes se entregavam, como escravos, em
pagamento aos credores. Outras. com certos laivos
aparentes de ingenuidade. propõem que. em troca
de um compromisso nosso de manter a Amazôuia
intocc'vel. se perdoe parte da dívida.
Ora, seus países de origem puderam se desenvolver a base dos próprios recursos naturais e dos
oriundos de países como o nosso. Não é justo,
portanto, pretender que deixemos de utilizar nossas potencialidades naturais: não é justo querer
impedir o nosso progresso. Certamente, para nós
do que se trata não é impedir o desenvolvimento
das potencialidades da Amazônia, mas de que esse
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desenvolvimento não se faça em detrimento da preservação da natureza, do equilnJrio ecológico.
Por fim, há os que ameaçam suspender financiamentos ao Brasil, sob a alegação de desrespeito
ao meio ambiente. Ironicamente, muitos dos que
agem assim são precisamente os que, no passado,
financiaram. largamente, projetos que. não apenas
desconsideravam a necessidade de defesa ambiental mas, pior ainda, provocaram profundo desequilíbrio ecológico. Ora. se essas instituições querem.
de boa vontade, nos ajudar a enfrentar, eficazmente, a questão ecológica, melhor fariam se, ao
invés de suspenderem os financiamentos. aportassem mais recursos para programas como esses que
desenvolvemos em nosso estado, de recuperação
de áreas degradadas ou repressão aos agressores
da natureza.
Aceitamos de bom grado o apoio da comunidade
internacional para nossa causa ecológica. Mas o
maior apoio que nos dariam sería ajudar-nos a
equacionar o principal fator que. neste momento.
está na raiz, tanto dos graves problemas económicos, sociais e políticos que atravessam o Brasil
e a América Latina. quanto a degradação ambiental: a sangria desatada da riqueza que geramos.
que é sugada por uma dívida monstruosa. Como
disse o Dr. Rafael Moreno Rojas, representante
da FAO para a América Latina, o nosso problema
ecológico número um se chama 440 bilhões de dólares da dívida externa da América Latina "que permitem indiretamente esta insensata destruição c
as conseqüentes mudanças climáticas". Bastaria
que um organismo internacional adquirissc nossa
dívida pelo seu valor de mercado - hoje em torno
de 1/3 de seu valor nominal - e o refinanciasse
a longo prazo, que teríamos todas as condições
para retomar as trilhas do progresso - e um progresso mais humano, com prioridade para o social
c para a conservação da natureza. "
Reitero, finalmente, que o Estado do Mato Grosso
do Sul tem tido, ao longo da sua pequena história,
que começou em 1" de janeiro de 1979, uma preocupação muito grande com a ecologia haja vista que o
ex-Deputado Federal, ex-Governador de Estado e ex-

Sccretário do Meio Ambiente, Harry Amorin Costa,
teve a iniciativa de criar a Primeira Secretaria de Meio
Ambiente na Brasil. O artigo que acabe! de ler retrata
tudo que aconteceu de lá para cá, todas as providências
tomadas, inclusive a criação da Polícia Florestal do Mato Grosso do Sul, abordando, principalmente, a questão
do repentino intcressc de vários países pela Amazônia.

o SR. MAURÍLIO FERREIRA LIMA (PMDB PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente.
Srs. Deputados, o primeiro mês do Plano Verão foi
comemorado ontem pelos membros do Governo com
um enorme festival de afirmativas facciosas c meias
verdades. O sucesso do programa econômico foi proclamado aos quatro ventos e com entusiamo. escamoteando os sinais de que uma enorme recessão está pantada
no seio da sociedade brasileira, causada pelas maiores
taxas de juros praticadas até hoje pelo sistema financeiro. O Presidente da República, Sr. José Sarney, chegou a afirmar. com algum cinismo. que. a classe trabalhadora tivera um ganho salarial com O plano. apesar
de o arrocho agravar ainda mais o quadro recessivo,

marcado por uma queda nas vendas no varejo de oitcnta
por cento.
A perspectiva de uma greve geral está no ar. O Governo classifica esta atitude dc autodefesa da classe trabalhadora como uma mera ação política de extremistas,
interessados em inviahilizar a luta antiinflaciomíria por
interesses cscusos e eleitorciros. Em verdade, o que
está em jogo é a dignidade do povo brasileiros, oprimido
por salários vis e um poder de compra cada vez mais
achatado, de mancira a gerar imensos superávits na
balança comercial para o pagamento de uma dívida
externa impagável.
Nesta dívida externa impagável está a verdadeira origem da inflação que sofremos. O Brasil transformou-se
um País exportador de eapaital. No momento, financiamos os constantes dêficits orçamcntários do Tesouro
Americano. No momento, drenamos recursos que seriam necessários ao desenvolvimento tecnológico brasi-
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leiro para financiar pesquisas que ampliarão o !;ap já
existente em rclação às nações já descnvolvidas. E bom
ressaltar que. para desfrutarmos, no futuro, dos benefícios dessas pesquisas, teremos de dcscmbolsar grandes
quantias. a título de royaltics, enriquecendo, ainda
mais, os gordos cofres das corporações multinacionais.
Em um dos seus raras acessos de estadista, ú Presidente Sarney afirmou na Organização das Nações Unidas que não pagaria a dívida externa com, O sangue
do povo brasileiro. Estas palavras ficaram no passado.
O Plano Verão é exatamente isto: pagar a dívida externa
com o sangue do povo brasileiro. É bom ressaltar que,
se a receita ortodoxa das altas taxas de juros e do arrocho salarial já foi tentada anteriormente durante a passagem pela Presidência do General João Figueiredo.
As sementes da hiperinflação forma plantadas naquele
período, ao mesmo tempo em quc um quadro recessivo,
igual ao atual, causou o desemprego e o sucateamento
de parte do nosso parque industrial.
A receita do Plano Verão funciona, desde que os
diversos ingredientes estej am mesclados em doses exatas e micrométricas. Exageros na manutenção das taxas
elevadas de juros e no arrocho salarial causam. inevitavelmente. recessão. A evasão contínua de capitais garante o quadro inflacionário, que não poderá ser corrigido por demissões no funcionalismo sem qualquer critério. Em minha opinião. o cumprimento, das metas
do programa econômico do Governo dependem. quase
de maneira exclusiva, da capacidade do Ministro da
Fazenda em administrar os diversos temperos desse prato, a fim de não torná-lo indigesto demais para os brasileiros. Depois de tanto tempo na política do "feijão
com arroz", MaJ.1son não me parece a pessoa mais indicada para preparar um receita tão sofisticada.
O povo tambêm sabc disto e não acredita no cozinheiro. Por isto nega-se a provar o amargo quitute da
recessão à moda da casa, enquanto os banqueiros internacionais usufruem os melhores produtos gerados por
nossa economia. Milhões de brasileiros chegam ao mercado de trabalho anualmente. Eles só serão atendidos
com a expansão do mercado interno e o desenvolvimento tecnológico e industrial. De outra maneira, testemunharemos uma evasão de nossa juventude, em tudo
igual à que assolou a Irlanda ao final do sêculo XIX.
gerando fluxos migratórios de multidões para os Estados Unidos. em busca de uma vida digna. Está na hora
de o Governo se aperceber deste fenômeno e garantir
a todos o direito à dignidade, hoje um privilêgio infame
nas mãos das classes dirigentes. Só assim tornaremos
o Brasil um país viável.

cados dentro de nossas fronteiras. A soberania nacional
exige competência cienttífica e tecnológica local que
nos permita assegurar o atendimento da demanda interna e competir no mercado externo. No mundo de hoje.
sem autonomia científica e tecnológica. um País não
tem indenpendência política, econômica ou militar.
Na minha Campinas há um exemplo grave do massacre a que está sendo submetida a pesquisa nacional.
O Centro de Tecnologia para a Informática (CTI) vem
trabalhando em vários projetos importantes. Dois deles
são fundamentais para o futuro da Nação.
Como sabem, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o
processo de fabricação de circuitos integrados passa pelas fases de projeto, máscara, difusão. encapsulamento,
teste e validação. De todas essas etapas, o Brasil só
tcm domínio, ainda. das etapas de fabricação de máscara e difusão em algumas tecnologias. E é exatamente
para vencer essa barreira que o CTr vem trabalhando
exaustivamente. Cabe ao centro montar uma fábrica
de máscara para atender aos demais centos de pesquisa
e à indústria nacional.
A dependência externa do fornecimento de máscaras
não apenas impede o País de contar com o domínio
pleno da tecnologia de microeletrõnica como encarece
o produto, prolonga o tempo de desenvolvimento dos
projetos e os torna mais vulneráveis. O CTI já recebeu
os equipamentos, comprados com recursos próprios,
para a montagem de linhas dc fabricação de máscaras.
No entanto, estão encaixotados desde o final do ano
porque não há recursos para sua instalação. Ao vetar
o orçamento aprovado por esta Casa, O Governo reduziu os recursos para o desenvolvimento de projetos do
CrI de NCz$ 35,5 milhões para NCz$ 17, 7 milhões.
Outro projeto fundamental para O País, em desenvolvimento no CTI, e que também corre o risco. é o da
fábrica de software.Vale lembrar que. hoje os países
desenvolvidos investem mais nessa área, que representa
a inteligência dos equipamentos, do que no desenvolvimento do herdware, a máquina propriamente dita.
O País, acertadamente, decidiu dedicar atenção especial
ao software.E 20 técnicos de nível superior, dllrante
um ano, às custas do erário público, estiveram preparando-se no exterior para o trabalho que agora desenvolvem aqui. Esse esforço não envolve apenas o CTI. Participam dele, por convénio, a Embrapa e o Banco do
Brasil, com investimento global de US$ 15 milhões em
cinco anos, dos quais dois já se passaram.
Outro projeto do CTI que merece destaque é o desenvovimcnto de processador de ponto flutuante. Trata-se
de um processador de vetores que pcrmite a um computador ampliar enormemente sua capacidade em operações envolvendo muitos números. É um equipamento
fundamental para a interpretação de dados sísmicos e
permitirá à Petrobrás substituir caros equipamentos importados. economizando divisas c reduzindo a dependência.

o SR. FRANCISCO AMARAL (PMDB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta Casa, que há pouco impulsiono 11 o País
para a modernidade política e institucional, redigindo
a Constituição, tcm hoje a responsabiliodade de impedir
que a Nação seja remitida para o passado, afastando-se
das enormes perspectivas abertas pela pesquisa científica e tccnológica para todos os cidadãos de países bcm
governados.
E para que esta Casa possa cumprir com esse seu
dever. é imprescindível que exijamos do Poder Executivo o envio imediato de projeto de lei que garanta
os recursos necessários para o prosseguimentos das pesquisas e demais atividades científicas. paralisadas em
função do corte orçamentário. Na realidade, devemos
exigir do Executivo que, pelo menos nesse aspecto,
respeite a decisão adotada pelo Legislativo quando da
elaboração do orçamento.
Mais, Sr. Presidente, Srs. Dep"tados, cabe a todos
nós defendermos a manuntenção do quadro de pesquisadores e cientistas, ameaçados pela proposta de demissão de funciomírios públicos com menos de cinco anos.
Aliás, o simples fato de uma parcela pondcrável dos
funcionários ligados à árca de ciência e tecnologia ter
menos de cinco anos de atividades no serviço público
é sintomático. Trabalham para o Estado há pouco tempo. porque até a redemocratização o autoritarismo preferia importar tecnologia a investir na formação de massa crítica no País.
A democracia não pode ser meramente um regime
jurídico. Essa é a sua base. Mas desse alicerce deve
elevar-se a distribuição ampla de benefícios e a garantia
de soberania nacional. A distribuição do progresso exige tecnologia própria, capaz de gerar empregos quaJifi-

Senhor Presidentc. Srs. Deputados, cabe a esta Casa
demonstrar claramente sua disposição de permitir ao
País chegar ao próximo século como Nação altamente
capacitada tccnologieamente. E esse dever não poderá
ser cumprido, exceto se exigirmos do Poder Executivo
a manutenção de recursos adequados no Orçamento
da União, à ciência e tecnologia.
Cabe ainda a esta Casa, Sr. Presidente, Srs. Deputados, exigir do Poder Executivo que. no mínimo, preserve o já exíguo quadro de cientistas e pesquisadores.
Hoje, o País não conta com mais de cinco mil pessoas
engajadas em projetos que determinarão o futuro de
todos os brasileiros.
Nesse campo, também o CTI é um exemplo alarmante. Com um quadro autorizado de 376 funcionários,
dos quais 147 de nível rroédio e 229 de nível superior,
já enfrentavam carência de pessoal. Quando foi implantado o chamado Pacote Verão, tinha apenas 315 funcionários, dos quais 138 de nível médio e 177 de nível
superior. Se as determinações do pacote, relativas ao
corte de pessoal forem impostas ao CTI. Sr. Presidente,
Srs. Deputados, restarão apenas 21 funcionários, quatro
dos quais da área administrativa. E o corte será dc
tal forma homogêneo que nenhum dos projetos em andamento poderá ter continuidade.
Senhor Presidente, Srs. Deputados, neste momento
não são apenas as comunidades científica e' de informática que acomr.anham detidamente o trabalho desta Ca-
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sa neste setor. Hoje, o Brasil é tido como exemplo
a ser seguido pelas nações em desenvolvimento quando
se trata de definir política nacional de informática. Não
é por outro motivo que a China enviou até Campinas,
e a outros centros de pesquisa do País, uma missão
chefiada por um vice-Ministro.
Hoje, quebrar a espinha dorsal da política de informática brasileira por um alvo cuidadosamente perseguido
pelas multinacionais do setor e pelos governos dos países desenvolvidos que querem manter a hegemonia
científica e tecnológica perpetuando a dependência das
nações em desenvolvimento. Cabe a esta Casa, por isso,
adotar medias imediatas visando à preservação do Ministério da Ciência e Tecnologia, à garantia de recursos
adequados para as atividades de ciência e tecnologia
e a manutenção, repito, do quadro já exíguo de cientistas e técnicos que trabalham para o Governo.

o SR. GEOVANI BORGES (PFL - AP. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados,
a organização previdenciária no Brasil, apesar de meio
século de existência dos antigos institutos de aposentadorias e pensões, não logrou, ainda, permeabilizar-se,
a ponto de atender ao menos os centros urbanos de
porte médio. A situação de ineficácia torna-se ainda
mais constrangedora quando, em algumas capitais, como em Macapá, no Amapá, até hoje não se instalou
uma superintendência regional do INPS.
Para obviar essa injusta e insuportável lacuna, estamos oferecendo à apreciação desta Casa projeto de
lei criando tal organismo previdenciário na capital amapaense, a ser instalado em concordância com as disponibilidades orçamentárias do INPS.
É preciso que o recém-criado Estado do Amapá deixe
de ser tratado como simples fazenda da União - forma
com que foi "brindado" durante toda sua existênciã
como Território Federal, pois em setores como, por
exemplo, da Previdência Social, ainda depende da Su'perintendência Regional do INPS no Pará, sediada a
longa distância geográfica e por isso totalmente ineficaz
em sua atuação no novel Estado.
Em face desta situação, os seguTados e demais beneficiários da instituição previdenciária ficam inteiramente
à mercê de providências aleat6rias, jogados ao desamparo quando em necessidade de recorrer a trâmites hierárquicos.
Neste contexto, muitos beneficiários previdenciários
têm sua liberação postergada, em detrimento das reais
necessidades e direitos assegurados aos que residem
no Amapá; quando ocorre a menor dúvida processual
numa reelamação previdenciária, o processo sobe à Superintendência Regional do INPS em Belém, num calvário de protelações.
Temos plena convicção de que, com a aprovação da
propositura que apresentamos, o Legislativo estará praticando ato da mais estrita justiça.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. STÉLIO DIAS (PFL - ES. Pronuncia o seguinte diseurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, numa justíssima homenagem, acaba de ser concedida a Medalha do Mérito do Congresso Nacional a
um dos mais ilustres políticos capixabas: Carlos Fernando Lindemberg, quando da comemoração do seu nonagésimo aniversário.

Na sua longa vida pública, o homenageado ocupou
a chefia do Governo do Espírito Santo por duas vezes.
tendo sido Senador da República, havendo-se, tanto
no Executivo Estadual como no Legislativo Federal,
com espírito público e patriotismo incontestáveis, o que
explica a presença de mais de quinhentos amigos na
recepção ofereciada ao ensejo no Alice Hotel, de Vit6ria.
Nascido a 13 de janeiro de 1898 em Cachoeira do
Itapemirim, filho de Carlos Adolfo Lindemberg e Bárbara Monteiro Lindemberg, aos quinze anos chegava
em Vitória, com a mãe viúva e quatro irmãos, buscando
o Rio de Janeiro, para formar-se em Direito, aos 21
anos de idade.
Logo ingressou na política, candidatando-se, sem êxito, pela sua curta idade, ao cargo de Prefeito.
Na sua família, anteriormente, havia políticos, como
os tios Jerônimo de Souza Monteiro, Deputado Federal,
Senador e Presidente do Estado do Espírito Santo, de
1908 a 1912, e Bernardino de Souza Monteiro, Verea-
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dor, Deputado Estadual, e Presidente do Estado de
1916 a 1920.
Participante da "reação republicana", que se opunha
à candidatura Artur Bernardes, engajou-se, em 1930,
no movimento que depôs o Presidente Washington
Luiz, conhecido como Aliança Liberal.
Três anos depois da fundação do Partido Social Democrático, por ele se elegeu Deputado Federal, em
1933, colaborando na elaboração da segunda Constituição Republicana, em 1934.
Deixou o mandato para servir na Secretaria da Fazenda do seu Estado, no Governo de João Púna,ro Bley
e, de 1941 a 1946, foi () primeiro Presidente da Junta
de Conciliação e Julgamento, em Vitória.
Com o PSD fundado no plano nacional, em 1945,
por ele se elegeu Deputado - Constituinte, ocupando,
pela primeira vez, o governo capixaba em 1947, para
executar excelente administração, principalmente no
campo dos transportes, da agricultura, da pecuária e
do ensino universitário, criando a Faculdade de Medicina, para voltar, cinco anos depois, à chefia do Executivo, cumprindo, posteriormente, mandato de Senador
até 1958, quando tornou a eleger-se Governador do
Espírito Santo. para recuperar as finanças do Estado.
Filiando-se à Arena, elegeu-se Senador, mais uma
vez, em 1966 e, nessa Casa, foi primeiro Vice-Presidente
da Comissão Diretora e da Comissão de Projetos do
Executivo, titular das Comissões de Constituição e Justiça, de Economia de Finanças, Minas c Energia, Transporte e Comunicações e Relações Exteriores, não se
candidatando mais a cargos políticos deste 1975.
No campo da iniciativa privada foi diretor da Companhia Vale do Rio Doce, Vice-Presidente da Junta Comercial, membro do Conselho Federal Rural do Espírito Santo, além de ter exercido a promotoria pública
de Vitória, a Secretaria da Agricultura e ocupar as fun·
çôes de coletor estadual.
Hoje, aos noventa anos. trabalha das 14 às 18 horas,
como Diretor Vice-Presidente da Rede Gazeta de Co·
municações e tem feito, da sua vida, ao lado de dona
Maria Queiroz Lindenberg, um exemplo de dedicação
à coisa pública, de probidade exemplar, de rara lucidez
e de amor ao seu Estado e ao País.
Ao fazermos este modesto registro, queremos levar
a Carlos Fernando Monteiro Lindenberg as nossas mais

ao Japão, e das interessantes observações e experiéncias
que lá colhi.
O Brasil tem grandes interesses em ampliar seu relacionamento político. cultural e comercial com o Japão,
nação amiga, que contribuiu com o nosso País no que
tem de melhor, sua gente e seu sangue, pois em tempos
passados para cá enviou uma das maiores. senão a maior
leva de seus imigrantes, hoje brasileiros perfeitamente
integrados na comunidade brasilcira, cidadãos exemplares, e que estão dando um colorido especial na fisionomia nacional quanto à própria causa do nosso desenvolvimento econômico e social. Na produção da mação,
no sul do Brasil, em Santa Catarina e no Rio Grande
do Sul na produção dos cafezais e hortigranjeiros no
Paramí e São Paulo, na exploração agrícola do cerrado,
terras antes improdutivas e abandonadas, vamos encontrar a valiosa e indispe'lsável contribuição dos japoneses
em territ6rio brasileiro, afora inúmeros outros setores,
dignos de menção.
Verdadeiro c.ampeão mundial da evolução tecnológica da atualidade, carente de matérias-primas, forrado
de reServas cambiais, o Japão interessa sobremodo ao
Brasil e a cujo relacionamento só nos cabe recomendar
maior atenção do Governo brasileiro.
De todas as viagens do Presidente Sarney ao exterior,
algumas sem maior sentido prático para seu Governo
e para o nosso povo, pelo menos para a ordem das
prioridades e preocupações de um Governo que levou
o nosso País ao pior quadro de crise econômica e social,
creio que uma das que mais se justificam é a que vai
realizar ao Japão, levando o sentimento de todo o povo
brasileiro pela amizade e apreço ao povo japonês, ao
participar dos funerais do Imperador Hirohito, e estabelecendo condições básicas com o novo Imperador e O
Governo japonês, para um maior intercâmbio entre
os dois países.
Durante nossa estada no Japão participamos da homenagem póstuma ao Imperador Hirohito, comparecendo ao Palácio Imperial, onde o corpo do Imperador
estava exposto para visitação pública e para onde fluíram milhares de japoneses e visitantes de outros países
diariamente.
Desejo destacar e agradecer todo o esmero e atenções
com que a Embaixada do Japão no Brasil, assim como
o Ministério dos Negócios Estrangeiros e, em especial,
aos dirigentes da Primeira Divisão e do Departamento
da América Latina e do Caribe naquele país, que emprestaram as providências para o mais completo atendimento de todos os objetivos da viagem que fiz àquele
país, do qual guardo a melhor impressrio e as melhores
recordações.
Estive pela primeira vez no Japão em 1975, há 13
anos. Se antes já havia me impressionado ver num pequeno território uma grande nação, em pleno desenvoIimento c progresso econômico e social, com um destacado avanço tecnológico, mal poderia imaginar o quanto tinha progredido em pouco mais de uma década.
Por mais que pudesse fazê-lo, entretanto, fui na verdade
tomado de verdadeira surpresa pelo grandioso e qualificado progresso, superando em muito a mais otimista.
expectativa, bem representado pelo esplendor de uma
Avenida Ginza, por exemplo, que identifica em Tóquio
o novo charme do Japão dentre as mais avançadas economias, hoje um verdadeiro campeão mundial no campo da tecnologia e em todos os setores da ciência e

efusivas congratulações, na certeza de que interpreta-

mos os sentimentos do povo capixaba e a admiração
do Parlamento brasileiro.
Era o que tínhamos a dizer, SI. Presidente, Sr" e
Srs. Deputados.
O SR, VICTOR FACCIONI (PDS - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, na primeira quinzena de janeiro último, durante
o recesso parlamentar. viajei ao Japão, a convite do
Governo daquele país, através de sua Embaixada em
Brasília, com o objetivo de aprofundar conhecimentos
em torno da exitosa experiência política, econômica
e social de uma das nações, que apresenta hoje os mais
avançados índices de desenvolvimento em todo o mundo, e em todos os setores, notadamente na economia,
na ciência e tecnologia.
Antecipei o meu retorno, tão logo lá tomei conhecimento da convocação do período de sessões extraordinárias do Congresso Nacional, com a adoção de medidas provisórias pelo Presidente da República, capituladas no art. 62 da nova Constituição, ao lançar o chamado Plano Vcrão, que intenta reordenar a vida econômica e social de nosso Pafs, mergulhado nos maiores
índices de inflação de nossa História, a que nos conduziu
a Nova República.
Desgraçadamente, todos sabemos, a efervescência de
um processo hiperinflacionário é a maior ameaça que
pode sofrer uma Nação, pois solapa os alicerces de
sua economia, deteriora a moral nacional, destruindo
todos os parâmetros éticos, de tal sorte que se estabelece
um verdadeiro vale-tudo, quando o povo, a sociedad~
toda perde seus padrões de referência mínima.
Embora eu tenba viajado sem que esta Casa tcnha
dado qualquer caráter oficial, acometido qualquer mis-'
são e, portanto, sem ônus algum para os cofres públicos
de nosso País, creio ser de meu dever fazer um relato,

mesmo que sucinto, e permanecendo ao inteiro dispor
de quem queira maiores detalhes da viagem que fiz

da economia.

Pequeno em extensão territorial, com 80% de seu
territ6rio constituído de rochas vulcânicas e apenas 20%
de terra, o milagre japonês é fruto, em primeiro lugar,
do processo de educação, investimento primordial que
produziu num pequeno território uma grande nação.
Em segundo lugar, o milagre deve ser creditado à livre
iniciativa, em contraposição ao esquema estatal chinês,
e ao alto senso de responsabilidade da sociedade e do
governo japoaês e, como decorrência dessas condições,
da elevada dedicação ao trabalho, desenvolvimento tecnológico e poupança de todo o povo. Para se ter uma
idéia, basta dizer que hoje a poupança japonesa é da
ordem de 70 mil dólares per capita.
Vencendo todos os obstáculos de um pequeno território em cima de vulcão e de pedras, os japoneses não
entendem o porquê da eri~e brasileira, pois consideram
o Brasil um dos países com maiores condições para
o desenvolvimento e o progresso, já que possui um
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imenso território com as mais variadas riquczas naturais, exatamente tudo o que a eles faz falta.
O Japão tanto acredita nas pontecialidades brasileiras, que para cá veio a maior leva de imigrantes japoneses no mundo. Daí Ser difícil admitir que hoje, em
razão da crise a que nos levou a Nova República, mais
de dez mil desses imigrantes esteja requerendo seu retomo ao Japão, um país vinte vezes menor que o Brasil
e com uma população equivalente à nossa.
Tive o prazer de reencontrar velhos e bons amigos
do Brasil, como o Inoue Eisuke, a quem o Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul e Santa Catarina tanto
devem, pela introdução, adaptação e fomento da maçã,
nestes dois Estados, dentre outras valiosas colaborações. Atuou também no Paraná, São Paulo e Rio de
Janeiro, à época em quc aqui chefiou o escritório da
Jamic, subsidiária da Jica, órgão de cooperação econô'
mica e tecnológica do governo japonês.
Especial oportunidade me foi propiciada pelo Ministério das Relações Exteriores do Japão para conhecer
mais de perto as exitosas experiências japonesas no
campo poütico do Legislativo e do Executivo, como
também nas áreas da agricultura, indústria, comércio,
ciência, tecnologia, imprensa, sistemas urbano e portuário, como é o caso da mais sensacional cxposição industrial e tecnológica que está sendo montada para os próximos seis meses, a partir de março, a Yes 89, junto
ao maior porto japonês, na cidade dc Yikoama, e a
Mirato Mirai 21, a cidade do século 21, promoções
comemorativas do centenário de Yokoama, a capital
da Província de Kanagawa, vizinha de T6quio.
Em visita à Dieta Japonesa (Congresso Nacional do
Japão) tive a oportunidade de manter importantes contatos com o Deputado Tasuo Tanaka, vice-Presidente
do grupo parlamentar Brasil/Japão e ex-Ministro da
Indústria e Comércio daquele país e, por seu intermédio, com o Deputado Fokuda, Presidente do Comitê
Parlamentar Japão-Brasil e que foi Ministro da Fazenda
e Primeiro-Ministro do Japão.
Também estive no Keidaren, prestigiosa entidade representativa das forças econômicas do Japão, em reunião c~m mais de 20 empresários, representantes dos
principais setores da vida industrial, agrícola, comercial
e bancária daquele país.
Fui ainda conhecer as indústrias da Fujitsu, o Instituto
Científico da Toshiba, a linha de montagem da Nissan
(automóveis) e Kurashiki, esta última responsável por
dois grandes empreendimentos industriais no Brasil,
no setor de lanifício no Rio Grande do Sul e cotonifício
no Paraná.
Dado o crônico problema das sobras de safras no
Brasil, como é o caso da cebola no Rio Grande do
Sul, fui visitar uma indústria japonesa na área de desidratação de alimentos, na cidade de Oyama.
Também me foi dada a grata oportunidade de visitar
o jornal Yomiuri, líder em tiragem no mundo livre,
com cerca de 14 milhões de exemplares diários, assim
como a rede nacional de rádio e televisão NHK, quc
possui a maior estrutura de rádio e televisão da atualidade, em todo o mundo.
Cabe aqui destacar, Sr. Presidente, Sf" e Srs. Dcputados, que tanto na Dieta (Congresso Nacional Japonês),
como no jornal Yomiuri e no Keidaren, a mais poderosa
entidade de todo o Oriente, representativa da indústria,
comércio, agricultnra e sistema bancário do Japão, en·
contrei um ambiente de curiosidade inusitada e até mesmo de perplexidade quanto à reforma econômica e financeira do Cruzado Novo. De um modo geral, pergun-tavam-me como o Brasil espera resultados positivos de
um plano econômico cujas linhas gerais repete dois outros planos que fracassaram, patrocinados pelo mcsmo
Governo, responsável por nma inflação que no período
acumulou mais de 25.000%! Vejam, nobres Deputados,
que os japoneses scquer têm em seu idioma uma terminologia técnica da expressão correspondente a nossa
"correção monetária"! Mas de todos, no Japão, ouvi
manifestações de expectativa favorável ao reordenamenta da economia em nosso País, pelo menos, pois
entendem eles, como n6s que o Brasil tem tudo para
ser uma grande economia, uma grande nação.
No meio de tanta perplexidade, de tantas perguntas
diante da mais nova "exp,<riência" encetada pelo atual
Governo, surge mais uma: "Como terminará tudo is-

so?"
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O Brasil é mais importante do que qualquer ideologia
ou interesse pessoal de quem quer que seja, e nossa
esperança· é de que o bom-senso, a razão e a prática
do diálogo sobrepujem quaisquer problemas.
De qualquer forma, como brasileiros, só nos cabe
torcer para que dê certo e registrar o desejo expresso
por nações amigas, como o Japão, de que o Brasil supere
seus maiores desafios atuais, para se incorporar entre
as nações que alcançaram, a exemplo do Japão, os melhores índices de desenvolvimento e justiça social, sob
a égide de uma democracia plenamente consolidada.
Para isso, entretanto, é preciso que vejamos e adotemos, no que nos serve, tantos exemplos como os que
podemos colher das experiências exitosas do Governo
e do povo japonês, como de outras nações desenvolvidas, a partir do cstabelecimento da necessária responsabilidade dos governantes perante os governados, relação que s6 o sistema parlamentar de Governo consegue
detenninar. (Pahnas.)

de rodovias vicinais no Estado de Santa Catarina,
com recursos financeiros do BNDES/BIRD/DNER. O Governo do Estado, através da Secretaria
de Estado, dos Transportes; pleiteia, há longa data,
recursos do BNDES, no valor de 1.1ÜO.OOO OTN
para execução das obras.
Após suplantados os problemas junto ao Banco
Central, no tocante a capacidade financeira para
assumir o financiamento, o Estado ficou impedido
de celebrar o contrato em função da Resolução
n' 1.469 do Banco Central.
Recentemente, a 22-12-88, a união, através da
resolução n'1.544, também do Banco Central, con·
cedeu abertura para a operação, cabendo à Comissão de Coordenação Financeira do Ministério da
Fazenda - CCF. emitir parecer autorizativo possibilitando ao BNDES, celebrar contrato com o Estado-DER/SC.
O Departamento de Estradas de Rodagem após
vencido todos os entendimentos técnicos com o
BNDES e Banco Central, já licitou as obras c
aguarda a definição para assumir o programa BBD
III, que ainda possui tempo hábil de execução e
conclusão, dentro do cronograma preestabelecido
pelo BNDES.
Em reunião realizada no dia 26 do corrente, a
CCF analisou o programa de rodovias vicinaisBBD III, para Santa Catarina, e com base nas
atuais detenninações de corte de investimento, vetou o programa, entretanto. o assunto poderá ser
reanalizado caso hajam urgentes reivindicações
neste sentido.
A CCF é presidida pelo Secretário Geral do Ministério da Fazenda Paulo Cesar Ximenes e fazem
parte da Comissão o Secretário-Geral da Seplan
- Ricardo Santiago e o Secretário do Tesouro
Nacional - Luiz Antonio. A pr6xima reunião da
CCF, deverá ocorrer no dia 9-2, quinta-feira, pela
manhã.
Isto posto, Sr. Deputado, solicito o empenho
de V. Ex' no sentido de agilizar esforços visando
uma definição satisfat6ria por parte do Ministério
da Fazenda - CCF, para com o importante pleito
do nosso Estado, que dentro do programa global
do BNDES, é um dos únicos que ainda não celebrou o contrato de financiamento junto ao BBD
IIl, e possui plenas condições físicas e financeiras
dc cumpri-lo.
Em resumo, devo ressaltar os seguintes itens:
1 - O Programa tem participação do Banco
Mundial - BIRD, com contrato finnado com a
união e este vem pagando taxa de permanência
por não aplicar os recursos em alguns Estados como
Santa Catarina.
2 - O Projeto está enquadrado na excepcionalidade prevista na Resolução n' 1.544 - BACEM.
3 - O DERJSC participa com 113 da contrapartida e o empréstimo está rigorosamente nos limites
de sua capacidade de endividamento.
4 - Santa Catarina é um dos poucos Estados
da Federação até agora não atcndido pelo Programa BBD III.
5 - O valor solicitado é bastante pequeno, embora de alta significação social para Santa Catarina.
6 - Todos os trechos do programa estão licitados e julgados, aguardando apenas a aprovação
da CCF para assinar o contrato com o BNDES.
7 - Os prazos fixados pelo BIRD estão no limite
do ainda realizável. "

o SR. MICHEL TEMER (PMDB - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados, estou oferecendo, hoje, projeto dc lei que rcgulamenta o art. 98, I, da Constituição Federal. Esse dispositivo previu a existência dos Juizados Especiais para
a conciliação, o julgamento e a execução de causas
penais de menor potencial ofensivo.
Trata-se, Sr. Presidente, de uma das principais inovações do texto constitucional no capítulo do Poder Judiciário. Ao lado dos Juizados Especiais para a conciliação, julgamento e execução de causas civis de menor
complexidade, o Juizado Pcnal que ora proponho constituirá fator de aceleração da distribuição de justiça.
Questões penais que se arrastam anos e anos no Poder
Judiciário encontrarão, segundo o projeto, pronta e
rápida solução, reduzindo a área de letigiosidade táo
indesejável para a paz c harmonia sociais.
Para propô-lo, Sr. Presidente. utilizei estudo feito
por grupo de trabalho designado pelo Presidente do
egrégio Tribunal de Alçada Criminal de Sáo Paulo,
Dr. Manoel Veiga de Carvalho, e integrado pelos Drs.
Antonio Carlos Viana Santos, Manoel Carlos Vieira
de Moraes, Paulo Costa Manso, Ricardo Antuncs Andreucci e Rubens Gonçalves. Foi convidado para inte·
grar o grupo de trabalho a Dra. Ada Pellegrini Grinover, que contou com a colaboração dos mestres Antonio
Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarancc Fernandes.
O projeto foi amplamentc discutido na Ordcm dos
Advogados de São Paulo, com a participação de juízes,
membros do Ministério Público, Procuradores do Estado, Delegados de Polícia c professores.
Espero, Sr. Presidente, que, processados os exames
e debates, seja ele aprovado com o enriquecimento
que esta Casa possa proporcionar.
o SR. PAULO MAC,ARINI (PMDB - SC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'c Srs. Dcputados, O Estado de Santa Catarina necessita de recursos
do BNDES para complementar verba destinada a implantar e pavimentar 129 quilômetros de rodovias vicinais.
Com efeito, o programa tem participação do Banco
Mundial- BIRD, com contrato já firmado, com ônus
de taxa de permanência pela não-aplicação desses recursos em Santa Catarina.
Ademais, o projeto catarinense está enquadrado na
excepcionalidadc prevista na Resolução n" 1.544, do
Banco Central.
Por sua vez, o DER/SC participa com uma terça parte
da contrapartida c o empréstimo está rigorosamente
nos limites de sua capacidade de endividamento.
A não liberação desses recursos representa um processo dc discriminação contra Santa Catarina.
Finalmente, todos os trechos do programa estão aptos
e prontos para o início das obras, faltando apenas esses
. recursos.
Para melhor apreciação e análise do Programa de
Rodovias Vicinais - BBD III, transcrevo a exposição
elaborada pelo engenheiro civil Luiz Gonzaga Inácio,
Diretor-Geral do DER/SC, no seguinte telex:
"O Programa de rodovias vicinais-BBD m, des'
tina-se a implantação e pavimentação de 129,4 km

Diante disto, a comunidade catarinense espera do
Ministério e do BNDES a celebração deste contrato
táo importante ao desenvolvimento econômico e social
de Santa Catarina.
Era o que tinha a dizer.
O SR. EVALDO GONÇALVES (PFL - PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidcnte, Sr" c Srs.
Deputados, nascida soh as melhorcs inspirações, a Supcrintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene - foi o primeiro grande instrumento de dcsenvolvimento Regional. Criado para minimizar os efeitos
das desigualdades existentes entre as várias regiões do
País, a Sudene vem prestando assinalados serviços ao
Nordeste, não obstante o processo de esvaziamento a
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que foi submetida. ao longo dos seus trinta anos de
funcionamento.
A princípio. a idéia. que era restrita aos desafios
do subdesenvolvimento nordestino. teve que ser estendida a outras regiões. igualmente atrasadas. como é
o caso do Norte. Centro-Oeste e parte do Sul do Brasil.
através da criação dos seguintes ôrgãos. todos com a
mesma filosofia c gozando dos mesmos mecanismos
da Sudene, a Sudam. Sudeco e Sudesul, significando
superintendências de desenvolvimento pr6prias dns referidas áreas. também subdesenvolvidas. Nada mais justo, todavia, importou no natural fracionamento dos reI cursos. antes destinados exclusivamente à Sudene.
Além disto, os chamados incentivos foram também
subdivididos com outros objetivos, além do desenvolvimento dos setores primário e secund11rio da nossa
economia, provocando uma redução significativa no seu
volume. A indústria incipiente e a agropecuária rudimentar pouco puderam contar com os tão esperados
incentivos, o que retardou o seu desenvolvimento.
A situação atual não é menos crítica. Grosso modo,
o orçamento da Sudene tem-se deteriorado, a cada ano.
provocando um desestímulo da atividade produtiva da
Região Nordestina, que já está atrasada há séculos.
Para se ter uma idéia dessa deterioração orçamentáia,
os recursos destinados à Sudene, no final de cada exercício financeiro, ficaram reduzidos a um terço, face ao
desgaste imposto pela inflação. Pior é que tal redução
era repassada para os orçamentos das empresas integrantes do Sistema 34/18, desorganizando-as a tal ponto
que sua liquidez e desempenho ficaram seriamente comprometidos.
Há de se fazer algo para se evitar essas distorções
que estão Se tornando crônicas e sujeitando a nossa
economia a uma estagnação perigosa e irreversível.
No mínimo, há cje se atualizarem todos os orçamentos, o da Sudene e os dos empresários, a fim de corrigirem-Se as defasagens, e, desta forma, viabilizarem-sc
os empreendimentos implantados no Nordeste.
Não foi uma, nem duas vezes, que a Nação brasileira
mobilizou-se para ajudar o Nordeste, em época de crise.
O que se tem a fazer é criar as condições de auto-sustentação da nossa economia, de uma vez por todas,
para não ficarmos sujeitos a medidas emergenciais e
de cfeitos pouco duradouros. Não desesperemos.
O processo de esvaziamento a que foi submetida a
Sudene, ao lougo de sua existência, não constitui um
fato isolado. lamentavelmente.
Se quiséssemos ser cáusticos, diríal1!0s até que há
prevenções e preconceitos contra n6s. E que tudo que
se faz em favor do Nordeste, quando subsiste, é irremediavelmente desestimulado por forças sutilmente adversas~ Isto na melhor das hipóteses, pois o mais provável
é desaparecer sob alegações as mais diversas.
Lembraria aqui, apenas como exemplo, o Projeto
Sertanejo, cujos resultados positivos em favor do nosso
homem do campo foram extraordinários durante o pouco tempo de sua atuação. Por motivos incxplicáveis
foi desativado, deixando, porém. um acervo enorme
de benefícios. Foram pequenos e médios açudes, infraestruturas de propriedades rurais. eletrificação, enfim,
a baixo custo, muito se fez em favor do Nordeste c
de seu sacrificado proprietário rural. Pois bem, sem
maiores explicações, os recursos destinados ao Projeto
Sertanejo esvaíram-sc e seus efeitos benéficos desapareceram, como por encanto,
O mesmo pode-se dizer dos empréstimos subsidiados
para a nossa agricultura e pecuária. São coisas do passado, e estão os nossos agricultores e pecuaristas sem
condições sequer de ir a qualquer banco, para contrair
débitos, dada a sua proverbial incapacidade financeira
de saldá-los no vencimento. Os juros altos e a famigerada correção monetária não permitem mais o acesso
dos nossos produtores rurais às linhas de crédito dos
bancos oficiais ou particulares. Enquanto ocorre isso,
os preços dos produtos agrícolas não acompanham os
demais. condenando a economia primária nordestina
a uma insolvência preocupante.
Ao mesmo tempo em que a Sudene debate-se com
a falta de recursos para atender aos desembolsos com
a implantação de inúmeros projetos apróvados, fala-se
da extinção do DNOCS. Digo extinção porque a sua
ação vem sofrendo um processo lento e gradual de desativação ao longo desses últimos anos. Exatamente por

conta de seus ohietivo~, voltados exclusivamente H favor
do Nordeste. A 'história do DNOCS é a longa e sofrida
trajetória do Nordeste em busca de melhores dias. com
açudagem, irriga<;ão e implementação de medidas sérias
em benefício da nossa infra-estrutura económica. Os
resultados desse trabalho estão. a olhos vistos. espalhados por tudo o Nordeste. Na Paraíba, além dos inúmeros açudes. somente os projetos de irrigação de Sumé
e São Gonçalo justificariam a sua presença e manutenção.
Todavia, rcssoam, vez por outra. cada vez mais fortes, vozes agourentas apregoando a extinç.:1o do
DNOCS, por conta de uma "operação desmonte" que.
até agora. só tem visado às economias mais fracas, como
a nordestina.
Não é demagogia, nem mesmo recurso de retórica:
enfraqueeer o Nordeste é combalir o próprio País. Não
Se pode falar e pensar em desenvolvimento nacional
sem que se invista no Nordeste e, por via de conseqüência, nas demais regiões subdesenvolvidas do País.
A coexistência de vários "Brasís", um desenvolvido
e feliz, outros pobres e problemáticos, não leva a nada.
O pouco desenvolvimento e a quase nenhuma felicidade
desaparecerão e serão naturalmente eclipsados pelas
ondas fortes e indormiveis da pobreza absoluta, prevalecente nas vastas áreas dominadas pelo subdcsenvolvimento. Disto não tenhamos dúvidas, Acabemos, pois,
e logo, com o preconceito ·e a discriminação contra
o Nordeste. É o primeiro grande passo no caminho
certo da verdadeira integração nacional.
Diante de todas essas dificuldades e marginalizações
a que vem sendo submetido o Nordeste, bem como
todos os órgãos destinados ao seu desenvolvimento,
as bancadas de todos os partidos políticos, na Assembléia Nacional Constituintc, uniram-se e lutaram por
inscrever no texto constitucional conquistas e mecanismos, visando a minorar o quadro depressivo dom.ínante na Região.
Conseguimos a inclusão de alguns dispositivos salvadores, dentre os quais aquele que dcstina 3% (três por
cento) de toda a Receita tributária da União para programas de desenvolvimento nas áreas subdesenvolvidas
do País. com a obrigatoriedade, no que toca ao Nordeste, de 50% (cinqüenta por cento) do quinhão a ele
comprometido, serem aplicados em projetos de irrigação.
Na prática, a implementação desses dispositivos constitucionais representaria a reposição de quase todas as
nossas perdas, em termos de ação descnvolvimcntista
regional em favor do Nordeste.
Procuramos, todos nôs, quando da discussão e votação do Orçamento da República, traduzir em números,
conseqüentemente em reCursos sonantes, tais mecanismos constitucionais, a fim de que, logo a partir deste
ano, tivéssemos a resposta positiva de todo um trabalho
inspirado nos melhores interesses da Região.
Estamos sendo surpreendidos, porém, com vetos do
Governo federal, atingindo exatamente dispositivos da
Lei Orçamentária que nos asseguravam os recursos,
objeto do texto constitucional em vigor.
Ncnhum fato é mais atentatório às conquistas obtidas,
quando da Assembléia Nacional Constituinte, em favor
das áreas subdesenvolvidas do País, numa demonstração de desprezo a nossa condição de cidadania e de
brasilidade. Setores burocráticos do Governo insistem
em não levar em consideração nossa realidade desigual
e, por via de conseqüência. merecedora de tratamento
diferenciado para os seus problemas e desafios.
Quero crer, quando da apreciação dessa matéria no
Congresso Nacional. que novamente todos nós, representantes das áreas subdesenvolvidas do País, estejamos
unidos na defesa dos mesmos princípios e ideários de
que está impregnada a nova Carta Magna, quanto ao
tratamento às desigualdades regionais. Não haveremos
de permitir que se faça letra morta do que disciplinam
os arts. 159 e 192 da nova Constituição brasileira..numa
derrogação simplista, própria de quem não entendeu
o espírito reabilitador de um trabalho produzido cxatamente para corrigir injustiças seculares e distorções
odiosas.
A resposta advirá tranqüilamente. mantendo-se todas
as conquistas feitas, ao longo de quase dois anoS de
elaboração da nova Constituição, numa reafirmação de
que desejamos a unidade nacional com o desenvolvi-
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menta social e econômico pleno e comum n todo o
território pátrio, sem bolsões de pobreza, nem marginalismos sociais.
Não podemos conceber ~ em 5;1 consciência~ que sequeiram pel1'etuar situações críticas, do ponto de vista
social e económico. pondo em risco a própria soberania
nacional. Não interessam a ninguém a desagregação,
o colonialismo interno destruidores das nossas próprias
forças e impedidores do nosso desenvolvimento. Haveremos de construir um País forte, com um processo
abrangente dc valorização de todas as nossas potencialidades, independentemente de fronteiras regionais. Para tarefa t:1o importante, temos que nos dar as m:1os,
todos. indistintamente, como cruzados da eausa comum
do desenvolvimento.
Governo e povo, empreS',rios e trabalhadores, políticos e lideranças de todos os matizes, não importa a
colocação, nem as tendências, todos têm compromissos
com O futuro e não podem exonerar-se dessa missão
histórica de promoverem o bem-estar geral da Nação,
cujo pressuposto básico é erradicar as disparidades regionais, para que sejamos um só povo e um só País,
desenvolvido e forte. Trabalhemos.

o SR. BOCAYUVA CUNHA (PDT - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente. Srs. Deputados.
antes do carnaval e nos últimos dias de funcionamento
do Congresso, fomos, o Senador Nelson Carneiro c
eu, ao Ministério da Indústria e do Comércio para audiência com seu titular. A experiência que ambos tivemos na vitoriosa batalha da conquista dos royalties de
petróleo fez com que entendêssemos que a união de
nossos esforços talvez pudesse agilizar a efetiva materialização do Pólo Petroquímico do Rio de Janeiro. Do
Ministro Roberto Cardoso Alves ouvimos relatório animador: até a exposição de motivos assinada pelos ministros de Estado, dos Transportes e da Indústria e do
Comércio, dirigida ao Presidente Jo·sé Sarney e submetendo ao presidente da República as transferências de
áreas e terrenos da Companhia Siderúrgica Nacional,
da Portobrás e ainda glebas particulares, à Petroquisa,
nos foi exibida,
Assim ficaria composta uma área de 1.138 hectares
no Município de Itaguaí, para instalação tão desejada
e tão necessária do nosso pólo.
Dias depois, fui informado de que a-Petroquisa acabava de emitir carta convidando empresas de engenharia
para a realização no prazo de trinta dias de obras de
urbanização em área do p610 situada à direita da Estrada
do Trapiche, tudo indicando que já estava sendo preparado o local para o ato solene da sua instalação.
Mas, como diz o nosso povo. sempre tão sábio, alegria
de pobre dura pouco, Já estávamos preparando as festividades do início do pólo quando nos chega a notícia
de uma decisão da Secretaria de Desenvolvimento Industrial (SDI), tomada, aliás, contra o voto do BNDES
da Seplan e da própria Petroquisa, por pressão do Ministro paulista Roberto Cardoso Alves, competente e obstinado defensor dos poderosos interesses do seu estado,
que, se aprovada, viria liquidar com O nosso Pólo Petroquímico e também transformar o Programa Nacional
Petroquímico em letra morta. A funesta decisão que
se tenta aprovar no MIC é de autorizar a instalação
em São Paulo de uma nova planta para produção de
polipropileno. Se isso se verificar não só como disse,
o Plano Nacional de Petroquímic~ assinado pelo presidente da República não vale mais nada, como ficará
inviabilizado o projeto de implantação da primeira grande empresa nacional para produzir polipropileno loealizada ao lado da refinaria Duque de Caxias. Este que
scria o empreendimento base para o início da efetiva
operação do pólo do Rio de Janeiro, com capacidade
de produção estimada em volume suficiente para abastecer o mercado interno e exportar o ·polipropileno,
ficaria no papel, apesar de incluído no plano nacional
e aprovado no MIC. Hoje o JB anuncia que o Governador Moreira, sempre tão omisso, saiu de sua politicagem para notificar os ministros que compóem o Conselho de Desenvolvimento Industrial, no Supremo Tribunal Federal. para tentar anular esta medida, que, efetivada, repito, vai contrariar o Plano Nacional de Petroquímica. Não podemos aceitar que o polêmico e simpático Ministro "Robertão". como é carinhosamente chamado por seus íntimos (aquele da frase: é dando que
se recebe), com quem, aliás, mantemos rclações cor-
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diais, force a mão cm favor dos intcresses paulistas
a este ponto. Temos que nos lembrar de que hoje o
Congresso detém, pelo menos no papel, poderes bem
amplos, inclusive para rever planos de desenvolvimento
industrial e tecnológicos. É indispensável a mobilização
das associações de classe e dos políticos fluminenses
para exigir o cumprimento do Plano Nacional Petroquímico que se tenta violentar com essa estranha decisão.
Não aceitamos nós, do Estado do Rio de Janeiro,
que sejamos os eternos explorados e humilhados da
República. Cumpre reagir.
O SR. TADEU FRANÇA (PDT - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, a região Sul não podc aceitar passivamcnte o
enfraquecimento de seu sistema financeiro em troca
de uma solução para o endividamento dos estados.
O BRDE tem sido um organismo de fomcnto c desenvolvimento regional, e sua eventual fusão com os bancos
de desenvolvimento estaduais significa sua extinção.
Assim como o Conselho de Desenvolvimento do Extremo Sul (Codesul), o BRDE é a materialização de
uma consciência política que percebeu que o processo
de desenvolvimento do Brasil não se distribuiu igualmentc no espaço nacional, e é um suporte de inestimável
valor para que as populações da região Sul não sejam
colocadas à margem no processo de desenvolvimento
nacional, de tendência concentradora.
A extinção do BRDE, portanto, seria a negativa da
necessidade de um núcleo regional dc desenvolvimento
para o Sul, quando na Constituição, ainda há pouco
promulgada, deu-se ênfase especial a estruturas de desenvolvimento de outras regiões do País, a exemplo
da Amazônia, do Nordeste ou do Cento-Oeste.
Querem os técnicos do Bacen dividir ou extinguir
o BRDE. Entretanto, o que deve o poder central promover é a capitalização do BRDE para torná-lo mais
forte e facilitar-lhe um volume de recursos internos e
externos que reforce sua influência no processo de desenvolvimento regional do Sul do País.
Os mesmos técnicos do Bacen que autorizaram empréstimos junto ao BRDE para os Estados de Santa
Catarina e do Rio Grande do Sul em caráter excepcional, cientes de que os recursos ultrapassavam a capacidade de resgate dos estados, buscam agora punir a
própria incúria e imprevidência, mas transferindo-a indevidamente à estrutura do BRDE, não obstante sua
folha dc 27 anos de serviços extraordinários prestados
às economias dos Estados do Paraná, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul.
Finalmente, será que a extinção do BRDE não é
uma afronta ao próprio Congresso Constituinte, que
determinou a criação do Banco de Desenvolvimento
do Centro-Oeste, segundo o mesmo padrão do BRDE?
O SR. GERALDO CAMPOS (PSDB - DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, passo a ler, para que conste dos Anais da
Casa, artigo do Dr. Osmar Alves de Melo, publicado
no Correio Braziliense, edição de hoje, sob o título
"O TFR e o habeas-data".
Por maioria, o plano do Tribunal Federal de
Recursos detcrminou o arquivamento dos habeasdata impetrados por Wilson Afonso Kopp Santos
e Marcos Kertzmenn, por entender que os interessados são obrigados primeiro a requerer administrativamente as informações ao SNI, visto que o
novo instituto jurídico-constitucional, reger-se-ia
pelos mesmos pressupostos do mandado de segurança.
Nada mais infeliz c equivocado.
Primeiro, não havendo nenhuma regra no direito
positivo brasileiro determinando que o interessado
em impetrar o habeas-data deve dirigir-se antes
ao SNI, a decisão afronta o princípio consignado
no Inciso II do Artigo 5' da Constituição de que
"ninguém é obrigado a fazer ou deixar dc fazer
alguma coisa senão em virtude da lei".
Segundo, porque o direito de obter diretamente
dos órgãos públicos informações de interesse particular, coletivo ou geral, consagrado no Inciso xxXIII do Artigo 5' da Carta Magna, nada tcm a
ver com o Inciso habeas-data, disciplinado no LXXII, alíneas "a" e "b" do mesmo artigo. este, sim
direito a ser apreciado indiscutivelmente pelo ór·
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gão Judiciário competente. A palavra impetrante
introduzida no dispositivo legal diz respeito exclusivamente ao postulante junto ao Poder Judiciário,
diferente de requerente ou outro sinônimo, que
tanto pode referir-se ao postulante na instância administrativa como judiciária.
Terceiro, da negativa do pedido de informação,
não cabe habeas-data, mas, sim, mandado de segurauça, visto que ocorrerá violação do direito líquido
e certo de obtê-las, como muito bem apreendeu
o eminente Ministro Jacy Garcia Vieira, relator
do primeiro haheas-data e autor do voto vencido.
Esse é o mesmo entendimento do pareccr do Doutor Subprocurador-Geral da República Cláudio
Fonteles.
Em todo o direito positivo brasileiro não há norma alguma estabelecendo os mesmos pressupostos
para o habeas-data e o mandado de segurança,
como foi sustentado pelo consultor jurídico do SNI
e aceito pelo TFR, mas há mais de um dispositivo
constitucional, que assemelha os pressupostos do
habeas·data aos do habeas.corpus, que dispensa
a provocação prévia da autoridade administrativa.
Eis o que dispõe os incisos:
"LXIX - Concedcr-se-á mandado de segurança
para proteger direito líquido e certo, não amparado
por habeas-corpus e habeas-data... "
"LXXVII - São gratuitas as ações de habeas·
corpus e habeas-data..."
Visto que habeas-corpus e babeas-data destinamse a proteger direito fundamental da criatura humana, não dependem de nenhuma regulamentação,
conforme quis expressamente o legislador constituinte no parágrafo I' do Inciso LXXVII do Artigo
5', o que não ocorre com O mandado de segurança,
regulamentado pela Lei n' 1.533, de 31 de dezembro de 1951.
A decisão fere a letra e mata o espírito da Constituição que tantos teimam em violar ou negar-lhe
vigência.
Mais uma vez, o Estado divorcia-se da Nação,
agora com a chancela do TFR, cuja decisão contraria inclusive as razõcs históricas que levaram o Icgislador constituinte a instituir O habeas·data. Na
impossibilidade política de extinguir o SNI, o símbolo mais alto e vigoroso do regime autoritário,
o que, aliás, foi objeto de projeto de lei do Deputado Ulysses Guimarãcs, os constituintes resolveram controlá-lo democraticamente, através do Poder Legislativo, ao extinguir seu orçamento secreto, e do Poder Judiciário, abrindo seus arquivos
secretos e entregando suas fichas secretas às vítimas
de sua ação antidemoerática.
Impõe-se uma revisão urgente dessa decisão
equivocada, pois não é possível matar-se no nascedouro uma conquista fundamental de proteção aos
direitos humanos, através de uma interpretação insustentãvel à luz da Constituição e que pode servir
a tudo, inclusive aos interesses do Estado, represcntados pelo SNI, mas nunca aos da Nação, representada pelos cidadãos vítimas dos registros do
SNL"

PI. Raymundo Augusto da Silva, e seu secretário, que
também é o secretário de Divulgação e Cultura da Igreja
Evangélica Assembléia de Deus de Curitiba, Pastor
Wagncr Tadcu S. Gaby.
Os obreiros ali reunidos, Srs. Deputados, obedecendo à ordem bíblica de sempre estarem preparados para
"dar a razão de sua fé" bem como poderem ensinar
a outros os fundamentos da fé cristã, estão estudando
Eclesiologia, Escatologia, Liturgia, História de Israel,
Geografia Bíblica e Teologia Pastoral.
Estou augurando, sinceramente, o mais completo êxito para esse grandioso empreendimento, para a glória
do Senhor Jesus Cristo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. MATHEUS illNSEN (PMDB - PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, as Igrejas Evangélicas Assembléias de Deus
do Paraná estão novamente reunidas, para a realização
da 27' Escola Bíblica de Obreiros, continuando uma
salutar tradição implantada desde o início dos trabalhos
de nossa denominação no Brasil. A Escola Bíblica de
Obreiros (EBO), especificamente, foi iniciada em 1962,
tendo na época, como diretor-fundador, o também presidente da denominação naquele estado, como de sua
convenção, o pastor José Pimentel de Carvalho.
Na sede, em Curitiba, estão reunidos ali, durante
os dias 12 à 23 de fevereiro, pastores, evangelistas,
presbíteros, diáconos, auxiliares e dirigentes de congregações de todos os municípios do Paraná, de diversos
outros estados da Federação e também de alguns países
vizinhos, como o Paraguai, a Argentina e a Bolívia,
em número de mais de mil servidores da causa do Senhor Jesus Cristo.
Ao registrar estes dados, Sr. Presidente, é meu desejo
me congratular com todos os participantes da EBO,
alunos e professores, bem como com seu coordenador,

O SR. FÉRES NADER (PTB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
todo o País acompanhou, perplexo, os números divulgados pelo Ministério da Saúde informando que a cada
ano morrem no Brasil entre setenta e 110 mil pessoas
por algum tipo de infecção hospitalar. Junte-sc a isso
a denúncia de que, dos seis mil hospitais brasileiros,
apenas oitocentos têm equipes de controle de infecção,
não havendo qualquer fiscalização ou controlc nos demais hospitais.
Sem dispor de informações reais sobre o problema,
o Programa de Controle de Infecção do Ministério da
Saúde tem trabalhado com as estimativas de que o índice
de infecção hospitalar no Brasil está em torno de seis
por cento. No entanio, especialistas no assunto estimam
O índice em torno de 15%.
O problema é sério, mas o grave é que os hospitais
não atendem aos chamados do ministério e não mandam
seus profissionais para os cursos de aperfeiçoamento,
que são gratuitos, conforme afirma o coordenador do
programa.
Há inclusive um estudo que apontou um fato altamente preocupante: apenas dois dias de internação são
suficientes para que um paciente se transforme em hospedeiro de todas as bactérias de um hospital. Assim,
passa à condição de candidato em potencial a uma infecção, retardando o prazo dc alta médica ou se debilitando
a ponto de vir a morrer.
Não se pode adiar, Sr. Presidente, a elaboração de
uma legislação específica sobre o problcma, que já atingiu proporções inusitadas no País. É imprescindível que
se adotem medidas mais enérgicas contra a falta de
ambientes assépticos nos hospitais, que não podem,
nem devem, ser vistos como uma nova ameaça à saúde
dos enfermos. Os próprios manuais médicos recomendam a utilização de medicamentos e técnicas cirúrgicas
adequadas e adoção rigorosa das técnicas de desinfecção
e esterilização como medidas necessárias ao controle
da infccção hospitalar.
Está ocorrendo, portanto, uma negligência criminosa
nos bospitais e que precisa ser combatida com coragcm,
eficiência e rigor. Por isso é que sugerimos que esta
Casa forme uma comissão para elaborar uma legislação
específica sobre a matéria, de modo quc caiba essa
falha que tem roubado tantas vidas. Ademais, ela poderá servir de suporte para que seja desencadeada uma
ação nacional de combatc a essc tipo de negligência.
Muito obrigado.
A SR' MOEMA SÃO THIAGO (PSDB - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e
Srs. Deputados, sem dúvida nenhuma, a notícia da deposição do General Stroessner foi recebida com um
misto de surpresa e alegria por todos ilqueles que no
Brasil se têm posicionado contra uma tirania que, por
mais de três décadas, oprimiu a Nação paraguaia.
As razões que levaram ao afastamento do ditador
se ligam diretamente à disputa em torno de sua sucessão
e, também, é claro, à desagregação e ao envolvimento
da administração Stroessner em uma corrupção sem
limites. O contrabando, o tnífico de drogas, a malversação de fundos públicos, as concorrências fraudulentas, a venda de documentos para estrangeiros e delinqüentes, etc. se tornaram rotina no Paraguai. O grupo
mais próximo a Stroessner era sem dúvida o quc chefiava toda sorte de atividades criminosas.
Esse sistema dissoluto era mantido a ferro e fogo
por uma ditadura sanguinária que não vacilou um só
instante em perseguir, prender, torturar e assassinar
patriotas e democratas que se opunham a tal situação.
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Para aqueles que, como nós, sempre expressaram
sua total solidariedade ao povo paraguaio, chegou a
hora de ampliar ainda mais o nosso apoio para que
as esperanças abertas com o golpe do General Andrés
Rodrigues não se frustrem. f necessário que seja alcançada a plena rcdemocratização do Paraguai como coroamento da permanente, audaciosa e heróica luta do povo
irmão.

SI" c Srs. Deputados, necessitamos reexaminar nossas relações bilaterais com o Paraguai e exigirmos um
amplo e minucioso exame, por parte do Congresso Nacional, de inúmeros convênios, acordos e tratados estabelecidos ainda quando entre nós imperava um regime
militar. É urgente fazer um levantamento das conscqüências dessas relações em todo um período em que
a democracia não tinha vigência no Brasil e no Paraguai.
É necessário mais do que nunca aplicar às relações
entre os dois países o salutar princípio de poütica externa do respeito à soberania e autodeterminação dos povos, com a condenação clara e explícita a quaisquer
tipos de ingerência nos assuntos internos.
É sob esse prisma que desejamos aqui deixar registrada nossa opinião sobre uma polêmica sem fundamento, resquício ainda de um infantilismo d,; certos
setores da política nacional, ao tratar do asilo dado
ao Gen. Stroessner pelo Governo brasileiro.
Por mais que repugne à consciência democrática a
figura e os crimes cometidos pelo Gen. Stroessner, a
nossa Constituição é clara: um dos princípios da República Federativa do Brasil nas relações internaciO'nais
é a concessão de asilo político. (inciso X do arl. 4')
A solução que a Assembléia Nacional Constituinte
formulou para ,;. questão do asilo foi a melhor possível,
ao não submeter a sua concessão a nenhum tipo de
julgamento de valor do governante de turno. Sem subterfúgios abriu as portas da Nação brasileira a todos
que se considerem amcaçados, perserguidos ou oprimidos em seus países.
Descabida também é a interpretação que o dispositivo
constitucional (inciso X do art. 4') não é auto-aplicável.
Somente aqueles que não conseguem avaliar a dimensão
da conquista democrática do art. 4', inciso X, ou que
desejem na prática impedir sua plena vigência é que
invocam a necessidade de uma lei para regulamentá-lo.
E o arraigado espírito burocrático da elite dominante
acabaria exigindo o decreto que regulamentasse a lei
e por que não também uma portaria do Ministério das
Relações Exteriores?
Realmente, SI" e Srs. Deputados, é no exagero dessa
ironia que vemos o quanto é estapafúrdia a idéia de
regulamentar o dispositivo constitucional que concede
o asilo político.
Resta-nos ainda manifestar a opinião de que é necessário impedir que o Gen. Stroessner venha perturbar
o incipiente processo de redemocratização que ora se
inicia no Paraguai.

Quero me referir que sua atual condição de asilado,
com livre trânsito pelas principais cidades do País e
ainda um fácil acesso aos meios de comunicação, pode
propiciar-lhe os meios para iniciar a articulação de uma
"operação retorno".
Como isso é inadmissível, penso que o Governo deveria estudar o confinamento do Gen. Stroessner, por
exemplo, na Ilha de Fernando de Noronha, dificultando-lhe dirigir atividades que resultassem em um retrocesso na redcmocratização do Paraguai.
Obrigada!

o SR. NELTON FRIEDRICH (PSDB -PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Srs. Deputados. Nos últimos dias a América Latina conheceu mais
uma "troca de guarda" em uma das últimas ditaduras
do continentc. A vizinha nação guarani anoiteceu com
um general na direção governamental e amaoheceu com
outro, embora ambos fossem velhos conhecidos) amigos

e sócios durante mais de trinta anos de regime despótico, medicval e corrupto. Há, apesar de ser -um golpe
dentro do golpe, uma pequena perspectiva de mudanças
no campo das liberdades públicas, tão mutiladas ao
longo período da tirania stroessnista.
O surpreendente é que o Governo brasileiro, não
assimilando o sentimento dos brasileiros, prontamente
agasalha em solo pátrio o ditador corrupto e sangui-
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nário, que promoveu, com sua camarilha. males inimagináveis ao povo irmão do vizinho país.
É certo que constitucional e juridicamente o Brasil
deve albergar - na forma do direito internacional e tratados firmados sobre o asilo político - quem reivindicar
tal proteção.
O inaceitável é o nosso Governo não evitar, na fase
adequada, quando das costumeiras negociações prévias
e reservadas, a incômoda presença do ex-ditador paraguaio cm nosso meio. O General Alfredo Stroessner
fez do Paraguai um verdadeiro bunker internacional
da extrema direita, do narcotráfico, do comércio e contrabando de armas, soja, café, veículos, entre tantas
outras ilegalidades. Fica registrado, nosso protesto pela
falta de habilidade política do Governo da dita Nova
República, que poderia, no máximo, possibilitar um
asilo temporário ao ex-tirano até que uma solução definitiva ocorresse.

Tomara possa nosso Governo repensar sua atitude
e, com diplomacia, superá-la. O povo brasileiro e paraguaio agradcceriam pela democracia e liberdade na vizinha nação.
O SR. PEDRO CANEDO (PFL - GO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - SI. Presidente, SI" e Srs. Deputados, a insensibilidade do governador de Goiás acaba
por determinar a deflagração de mais uma greve no
Estado. Uma a mais entre centenas, sempre pelo mesmo
motivo - os baixos salários. Agora é a vez de pararem
os policiais civis de Goiás, obrigados a sobreviver com
vencimentos que não atingem sequer a metade do que
é pago em outras unidades da Federação, inclusive no
Distrito Federal.
Os pOliciais civis goianos são apenas 1. 900, em todo
o estado, e vêm há tempos tentando negociar condições
dignas de salários junto ao governador, sem qualquer
resposta que possa animá-los a continuar trabalhando
normalmente. Enquanto o perito criminal, o médico
legista, o psicólogo criminal e o psiquiatra reivindicam
isonomia salarial, os agentes de polícia desejam ver
estabelecida uma proporcionalidade de vencimentos
com o que percebe o delegado de carrcira, variando
estie percentual de 50 a 60%, conforme o caso. O desejo
dos policiais não foi nem mesmo examinado pelo governador do estado e esta proposta justa foi relegada ao
abandono. Verifica-se que os policiais pediram pouco.
Tem sido assim em Goiás, onde é comum encontrarem-se salários de servidores do estado, em divcrsos
níveis, nas empresas e autarquias, bem inferiores ao
mínimo vigente na região, às vezes até pela metade.
Trata-se de um governo que fez questão de desprezar
não somente o seu servidor, mas que também dedicou
um profundo desrespeito à lei, invariavelmente. Foi
eficiente apenas em ignorar gatilhos, URP e tudo o
que diga respeito ã correção de salários daqueles que
o servem.
A insensibilidade do governador, já vista em episódios anteriores, quando outros setores entraram em greve, até mesmo na área da educação, com profundo
prejuízo para todos, agora vem à tona com toda a força,
aflorando de modo evidente, pois trata-se do pessoal
de segurança do cidadão goiano, de segurança do nosso
sistema de vida.
Ao governador goiano, porém, isto pouco importa.
Preocupa a ele e aos seus continuar fazendo política
indefinidamente, como se a campanba eleitoral fosse
eterna e os seus objetivos, cada vez mais distantes.
Ele nunca chega a lugar nenhum - está sempre pelo
caminho. Esquecido de descer do palanque e de começar a governar - ou simplesmentc de administrar a
coisa pública, o governador goiano vem prejudicando
com sua ação todo o estado, de um modo geral, e aos
servidores públicos em particular.
Em Goiás, não apenas o policial civil ganba mal.
A polícia militar também vive com salário de fome.
Os professores, idem, e a grande maioria não fica atrás.
SI. Prcsidentc, Sr" e Srs. Deputados pode parecer
que Goiás é um estado pobre, muito pobre. Nada disto.
E um estado rico, cheio de potencialidadcs imensas
e que se tornou mais fácil de administrar com o desmembramento do Tocantins. Goiás tem uma boa receita
e pode arcar com o pagamento de salários decentes
ao seu pessoal. Ocorre que os recursos são aplicados
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misteriosamente e desaparecem pelo ralo da incompetência, para se dizer o mínimo. Afinal, o governador
tem procurado esconder como são empregados os recursos do estado, tal como fez recentemente, ao vctar projeto do ilustre Deputado Vilmar Rocha, exigindo prestação de contas com os gastos em publicidade. Afinal.
são gastos como estes que ainda mantêm a imagem
que o governador de Goiás pretende projetar dentro
e fora do cstado.
Da nossa parte, temos a lamentar que as greves continuem ocorrendo, mas somos ohrigados a dar nossa solidariedade aos policiais civis diante da justeza de suas
reivindicações e da insensibilidade de um governador
demagogo, que mostra a cada dia maior despreparo
para tão alta função.
Fica aqui, SI. .Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, o
meu protcsto, na esperança de que o governador entenda que a segurança de nossa gente é tão prioritária
como a educação e saúde, e que desvie as altas somas
que gasta com sua publicidade pessoal, dcstinando-as
a melhor remunerar os servidores do nosso Estado de
Goiás.
Muito obrigado.

o SR. DENISAR ARNElRO (PMDB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - SI. Presidente, SI" e Srs.
Deputados, a última eleição importante que se realizou
no Brasil, antes da vigência do sistema de dois turnos,
permitiu uma coligação situada na extrema esquerda,
de aspecto político, uma autoria em parte significa~\va
e que está sendo explorada de modo muito profissional,
com ajuda eventual dos oportunistas e dos inocentes
habituais. A análise realista das recentes eleições municipais não assinala uma curva histórica a favor de uma
solução marxista para os problemas do Brasil. Pelo cLntrário, mesmo num momento difícil por que o País atravessa e que favoreceu as esquerdas radicais, a sua votação, em todo o Brasil, não ultrapassou os 10% dos
votos. O verdadeiro risco para a evolução do Brasil
como nação livre, próspera e justa, como desejamos,
é o embaralhamento confuso e dividido das forças democráticas. O desencanto e o cansaço se apossou de
muita gente, cujo nível de responsabilidade pelo destino
do País não permite uma atitude fatalista e derrotista.
A grande armadilha que Se armou e que está capturando
algumas pessoas que deveriam estar melhor informadas
é a de que as forças "progressistas" estão dominando
as forças "reacionárias", ficando os que não aceitam
esse falso dilema forçosamente situados no campo da
"direita". A verdade é outra. O dilema está entre a
construção de uma sociedade aberta e progressista ou
a estagnação num regime fechado e retrógrado, que,
a partir de promessas da distribuição das riquezas, cria
estrutura de desigualdades e empobrecimento espiritual
e material. Se não bastassem as razões de natureza
ética e política, decorrentes da navegação da liberdade,
implícita na conquista marxista do poder, é absolutamente prioritário apresentar os fatos que provam que
a sociedade fechada é ineficiente c não funciona adequadamente. O discurso coletivista e distribuitivista é arcaico e ameaça colocar o Brasil nas fileiras não mais do
Terceiro Mundo, mas do tristc cortejo do quarto mundo, cujo paradigma é a Etiópia, com seu regime marxista-socialista. Já foi dito muitas vezes, mas não é demais
repetir, que o programa de estatização, já agora chamado, abertamente de "Socialização dos Meios de Produção" - começando modestamente com as empresas
de ônibus e mais adiante com os bancos e o resto coloca o Brasil na contra-mão da História. Quando os
gigantes do socialismo, como a União Soviética e a
China, buscam sair do atoleiro em que se meteram,
surge o Brasil como forte candidato a renovar esses
políticos. O PT, enquanto busca o seu crescimento pela
via sindical e pela generosa estrada da democracia e
do pluralismo, abriga, no seu interior, tendências claramente antidemocráticas. Basta citá-Ias pelo nome das
organizações que o formam: Partido Revolucionário
Comunista Brasileiro, Movimento Comunista Revolucionário, Aliança de Libertação Proletária, Organização Revolucionária Marxista, Quarta Internacional,
Igreja Católica Progressista, Articulação -comandada
pelo Deputado Luiz Ignácio Lula da Silva, etc. Aliás,
durante o Concut (Congresso da CUT, em setembro
de 1988), foram propostas, entre outras, as seguintes
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diretrizes para o triênio 89/91: primeiro, tem comO objetivo fundamental a conquista do poder, assumindo a
condução do Estado, a partir do seu programa para,
toda a sociedade. Segundo, desafiar, aberta e concretamente, todos os limites impostos pelos patrões e seus
representantes. Terceiro, articular luta de resistência
com estratégia de intervençáo, tendo em vista atingir
a mudança mais profunda na sociedade brasileira. Quarto, apoiar a América Central na luta revolucionária,
na defesa das revoluções cubanas e sandinistas e na
libertação nacional de El Salvador e Guatemala, frente
às agressões dos Estados Unidos. Quinto, confisco de
terras e desapropriações sem indenização. O PT, que
tem a CUT como seu braço direito, nunca escondeu
a sua ideologia marxista c os scus propósitos. Muitos
eleitores, todos movidos pela frustração e desencanto,
adotaram, sem perceber as conseqüências políticas das
s escolas. Cabe as correntes não marxistas, com a mesma

clareza, explicitar as suas posições c testar, nas urnas,
se o povo brasileiro deseja, de fato, a opçáo radical.
A democracia brasileira, tão frágil e tão recente, passa
por uma grande prova de resistência. Todos os democratas verdadeiros devem mobilizar-se para impedir
esses abusos c as tentativas cada vez mais visíveis, de
instituir um poder sindical atrelado a um projeto político
altamente sectário. O direito de greve, consagrado na
Constituição, não pode servir de pretexto para a invasão
de propriedade pública ou privada, nem muito menos,
em seu nome, privar a população de produtos ou serviços essenciais, O paradoxo do regime democrático é
o de permitir que ele possa ser, eventualmente, aniquilado pelos seus adversários, utilizando o instrumento
da liberdade. O desafio às forças democráticas é o de
derrotar os seus adversários s.em apelar para a supressão
às liberdades conquistadas. E uma tarefa difícil e trabalhosa essa de ganhar pelo convencimento e pelo voto,
pela organização política nos quadros dos direitos constitucionais vigentes. Mas é o que cabe fazer, sem maiores delongas, com fé e confiança na compreensão do
eleitor brasileiro quc não é extremista, ama a liberdade
e o direito de ser democrata a seu jeito. As lideranças
empresariais não têm, isoladamente, o poder de mudar
os acontecimentos, mas podem, juntamente com os líderes sindicais democráticos, realizar um trabalho de
esclarecimento à sociedade. É necessário oferecer aos
partidos políticos bem-intencionados um programa claro de opçóes para a reconstrução nacional com a retomada do desenvolvimento econõmico e social, nas linhas de uma economia livre, competitiva e privativista,
conforme consagrado pela própria Constituição. O risco
maior agora é o da omissão e o da acomodação. A
grande maioria do povo brasileiro deseja uma sociedade
aberta, democrática e progressista, de verdade, ao invés
do programa arcaico e superado dos que procuram aproveitar as reais dificuldades do momento para alcançar
seus próprios objetivos do poder. Como desejamos progredir e não retroceder, temos que nos alinhar ao lado
das nações como Japão, França, Canadá, Estados Unidos, Itália, Suécia, Inglaterra, Suíça, Espanha, para,
em breve, podermos sentar à mesa dessas Nações que
decidem os destinos do mundo, ocupando o lugar que
verdadeiramente nos pertence.
Era o que tínhamos a dizer.

o SR. NELSON AGUIAR (PDT - ES. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados,
neste momento, com muita honra e diante de enorme
responsabilidade, figuro-me como porta-voz do Fórum
de Defesa da Criança e do Adolescente, ao apresentar
o presente projeto de lei que "institui normas de proteção à infância e a juventude".
Com essa providência, estamos iniciando, a nível de
debate parlamentar, o processo já desencadeado com
a promulgação da Nova Carta, a 5 de outubro de 1988,
visando a substituir, com urgência urgentíssima, o atual
e superado Código de Menores, juntamente com a restante legislação na área, por um Estatuto dos Direitos
da Criança e do Adolescente.
Essa aspiração não é nova nem é apenas nossa. Vem
de um pujante movimento de convergência social, acima de partidos e ideologias, interesse e convicções.
Ela é a aspiração mais nobre, mais legítima, justa e
democrática de centenas de milhares de cidadãos inconformados com o quadro vergonhoso de miséria, desca-
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so, sofrimento e opressão em que vive a maior partc
da nossa infância e juventude.
Com efeito, Srs. Deputados, uma Nação que de forma irresponsável e brutal primeiro abandona e depois
escorraça, estigmatiza e com freqüência aprisiona, julga
e condena sem defesa a uma vida cruel crianças e adolescentes, sob a falsa e enganadora premissa da ação cautelar do Estado, jurisdicionada nos juizados de menores.
está fabricando a ignomínia, a violência e o crime.
Tutelar é o direito da criança e do adolescente. Isto
é incontroverso. Todavia, essa tutela não pode e não
deve ser transferida à autoridade judiciária, com poderes absolutos e em demasia, corno hoje se dá, sob os

auspícios dc um código decididamente incompatível
com o novo direito da criança brasileira.
O que muda fundamentalmente com esta proposta
é a ótica, a basc doutrinária e filosófica da ação tutelar,
a ser exercida agora, além da família, pela sociedade
e pelo Estado. De fato, criança e adolescente só chegam
a ser caso de polícia c de justiça porque antes deixaram
de ser caso de educação, de saúde, de proteção, de
solicitude, de respeito, de moradia, de dignidade, de
afeto e sobretudo de prioridades política, administrativa
e social.
Ao apresentar este projeto à consideração da Casa,
estamos certos de que, no decorrer do grande debate
que aqui e fora daqui se travará, surgirão novas luzes,
novas idéias que nos permitirão aprovar com a absoluta
prioridade do art. 227 da Constituição o instrumento
legal de que a Nação carece para a proteção de sua
maior e mais dilapilada riqueza: nossas crianças e jovens.
Confiamos em que seja este projeto o modesto primciro passo para chegarmos a uma lei que, representando amplo consenso social e parlamentar, incorpore,
simultaneamente, à luz da melhor doutrina, os recursos
da melhor técnica jurídica e o rigor da análise científica,
combinados com a verdade da prática social.
Só com uma lei assim, Srs. Deputados, o Brasil poderá ingressar no século XXI de cabeça erguida, como
de cabeça erguida pudemos entrar neste século, após
livrarmo-nos da mancha vergonhosa da escravidão. S6
resgatando a imensa dívida que temos com a nossa infância e juventude poderemos - sem hipocrisia - dizer
um dia que somos uma Nação livre, democrática e cristã.

o Sr. Arnaldo Faria de Sá, suplente de secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é acupada pelo
Sr. Inocêncio Oliveira, I' Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) ao

Pas-

sa~se

v-

GRANDE EXPEDIENTE

Não há oradores inscritos
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) findo o tempo destinado ao Expediente.

Está

VI - ORDEM DO DIA
- Apresentação de proposições
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Senhores Deputados que tenham proposições a aprcsentar
poderão fazê-lo.
Apresentam proposições os Srs:
GILSON MACHADO - Projeto de lei que dispõe
sobre processo seletivo dc servidores sem estabilidade
no serviço público e dá outras providências.
BRANDÃO MONTEIRO - Projeto de lei que regula o registro e uso de moto-serras e outros equipamentos destinados a desmatamentos e derrubadas e dá
outras providências.
MATHEUS IBSEN - Projeto de lei que coneede
dispensa ao trabalhador no dia do seu aniversário.
- Projeto de lei que concede passe livre, nOs transportes coletivos, aos deficientes visuais.
JORGE VIANNA - Requerimento de informações
ao ministro da Previdência e Assistência Social sobre
recursos repassados aos estados para aplicação no programaSUDS.
PAULO DELGADO -Requerimento de informações ao ministro-chefe da Casa Civil da Presidência
da República sobre fundamentos da concessão de asilo
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político ao Sr. Alfredo Stroessner pelo Governo brasileiro e da açodada decisão de reconhecimento do novo
governo paraguaio.
GERSON MARCONDES - Requerimento de informações à Carteira de Comércio Exterior do Banco
do Brasil S.A (Cacex), sobre guias de exportações expedidas em favor da Fiat do Brasil S.A.
RAIMUNDO BEZERRA - Projeto de lei que suspende o pagamento dos encargos da dívida externa.
LÚCIO ALCÂNTARA - Requerimento de informações aos ministros da Fazenda e do Planejamento
sobre atraso na liberação de recursos para o setor produtivo do Nordete.
CÉSAR MAIA - Requerimentos de informações
ao ministro·chefe da Casa Civil da Presidência da República sobre liquidaçãO, pelo Banco Central, das distribuidoras de títulos e valores mobiliários Credimus, Princc e Fórmula; e a propósito de preços e condições em
que OTN de diversos prazos foram recompradas e substituídas por LFT, após a divulgação da Medida Provisória n' 32. assim como posições que as instituições
financeiras detinham em carteira, de OTN e CDB, em
volumes superiores a cinco milhõcs de cruzados novos,
ao final dos dias 10-1-89 e 16-1-89.
RAQUEL CÂNDIDO - Projeto de lei que dispõe
sobre o Código de Mineração.
-Requerimento de informações à Embaixada dos
Estados Unidos da América do Norte a propósito de
prestação de esclarecimentos pela "Boeing" sobre qualidade e segurança de aeronaves fabricadas pela empresa.
PAULO PAIM - Projeto de lei que dispõe sobre
a correção financeira dos débitos trabalhistas.
- Requerimento de informações sobre impedjmentos de visita de comissão de parlamentares à Africa
do Sul.
-Requerimento ao presidente do Congresso Nacional para que o convoque com a finalidade de apreciar
projeto de lei, vetado pelo presidente da República,
que dispõe sobre salário mínimo.
IRMA PASSONI - Projeto de resolução que dispõe
sobre a composição e o funcionamento da Comissão
Mista do Congresso Nacional, destinada ao exame da
dívida externa, nos termos do art. 26 das Disposições
Transitórias da Constituição Federal.
GEOVANI BORGES - Projeto de lei que dispõe
sobre a criação de Superintendência Regional do INPS
no Estado do Amapá c dá outras providências.
FRANCISCO AMARAL-Projeto de lei que acrescenta dispositivo à Lei n' 6.307, de 19 de outubro de
1976.
NILSON GIBSON - Projeto de lei que dispõe sobre
os prazos de que trata o art. 34, V, "b", da Constituição
e dá outras providências.
- Requerimento de informações à Ministra do Trabalho sobre contratação dos serviços profissionais do
Sr. Aluísio Guimarães.
GERALDO ALCKMIN FILHO - Projeto de lei
complementar que dispõe sobre otratamento tributário
ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas.
- Projeto de lei que dá nova rcdação ao art. 280,
do Código de Processo Civil.
- Projeto de lei que descentraliza o sistema nacional
de fiscalização, instituindo comissões municipais de controle de abastecimento e preços.
- Projeto de lei que dispõe sobre a capacidade civil
dos deficientes mentais.
VICTOR FACCIONI - Projeto de lei que permite
a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação de Motorista por maiores de 16 anos.
JOÃO CUNHA - Projeto de lei que considera o
Sr. Alfredo Strõessnner persona non grata c determina
sua expulsão do território nacional.
PAES LANDIM-Projeto de lei que dispõe sobre
os órgãos colegiados das empresas estatais.
RICARDO IZAR - Projeto de lei que dispõe sobre
execução penal.
ANTÓNIO DE JESUS - Projeto de lei que dispõe
sobre a criação de programas de prestação alternativa
de serviços sociais.
JORGE HAGE - Projeto de lei que altera dispositivos do Código Nacional de Trânsito (Lei u' 5.108,
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de 21 de setembro de 1966 e suas alterações) e dá outras
providências.
AFIF DOMINGOS - Projeto de lei que estabelece
regras de fiscalização orçamentária.
DARCY DEITaS - Projeto de lei complementar
que estabelece limite de despesas com pessoal ativo
e inativo da União, dos estados, do Distrito Federal
e dos municípios e dá outras providências.
- Projeto de lei complementar que regula o disposto
na alínea "a", in fine, do inciso X do § 2' do art. 155
da Constituição.
LUIZ SALOMÃO - Projeto de lei que regula a estocagem, O processamento e a disposição final de resíduos industriais tóxicos.
- Requerimento de informações ao Gabinete Civil
da Presidência da República sobre contratações para
compra de equipamentoos e prestação de serviços técnicos, pela Secretaria da Receita Federal, ao arrepio da
Lei n° 5.615170, que criou o Serpro.
- Requerimento de informações ao Ministro-Presidente do Tribunal de Contas da União sobre apuração
de irregulariedades e ilicitudes cometidas pelo Serpro.
MICHEL TEMER - Projeto de lei que regulamenta
o art. 98, inciso I, da Constituição Federal.
ANTONIOCARLOS MENDES THAME - Projeto de lei que isenta os táxis do pagamento do IVVC.
ARNALDO FARIA DE SÁ-Projeto de lei que'
dispõe sobre o salário mínimo.
FAUSTO ROCHA-Projeto de lei que dispõe sobre contagem de votos, suprimido e acrescentando dispositivos do Código Eleitoral.
- Projeto de lei que acrescenta § 50 ao artigo 37
da Lei n' 5.108, de 21 de setembro de 1966 (Código
Nacional de Trânsito), dispondo sobre canos de descarga dos ônibus e caminhões.
ADYLSON MOTTA'-Projeto de lei que altera a
legislação do Imposto de Renda e dá outras providências.
- Projeto de lei que dispõe sobre o uso de carros
ofieiais e dá outras providências.
MIRO TEIXEIRA-Projeto de lei que estende os
efeitos das transformações de cargos ou funções aos
inativos, para efeito de revisão de proventos.
- Projeto de lei que dispõe sobre correspondêneia
do benefício da pensão por morte à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite
estabelecido na Constituição.
GONZAGA PATRIOTA - Projeto de lei que obriga a elaboração e publicidade de estudo prévio de impacto ambiental para a instalação das obras e atividades
que especifica.
- Projeto de lei complementar que dispõe sobre o
acompanhamento, pelos beneficiários, do cálculo das
quotas e da liberação das participações previstas nos
arts. 157, 158 e 159 da Constituição Federpl.
MAURO MIRANDA-Projeto de lei que estende
o disposto no art. 40 da Constituição Federal aos servidores regidos pela CLT das universidades públicas e
demais instituições federais de ensino e determina outras providências.
JORGE ARBAGE - Projeto de lei que altera o art.
17 da Lei das Contravenções Penais e dispositivos do
Código de Processo Penal c dá outras providências.
ADHEMAR DE BARROS FILHO - Projeto de lei
que regulamenta as disposições do art. 74, § 2' da Constituição Federal.
- Projeto de lei complementar que dispõe sobre normas gerais disciplinadoras do processo de desapropriação.
FERNADO SANTANA - Projeto de resolução que
suspende dispositivos do Decreto n' 97.436, de 15 de
janeiro de 1989, que estabelece normas iJara a programação e execução orçamentária e financeira do Tesouro
Nacional para o exercício financeiro de 1989.
lRAJÃ RODRIGUES - Projeto de lei que estabelece condições para a realização do pagamento da dívida
externa e dá outras providências.
EDMUNDO GALDINO - Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a instituir a Universidade Federal do Tocantins, com sede em Araguaina, Estado do
Tocantins.
FARABULINI JúNIOR-Requerimento de informações ao Ministro .da Aeronáutica sobre quantidade,
autoria, respostas e fluição de prazo de requerimentos
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apresentados com base no art. 8' das Disposições Transitórias da Constituição.
CHICO HUMBERTO - Requerimento de urgência
para tramitação do Projeto de Decereto Legislativo n°
72, de 1988, que dispõe sobre a realização de plebiscito
para criação do Estado do Triângulo.
OSWALDO LIMA FILHO ~ Requerimento para
que o Grande Expediente da sessão de 22 de fevereiro
próximo vindouro seja dedicado à memória de Francisco Mendes.
HÉLIO ROSAS -Projeto de lei que regulamenta
o disposto no item lI, do § 2' do art. 153 da Constituição.
- Projeto de lei que dispõe de prestação alternativa
de obrigação legal (art. 5', VIII da Constituição).
- Projeto de lei que dispõe sobre indenização aos
municípios cujos territórios sofreram inundação decorrente da construção de usinas biroelétricas.
- Projeto de lei que acrescenta dispositivo à Lei n'
1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece normas
para a concessão de assistência judiciária aos necessitados.
- Projeto de lei que introduz alterações na Lei n'
2.604, de 17 de setembro de 1955, que regula o exercício
da enfermagem profissional.
- Projeto de lei que dá nova redação ao art. 196,
da Consolidação das Leis do Trabalho.
- Projeto de lei que dá nova redação ao art. 449,
da Consolidação das Leis do Trabalho.
- Projeto de lei que dá nova redação a dispositivo
do art. 482, da Consolidação das Leis do Trabalho.
- Projeto de lei que disciplina a permissão, por ordem judicial, de sustar-se o sigilo telefônico. (Art. 5',
XII da Constituição).
Projeto de lei que altera a redação do caput do art.
457, da Consolidação das Leis do Trabalho.
OSVALDO BENDER - Projeto de lei que acrescenta parágrafo único ao art. 15 da Lei n' 5.194, de
24 de dezembro de 1966, isentando de projeto e responsabilidade técnica, construções em zonas rurais de até
120m' de área.
CARLOS ALBERTO CAÓ - Requerimentos para
convocação de sessões solenes da Câmara dos Deputados, em 27-4-89, em face do transcurso do Dia Universal
da Classe Trabalhadora e, em 21-3-89, para comemorar
o Dia Internacional contra a Discriminação Racial.
NELSON AGUIAR - Projeto de lei que institui normas gerais de proteção à infância e à juventude.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Srs.
Deputados sobre a mesa ofício do seguinte teor:
Em 16 de fevereiro de 1989
Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex' e, por seu alto intermédio,
à Câmara dos Deputados que esta Presidência convocou sessão conjunta, solene, a realizar-se amanhã, às 10 horas, no Plenário dessa Casa, destinada
a recepcionar Sua Exeeléncia a Senhora Jeannc
Sauvé, Governadora-Geral do Canadá.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex'
protestos de estima e consideração. - Senador
Nelson Carneiro, Presidente.
Passamos agora às Comunicações de Liderança.
Concedo a palavra ao ilustre Deputado Nelson Sabrá,
que falará em nome do PFL, que teve o seu tempo
de oito minutos dividido em dois tempos de qlJatro
minutos.

COMUNICAÇÕES
DAS LIDERANÇAS

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vai-se
passar ao Horário de Comunicações das Lideranças.
O Sr. Nelson Sabrá - SI. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação, como Líder do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.
O SR. NELSON SABRÁ (PFL-RJ. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, S.... e Srs. Deputados, fomos
hoje surpreendidos com uma matéria em primeira página do Jornal do Brasil de hoje, retratando uma situação
que para nós, parlamentares, era um fato consumado.
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Acreditávamos que o pólo petroquímico do Estado do
Rio de Janeiro fosse um fato consumado. Acontece
que a referida matéria diz exatamente o contrário: o
Estado do Rio de Janeiro perde a instalação de uma
planta de polipropileno para o Estado de São Paulo.
Para nós isso é um paradoxo. Ficamos perplexos.
já que o nosso Estado possui não só a matéria-prima
em abundância, ou seja, o gás propeno da Refinaria
Duque de Caxias, como também já havia obtido autorização para sua instalação por parte da Presidência da
República e do Conselho de Desenvolvimento Industrial.
Ora, Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, num breve
exame somos obrigados a reconhecer que, se falha hou.ve, precisamos debitá-la àquele que julgamos ser o
maior responsável por esse paradoxo, por essa injustiça,
por essa punição à população obreira do Estado do
Rio de Janeiro, isto é, o Governaddor do Estado. Esse'
Governador, que vive falando das ambigüidades do
PMDB, talvez seja dentre todos os políticos atuantes
do País o mais ambíguo. Não sabemos hoje qual o
partido de S. Ex', se é o PSDB, o PTR, o PMDB
ou o PDS. Ora, está lá no seu governo, presidindo
uma das empresas mais importantes do Estado do Rio
de Janeiro, o Presidente Nacional do PTR. S. Ex' fala
tanto nos direitos civis, mas o primeiro projeto de lei
que apresentou à Assembléia Legistativa do Estado do
Rio de Janeiro visava à revogação do instituto do gatilho
salarial de miséria. O universo de servidores do Estado
do Rio de Janeiro está hoje em estado de miséria. Percebe, meus caros Deputados, um desembargador do Estado a importância de NCz$ 2.800,00 de remuneração
bruta, descontando o Imposto de Renda. Vejam V.
Ex" a que ponto chegou o quadro de servidores do
Rio de Janeiro! A preocupação maior do Governador,
ao invés de assegurar e manter sua palavra dos palanques, foi revogar o instituto do gatilho salarial.
No Estado do Rio de Janeiro, não se pode realizar
greve porque automaticamente é convocada a Polícia
Militar, e o argumento do Governador é a "borracha",
que foi baixada nos professores e professoras recentemente. E muito mais que isso, prega S. Ex' a moral.
No entanto, o que fez o Governador nesse curto período de dois anos de governo? Silenciar o Pooer Legislativo. Da tribuna e da praça pública, assino o que aqui
digo: S.Ex' amordaçou o Poder Legislativo do estado,
envolvendo cardeais do PMDB na grande corrupção
do Detran, espargindo a corrupção pelo Estado do Rio
de Janeiro, silenciando as vozes do Poder Legislativo.
Grandes cardiais do PMDB do Estado do Rio de Janciro
são os homens que administram a caixa da corrupção
do Detran. Mas fica aí S. Ex' pregando a extinção da
ambigüidade do PMDB. Quem maIs ambíguo senão
ele próprio?
Hoje o Estado do Rio de Janeiro está na iminênciade perder, pela inoperância do Governador do Estado
do Rio de Janeiro, o seu pólo petroquímico, esperança
de reerquimento da economia do Nosso Estado. nós,
Deputados pelo Estado do Rio - quero crer - vamos
todos perquirir S. Ex', o sr. Ministro da Indústria e
do Comércio, para saber das razões pelas quais esta
planta está sendo instalada em São Paulo, porque entendemos ser direito do Estado do Rio de Janeiro.
Aqui fica nosso protesto veemente contra um dos
políticos mais ambíguo: o Sr. Wellington Moreira Franco.
O Sr. FrancIsco Dornelles - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma comunicação, com Líder do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) a palavra o nobre Deputado.

Tem

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PFL-RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, cf Jornal do Brasil de hoje, que sempre teve posição
muito firme e transparente em defesa dos interesses
do Estado do Rio de Janeiro, noticia que, por decisão
do ilustre Ministro da Indústria e do comércio e do
CDI, uma fábrica de polipropileno que deveria ser insta-'
lada na cidade de Itaguaí, no Estado do Rio de Janeiro,
será implantada no Estado de São Paulo.
Sr. Presidente, farei três comentários sobre esse. fato.
Em primeiro lugar, ratifico meu entendimento acerca
do quanto é nociva a intervenção do Estado na. econo:
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mia. Esse fato atesta que a instalação de indústrias no
País não decorre das leis de mercado e tampouco leva
em conta o problema da produtividade. Ao contrário,
tal decisão pode ser alterada em decorrência da burocracia, que nem sempre 1cva em consideração os interesses
do País e do Estado.
Em segundo lugar, quero dizer à bancada do Rio
de Janeiro que precisamos reunir-nos imediatamente
e levar ao Presidente da República e ao Ministro da
Indústria e do Comércio a nossa posição no sentido
de não aceitar qualquer decisão que venha contrariar
os interesses do estado do Rio de Janeiro. Continuamos
esperançosos de que ali se consolide um pólo petroquímico, de fundamental interesse para todo o País.
Em terceiro lugar, Sr. Presidente, devo mostrar que
grande responsável por essa decisão outro não é senão
o Governador Moreira Franco. A administração do Estado do Rio de Janeiro tem sido feita de forma calamitosa, como bem demonstrou o Deputado Nelson Sabrá,
que tem acompanhado de perto a atuação do Governador, que, nos últimos meses, gastou todo o seu tempo
viajando para o Nordeste, com isso pretendendo transmitir à população a impressão de estar interferindo na
escolha do candidato do PMDB à Presidência da República, quando sabemos que nessa questão não deve haver interferência alguma de sua parte.
O Governador Moreira Franco passou todo o tempo
discutindo a ambigüidade do partido, quando o grande
ambíguo da política brasileira é ele pr6prio, que nunca
teve posição definida sobre qualquer assunto de relevância para o País. Passou todo o tempo querendo aliciar, ameaçando políticos do Rio de Janeiro que se
recusavam a apoiar seu governo incompetente, ineficiente em todos os setores. Enquanto S. Ex' dedicava
seu tempo a esses assuntos totalmente superficiais, o
Governo do Estado de São Paulo, com maior competência, dedicando mais tempo à administração, conseguiu desviar do Rio de Janeiro a instalação dessa fábrica
de pala propileno.
Sr. Presidente, é importante que a bancada reconheça
que temos um Governador administrativamente omisso
e incapaz. Devemos reunir-nos para procurar suprit
essa lacuna de incompetência deixada pelo Governador,
fazendo um verdadeiro mutirão nacional, afim de mostrarmos ao Presidente da República e ao Sr. Ministro
da Indústria e do Comércio que não aceitamos que
essa fábrica tão importante para a consolidação do pólo
petroquímico do Rio de Janeito seja desviada para São
Paulo. Embora seu Governador seja incompetente e
incapaz e nada conheça de administração, o Estado
do Rio de Janeiro não pode ser penalizado pelo fato
de ter alguém como S. Ex' à frente do seu destino.
O Sr. Adylson Motta- Sr. Presidente, peço a palvra
para uma comunicação, como Líder do PDS.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) a palavra o nobre Deputado.

Tem

O SR. ADYLSON MOTTA (PDS-RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero
aproveitar o tempo destinado ao meu partido para fazer
um apelo a V. Ex', já que pretendemos iniciar uma
nova fase, libertos dos trabalhos constituintes, pelo ale"
vantamento desta Casa, através de um trabalho profícuo
e constante.
Quero pedir a V. Ex', embora reconheça a indepen"
dência do Senado e da Câmara, que gestione junto
aO Senado Federal no sentido de que sejam tirados
das gavetas dois projetos que há quase um ano vi aprovados no plenário desta Casa e que, lamentavelmente,
até hoje não mereceram aprovação do Senado Federal.
Um, dispõe sobre a obrigatoriedade de abertura de
concursos de projetos arquitetônicos para edifícios do
Governo Federal e dá outras providências, já que temos
80.000 arquitetos desempregados no país, 300.000 engenheiros e, há muitos decênios, não se fazem concursos
de projetos arquitetônicos para obras federais no Brasil.
O outro projeto, Sr. Presidente, aparentemente prejudicado, é o que revoga o empréstimo compulsório.
Pela proposta que apresentei, aprovada na Câmara dos
Deputados, se estabelecia um prazo para devolução
do empréstimo compulsório. Até hoje esta proposta
náo mereceu a atenção do Senado, e, assim, não tenho
qualquer referência sobre a possiblidade de o Governo
Federal fazer a devolução daquilo que, indevidamente.

tirou do bolso do trabalhador e da classe média brasi!eita, principalmente.
Quero também pedir a V. Ex', Sr. Presidente, que
tire das gavetas da Câmara Federal projeto de decreto
legislativo para o qual, recorrendo com paciência aos
meus colegas recolhi pessoalmente 200 assinaturas, a
fitn de que tramitasse em regime de urgência. Trata-se
de terminar com aquele clube de amigos de distribuição
de comendas no Congresso. Pelo proposta que apresento s6 se pode distinguir alguém com a Ordem do
Congresso Nacional se aprovada a proposta pela maioria do plenário do Congresso Nacional.
Poderia - o tempo não me permite - referir aqui
50 pedidos de informações, aproximadamente, que não
tiveram resposta da Câmara Federal. Digo a V. Ex'
que vou refazê-los. Com base no art. 50, § 2', da Constituição Federal, vou acionar, todas as vezes que não
for respondido um dos pedidos, em 30 dias, as autoridades responsáveis, por estarem enquadradas em crime
de responsabilidade, de acordo com o que a lei estabelece. (Muito obrigado.)
O Sr. Fernando Santana - Se. Presidente, peço a
palavra para uma comunicação, com Líder do PCB.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) a palavra o nobre Deputado.

Tem

O SR. FERNANDO SANTANA (PCB-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, inicialmente cumprimento V. Ex' pela sua eleição para o cargo de l' VieePresidente da Câmara dos Deputados.
Lembro à Casa que, ontem, foi lida pela Mesa mensa·
gem do Sr. Presidente da República onde há vários
tópicos que mereceriam certo exame, mas vamos citar
apenas um. S. Ex' afirmou que nesses quatro anos o
Governo brasileiro já pagou 55 bilbões de dólares e
que a dívida continua praticamente a mesma. Mas, do
meu ponto de vista, a dívida cresceu.
Ora, essa é uma declaração oficial feita em mensagem
pelo Sr. Presidente da República. Agora, chamo a atenção da Casa para nossa responsabilidade, que é muito
grande, pois inserimos na Constituição da República
o art. 26, do Ato das Disposições Constituicionais Transitórias, que diz:
"No prazo de um ano a contar da promulgação
da Constituição, o Congresso Nacional promoverá,
através de Comissão mista, exame analítico e pericial dos atos e fatos geradores do endividamento
externo brasileiro."
Ora, Sr. Presidente, de 5 de outubro a 5 de fevereiro
sáo decorridos quatro meses: já perdemos quatro meses, e este é um trabalho que não pode ser feito de
afogadilho. Peço a V. Ex' que, em nome da Câmara
dos Deputados, gestione junto ao Presidente do Senado, Senador Nelson Carneito, para que essa Comissão
se instale imediatamente, porque temos para aquele
efeito apenas o prazo de 1 ano. Já se passaram quatro
meses e nada de fez para apurar a questão do endividamento. Ontem, o pr6prio Presidente da República declarou que nos últimos quatro anos o País pagou 55
bilhões de d6lares, e a dívida brasileira praticamente
está a mesma. Do meu ponto de vista, cresceu, porque
há quatro anos era de 120, e agora é de 130 bilhões
de dólares.
Por isso mesmo, Sr. Presidente, apresentamos aqui,
hoje, um projeto de resolução que visa a suspender
a aplicação de 1/3 do Orçamento - porque o que se
destinou ao pagamento da dívida externa representa
113 do Orçamento nacional, só para pagamento de juros. Isso não poderia ser feito tendo em vista os termos
do art. 26 das Disposições Transitórias, ao dispor que,
sem antes se verificar a legitimidade da dívida, nenhum
pallamento poderá ser feito.
E por isso que peço a V. ex', como Presidente em
exercício desta Casa, quc gestione, junto ao Senador
Nelson Carneiro, a constituição imediata desta Comissão Mista, sem a qual não poderemos deslanchar trabalhos de pesquisa quanto à dívida externa, que está sangrando, tornando cada dia mais miserável o povo brasileiro.
São estas as palavras, Se. Presidente, que queria proferir hoje, dizendo que dei entrada a um projeto de
resolução que determina que 1/3 do orçamento. que
é destinado ao pagamento da dívida externa, não seja
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absolutamente empenhado, que esses recursos sejam
destinados ao setor produtivo brasileiro, porque tivemos que cortar investimentos da agricultura, de estradas, de educação, de saúde, para satisfazer apenas ao
pagamento das despesas, com o chamado serviço da
dívida externa.
O Sr. Cesar Cals Neto - Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação, como Líder do PSD.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) a palavra o nobre Deputado.

Tem

O SR. CESAR CALS NETO (PSD-CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
trago a esta Casa, para que fique registrado nos seus
Anais, telex enviado pelo Banco Mundial ao Coordenador-Gerai do Programa EBTU, datado de 14 de fevereiro próximo passado, em que o Chefe da Divisão
de Infra-estrutura, Energia e Operação diz textualmente:
"Tendo em vista o fato de que a EBTU cessou
de existir o Banco iniciou nossos procedimentos
normais de suspensão de desembolsos deste empréstimo e uma comunicação formal devcrá scr
recebida por V. S' em breve."
Esse telex, Srs. Deputados, foi dirigido ao Ministro
dos Transportes e diz respeito à extinção dos desembolsos do Projeto Bird-4, que trata de financiamento
para melhoria dos transportes urbanos em regiões metropolitanas de diversas cidades brasileiras.
O que quero dizer, meus caros brasileiros, é que
uma decisão grave como essa, de extinguit a EBTU
sem o estudo de suas conseqüências, é extremamente
prejudicial ao país. Quero dizer também que a população de baixa renda, especialmente aquela que depende do transporte coletivo urbano, será altamente preju·
dicada pela extinção da EBTU.
Faço um apelo a esta Casa para que vote o decreto
legislativo que suspende a extinção da EBTU, do Geipot e da Embrater, para que seja o assunto examinado
com mais cautela. Volto a sugerir ao Poder Executivo,
como já fiz em pronunciamentos anteriores, que estudemos uma solução a exemplo da que foi dada para o
Incra. Vamos criar a Secretaria de Transportes Urbanos
no Ministério dos Trasnportes e colocar ali a essência
da EBTU. Vamos criar também uma Secretaria de Assiténcia Técnica ao Meio Rural e dar uma solução para
a Embrater. Mas não podemos extinguir drasticamente
esses 6rgãos. Conforme o telex do Banco Mundial, isso
vem em prejuízo do nosso País.
A Sr' Raquel Cândido - Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação, como Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) a palavra a nobre Deputada.

Tem

A SRA. RAQUEL CÂNDIDO (PDT-RO. Sem revisão
da oradora) - Se. Presidente, agradeço a colaboração
aos companheiros que queriam fazer uso da palavra
antes de n6s.
Dcvo ressaltar um aspecto: pela premência da questão, que está sendo discutida por toda a imprensa nacional e internacional, relativa à soberania do Brasil no
território Amazônico, peço licença ao Sr. Presidente
e aos companheitos para explanar, com detalhes, o pano
de fundo sobre o qual se tenta debater a questão ecológica.
Apenas como resalava, devo dizer aos Srs. Deputados
aqui presentes que, como cabocla e descendente dos
Cambas, tribo que fica ao norte do País, em momento
algum poderia posicionar-me contra a defesa do meio
ambiente. Muito pelo contrário, como descendente de
índios, sinto"me muito brasileira. Em nome de meu
País, em nome do que aqui vim fazer, sinto-me na obrigação de desmistificar o que se alardeia neste momento
visando à doação do territ6rio nacional da Amazônia.
Surpreende-me muito mais o fato de instituições como
o ltamarati colocarem cinicamente em dcbatc a soberania do território nacional da Amazônia.
Ontem dei como lido o meu discurso sobre esta matéria e não tive oportunidade de explaná-la. Mas o jornal
O Globo, edição do dia 9, diz que o eminente Presidente
da Rcpública irá encontrar-se com o Primciro-Ministro
do Japão no dia 22 e a Medida Provisória n" 34, que
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irá ser votada, que cria o Instituto de Preservação do
.Meio Ambicnte, é a ponta do iceberg das negociações
para a entrega do territ6rio da Amazônia. Isto apenas
para que o lacaio Mesquita, da sua mais alta confiabilidade, não mais discuta a questão da entrega de 80%
de nosso subsolo.
E para comprovar isso, Sr. Presidente, Sr~ e Srs.
Deputados, peço a maior atenção de V. Ex' para o
documento que tenho em mãos, datado de 1981, lançado através das Organizações Sociais Missionárias no
Brasil, traduzido em 1.987. Uma de suas cláusulas diz
que o assunto foi amplamente debatido na Assembléia
Nacional Constituinte e que os índios teriam de formar
uma nova nação dentro do nosso País.

"É nosso dever defender" - é o que diz o documento das instituições internacionais - "prevenir,
impedir, lutar, insistir, convencer, enfim, esgotar
todos os recursos que, devida ou indevidamente,
possam redundar na defesa, na segurança, na preservação desse imenso territ6rio e dos seres humanos que o habitam e que são patrimônio da humani·
dade e não patrimônio dos,países cujos territ6rios,
pretensamente, dizem lhes pertencer."
Dizem os estrangeiros que a Amazônia é um territ6rio
pretensamente brasileiro.
Diz mais o documento dessa instituição que q!leria
influir nas decisões da Assembléia Nacional Constituinte através da proposta dos austríacos. Depois redi'recionaram essa ilolítica através de um líder, realmente,
como foi Chico Mendes, mas subvencionado por instituições norte-americanas, como é o caso da Fundação
Rockfeller. E já se discute sua participação como membro do Banco Mundial. Mas diz também esse documento:

"É nosso dever impedir, em qualquer caso, a
agressão a toda área amazônica quando essa se
caracterizar pela construção de estradas, campos
de pouso, principalmente quando destinados a atividades de garimpo, barragens de qualquer tipo
ou tamanho, obras de fronteira..."
Como é o caso do Projeto Calha Norte.
Todos conhecem minha posição ctontrária aos militares, mas também minha posição com relação à defesa
da fronteira do mcu País, que tem servido à saga e
ã sanha dos estrangeiros, para roubarem nossos minérios, desaculturarem nossos índios sob o manto de missionários e padrcs quc, de forma covarde, não desvestem suas batinas e doutrinas cristãs para discutir a questão política civicamente, como tem de ser discutida.
Diz o documento, Sr. f'residente e Srs. Deputados,
que devem ser impedidas as construçães de quartéis,
estradas, campos de pouso militares e outros que signifiquem a tentativa de modificação das civilizaçães. Enquanto as máquinas e os jingles das multinacionais roubam nossos minérios, os documentos ficam aqui instituídos e defendidos por aqueles que dizem que jacarés
estão sendo transformados em bolsa. Estes deveriam
ter a cara de camaleões traidores da Pátria. E muitos
dele~, lamcntavelmente, pertencem à ideologia à qual
pertenço: são de esquerda, mas estão a serviço dcsses
interesses. E estando a scrviço desses interesses, Srs.
Deputados, ninguém sai ingenuamente.
O documento é mais pretenciqso ainda. Diz, adiante,
que terão de ser usadas todas as formas de, forças e
de luta. Mas - pasmem, Srs. Deputados! - aqui tenho
uma c6pia de remessa de dinheiro ao Cimi. E na pr6xima reunião trarei também, para debate, cópia da remessa ao nosso saudoso seringueiro Chico Mendes, fcita
pela Fundação Rockfeller. Nada tcnho, até porque mio
nha posição ideol6gica com relação à defesa do subsolo
e do meio ambiente foi muito clara, mas não é possível
que aquelas que são as detentoras das riquezas na Amazônia, as multinacionais, não permitam qne aquela regilío se desenvolva, colocando o Brasil na condição de
subdesenvolvimento, como garantia dos seus ativos financeiros nas discussões da dívida externa, como vai
ser discutido entre o Sr. Sarney e o Sr. Bush, lá no
Japão.
Creio ser isto, Sr. Presidente, da maisnlta gravidade.
Apresentei à Mesa requerimento de informações, que
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deverá ser encaminhado à Embaixada dos Estados Uni·
dos, sobre as constantes quedas de boeings, que estão
ocorrendo por falha das fábricas americanas. Gosta·
ríamos que o Congresso e outras instituições brasileiras
se organizassem para fiscalizar o motivo das falhas técnicas na fabricação dos boeings, americanos, até porque
fazemos uso deles. Vamos querer escutar da embaixada
americana se teremos permissão para fiscalizar a forma
de construção desses boeings, assim como eles querem
ter a permissão e a ousadia de ditar a forma como
devemos preservar o meio ambiente.

DOCUMENTOS OS QUAIS SE REFERE A
ORADORA:
Salvador, 23 de julho de 1987
Parcela: única
Valor: Cz$ 126.336,00
Destinatário:
Federação das Organizaçães Indígenas do Rio Negro
ManoelFernandesAloura
Caixa Postal, 3758
69000 - Manaus/AM
Nome do Projeto: Miniprojeto de Emergência
Prezados amigos,
Confirmamos a remessa de recursos através de depósito Instantâneo em c/c, em 14-7-87 do Banco Bradesco
S/A agência Centro - ManauslAM nominal ao Conselho Indigenista Missionário Norte I no valor de Cz$
126.336,00 (cento e vinte e seis mil, trezentos e trinta
e seis cruzados).
Solicitamos o envio do recibo correspondente, pois
esta é uma exigência do nosso serviço de contabilidade
e auditoria.
Esperamos receber, oportunamente, relatório de atividades e a devida prestação de contas. No envio da
prestação de contas à CESE, faça um breve histórico
dos pagamentos e evite anexar comprovantes (recibos,
notas fiscais, etc.). Estes devem continuar sendo parte
do seu arquivo e registro na sua contabilidade à disposição dos 6rgãos diretivos da entidade ou das instituições
financiadoras do trabalho, quando convier.
Queiram, por favor, devolver-nos a e6pia desta carta
com sua assinatura. Isto é uma confirmação de recebimento desta carta e confirmação do seu de acordo com
os nossos critérios de apoio.
Desejamos êxito no trabalho a que vocés se propõem.
Atenciosamente, - ilegível, p--Serviço de Contabilidade CESE.
Observações: Os itens "máquina fotográfica" e "Flash"
foram apoiados em Cz$10.000,00.

Sr. Presidente, a Assembléia Nacional Constituinte,
formada por brasileiros legítimos e também por brasi'~íros impatriotas, determinou a forma de preservação
do meio ambiente e deixou que a regulamentássemos
através de lei. Hoje, cauisticamente ou, quem sabe,
concluindo o trabalho que tínhamos dc fazer, o Deputado Gonzaga Patriota apresentou projeto de lei regulamentando o artigo que trata do meio ambiente.
Finalizando, Sr. Presidente, quero ressaltar o momento de agonia por que passa um irmão do ex-Deputado João Batista, do Pará, que, com a vida ameaçada, vem a este Congresso pedir socorro c fazer sua
denúncia, por não encontrar guarida no Governo daquele Estado.
Fica registrado também o alerta de que a sociedade
democrática, constituída neste Congresso Nacional,
empenha a sua solídariedade àqueles que realmente
lutam, àqueles que necessitam de reforma agrária, mas
sem a interfcrência de estrangeiros, que utilizam a ecologia, como utilizaram os índios, para meios inconfessáveis.
Muito obrigada, Sr. Presidente, (Muito bem! Palmas.)
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DIRETRIZES BRASIL NÇ' 4 - 1-1-10 "O"

Para: Orga"izaçócs Sociai5

~lission5.rliJ.s

no Br<lsil

1 - Como'resultado dos congressos realizados /leste c no
an.o passado, englobando 12 organiE.'lOOS cientificas dedicados ao estudos das populações minoritárids do mUIl
ao, ,.emitimos estas diretrizes,. por delegaç50 de poderes, com total unõ.nimidade de votos- menos um elos pre-
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sentes ao ~I Simposium Mundial sobre Dlvergéncias
Interétnicas na América do. Sul".

2 -

S&~ lideres deste movimento: aI Le Cornit~ Intcrnational de la Defens8 de l'Amazonie; bl Inter-funerican
Indian lnstit.ute; cl The International Ethnical Surviva1; di The lnternational Cultural Survival; e}
Horkgroup for Indinenous Affail-s; f) The Berna-Gcncve

Ethnical Insti.tute o este Conselho Coordennôor.
3 - Foram contemplados com diretrizeG especificas os se-

guintes paisos: Venezuela N9 1;

Colôn~ia

N9 2; Perú

N9 3; Brasil N9 4, cabendo a Diretriz N9 5 aos do-

mais paIses

dal~érica

do Sul.

DIRETIUZES
A - A runazonia Total, cuja.maior área fica no Brasil, mas
compreondendo também parte dos territórios vcnczuelano, - colonwinno ai peruano, é considerada por nós como
um patrimônio dai Humanidi:lde. A posse dessa imensa área .pelos.palses mencionados é meramente circunstancial, não só por decisão de todos os organismos presentes ao Simpósio corno tarnbém por decisão f j ) osúfica doa maia .de mil monlbroG que compõem DS diversos
Conselhoa de Defesa doa IndioG e do Meio ~nbic/lte.
B

~·t

nosso dever: defender, prevenir, impedir, lutar, in
Gistir, convencer, enfim esgotar touos os recursos
quo,.devida.ou indevidwücnte, possam redundar na dofosa, na 8cguranca, ·na preoervacão desoe imenso tcr.ritporio e dos sor.es hUltianos que o hi:lbitam e que são
patrimônio da humanidade e não patrimônio dos países
C\ljos territórios, pretcnBamentc, dizcin lhes perlenccr.

c -

~

-

gnosso deverl·impedir em qualquer caso a agressão
contra~.toda a área amazônica, quando ossa se caracterizar pela construção de estradas, campos de pouso,
.principalmento quando destinados a atividades de garimpo, barragens de qualquer tipo ou tamanho, obras
de .frontoira, civis ou rn"ilitares, tais como quurtéis,
estradas, limpeza de faixas, campos de pouso. .mil i ta_o
res e outros 9ue ~1gnifiquem a tentativa de modi[icac5cs ou do que a civilizaç~o chama de progresso.
~ nosso'~everl

manter a floresta amazônica e os seres
que nela vivem, como os indlos, os animais silveslres
e os clemcnlos ecológicos, no estado em que a natureza os deixou anles ·da chegada dos europeus. rora tanto, é nosso devor ovitllr a formaç5.o de p<1sl.agclls, fa-
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zcndas, plantações.e culturas de qualquer tipo que po'
sam sercoosideradas como agressão ao meio.
E - E nosso principal dever, preservar a unidade das várias nações indígenas que vivem no território amazõnico,'provavelmente há milênios. f; nosso dever evitar
o fraccion<illlcnto.do território dessas nações, princi.palmento por meio de.obras de qualquer nalureza, ta'1s
como;~ ~stradaspúblicas ou privad~sf ou ainda alarg~
nlen~o/:.por~liIUPCZa~Ou àesrnataloento, de faixas de fron
teira,'· conslrução::de campos de pouso em seus Lerritórios.~E nosso'dover:considerar corno meio nalural de
locomoção. em tais:áreas, apenas os .cursos d'áyua em
geral~ dosdo gu~.navcgãveiB. f; nosso dever permitir
apenas o tráfego com animais de carga, por· trilh.:JS n.:J
floresta, de prefercncia as .formadas pelo~ silvicolás.

F -

nosso. dever def1nlx:, marcar, medir, unir, expülldir,'
consolidar, independer por restriç50 de sober,10ia, as
~te~s oc~padü~.pelos indigcnas, co~sid~ran~o-ás sua~
·nações. t n05so·dever.promover· a rc~~nião das nações.
ind.Igenas. em -_uniõe's
de
...
.. nações, . da~cÍo-lhes .for;;;;-rur 1.:..
dic~.~efinida'fA:forma.juridicaa ser dada a tais na--::.---=1-.:-.-----:..:..-;....
..
ç6e~.inc~uiri.A;propriodado~a.tcrra,
que devcri compreender.~
o
::sOl?,<,o
;subsoio.e
tudo
que·
neles existir,
. , t·· .":
•
,- .
lanto:'em:
renováveis .'--como
...,.. • . ' forrn.a:de.;.recursos. .naturais
. ·0 . . . . .00----··---.000
não:írenovávoiEl.:I.~~nOSBO·dever preservar e cvi tar, . em'
car.á.t~r" de.:u.rgên91a;:~ até' que as nOvas nações estejam
'~~.
estxuturadas,~qualquer açao.de minera~ao, gnrimpagern,
con~~t~u·çãoYdo\)st;·aõas,.formação .de vilas, fazendas,
plant?ções de~q~alquer.natureza, enfim qualquer ação
dos 90vernoa .das:nações compreendidas no item 3.desta
}~

---_.~

-_.~.

~

~.'

.\~

"".,...-'.i(~----

G '- E: nosso .dtlV.erl:: a.pesguisa, .. a identificação e a forrnação~de lIdere~ que G~ .. unam

à nossa cauGa, gue é a sua
causa t nosso dever' principal transformar tais lideres em.l!deresnacionais dessas nações. t nosso dever
1dentif1car personalidades poderosas, aptus a dcícn;'
gualquer preço e que possam
ao mesmo tempo liderar os so.us comandados, zelh res-

de~.os.Gcus.direitos a

trições.
H - E: nosso dever excercer forte pressão junto às autoridades locais desse pais, para que não só respeitem o
nossb objetivo, ,mas o compreenda, apo~ndo-n6s em to~
das as nossas diret.rizes. E: nosso dever conseguir ·0
mais rãpido possivel emendas constitucionais no llras11,~ Venez~ela e Colômbia, para que os objetivos das-
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tas .. d.l.rOcI ... .::cS .saiam. garantidos por preceitos

COl1Sti-

tucionais.
I -

e nosso

dever garantir a preservação do terriL6rio da
Amazonia e de seus.habitantes aborígenes, para o seu
desfruto
pelas grandes civilizações
euro~~~~~, cujas
_ _ _ _- - o - - - .
- , - - - , , _ ..
áreas naturais estejam reduzidas a um limite crlLic:o.
~.

Para que as diretrizes aqui estabelecidas' sujam concratlzadas e cumpridas, com'base no acordo ycral ~e
julho passado, ~ preciso ter sempre em mente o scgui~
tel

a}. Ahgariar o maior número posslvel de silllp.:lt.izêlnLes,
princlpplmente entre pessoas ilustres, como é O C350
de. Gi1:berto Freire no Brap!l, 'bem como e 'pr illcipalmC'1l
te entro pollticos, soci6logos, antropólogos, gc6Logü!
autorid~do~ govornillnontais, ind1gonialu6 c outros
do
importunte 'influência, como é o ca(;o de jornalistas c'
seus veiculoG de .imprensa. Cndá sillipati22111le ueve. ser
instruido para guo consiga 'mais 10, esses 10 e cada UI
deles mais 10 e a'ssim sucessivamente, até forH\uH\os' um
corpo.do simpatizantes de grande valor.
b}'Maxirnizar,'na medida do po-sÍvel, a carga de 1nfo1'
maçõos, ..pcrfeiçoar o Centro Ecumênico d'; lJoculricnln-

ção e, a partir dele, alimentar

os

palses e seus veí-

cuIoo de divulgação com tod<J. sorte de inforlll.:lçõÇ>s.
Enfatizar.o lado humano, sensivel das comunicações.
pe;mitindo que o objetivo bãsico pctman~ça embutido
no boj~ da comunicação, evitando discussões em torno
do terna. No caso dos palses abrungidos por estas diretrizes, é preciso levar em consideração a pouca cu1
tura de seus povos, a POUCil perspicácia cJe [;('U!> poJ íticos ávidos por_votos que a,~~E~i~~~Lerú ~~_~pu~
dância.
c)

d) Criticar todos 6s atos governamentais e de autori-

dades em geral, .de tal modo que nosso ideal continue
presente em todos os veiculos de COl:1ul.'cncüo dos paí~es amazônicos, ,principalmente do Brasil, sempre que
ocorra .uma agressão à 1\ll13zonia e às BUa.S populações
indIgcnas.
a ler os povos indigcnas, em suas
determinação, :audácia;'.valcntia e até um pouco de 'espirito a-

e} Educar e

ensin~r

linguas,matcrnas,~incutindo-lhescorag~n,

gressivo, para que aprendam a defender os seus direitos. E preciso levar em consideração que os im] 1<JC'II<lS

Fevereiro de 1989

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

desses países e50 npáticoe, ...6ubnutrid.?G_.c.. pre~i~os..9..::
t prccieo quà eles, vejam o homem br'anco como um iniltii
go·pcrmanente, .nio somente dele, indio, mas lambóm do
sistem~.ccológico.da Amazônia. ~ preciso. despertar al
gUM orgulho que o Indiotcnha dentro de sí. tprcciso
.J r·
que.o .Indlo veja e t~nba conci~ncia de que o mission5
"

rio i.a 6nica

salva~âo.

f)· ~ prociso infiltrar missionãrios e contratados, i~
alusivo não ro~igiosos,. em .todas as naç6eo indígcll<lS.
Aplicar. o.Plano.do. Base das Missões, que se coaduna
com~a:presçnte Diretriz c, dentro do mesmo, a ~osiç~o
dos,nossos.bomcns-cm todos os setores da atividad~
pública, .é .muito:lIuportante para viabilizar estas di:retrizos.
~

preciso reunir as associações de antropologia,
e outras.em to~no do problema, de tal ma,
neira que 'sempre ~ue necessitemos de assessoria, te-

g)

sbciologi~

~hamos

essas associações ao nosso lado.

h) ~ preciso insistir no concei~o de ~tnia, para gue
desse modo seja despertado o instinto natural da segregação/ do orgulho de pertencer a wna nobreza étnicà, da consciência de ser melhor do que o homem
branco.
~ preciso confeccionar miJpiJs, para delimi I ilr . üs
nações dos.indlginas, sempre maximizando as áreas,
sempre pedindo três ou,quatro VCZê!S mais, sempre reivindicando a devolução da terra'do indio, pois tudo
pertencia a ele •• Dentro dos territórios dos índios
deverão permanecer todos oa recursos que provogt!em b
desmatamento, buracos, a presença de máquinas pertencentes .no homem branco. Dentre esses recursos, Go5 ',inai!
importantes .são as. riquezas' mine:r~lis, gue devell\ ser
consideradas como'reservas cstratégic~s das nações,
a serem'exploradas oportunamente.

i)

j} S preciso lutar,·com. todas as forças pelo H'lorno

da

~ustiça.

O quo pertenceu ao indio deve ser devol-

vido ao indlo, para que o esbulho seja con'pcll5rJcJO com
peDadas indenizaçõos. Uma estrada dcsàtivada jã ocasi
nou, o prejuizou com desmatamento c morte de' anima.i.s.
Qma mina. já causoupre~u!zos c~n buracos e poluição,
por6ro o prejuizo maior foi como mineral que foi fur~
tado do.indio~~O~ilndiog nio devém aceitar construçõc_
ci~io

feitas.polo homDm branco, eles devem preservar
a: Dua cultura, tradição e seus costUmeo a qualyucr
preço.
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a Emenda Provisória n' 37, que, em seu art. 3', determina o seguinte:

dentrQ de 30 dias da~data.do recebimento desta e estará
sujeito a Norma Gen. 79-7.

"Art. 3' O art. 16 da Medida Provisória n' 32,
de 15 de janeiro dc 1989, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 16. Os saldos devedores dos contratos
celebrados com entidades do Sistema Financeiro
da Habitação - SFH, lastreados pelos recursos
das cadernetas de poupança, serão corrigidos de
acordo com os critérios gerais previstos no art. 17
desta medida provisória, observando-se, em relação às prestações, o princípio da equivalência salarial. "

VII - O Gndcreço. continuará sendo mant.ido sob a senha
t1GOTLIEB",' principa1Irlente por causa dos colombiêl.nos.

t

o que foi decidido.

(asso ileg.) -

ileg.) - H. V. llobberg

(asso

S. B. Sarouelson

----------------------------------------------------NADA MAIS constava
com esta
DOU FE.

que devolvo junto
conforme e assino.

traduç~o,

são

o Sr•.José Lourenço -

Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação, como Líder do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) a palavra o nobre Deputado.

Tem

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PFL - BA...Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, inicialmente desejo cumprimentar V. Ex', em meu nome pessoal e em nome
do nosso partido, por vê-lo presidindo os trabalhos da
nossa Casa, o que é uma honra para a Câmara dos
Deputados e para o PFL.
Em seguida, quero comunicar a V. Ex' c à Casa fatos
que estão ocorrendo no meu Estado, mais precisamente
no Município de Tucano, onde foi assassinado o ViccPrefeito, Waldir de Santana, do nosso partido. E o
faço também em nome do Deputado Luís Eduardo Magalhães, representante deste Município na Câmára dos
Deputados. Todos nós reclamamos providências do Sr.
Governador do Estado, que se diz um grande democrata, que denominou a sua administração de governo
da liberdade, da democracia etc. O crime foi praticado
por um membro do PMDB, ligado a S. Ex', um senhor
conhecido como "Maroto" - o nome já identifica que
coisa boa não deve ser - mas, até agora, decorridos
oito dias desse crime em que morreu assassinado o Vice·
Prefeito do nosso partido, nenhuma medida foi tomada
pelas autoridades estaduais.
Diante disso, Sr. Presidente. em nome do nosso partido e dos direitos humanos, tão apregoados, proclamados e defendidos nesta Casa do Congresso Nacional,
e que na verdade defendemos dentro daquilo que consideramos o direito básico de convivência democrática
entre todos os cidadãos deste País, faço um apelo ao
Ministro da Justiça Oscar Dias Correira no sentido de
que determine à Polícia Federal que apure esses fatos
- já que a polícia do meu Estado não o faz - ê puna
o criminoso ou os criminosos. É inaceitável que, numa

sociedade moderna e democrática como é hoje a saciedaqe brasileira, ainda ocorram crimes desse tipo.
E este o protesto que queremos deixar registrado,
ao tempo em que, mais uma vez, saudamos V. Ex'
O Sr. Lysâneas Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação, como Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) a palavra o nobre Depuadn.
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Tem

O SR. LYSÂNEAS MACIEL (PDT - RJ. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
uma vez mais, vai-se revelando o caráter profundamente autoritário das chamadas medidas provisórias 'que
vêm sendo tomadas pelo Governo Federal. Muito a
propósito, convém lembrar que essas medidas foram
tomadas no recesso do Congresso para que este não
as discutisse. Agora, Sr. Presidente, surgiu um fato da
maior gravidade, e não cremos que possa ser atribuído
unicamente ao açodamento e à leviandade com que
essas medidas têm sido tomadas.
Na CPI da corrupção, no Senado Federal, interpelamos o Sr. Consultor-Geral da República e verificamos, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,"que S. Ex',
usando das atribuições de advogado, mesmo antes de
ser indicado para aquele posto, através de manobra
que o fez o consultor jurídico mais caro da História
desta República, conseguiu estabelecer que crêditos teriam correção monetária enquanto débitos não, beneficiando a Delfin financeira e várias outras companhias.
Agora, através da Medida Provisória n" 32, de 15 de
janeiro de 1989, foi definido que os débitos rurais seriam
excluídos da correção monetária, mas os créditos relativos à caderneta de poupança e outros, como os vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação. seriam mantidos com essa correção monetária. Doze dias depois,
Sr. Presidente, Srs"e Srs. Deputados, em 27 de janeiro,
portanto, após curtíssimos espaço de tempo, foi editada

Excluíram-se, com mão de gato, os débitos dos grandes latifundiários deste País. Isso pode resultar num
prejuízo de 2,5 bilhões de dólares, apesar do caráter
provisório dessas medidas. Verifica-se que isso talvez
tenha saído da inspiração do mesmo consultor jurídico,
que emite medidas provisórias, atentando sempre para
o interesse dos grandes proprietários e dos grandes devedores, excluindo essas .parcelas de correção monetária. Ora, a Medida Provisória n' 37 teve esse caráter
de corrigir medida que havia sido emitida anteriormente, no dia 15 de janeiro de 1989, exclusivamente para
beneficiar. Observem, nobres Deputados, a mímica
processual, o gestualde empulhação que é feito atravês
dessas medidas emitidas pela Presidência da República:
doze' dias depois de emitida uma medida provisória,
emite-se outra, corrigindo aquela e excluindo os grandes
devedores. Qual é o prejuízo que isso vai trazer à Nação? É por isso que vimos aqui o Presidente da UDR
rejubilando-se pela aprovação da Medida Provisória n'
32. Isso é verdadeiramente uma impunidade, semelhante àquela concedida à Delfin e a outras instituições
financeiras, nascidas da inspiração do mesmo Consultor-Gerai da República. São bilhões de dólares de prejuízos, e quem paga, naturalmente, é o povo.
Sr. Presidente, tudo isso mostra o caráter de ligeireza,
de leviandade e impunidade com que foram propostas
essas medidas provisórias. Daí requeremos a atenção
do Congresso Nacional, a fim de se evitar um grande
prejuízo e também que a UDR e os grandes devedores
se rejubilem e apliquem nas especulações financeiras
O dinheiro que é subtraído do povo brasileiro.
A SI"' Lurdinha Savignon - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma comunkação, como Líder do PT.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) a palavra a nobre Deputada.

Tem

A SRA. LURDINHA SAVIGNON (PT - ES. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, é com profunda tristeza que, ao assomar esta
tribuna pela primeira vez, o faço para falar da morte
de um amigo e companheiro trabalhador rural. Trata-se
de Francisco Domingos Ramos, Presidente do Sindieato
dos Trabalhadores Rurais de Pancas, Espírito Santo,
tocaiado e abatido com vários tiros no dia 5 de fevereiro
de 1988 pela sanha assassina dos inimigos da reforma
agrária.
O que é mais triste ainda, Sr. Presidente, é que os
acusados deste crime continuam impunes. O fazendeiro
José Mílton Breda e o pistoleiro Sebastião Barbosa Rodrigues foram inocentados pela Justiça e hoje andam
livres, como se nada tivesse acontecido.
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, quero deixar
registrada aqui minha preocupação com fatos dessa natureZa. A cada dia cresce a revolta e a indignação no
seio da sociedade brasileira contra a impunidade que
reina em nosso País. Aqueles que detêm o poder econômico e estão sob a proteção do Governo podem cometer
os mais hediondos crimes, seja contra a pessoa humana,
seja contra os cofres públicos, na certeza da impunidade
garantida. Dessa forma, a classe oprimida não terá outra
alternativa para se defender dos poderosos senão fazer
justiça com as próprias mãos. Esta é a saída que o
Governo está apontando para o povo brasileiro.
Prova evidente dessa indignação foi o ato público
contra a impunidade dos assassinos de Francisco Domiogos Ramos e de solidariedade à sua família e a
companheiros igualmente perseguidos. realizado na cidade de Pancas, no dia 11 próximo passado, que contou
com a participação de aproximadamente cinco mil pessoas. Neste ato, ao qual estive presente, a multidão,
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sedenta de justiça, se comoveu com as palavras da viúva
de Francisco, ao concitar todos a não esmorecerem e
continuarem a luta por uma reforma agrária que faça
justiça no campo e pelo fortalecimento do sindicalismo
livre e conseqüente. Foi uma demostração de união,
de determinação e de consciência de um povo que luta
pela dignidade e pelo amor à vida.
Neste País, de tanta gente sem terra e tanta terra
sem gente, a violência tornou-se a arma da classe rural
abastada e reacionária para manter intocáveis seus privilégios. Só no ano passado, 145 trabalhadores rurais foram barbaramente assassinados pelo latifúndio.
A ausência de uma reforma agníria em nosso País
tem levado aqueles trabalhadores rurais que não aceitam a submissão às regras impostas pelo latifúndio a
procurarem inevitavelmente os grandes centros urbanos, aglomerando-se como podem nas periferias das
cidades, em condições subumanas, desmotivados para
o trabalho e marginalizados pelo mercado de trabalho.
A migração interna campo-{;idade já atingiu o índice
de 70% nos últimos anos. Os dados oficiais atestam
a estupidez desse modelo econômico. Cerca de 80%
dos trabalhadores rurais não têm sequer carteira de
trabalho assinada. A luta por uma reforma agrária, do
ponto de vista de quem trabalha na terra, tornou-se
a mais urgente, dentre as demais lutas da classe trabalhadora.
De que adianta o Sr. José Sarney anunciar com tanta
euforia, em cadeia de rádio e de TV, para um País
de famintos e maltrapilhos, que a safra de grãos do
Brasil será este ano de 72 milhões de toneladas, se
somos o sexto País do mundo em desnutrição infantil?
Se cerca de 51 % das famílias miseráveis se encontram
na zona rural e mais de 64% dos trabalhadores rurais
trabalham sem remuneração? Se 35% das famílias têm
renda equivalente a meio salário mínimo? Se 15% das
famílias com 114 do salário mínimo vivem em estado
de miséria?
•O Brasil é o País, dentre os mais países do Terceiro
Mundo, que apresenta um dos quadros mais cruéis de
miséria e desumanidade, onde os 50% mais pobres têm
aéesso apenas a cerca de 13,6% da renda, enquanto
que o 1. % mais rico tem participação praticamente igual,
13,13%.
O mais trágico acontece com as crianças: cerca de
53,1 % estão em estado de estrita pobreza. Mais da
metade da população não tem luz elétrica, mais de 71 %
não possuem canalização interna de água, mais de 85%
não 'dispõem de escoadouro adequado, 65% não dispõem de filtro e mais de 79% não têm geladeira.
É com esse Brasil de miseráveis que o Governo da
Nova República insiste em continuar o pagamento de
uma dívida que já está paga, com pacotes econômicos
que arrocham ainda mais os salários e condenam a classe
trabalhadora ao obscurantismo e ao desespero.
Apesar de tudo isso, estamos firmes e mais do que
nunca com a esperança acesa de quc essa classe sofrida,
espoliada por uma minoria, saberá trilhar o seu caminho
pela libertação, pois a fé e a coragem sempre foram
ingredientes dessa luta que avança a cada dia rumo
à justiça social.
Finalizando, Sr. Presidente, como recém-chegada a

esta Casa, quero dizer que desejo participar intensamente da luta pela conscientização da classe trablhadora
e pela organização do nosso povo contra esse estado
de coisas. Concito esta Casa a cumprir realmente o
seu papel de defensora do povo brasileiro, na construção de um país livre e soberano. (Palmas.)

o Sr. Maurílio Ferreira Lima - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma comunicação, como Líder do
PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) a palavra o nobre Deputado.

Tem

O SR. MAURÍLIO FERREIRA LIMA (PMDB PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, esta é a última vez, neste ano legislativo,
que subo a esta tribuna para falar em nome da liderança
do PMDB.
Tenho sido sistematicamente vice-líder do meu partido desde o momento em que nossa bancada escolheu
o ex-Deputado Pimenta da Veiga como seu líder. Fui
vice-líder de S. Ex', do Deputado Luiz Henrique e do
Deputado Ibsen Pinheiro. Porém, no momento em que

conscientemente decidi apoiar para a Presidência da
República um candidato que não pertcnce às hostes
do meu partido, já que meu apoio à candidatura do
Deputado Luís Inácio Lula da Silva à Presidência da
República é uma posição hoje clara e notória, não só
no meu Estado como no Brasil, não me sinto à vontade
para continuar integrando o ~olégio de vice-líder do
PMDB.
Este não é um gesto fácil para mim, SI. Presidente,
Srs. Deputados, pois o PMDB é como se fosse minha
casa. Fundei o MDB em 1966. Menino ainda, fui eleito
pelo povo de Pernambuco Deputado Federal pelo antigoMDB.
Perdi o meu mandato e fui esbulhado dos meus direitos políticos, cassados pelo regime militar, por dez anos.
Mas no período em que vivi no exílio sempre reclamei
a minha militância e a minha participação nO MDB.
Quando voltei ao Brasil, após a anistia, em 1979,
meu primeiro gesto foi reintegrar-me ao moribundo
Movimento Democrático Brasileiro que, naquele instante, sofria outra agressão do regime militar. A nossa
agremiação estava impossibilitada de manter a sua sigla
em função de casuísmo que impunha às agremiações
políticas a designação de partido. Assim mesmo pude
regressar legalmente ao MDB. No momento em que
se organizou o PMDB, mais uma vez percorri todos
os municípios que, muitos anos atrás, antes de ir para
o exílio, havia percorrido para fundar o Movimento
Democrático Brasileiro.
A primeira vez subi aO palanque para falar contra
o meu partido ocorreu na última eleição municipal em
Pernambuco, na cidade de Igarassu, uma das mais prósperas e importantes do Estado. O PMDB tinha como
seu candidato naquela cidade um cidadão conhecido
em Pernambuco como tranbiqueiro e ligado a falcatruas. E muito pior do que isso, na companha para
a eleição de Miguel Arraes de Alencar, na luxuosa cobertura em que habita na praia de Boa Viagem ostenta·
va-se a bIlndeira do candidato José Múcio e que era·
avistada eln toda a extensão daquele local.
Foi este 'candidato que defendeu a legenda do meu
partido na cidade de Igarassu. Pela primeira vez, naquele pleito, realizado em novembro passado, subi num
palanque diferenciado do partido. Tive inclusive quase
que um choque emocional, porque me encontrava em
um palanque que não era o do meu partido.
Talvez a mesma situação esteja ocorrendo agora,
quando deixo a vice-liderança do PMDB, sem, no cntanfo, deixar as hostes do partido. A trajetória do MDB .
e do PMDB é quase a trajet6ria da minha vida.
O MDB surgiu pelas mãos do regime militar para
compor a farsa de um pretenso quadro democrático.
Lembro-me inclusive de que o Mal. Castello Branco,
com as exigências que fez de um determinado número
de deputados e senadores para que um partido político
pudesse ser organizado, fixou um número tal de senadores que inviabilizava a formação de várias agremiações. O MDB -lembro-me bem - só pode ser organizado a partir do momento em que o ditador de ocasião.
'0 Mal. Castello Branco, chamou um senador de Pernambucà e trocou a assinatura dele por um canal de
rádio e televisão da cidade de Salvador, Bahia.
Assim surgiu o MDB, legenda dos que combatiam
o regime militar e não tinham outra opção de inscrição.
Recordo-me de que, em 1966, ao lado de Oswaldo Lima
Filho, que comandava o partido naquela ocasião. fazíamos as campanhas políticas nas condições mais difíceis.
Coronéis arbitrários, como Ibiapina e Bandeira, de
triste memória e responsáveis pela repressão no meu
Estado, utilizavam jipes e caminhões do Exército contra
os poucos que se aventuravam a ouvir os comícios do
MDB.
Naquela época a nossa legenda dispunha de menos
votos do que o número de votos brancos c nulos. Isto
ocorreu em 1970, quando já me encontrava no exílio.
Foi somente em 1974 que a opinião pública brasileira
resolveu resgatar do arsenal da ditadura a legenda do
MDB, para transformá-la no instrumento privilegiado
de luta pela democracia. Foram os tcmpos heróicos
do MDB, com a anticandidatura de Ulysses Guimarães,
e a luta pela anistia e pela Assembléia Nacional Constituinte. Naquele período o nosso partido dispunha do
apoio do Brasil sadio, da opinião pública urbana, dos
sindicatos, das intelectualidade e dos artistas.
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Neste momento, a opção. que faço por uma candidatura fora dos quadros da minha agremiação é coerente
com o meu passado e a minha conduta política, porque
sempre agi, no meu País, vinculado às lutas populares,
às lutas dos grandes centros urbanos. E, não tendo
o meu partido mais discurso para o Brasil urbano, volto
ao Brasil sadio, e este se encontra numa direção oposta
àdoPMDB.
Quero saudar os companheiros que ficam, sobretudo
aqueles que ainda acreditam na recuperação da legenda.
Quero desejar a todos eles boa sorte nesta luta. Tenho
certeza de que me encontrarei com muitos companheirOs que continuarão na trincheira do PMDB em outras
lutas populares no Brasil.
Continuarei vinculado ao partido em Pernambuco,
como membro do seu Diret6rio Nacional, como delegado à sua Convençao Nacional e até porque ontem
a bancada federal do meu partido reuniu-se e ratificou
uma decisão que já tínhamos tomado em Pernambuco,
qual seja de que cada integrante da bancada terá inteira
liberdade para escolher o candidato a Presidente da
República que bem lhe aprouver, mesmo fora dos quadros partidários, Permanece, entretanto, a nossa unidade no Estado de Pernambuco.
Ao sair daqui, comunicarei ao Líder do meu partido,
Deputado Ibsen Pinheiro, a minha decisão. Já comuniquei ao coordenador da minha bancada no meu Estado que não aceito ser reconduzido à Vice-Liderança
do PMDB, em coerência com a posição que assumi
de apoiar a candidatua do Deputado Luiz Inácio Lula
da Silva para Presidente da República.

Durante o discurso do Sr. Maurílio Ferreira Lima
Sr. Inocêncio. Oliveira, I' Vice-Presidente deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Arnaldo Faria de Sá supleme de secretário.
O

o Sr. Ottomar Pinto - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação, como Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Tem
a palavra o ~obre Deputado.
- O SR. O'ITOMAR PINTO (PMDB - RR.) - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, inicialmente quero congratular-me com V. Exa. pela sua eleição ontem, memorável pleito nesta Casa, e também por estar presidindo
os trabalhos da Casa nesta primeira sessão do ano legislativo.

o SR. PRESIDENTE (Arnaldo Farfa de Sá) ...,. Eu
fico hemado por ter a oportunidade de conceder a palavra a tão brilhante Deputado.
O SR. O'ITOMAR PINTO - Sr. Presidente, há cerca
de sete, oito anos, em Roraima surgiu uma área de
garimpagem de extraordinária potencialidade. Todo o
povo brasileiro conhece o tremendo potencial minerador, a extraordinária vocação mineradora de Roraima.
Depois de trabalharem e tirarem muito ouro dessa região, depois da atividade mineradora se encontrar em
seu ápice, os garimpeiros foram removidos dessa área
pela Funa! e pela Polícia Federal. Foi uma remoção
flenosa, poi~ os garimpeiros tiveram que andar semanas
seguidas pela mata, sem o menor apoio. Alguns deles

inclusive não resistiram à travessia e sucumbiram na
jornada de retorno, porque a aviação que os apoiava
foi completamente desmobilizada naquela região.
Pois bem, há cerca de um ano e meio nova atividade
de garimpagem estabeleceu-se em Roraima, na sua região Oeste. Toneladas de ouro foram retiradas dos leitos
dos rios, dos grotões, da terra firme, enfim, de todas
as áreas que compreendem aquele enorme quadrilátero
aurífero e diamentífero da região oeste de Roraima.
Cerca de trinta mil garimpeiros de todos os quadrantes
do Brasil lá se encontram engajados na atividade febril
de retirar do solo generoso de Roraima os minérios
que irão prover as necessidades básicas de suas famílias.
Agora lemos na imprensa que o Governo e a Funai
se dispõem a promover a retirada brutal desses homens
daquela região, sob o pretexto de que se tratá de ,írea
indígena. Sabemos que na delimitação das áreas indígenas daquela região existem diversos segmentos não
compreendidos nos limites dos espaços territoriais destinados aos índios Yanomami que ali vivem. Portanto,
querem remover brutalmente os garimpeiros da região,
que hoje respondem por um explosivo surto de desenvolvimento econômico em todo o Estado de Roraima.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Fevereiro de 1989

Sexta-feira 17

137

----------------------

Aliás, as atividades comerciais exponcncializaram-se,
porque a circulação de dinheiro é extraordinára em
razão do fluxo de recursos obtidos com a extração mineral. Pretende-se, de maneira brutal, repito, retirar esses
homens daquela região. O que me constrange, sobretudo, é o pretendido engajamento das Forças Armadas
na tarefa inglória de remover brasileiros que trabalham
e estão realizando algo valioso e valoroso em prol do
enriquecimento de nosso País. Querem retirá-los de
uma região, de afogadilho, sem uma análise mais profunda do problema, quando deveriam procurar salvaguardar os interesses dos índios, e, ao mesmo tempo,
nã9 violentar os interesses dos garimpeiros.
E importante salientarmos que não haverá força humana capaz de coibir, por muito tempo, a ausência
dos garimpeiros naquela região. Isto porque sabem eles,
em Boa Vista, no Mucajaí e em outras cidades de Roraima, que a cento e cinqüenta, duzentos quilômentros
a oeste de onde moram existem imensos e valiosíssimos
recursos minerais. O ouro é abundante, oferecendo-se
nos vales dos rios e dos grotões, tornando impossível
conter esses homens. Manifesto aqui minha inconformidade com o envolvimento do Exército e da Força
Aérea nessa tarefa. A propósito, há pouco mais de
cem anos, em 1887, numa reunião no Clube Militar,
Benjamim Constant cunhou a frase de que "o Exército
não serviria de capitão-do-mato". E mais ainda: naquela memorável sessão do Clube Militar, enviou sua diretoria um ofício à Princesa Isabel, então Regente do
Brasil, solicitando que fosse dispensado o Exército da
missão vexatória de capitão-do-mato.
Se. Presidente, Srs. Deputados, o envolvimento militar na remoção dos garimpeiros, em Roraima, representa um retrocesso na missão nobilitante das Forças
Armadas. Quero ainda, ao encerrar, lembrar uma frase
de Deodoro, proferida também no recuado ano de 1887;
"O Exército é para a guerra leal; para outros afazeres
que necessitem de força armada há a polícia."
O Sr. Oswaldo Lima Filho - Se. Presidente, peço
a palavra para uma comunicação, como Líder do
PMDB.
.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Tem
a palavra o nobre Deputado.
O SR. OSWALDO LIMA FILHO (PMDB - PE.
Sem revisão do orador.) - Se. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, apresentei hoje à Mesa requerimento no
sentido de que seja destinado o Grande Expediente
do próximo dia 22, ou de outro dia designado pela
Mesa, para uma homenagem à memória do sindicalista
Francisco Mendes, assassinado na cidade de Xapuri,
no Acre, no dia 28 de dezembro de 1988. Justifico a
medida com as seguintes palavras:
"Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos
Deputados,
Requeremos a Vossa Excelência, ouvido o plenário,
seja destinado o Grande Expediente do próximo dia
22 de fevereiro a uma homenagem à memória do sindicalista Francisco Mendes, assassinado na cidade de Xapuri, no Estado do Acre, em 28 de dezembro de 1988.

Alves de Campina Grande - Paraíba, Deoclaúdio Pereira da Silva de Passira - Pernambuco, e os advogados
Djalma Raposo, de Goiana - Pernambuco, Evandro
Cavalcanti, de Surubim - Pernambuco, Paulo FonteUe
e Jão Batista, de Belém do Pará, todos representando
uma vergonhosa série de crimes cometidos por latifundiários, numa escalada de violência seletiva, destinada
a conter a marcha invencível dos camponeses pela reforma agrária.
Brasília, 15 de fevereiro de 1989."
(Seguem-se assinaturas.)

Sá - PL; Oswaldo Almeida - PL; Roberto Jefferson
-PTB; Ronaldo Cezar Coelho - PSDB.

Minas Gerais
Aécio Neves - PMDB; Álvaro Antônio - PMDB;
Carlos Mosconi-PSDB; Hélio Costa- PMDB; Ibrahim Abi-Ackel- PDS; José Santana de Vasconcellos
- PFL; Luiz Leal- PMDB; Marcos Lima - PMDB;
Mário Bouchardet - PMDB; Mário de Oliveira PMDB; Oscar Corrêa - PFL; Paulo Almada PMDB; Roberto Brant - PMDB; Rosa Prata PMDB; Saulo Coelho - PFL; Sérgio Naya - PMDB;
Ziza Valadares - PSDB.

VII - ENCERRAMENTO

São Paulo

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) -Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

Airton Sandoval- PMDB; Caio Pompeu - PSDB;
Del Bosco Amaral- PMDB; Delfim Netto - PDS;
Dirce Tutu Quadros - PSDB; Ernesto Gradella PT; Felipe Cheidde - PMDB; Gumercindo Milhomem
- PT; João Rezek - PMDB; José Camargo - PFL;
José Maria Eymael- PDC; José Serra - PSDB; Leonel Júlio - PTB; Maluly Neto - PFL; Mendes Botelho
- PTB; Paulo Zarzur - PMDB; Ralph Biasi PMDB; Robson Marinho - PSDB; Samir Achôa PMDB; Tideide Lima-PMDB.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Acre
Geraldo Fleming - PMDB; Narciso Mendes - PFL;
Osmir Lima - PMDB.

Goiás

Amazonas
Carrel Benevides - PTB; Eunice Michiles Ézio Ferreira - PFL.

PFL;

Pará
Ademir Andrade - PSB; Fausto Fernandes PMDB; Fernando Velasco -PMDB.
Tocantins
Edmundo Galdino - PSDB; Freire Júnior PMDB.
Maranhão
Albérico Filho - PMDB; Joaquim Haickel PMDB; Onofre Corrêa - PMDB; Sarney Filho - PFL;
VIctor Trovão - PFL; Vieira da Silva ~ )lDS.
'.,.
CeariÍ"- .' ,.,
Carlos Virgílio - PDS.
Paraíba
Agassiz Almeida - PMDB; José Maranhão PMDB; Lucia Braga - PFL.
Pernambuco
José Mendonça Bezerra - PFL; Osvaldo Coelho PFL; Ricardo Fiuza - PFL; Roberto Freire - PCB.
Alagoas
Vinicius Cansanção - PFL.
Bahia
Domingos Leonelli; Francisco Benjamim - PFL;
João Carlos Bacelar - PMDB; Luiz Vianna Neto PMDB; Marcelo Cordeiro - PMDB; Nestor Duarte
-PMDB.

Justificação

Espfrito Santo

O homicídio do sindicalista Francisco Mendes, após
públicas e repetidas denúncias das ameaças que lhe foram feitas, veio culminar centenas de crimes praticados
nos últimos anos em conflitos pela posse da terra, nos
quais foram sacrificados sindicalistas, posseiros, camponeses, advogados sindicais e sacerdotes, como os padres
Jão Bosco Penido Bournier, Rodolfo Lunkenbein e J 0simo Tavares, dirigentes sindicais COmo Elói Ferreira,
de São Francisco - Minas Gerais, Margarida Maria

Lezio Sathler-PMDB; Pedro Ceolin -PFL; Rita
Camata - PMDB; Rose de Freitas - PSDB.

lturival Nascimento - PMDB; João Natal- PMDB;
José Freire - PMDB; Lúcia Vânia - PMDB; Luiz
Soyer - PMDB; Tarzan de Castro - PDC.
Mato Grosso
José Amando - PMDB; Júlio Campos - PFL; Rodrigues Palma - PTB.
Mato Grosso do Sul
Ivo Cers6simo - PMDB; José Elias Dias - PFL; Saulo Queiroz - PSDB.

PTB; Levy

Paraná
Airton Cordeiro - PFL; Alarico Abib - PMDB;
Antônio Veno - PFL; Borges da Silveira - PMDB;
Jacy Scanagatta - PFL; José Carlos Martinez PMDB; Jovanni Masini - PMDB; Mattos Leão PMDB; Max Rosenmann - PMDB; Nilso Sguarezi
- PMDB; Renato Bernardi - PMDB; Renato Johnsson - PMDB; Santinho Furtado - PMDB; Sérgio
Spada - PMDB; Waldyr Pugliesi - PMDB.
Santa Catarina
Francisco Küster - PSDB; Ivo Vanderlinde PMDB; Renato Vianna - PMDB; Walmor de Luca
-PMDB.
Rio Grande do Sul
Carlos Cardinal - PDT; Erico Pegoraro - PFL;
Luís Roberto Ponte - PMDB; Nelson Jobim PMDB; Rospide Netto - PMDB; Tarso Genro - PT;
Telmo Kirst- PDS.
Roraima
Alcides Lima - PFL.

Rio de Janeiro

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) ~ Encerro a sessão, convocando Sessão da Câmara dos Deputados, para a próxima segunda-feira, dia 20, às 13:00
horas, com o seguinte

Aloysio Teixeira - PMDB; Álvaro Valle - PL;
Arolde de Oliveira - PFL; Artur da Távola - PSDB;
Doutel de Andrade - PDT; Edmilson Valentim PC do B; Gustavo de Faria - PMDB; Jorge Leite
- PMDB; José Carlos Coutinho - PL; José Luiz de

Trabalho das Comissões.
Encerra-se a Sessão às 17 horas e 25 minutos.
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