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1- ATA DA 55' SESSÃO DA 4' SES
SÃO LEGISLATIVA DA 48' LEGISLA
TURA EM 16 DE MAIO DE 1990.

I - Abertura da Sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da ses

são anterior
m - Leitura do Expediente

PROJETOS A IMPRIMIR

Projeto de Lei n9 1.024-A, de 1983 (Do
Sr. Floriceno Paixão) - Revoga o artigo
7" da Lei n9 6.309, de 15 de dezembro
de 1975, que altera a organização do Con
selho de Recursos da Previdência Social,
e dá outras providências; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redaçã~~ pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa; e, da Co
missão de Seguridade Social e Família,
pela aprovação.

Projeto de Lei n9 2.145-B, de 1989 (Do
Poder Executivo) - Mensagem n' 175/89
- Dispõe sobre a organização e o funcio
namento do Conselho de Defesa Nacional
e dá outras providências; tendo pareceres:
do. Relator designado pela Mesa em subs
tituição à Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação, pela constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa; e
do Relator designado pela Mesa em subs
tituição à Comissão de Defesa Nacional,
pela aprovação com emendas. Pendente

.de pareceres das Comissões às emendas
de Plenário.

Projeto de Lei n9 3.073-A, de 1984 (Do
Sr. Floriceno Paixão) -'Acrescenta dis-

positivo à Lei n9 2.004, de 3 de outubro
de 1953, determinando o monopólio da
União na distribuição dos derivados de
petróleo; tendo parecer, da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
inconstitucionalidade.

Projeto de Lei n9 4.788-B, de1990 (Do
Pqder Executivo) - Mensagem n9 340/90
- Define crimes contra a administração
tributária, de abuso do poder econômico
e dá outras providências; tendo pareceres
da Comissão de finanças e Tributação,
pela aprovação do projeto e das emendas
de Plenário n9s 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,
12, 15, 16, 18, 22 e 26; pela aprovação
com subemeqdas, das de n9' 6, 20 e 21;
pela rejeição d.as de nOS 2, 11,13, 14, 17,
19,23, 24.e 25; e, do Relator designado
pela Mesa em substituição à Comissão de
ConstituÍção e Justiça e de Redação, pela
aprovação do projeto e das emendas n"
1,5, 6, 7, 8, 9, 10, 13,24, na forma de
Substitutivo; pela rejeição das de n'S2,
11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, e 23; e,
pela prejudicialidade das de n'S3, 4, 20,
21,22,25, e 26. Pendente de parecer da
Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio ao Projeto e às emendas de Plená
rio. Pendente de parecer das Comissões
de Economia, Indústria e Comércio e
de Finanças e Tributação ao Substitutivo
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação.

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Lei n·.4.939, de 1990 (Do
Sr. Cunha Bueno) - Altera o artigo 18

da Lei n' 7.839, de 12 de outubro de 1989,
permitindo a utilização do FGTS para
compra de imóvel rural.

Projeto de Lei n' 4.955, 'de 1990 (Do
Sr. Paulo Paim) - Obriga as empresas,
com mais de 10 (dez) empregados, a for
necer e subsidiar refeições em horário de
almoço.

Projeto de Lei n° 4.959, de 1:990 (do
Sr. Paulo Mourão) - Concede isenção
em favor de estabelecimentos de ensino
agrícola.

Projeto de Lei n' 4.960, de 1990 (do
Sr. Paulo Mourão) Dispõe sobre criação
de Escola Federal de Enfetmagem em
Cristalândia, Estado do Tocantins.

Projeto de Lei n" 4.961, de 1':190 (do
Sr. Paulo Mourão) - Concede isenção
do IPI em favor de compras pelos Muni
cípios.

Projeto de Lei n' 4.968, de 1990 (da
Sr' Rita Camata) - Regulamenta o pará
grafo 19 do art. 20 da Constituição Fede
ral, no que diz respeito aos Municípios.

Projeto de Lei n' 4.973, de 1990 (do
Sr. João de Deus Antunes) - Cria colô
nias penais agrícolas de alta segurança,
na Amazônia, administradas pelas Forças
Armadas, e dá outras providências.

Projeto de Lei n' 4.974, de 1990 (do
Sr. Osvaldo Bender) - Regula o disposto
no parágrfo 29 do art. 202 da Constituição
Federal, que cuida da contagem recíproca
do tempo de serviço para fins de aposen
tadoria.
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Projeto de Lei n" 4.977, de 1990 ( Do
Sr. Francisco Küster) - Retifica anexos
da Lei n" 7.995, de 9 de janeiro de 1990,
que "dispõe sobre a remuneraçl\o de ser
vidores civis do Poder Executivo na admi
nistração direta e nas autarquias, e dá ou
tras providências".

Projeto de Lei n" 4.980, de 1990 (Do
Sr. Rosário Congro Neto) - Obriga a
construção de prédio destinado à escola
de 1" grau nos conjuntos habitacionais fi
nanciados pelo Sistema Financeiro de Ha
bitação com mais de cem moradias e dá
outras providências.
Projeto de Lei n" 4.981, de 1990 (Do Sr.
Caio Pompeu de Toledo) - Dispõe sobre
a autorização para a doação de 6rgãos
para transplantes através de formulários
pr6prios distribuídos durante recensea
mentos oficiais.

Projeto de Lei n" 4.982, de 1990 (Do
Sr. Manuel Domingos) - Concede apo
sentadoria especial aos 25 anos de serviço
para os motoristas de táxi.

Projeto de Lei n" 4.984, de 1990 - (Do
Sr. Ismael Wanderley) - Dispõe sobre
a representação profissional nos dissídios
e negociações coletivas.

Projeto de Lei n" 4.985, de 1990 (Do
Sr. Ismael Wanderley) - Dispõe sobre
as formalidades essenciais para a amplia
ção da base territorial das organizações
sindicais.

Projeto de Lei n" 4.986, de 1990 (Do
Sr. Ismael Wanderley) ~ Permite o uso
de gás natural pelos táxis.

Projeto de Lei n" 4.987, de 1990 (Do
Sr. Ismael Wanderley) - Define as ativi
dades lesivas ao meio ambiente, penali

. zll.ndo os infratores, na forma do pará
grafo 3" do artigo 225 da Constituição Fe
deral.

Projeto de Lei n" 4.991, de 1990 do Sr.
Koyu Iha - Altera a redação do § 2"
do art. 224, da Consolidação das Leis do
Trabalho.

Projeto de Lei n" 5.009, de 1990 do Sr.
João Natal-Autoriza o PoderExecutivo
a criar a Escola Agrotécnica Federal de.
Crixás, no Município de Crixás, no Esta
do de Goiás.

Projeto de Lei n" 5.010, de 1990 do Sr.
João Natal-Autoriza o Poder Executivo
a criar a Escola Técnica Federal de Ipame
ri, Estado de Goiás.

Projeto de Lei n" 5.011, de 1990 do Sr.
Daso Coimbra - Isenta de multas e emo
lumentos registro de nascimento feito fora
do prazo legal.

Projeto de Lei n" 5.012, de 1990 do Sr.
Daso Coimbra - Dispõe sobre a aposen
tadoria dos exercentes de atividades mé
dicas e paramédicas.

IV - Pequeno Expediente
NILSON GIBSON. - Fortalecimento

do DNOCS - Departamento Nacional
de Qbras Contra as.Secas.

PLÍNIO MARTINS - Prejuízos cau
sados pelas chuvas no Estado do Mato
Grosso do Sul.

NELSON AGUIAR - Protesto dos
funcionários da Câmara dos Deputados
contra aumento nos preços de refeições
oferecidas nos restaurantes da Casa.

TARSO GENRO - Desagregação da
economia nacional.

UBIRATAN AGUIAR - Inoperân
cia do Governo Collor de Mello.

FERNANDO SANTANA - Necessi
dade de imediata recuperação do porto
de Juazeiro, Estado da Bahia. .

ADYLSON MOTTA (Pela ordem) 
Críticas à forma de convocação de sessão
da Câmara dos Deputados e de trami
taçãode projeto.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Resposta ao Deputado Adylson Motta.

FLORESTAN FERNANDES - Cor
te de 30% nos recursos orçamentários das
universidades federais e escolas de ensino
superior do sistema público de ensino fe
deral, proposto pelo Secretário de Admi
nistração Federal, João Eduardo Cerdei
ra de Santana, e pelo Ministro da Educa
ção, Carlos Chiarelli.

RUY NEDEL - Prepotência do Poder
Executivo na administração do Plano Bra
sil Novo.

FÁBIO FELDMANN - Voto de lou
vor à TV Manchete pela apresentação da
novela "Pantanal".

LUIZ VIANA NETO - Transcurso
do primeiro aniversário do Governo Nilo
Coelho, Estado da Bahia.

JAYME PALIARIN - Protesto con
tra apresentação, pela Rede Globo de Te
levisão, de reportagens de críticas a culto
evangélico pentecostal.

JOSÉ EGREJA - Descontrole, pelo
Governo Federal, dos estoques de ali
mentos. Importância de adoção de polí
tica ~specífica para o setor.

CELIO DE CASTRO - Críticas às
autoridades da área econômica, em face
do anúncio do índice da correção do salá
rio mínimo.

ITURIVAL NASCIMENTO - Pro
p6sito do orador de processar o jornalista
Luiz Carlos Bordoni por prática de crime
de calúnia.

JUTAHY JÚNIOR-Insegurança rei
nante na sociedade brasileira em relação
à política econômica do Governo.

JORGE l:1EQUED - Danos causados
a aposentados e pensionistas por parecer
aprovado na Comissão de Finanças e Tri
butação da Câmara dos Deputados.

GONZAGA PATRIOTA - Confra
ternização da colônia pernambucana em
Brasília, promovida pelas diretorias da
Casa de Pernambuco e da sucursal do.
Diário de Pernambuco.

SA.MIR ACHÔA - Aumento nos pre
ços cobrados p'elos restaurantes existentes

na Casa. Necessidade de maior rigor, do
ponto de vista jurídico-constitucional, na
edição de atos normativos pelo Poder
Executivo. Sintomas de recessão na eco
nomia, em conseqüência do Plano Brasil
Novo.

ADHEMAR DE BARROS FILHO
Críticas à política econômica do Governo
Federal. Protesto contra a demissão em
massa de funcionários públicos e servi
dores de empresas estatais.

ROSÁRIO CONGRO NETO - Ur
gente necessidade da regulamentação de
preceito constitucional sobre edição de
medidas provis6rias.

LUIZ SOYER - Solidariedade aos ir
mãos Iram e Iturival Nascimento. Melhor
controle das fontes radioativas existentes
no Brasil.

SÉRGIO SPADA - Situação em que
se encontram os índios avá-guaranis alo
jados na reserva de Santa Rosa do acoi,
Estado do Paraná, em face da construção
da Hidrelétrica de Itaipu.

EDMILSON VALENTIM (Pela or
dem) - Aumento nos preços cobrados
pelos restaurantes existentes na Casa.

'PRESIDENTE (Wilson Campos) 
Resposta ao Deputado Edmilson Valen
tim.

JOSÉ MOURA - Isenção do IPI 
Imposto sobre Produtos Industrializados,
para empresas de táxis.

VICTOR FACCIONI - Dificuldades
no preenchimento da declaração do Im
posto de Renda. Anúncio de apresenta
ção, pelo orador, de projeto de lei que
altera a forma de cobrança do Imposto
de Renda.

OSVALDO BENDER - Incidência
da correção monetária de março sobre os
financiamentos agrícolas.

CÉSAR MAIA - Adequação do Go
verno Collor à reestruturação do processo
orçamentário definida pela Carta Magna.

FRANCISCO AMARAL - Inadim
plência da Telesp, Estado de São Paulo,
nos contratos de expansão da rede telefô
nica.

LÉLIO SOUZA - Disciplinação do
contrato de corretagem imobiliária.

BENEDITA DA SILVA - Situação
da saúde no Rio de Janeiro.

MÁRCIO BRAGA - Reajustes ile
gais das mensalidades da Faculdade de
Medicina de Teres6polis, Estado do Rio'
de Janeiro.

PAULO PAIM - Injustificabilidade
do ressurgimento, através da Medida Pro
vis6ria n" 154, do instituto do efeito sus
pensivo nas sentenças coletivas de traba
lho.

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
- Inaceitação da candidatura do Sr.
Adhemar Santillo ao Governo do Estado
do Tocantins.
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JOSÉ GENOÍNO - Expectativas po
pulares em relação à política 'econômica .
do Governo Collor. Críticas à edição, pe
lo Governo, de novos instrumentos legais
destinados à regulamentação do plano de
estabilização econômica.

PAULO MACARINI - Criação da
Carteira de Crédito Cooperativo do Ban
co do Brasil, sucedânea do Banco Nacio
nal de Crédito Cooperativo - BNCC.

SÓLON BORGES DOS REIS - Iní
cio da apreciação, pela Comissão de Edu
cação, Cultura e Desporto, do projeto de
lei que dispõe; sobre diretrizes e bases
da educação nacional.

ISMAEL WANDERLEY -Atuação
do Ministério da Educação pela melhoria
do ensino no País.

OSMAR LEITÃO;- Outorga, ao ora
dor, do. título de Honra ao Mérito ~uni

cipal, conferido pela Câmara Municipal
de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro,
na oportunidade das comemorações de
mais um aniversário da emancipação polí
tico-administrativa daquela cidade.

CARLOS BENEVIDES - Posse do
Sr. José Henrique D'Amorim de Figuei
redo·no cargo de DiretorcGeral do
DNER, Departamento Nacional de Es

.tradas de Rodagem.

ANTÚNIO DE JESUS - Obrigato
riedade de advertência nas embalagens de
produtos que contenham glúten, sobre
possibilidade da ocorrência de doença ce
Iíaca.

NEY LOPES - Cumprimento de dis
positivo constitucional, quando da apro
vação pela Câmara dos Deputados, do
Plano de Benefícios e Custeio da Previ
dêpcia Social.

ASSIS CANUTO - Dificuldades da
população de Rondônia, especialmente
na área da saúde.

VILSON SOUZA - Urgência na'apre
ciação do substitutivo do Deputado Flori
ceno Paixão ao Projeto de Lei n" 2.570/89,
que dispõe sobre benefícios da Previdên
cia Social.

SÉRGIO BRITO - Moratória para os
agricultores inadimplentes com o Banco
do Brasil em financiamentos agrícolas.

.PAULO ZARZUR - Solicitação, pe
lo orador, de urgência para apreciação
do Projeto de Lei n" 4.354, de 1989, que
dispõe sobre a emissão de cartão magné

.tico PllIfl pagamento de benefícIos previ
denciários e inativos a apc;>sentados.

HENRIQUE EDUARDO ALVES
Contradição na determinação dos índices
de preços entre o IBGE, Instituto Brasi
leiro de Geografia e Estatística, e o Minis
tério da Économia,

NELTON FRIEDRICH - Sensacio
nalismo como estratégia de marketlng do
Presidente Collor de Mello.

RAQUEL CÂNDIDO - Instalação
de laboratório internacional em Pimen
teiras, Estado de Rondônia.

PAULO MOURÃO - Reportagem
publicada no jornal goiano "Diário da
Manhã", com acusações contra o Depu
tado Estadual Baylon Pedreira, do Tocan
tins, e o Ex-Secretário de Viação e Obras
daquele Estado, Sr. Rubens Guerra.

DORETO CAMPANARI - Proble
mática da cafeicultura brasileira.

WALDYR PUGLIESI - Reivindica
ções da agricultura paranaense. Impor
tância de imediata definição, pelo Gover
no Federal, de diretrizes para o setor.

UBIRATAN SPINELLI - Conve
niência de ampla discussão sobre preten
diçla liberação, pelo Governo, dos preços
dos derivados de petróleo.

ANNA MARIA RATTES - Questão
da segurança pública na cidade d,e Petró
polis, Estado do Rio de Janeiro.. \

NAPHTALI ALVES DE SOUZA
Descapitalização da agricultura bràsileira
em face da política econômica do Gover
no. Preocupação do setor agrícola em de
corrência da indefinição das autoridades
relativamente à adoção de diretriz~s para
a agropecuária. I
FRA~CISCO COELHO - Importân

cia da ampliação, pelo Governo Federal,
das fronteirsa agrícolas.

JONES SANTOS NEVES - Crise no
setor de saúde do Estado do Espírito San
to.

COSTA FERREIRA - Relevância de
urgente elaboração, pelo Governo Fede
ral, de política educacional para o País.

JOSE SANTANA DE VASCONCEL
LOS - Criação do Prêmio Sendas de Saú
de.

AGASSIZ ALMEIDA - Inoportuni
dade de medida do Governo Federal exi
gindo cortes de recursos orçamentários e
demissões de pessoal das universidades
federais e das escolas de ensino superior
do sistema público de ensino federal.

ROBERTO FREIRE - Demissão de 
servidores da Sudene. Desestruturação
do Estado brasileiro em face da política
adotada pelo Governo Federal.

LUIZ ALBERTO RODRIGUES 
Considerações sobre os efeitos e as conse
qüências da Abolição da Escravatura para
o País. Luta histórica do negro brasileiro
pela sua emancipação econômica, social
e polí,tica.

GIDEL DANTAS - Caráter sistemá
tico das campanhas contra as chamadas
seitas pentecostais.

CARLOS VINAGRE - Papel da Ce-'
plac - Comissão Executiva do Plano da
'Lavoura Cacaueira, no desenvolvimento
da cacauicultdi:a brasileira.

OCTÁVIO ELísIO - Inviabilidade
do corte de recursos orçamentários e de-

missão de pessoal das universidades fede
rais, proposto pelo Governo Federal às
entid,ades de ensino superior do País.

HELIO ROSAS --::: Oposição de Ve
readores da cidade de"Platina, Estado de
São Paulo, à aprovação da proposta de
emenda à Constituição, de autoria do
Deputado Gerson Marcondes, sobre
prorrogação do mandato dos atuais Pre
feitos e Vereadores.

VLADIMIR PALMEIRA - Repúdio
à atitude da direção da Varig, em face
das demissões de funcionários da empre
sa.

ALDO ARANTES - Tendenciosismo
da campanha promovida pelos meios de
comunicação contra a classe médica brasi
leira. Críticas à atuação do Presidente
Fernando Collor de Mello e do Ministro
da Saúde, Alceni Guerra, diante da crise
por que passa o setor.

JOACI GÓES - Pedido de transcrição
nos Anais da Casa, do artigo "O Supli
cante", de autoria do jornalista Luiz Eu
gênio, publicado no jornal "Tribuna da
Bahia".

MÁRCIA KUBITSCHEK - Déficit
habitacional em Brasília.

NILSO SGUAREZI - Considerações
sobre presidencialismo e parlamentaris
mo. Conveniências da adoção do sistema
paiJamentar de governo no Brasil.

LEONEL JÚLIO - Anúncio de enca
minhamento, pelo orador, de ofício ao
Presidente da República, solicitando es
peciàl atenção para a situação das rodo
vias,1 hidrovias e ferrovias do Estado de
São Paulo.

V-:Grande Expediente

MANOEL CASTRO -Avaliação crí
tica do plano de estabilização econômica
do Governo Collor.

ROBERTO ROLLEMBERG - Efi
cácia do Poder Legislativo na defesa dos
princípios constitucionais e no desempe
nho da função de poder moderador.
Anúncio de apresentação, pelo orador•.
de proposta de emenda à Constituição
acrescentando parágrafo ao art. 4" do Ato
das Disposições Constitucionais Transitó
rias, a fim de regulamentar a aleição de
Prefeitos e Vice-Prefeitos. Elogios à Ad
ministração Orestes Quércia, Estado de
São Paulo.

WILSON CAMPOS - Não-cumpri
mento; pelo Governo e po. segmentos da
sociedade, de preceitos constitucionais re
ferentes à isenção de correção monetária'
em débitos de micro e pequenos empre
sários e ao limite das taxas de juros reais.

VI -' Comunicações de Lideranças

MAURíLIO FERREIRA LIMA
Protesto contra anunciada demissão de
funcionários da Sudene e das universida
des.
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JOSÉ GUEDES - Ocupação de terras
devolutas da União localizadas na Ama
zônia Legal.

OSVALDO COELHO (Retirado pelo
orador) - Inobservância, pela Comissão
Mista de Orçamento, na elaboração do
Orçamento da União, de dispositivos
constitucionais referentes à aplicação de
recursos na área do ensino.

BRANDÃO MONTEIRO- Regozijo
com a instalação, pelo colégio de Líderes,
de Comissões Parlamentares de Inquérito
na Câmara dos Deputados. Análise crítica
das repercussões do Plano Collor. Trans
crição, nos Anais da Casa, de dois reque
rimentos subscritos por funcionários da
RádioMEC.

MESSIAS GÓES (Pela ordem) - Ne
cessidade de a Mesa Diretora da Câmara
dos Deputados cumprir o Regimento In
terno.

PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Resposta ao Deputado Messias G6es.

NELSON SABRÃ - Papel do Con
gresso Nacional na fiscalização do desem-
penho do Plano Collor. .

VLADIMIR PALMEIRA - Análise
crítica das repercussões econômicas do
Plano Collor.

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
- Li&eração de recursos para implanta
ção de programas do desenvolvimento de
Estado do Tocantins.

HAROLDO LIMA - Preocupações
do o~ador quanto ao caráter das medidas
econômicas do Governo Collor. Repúdio
à privatização de estatais economicamen
te viáveis.

ELIEL RODRIGUES (Pela ordem)
Majoração, pela Ascade, dos preços do
restaurante "Bandejão".

vn - Ordem do Dia

Apresentação de proposições - NEL
SON SEIXAS, LÍDICE DA MATA,
ANTÓNIO CÂMARA, NILSON GIB
SON, VICTOR FACCIONI, OSVAL
DO BENDER, CESAR MAIA, FRAN
CISCO AMARAL, CARLOS CARDI
NAL, FÁBIO FELDMANN; JORGE

ARBAGE, SÉRGIO BRITO, PAULO
ZARGUR, JOAQUIM SUCENA, AU
GUSTO CARVALHO, MAX ROSEN
MANN, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
ANTÓNIO DE JESUS, LEOPOLDO
SOUZA, JAYME CAMPOS, JOSÉ
CARLOS COUTINHO, AGRASSIZ
ALMEIDA, ARNOLD FIORA
VANTE, GERALDO CAMPOS, RITA
CAMATA, WALDIR PUGLIESI, SA
MIR ACHÓA, PAES LANDIM,
EDUARDO JORGE.

CRISTINA TAVARES (Pela ordem)
- Reclamação sobre inobservância, pelo
Poder Executivo, do dispositivo constitu
cional que dispõe sobre prazo para respos
ta a requerimentos de informações.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Resposta à Deputada Cristina Tavares.

BRANDÃO MONTEIRO (Pela or
dem) - Delonga, por parte do Ministério
da Economia, de resposta a requerimento
de informações do orador.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Resposta ao Deputado Brandão Montei
ro.

- Comunicação sobre convocação de
sessão extraordinária da Câmara dos De
putados para amanhã, às 9h.

- Aprovação de requerimento de
acordo de Lideranças para extinção de
urgência de projetos em tramitação, exce
to quanto ao Projeto de Lei Complemen
tar n9 223/90 e ao Projeto de Lei n9 602/83.

- Discussão única do Projeto de Lei
n9 3.655-A, de 1989. Retirado.

- Discussão única do Projeto de Lei
n° 3.656-A, de 1989. Aprovados projeto
e redação final.

- Discussão única do Projeto de Lei
Complementar n9 53-A, de 1989. Adiada
por dez sessões.

- Discussão única do Projeto de Lei
Complementarn9 156-A, de 1989. Adiada
por dez sessões.

- Discussão única do Projeto de Reso
lução n9 2U-A, de 1989. Aprovado subs
titutivo do autor adotado pela Mesa. Pre
judicado o projeto.

- Discussão única do Projeto de Lei
n9 2.362-A, de 1989. Rejeitado.

...:... Discussão única do Projeto de Lei
n9 3.287, de 1989. Adiada por dez sessões.

- Discussão única do Projeto de Lei
n9 3.650, de 1989. Adiada por dez sessões.

VIII - Comunicações Parlamentares

ABIGAIL FEITOSA - Considera
ções sobre exame, pela Comissão de Fi
nanças e Tributação da Câmara dos
Deputados, do projeto que trata da regu
lamentação de legislação sobre aposen
tados. Dificuldades do setor de saúde na
Bahia.

BENEDITA DA SILVA - Presença
da Ministra da Ação Social, Margarida
Proc6pio, na Comissão de Seguridade So
cial e Família da Câmara dos Deputados.
Atuação da LBA no campo da assistência
social.

ARNALDO FARIA DE SÁ - Apre
ciação, pela Comissão de Finanças da Câ
mara dos Deputados, do projeto de lei
que dispõe sobre o Plano de Benefício
e Custeio da'Previdência Social.

IX - Encerramento

2. ATA DAS COMISSÕES
Comissão de Economia, Indústria e Co

mércio, reunião destinada à eleição do
Presidente e Vice-Presidente, em 21-3-90;
l' reunião ordinária, em 28-3-90;
Comissão de Finanças e Tributação, 5'
reunião ordinária, em 9-3-90;
Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, l' reunião extraordi
nária, em 3-4-90; 2' reunião ordinária, em
5-4-90; 2' reunião extraordinária, em
6-4-90; 3' reunião ordinária, em 18-4-90;
3' reunião extraordinária, em 7-4-90; 4'
reunião extraodinária, em 9-4-90; 4' reu
nião ordinária, em 25-4-90; 5' reunião or
dináJia, em 9-5-90.

3 - MESA (Relação dos membros)

4 - LÍDERES E VICE-LíDERES'(Re
lação dos membros)

5 - COMISSÕES TÉCNICA (Relação
dos membros)

Ata da 55~ Sessão, em 16 de maio de 1990
Presidência dos Srs.: Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio Oliveira, Primeiro-Vice-Pre
sidente; Wilson Campos, Segundo-Vice-Presidente; Carlos Cotta, Terceiro-Secretário; Ruber
val Pilotto, Quarto-Secretário; Arnaldo Faria de Sá; Suplente de Secretário.

As 13:30 HORAS COMPARECEM os
SENHORES:

Paes de Andrade
Inocêncio Oliveira
Wilson Campos
Carlos Cotta

Ruberval Pilotto
Feres Neder
Arnaldo Faria de Sá.

Amazonas

José Fernandes - PST.

Rondônia

Arnaldo Martins...,-PSD~; Francisco Sales
- PRN; Rita Furtado - PFL,

Pará
Aloysio Chaves -·PF.L; Amilcar Moreira

- PMDB; Carlos Vinagre - I'MDB; Do·
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mingos Juvenil- PMDB; Fernando Velasco
- PMDB; Jorge Arbage õ"- PDS.

Tocantins

Eduardo Siqueira Campos - PDC.

Maranhão

Enoc Vieira - PFL; Eurico Ribeiro 
PRN; Haroldo Sabóia - PDT; Wagner Lago
-PDT.

Piauí

Felipe Mendes - PDS; Jesus Tajra 
PFL; José Luiz Maia - PDS; Mussa Demes
-PFL.

Ceará

Bezerra de Melo - PMDB; César Cals
Neto - PSD; Expedito Machado - PST;
Gidel Dantas - PDC; Haroldo Sanford 
PMDB; José Lins - PFL; Lúcio Alcântara
- PDT; Mauro Sampaio - PSDB; Moema
São Thiago - PSDB; Moysés Pimentel 
PDT; Raimundo Bezerra - PMDB; Ubira
tan Aguiar - PMDB.

Rio Grande do Norte

Antônio Câmara - PRN; Flávio Rocha
- PRN; Henrique Eduardo Alves - PMDB;
Iberê Ferreira - PFL; Ismael Wanderley
PTR.

Paraíba

Francisco Rolim - PSC.

Pernambuco

Cristina Tavares - PDT; Gonzaga Patrio
ta - PDT; Harlan Gadelha - PMDB; José
Mendonça Bezerra - PFL; José Moura 
PFL; José Tinoco - PFL; Oswaldo Lima
Filho - PMDB; Salatiel Carvalho - PFL.

Alagoas

José Costa - PSDB; Renan Calheiros
PRN.

Sergipe

Djenal Gonçalves - PMDB.

Bahia

Ângelo Magalhães - PFL; Benito Gama
- PFL; Celso Dourado - PSDB; Domingos
Leonelli - PSB; Eraldo Tinoco - PFL; fer
nando Santana - PCB; Francisco Benjamim
- PFL; Haroldo Lima - PC do B; João
Alves - PFL; Jorge Hage - PDT; Jorge
Vianna - PMDB; José Lourenço - PDS;
Lídice da Mata - PC do B; Luiz Eduardo
- PFL; Marcelo Cordeiro - PMDB; Mário
Lima - PMDB; Miraldo Gomes - PDC;
Waldeck Ornélas - PFL. c

Espírito Santo

Nelson Aguiar - PDT; Nyder Barbosa
- PMDB; Pedro Ceolin - PFL; Stélio Dias
-PFL.

Rio de Janeiro

Álvaro Valle - PL; Artur da Távola
PSDB; Benedita da Silva - PT; César Maia

- PDT; Edmilson Valentim - PC do B;
Fábio Raunheitti - PTB; Feres Nader 
PTB; Luiz Salomão - PDT; Lysâneas Maciel
- PDT; Oswaldo Almeida - PL; Paulo Ra
mos - PDT; Roberto Augusto - PTB; San
dra Cavalcanti - PFL; Simão Sessim - PFL;
Vivaldo Barbosa - PDT.

Minas Gerais

Alysson Paulinelli '- PFL; Carlos Mosconi
- PSDB; Christóvam Chiaradia - PFL;
Dálton Canabrava - PMDB; Elias Murad
- PSDB; Humberto Souto - PFL; Ibrahim
Abi-Ackel - PDS; Israel Pinheiro - PRS;
José da Conceição - PRS; José Ulísses de
Oliveira - PRS; Luiz Alberto Rodrigues
PMDB; Luiz Leal - PMDB; Mário de Oli
veira - PRN; Mello Reis - PRS; Octávio
Elísio - PSDB; Raimundo Rezende 
PMDB; Ronaro Corrêa - PFL.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP; Afif
Domingos - PL; Antonio Carlos Mendes
Thame - PSDB; Antônio Salim Curiati 
PDS; Aristides Cunha - PDC; Cardoso AI
ves-PTB; Cunha Bueno -PDS;Fernando
Gasparian - PMDB; Florestan Fernandes
- PT; Gastone Righi - PTB; Jayme Paliarin
-PTB; João Rezek-PMDB; José Camar-
go - PFL; José Carlos Grecco - PSDB;
José Egreja - PTB; José Maria Eymael 
PDC; Leonel Júlio - PT do B; Luiz Gushi
ken - PT; Maluly Neto - PFL; Sólon Bor
ges dos Reis - PTB.

Goiás

Fernando Cunha - PMDB; Iturival Nasci
mento - PMDB; Mauro Miranda - PMDB.

DistritO' Federal

Jofran Frejat - PFL; Valmir Campelo -
PTB. .

Mato Grosso

Joaquim Sucena - PTB; Ubiratan Spinelli
-PLP.

Mato Grosso do Sul

Plínio Martins - PSDB.

Paraná

Airton Cordeiro - PFL; Basilio VilIani
- PRN; Euclides Scalco - PSDB; Gilberto
Carvalho - PFL; José Tavares - PMDB;
Nilso Sguarezi - PMDB; Osvaldo Macedo
- PMDB; Paulo Pimentel - PFL; Renato
Bernardi - PMDB; Sérgio Spada - PMDB.

Santa Catarina

Alexandre Puzyna - PMDB; Antônio
Carlos Konder Reis - PDS; Eduardo Mo,
reira - PMDB; Francisco Küster - PSDB;
Ivo Vanderlinde - PMDB; Renato Vianna
- PMDB; Victor Fontana - PFL; Vilson
Souza-PSDB; Walmor de Luca-PMDB.

Rio Grande do Sul

Adylson Motta - PDS; Arnaldo Prieto
- PFL; Darcy Pozza - PDS; Erico Pegoraro

- PFL; Irajá Rodrigues - PMPB; Ivo Mai
nardi - PMDB; João de Deus Antunes
PDS; Júlio Costamilan - PMDB; Osvaldo
Bender - PDS; Paulo Mincarone - PTB;

.Paulo Paim - PT; Ruy Nedel- PSDB; Tar-
so Genro - PT; Telmo Kirst - PDS; Victor
Faccioni - PDS.

Amapá

Annibal Barcellos - PFL; Geovani Borges
-PRN.

Roraima

Ottomar Pinto - PTB.

I - ABERTURA DA SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) 
A lista de presença registra o comparecimen
to de 168 Senhores Deputados.

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

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

da sessão anterior.

H - LEITURA DA ATA

o SR. ADYLSON MOTTA, servindo co
mo 29 Secretário procede à leitura da ata
da sessão antecedente, a qual é, sem observa
ções aprovada.

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

IH - EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.

PROJETOS A IMPRIMIR
PROJETO DE LEI

N' 1.024-A, DE 1983
(Do Sr. Floriceno Paixão)

Revoga o artigo 7' da Lei n' 6.389, de
15 de dezembro de 1975, que altera a
organização do Conselho de Recursos da
Previdência Social, e dá outras providên
cias; tendo parecer: da Comissão de
Constitução e Justiça e de Redação, Pela
constitucionalidade, juridicidade e técni·
ca legislativa; e, da Comissão de Seguri

.dade S~ial e Família, pela aprovação.
(Projeto de Lei n· 1.024, de 1983, ten

do anexado o de n· 1.023/88, a que se
referem os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Art.· 1· É revogado o art. 7· da Lei n·

6.309, de 15 de dezembro de 1975.
Art. 2· Esta lei entra em vigor na data

de "Sua publicação.
Art. 3· Revogam-se as disposições em con

trário..
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Justificação

o Art. 79 da Lei n. 6.309, de 15 de dezem
bro de 1975, consolidado pelo art. 214 da
CLPS, dispõe expressamente:

"Art. 79 Os processos de interesse de
beneficiários e demais contribuintes não
poderãQ ser revistos após 5 (cinco) anos,'
contados de sua decisão final, ficando
dispensada a conservação da documen
tação respectiva, além desse prazo."

Ocorre que este dispositivo vem causando
sensíveis prejuízos a muitos beneficiários da
Previdência Social.

É um absurdo o prazo prescricional criado
pela Lei n' 6.309/75, para que se possa rever
processos de interesse de beneficiários da
Previdência Social.

Entendemos que essa pretensão deva ser
garantida, a qualquer tempo, a todo aquele
que, julgando-se prejudicado, deseja rever
processo de seu interesse, eis que tal cons
titui, a nosso ver, um legítimo direito dos
beneficiários da Previdência Social.

Daí, pois, a necessidade imperiosa de se
revogar o art. 7' da Lei n' 6.309, de 15 de
dezembro de 1975, como quer o presente pro
jeto de lei.

Sala das Sessões, 13 de maio de 1983. 
'Deputado Floriceno Paixão.

Brasília, 26 de abril de 1989.
A Sua Excelência o Senhor
Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, na forma da

Resolução n' 6/89, o desarquivamento dos
seguintes projetos de minhá autoria:

Números:
1.024/83 - 2.565/83 - 2.593/83 -2.906183

- 2.928/83 - 3.029/84 - 3.073/84 
3.633/84 - 3.653/84 - 3.694/84 - 3.773/84
- 3.816/84 - 3.861/84 - 3.940/84 
4.072184 - 4.347/84 - 4.641/84 - 4.803/84
- 4.832/84 - 4.886/84 - 4.908/84 
5.009185 - 5.181/85 - 5.394/85 - 5.642/85
~ 5.702/85 - 5.724185 - 5.884/85 
6.221/85 - 6.236185 - 6.335/85 - 6.423/85
- 6.733/85 - 7.789/86 - 7.879!S6 
7.916/86 - 8.130186 - 8.131/86 - 8.133/86
- 8.134/86 - 8.139/86 - 8.230/86 

.8.231/86 - 8.232/86 - 8.354/86 - 8.437186
- 8.438/86 - 237187.

Atenciosamente, Deputado Floriceno Pai·
xão.

RESOLUÇÃO N' 6
DE 4 DE ABRIL DE 1989

Determina o arquivamento das proposições
que menciona.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. I' Das proposições que se encontra

vam em tramitação no dia 4 de outubro de
1988, ficam arquivadas as seguintes, tenham
ou não parecer:

a) as de iniciativa de deputados ou de Co
missão permanente; e

b) as que, iniciadas na forma da alínea a,
foram emendadas no Senado Federal.

Parágrafo único. Não estão sujeitos ao
arquivamento os projetos que, embora na si
tuação prevista no caput deste artigo, sofre
ram anexação de outros apresentados a partir
de 5 de outubro de 1988.

Art. 29 Fica facultado ao autor, no prazo
de 30 (trinta) dias da'Promulgação desta reso
lução, requerer o de~arquivamento das pro
posições referidas n~ art. I' caso, em que
se fará nova distribuiljão, mantendo-se, po~

rém, o número original e sua procedência
para todos os efeitos regimentais.

Art. 3' As proposições da iniciativa de ou
tros poderes ou do Senado Federal, que se
encontravam em tramitação no dia 4 de outu
bro de 1988, serão remetidas à Mesa para
efeito de redistribuição, considerando-se não
escritos os'pareceres emitidos até aquela da
ta.

Art. 4. Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 5' Revogam-se as disposições em con
trário.

Câmara dos Deputados, 4 de abril de 1989.
- Deputado Paes de Andrade, Presidente
da Câmara dos Deputados.

REQUERIMENTO DE ANEXAÇÃO
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

, JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

OF. n'165/89-CCJR
Brasília, 10 de outubro de 1989

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência autorizar a ane

xação do Projeto de Lei n9 1.023188 ao de
n' 1.024/83 - ambos de autoria do Sr. Flori
ceno Paixão, por versarem sobre matéria aná
loga.

Aproveito a oportunidade pare reiterar a
V. Ex' protestos de estima e apreço. - Depu
tado Nelson Jobim.

PROJETO DE LEI N' 1.023, DE 1988

(Do SI. Floricena Paixão)

Apensado ao de u' 1.024/83.
Revoga o art. 7' da Lei n' 6.309, de 15 de

.dezembro de i975, que "altera a organização
do Conselho de Recursos da Previdência So-,
cial, e dá outras providências" •

(As Comissões de Constitução e Justiça e
de Previdência e Assistência Social.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' É revogado o art. 79 da Lei n9 6.309,

de 15 de dezembro de 1975.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de

sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em con

trário.

Justificação

O art. 7'daLein'6.309, de 15 de dezembro
de 1975, consolidado pelo art. 214 da CLPS,
dispõe expressamente:

"Art. wO Os processos de interesse de
beneficiários e demais contribuintes não

poderão ser revistos após 5 (cinco) anos,
contados de sua decisão final, ficando
dispensada a conservação da documen
tação respectiva além desse prazo."

Ocorre que este dispositivo vem causando
sensíveis prejuízos a muitos beneficiários da
Previdência Social.

É um absurdo o prazo prescricional criado
pela Lei n' 6.309175, para que possa rever
processos de interesse de beneficiário da Pre
vidência Social.

Entendemos que essa pretensão deva seI:
garantida, a qualquer tempo, a todo aqule
que, julgando-se prejudicada, deseja rever
processo de seu interesse, eis que tal cons
titui, a nosso ver, um legítimo direito dos
beneficiários da Previdência Social.

Daí, pois, a necessidade imperiosa de se
renovar o art. 7' da Lei n' 6.309, de 15 de
dezembro de 1975, com quer o presente pro
jeto de lei.

Sala das Sessões, 6 de outubro de 1988.
D~putado Floriceno Paixão.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N° 6.309
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1975

Altera a organização do Conselho de
Recursos da Previdência Social, modifica
dispositivos do Decreto·Lei u' 72, de 21
de novembro de 1966, e dá outras provi
dências.

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I' Compete ao Conselho de Recursos

da Previdência Social (CRPS), em sua com
posição plena, emitir e rever prejulgados.

§ I' Ficam criados, no CRPS, Grupos de
Turmas, aos quais compete julgar, em última
e definitiva instância, os recursos das decisões
das Turmas que infringirem lei, regulamento,
prejulgado ou ato normativo de órgão do Mi
nistério da Previdência e Assistência Social,
ou que divergirem de decisão de Turma ou
Grupo de Turmas.

§ 2' Cada Grupo de Turmas será contituído
de 2 (duas) Turmas, conforme for estabe
lecido no regimento do CRPS.

§ 3' O recursos para o Grupo de Turmas
será interposto no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da ciência da decisão pelo 'interes
sado.

Art. 2' A constituição do Conselho de Re
cursos da Previdê;icia Social prevista nó §
I' do art. 13 do DecretQ-Lei n' 72, de 21
de novembro de 1966, na redação dada pelo
art. 2' da Lei n" 5.890, de 8 de junho de
1973, será aumentada de 8 (oito) membros,
sendo 4 (quatro) representantes do Governo,
2 (dois) dos segurados e 2 (dois) das empre
sas, observadas as normas constantes dos §§

.2' e 3' do mencionado artigo.
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§ 1" Os novos membros passarão a cons
tituir mais 2 (duas) Turmas, de acordo com
o disposto no § 5" do mesmo artigo.

§ 2" A nomeação dos novos membros do
Conselho de Recursos da Previdência Social
ficará condicionada à instalação das respec
tivas Turmas.

Art. 3" O art. 23 do Decreto-Lei n" 72,
de 21 de novembro de 1966, passa a ter a
seguinte redação:

"Art. 23. Das decisões das Juntas de
Recursos da Previdência Social os inte
ressados poderão recorrer para o Conse
lho de Recursos da Previdência Social,
no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da ciência da decisão.

§ 1. Não será admitido recurso, salvo
se se tratar de benefício, para o Conselho
de Recursos da Previdência Social, das
decisões que não impliquem pagamento
ou quando a importância questionada
for inferior a Cr$ 8.000,00 (oito mil cru
zeiros), reajustáveis nos termos do art.
2"da Lei n9 6.205, de 29 de abril de 1975.

§ 2" A interposição de recurso refe
rente a débito de contribuições indepen
de de garantia da instância, mas o depó
sito em dinheiro feito no prazo do recur
so e mantido até sua decisão final evita
rá, a partir da data em que for feito e
no limite do valor depositado, a incidên
cia da correção monetária e dos juros
de mora."

Art. 4" O art. 25 do Decreto-Lei n" 72,
de 21 de novembro de 1966, alterado pelo
art. 2" da Lei n" 5.890, de 8 de junho de
1973, passa a vigorar coma seguinte redação,
revogados seus §§ I" e 2":

"Art. 25. O Ministro de Estado pode
rá rever de ofício atos dos órgãos ou au
toridades compreendidas na área de
competência do Ministério."

Art. 5" Os representantes das categorias
profissionais e econômica nos órgãos de deli
beração coletiva da Previdência Social exer·
cerão os respectivos mandatos por 3 (três)
anos.

Art. 6" Os representantes classistas inte
grantes dos órgãos de deliberação coletiva'
da Previdência Social somente poderão ser
reconduzidos para mais um mandato.

Art. 7" Os processos'de interesse de benefi
ciários e demais contribuintes não poderão
ser r~vistos após 5 (cinco) anos, contados de
sua decisão final, ficando dispensada a con
servação da documentação respectiva além
desse prazo.

Art. 8" Esta iei entrará em vigor na data
do primeiro dia do segundo mês seguinte ao
de sua publicação, revogadas as disposições
e~ contrário.

Brasília, 15 ,de dezembro de 1975, 154" da
Independência e 87" da República. "':""ER
NESTO GEISEL - LoG. do Nascimento e
Silva.

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

(Aprovada pelo Decreto
n" 89.312, de 23 de janeiro de 1984)

TÍTULO VII
Recursos e Revisão

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 207. O processo de interesse de bene
ficiário ou empresa não pode ser revisto após
.5 (cinco) anos contados de sua decisão final,
ficando dispensada a conservação da docu
mentação re.spectiva além desse prazo.

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E

DE REDAÇÃO

I - Relatório

O ilustre Deputado F1oriceno Paixão apre
sentou o Projeto de Lei n" 1.024 em maio
de 1983.

O expediente recebeu Parecer favorável do
deputado Brandão Monteiro, designado Re
lator da Comissão de Constitução e Justiça.
Em setembro de 1983, foi, por unanimidade,
acolhido o Parecer pelos membros da Co·
qlissãQ.. - .,'

Relatado na Comissão de Mérito, recebeu,
também, Parecer favorável, com apresenta
ção de emenda proposta pelo Deputado Cás
sio Gonçalves (fls. 12).

Com a Resolução n" 06/89, a proposta foi
arquivada. O desarquiv"amento, a pedido do
autor deu-se sob o amparo do art. 2" do citado
texto.

Volta, pois, o Projeto, à tramitação, ense
jando nova manifestação das Comissões ati
nentes.

É o relatório.

U - Voto do Relator

Mesmo com a vigência da nova ordem
constitucional, mantém-se atualizado o Pare
cer de fls. 4 e 5, que endossamos na sua inte
gralidade.

Opinamos, pois, pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa.

Sala -da Comissão, 22 de agosto de 1989.
- Deputado Mendes Ribeiro, Relator.

lU - Parecer da Comissão

A Comissão de Constitução e Justiça e de
Redação, em reunião ordinária plenária rea
lizada hoje, opinou unanimemente pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva do Projeto de Lei n. 1.024/83, nos termos
do parecer do relator:

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos:

Nelson Jobim - Presidente, João Natal
- Vice-Presidente, Arnaldo Moraes, Carlos
Vinagre, Harlan Gadelha, Hélio Manhães,
José Dutra, Leopoldo Souza, Mendes Ribei
ro, Aloysio Chaves, Costa Ferreira, Eliézer
Moreira, Francisco Benjamim, Horácio Fer
raz, Horge Hage, Gerson Peres, Doutel de
Andrade, Benedicto Monteiro, Gastone Ri
ghi, José Genoíno, Marcos Formiga, Nilson
Gibson, Osvaldo Macedo, Plínio Martins,
Renato Vianna, Rosário Congro Neto, Sér
gio Spada, Messias Góis, Ney Lopes, Oscar
Corrêa, Juarez Marques Batista, Sigmaringa
Seixas, Ibrahim Abi~Ackel, Roberto Torres,
Afrísio Vieira Lima, Antônio Mariz, Alcides
Lima, Adylson Motta, Gonzaga Patriota,
Eduardo Bonfim, Lélio Souza, Wagner Lago
e Jesus Tajra.

Sala da Comissão, 22 de novembro de
1989. - Deputado Nelson Jobim, Presidente,
Deputado Mendes Ribeiro, Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE

SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

I - Relatório

Revoga o projeto em causa o art. 7" da
Lei n" 6.309, de 15 de dezembro de 1975,
nestes termos:

"Art. 7" Os processos de interesse dos
beneficiários e demais contribuintes não
poderão ser revistos após cinco anos,
contados de sua decisão final, ficando
dispensada a conservação da documen
tação respectiva além desse .prazo".

Sob os seguintes fundamentos: "É um ab
slIrdo o prazo prescricioI)aJ:' criado pela Lei
n" 6.309/75, para que se possa rever processos
de interesse de beneficiários da Previdência
Social.

"Entendemos que essa pretensão deva
ser garantida, a qualquer tempo, a todo
aquele que, julgando-se prejudicado,
deseje rever processo de seu interesse,
eis que tal constitui, a nosso ver, legítimo
direito dos beneficiários da Previdência
Social".

Considerou a Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação a iniciativa "constitu
cional, jurídica e conforme a técnica legisia
tiva".

É o relatório.

U - Voto do Relator

É inegável o alcance social da proposição
que, por isso mesmo, conta com o nosso in
condicional apoio à sua conversão em lei.

É o voto.
Sala da Comissão, em - Depu-

tado Lúcia Braga, Relatora.
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lU - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Famí
lia, em reunião realizada em 25 Qe abril de
1990, aprovou unanimente o Parecer Favo
rável da Relatora, Deputada Lúcia Braga,
lido e subscrito pelo Relator ad hoc Deputado
Lúcio Alcântara, ao Projeto de Lei n"
1.024/83, de autoria do Deputado Floriceno
Paixão, que "revoga o art. 7" da Lei n· 6.309,
de 15 de dezembro de 1975", que "altera
a organização do Conselho de Recursos da
Previdência Social, e dá outras providên
cias".

Compareceram os Senhores Deputados:
Joaquim Sucena, Presidente; Jorge Uequed,
Vice-Presidente; Lúcio Alcântara, Relator
ad hoc; Djenal Gonçalves, José Viana, Rita
Camata, Gilberto Carvalho, Jofran Frejat,
Orlando Pacheco, Osvaldo Coelho, Carlos
Mosconi, Ruy Nedel, Chico Humberto, Flo
riceno Paixão, Arnaldo Faria de Sá, Benedita
da Silva e Abigail Feitosa, membros titulares;
Ivo Mainardi, José Queiroz, Maria de Lour
des Abadia, Nelson Seixas, Dionísio Hage
e Ervin Bonkoski, membros suplentes.

Sala da Comissão, 25 de abril de 1990. 
Deputado Joaquim Sucena, Presidente 
Deputado Lúcio Alcântara, Relator ad hoc.

PROJETO DE LEI N' 2.145-8, DE 1989
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N. 175/89

Dispõe sobre a organização e o funcio
namento do Conselho de Defesa Nacional
e dá outras providências; tendo parece
res: do relator designado pela Mesa em
substituição à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva; e do Relator designado pela Mesa
em substituição à Comissão de Defesa Na
cional, pela aprovação, com emendas.
Pendente de pareceres das Comissões às
emendas de Plenário.

(Projeto de Lei n· 2.145-A, de 1989,
emendado em Plenário.)

O ~ongresso Nacional decreta:
Art. 1. O Conselho de Defesa Nacional

(CDN), órgão de consulta do Presidente da
República nos assuntos relacionados com a
soberania nacional e a defesa do estado de
mocrático, tem sua organização e funciona
mento disciplinados nesta lei.

Parágrafo único. Na forma do § 1. do art.
91 da Constituição Federal compete ao Con
selho de Defesa Nacional:

a) opinar nas hipóteses dedeclaração de
guerra e de celebração de paz;

b) opinar sobre a decretação do estado de
defesa, do estado de sítio e de intervenção
federal;

·c) propor os critérios e condições de utili
zação de áreas indispensáveis à segurança do
território nacional e opinar sobre seu efetivo
uso, especialmente na faixa de' frontetIa -e

nas relacionadas com a preservação e a explo
ração dos recursos naturais de qualquer tipo;

d) estudar, propor e acompanhar o desen
volvimento de iniciativas necessárias a garan
tir a independência nacional e a defesa do
estado democrático.

Art. 2. O Conselho de Defesa Nacional
é presidido pelo Presidente da República e
dele participam como membros natos:

I - O Vice-Presidente da República;
II - o Presidente da Câmara dos Depu-

tados;
III-o Presidente do Senado Federal;
IV - o Ministro da Justiça;
V -o Ministro da Marinha;
VI-o Ministro do Exército;
VII - o Ministro das Relações Exteriores;
VIII - o Ministro da Aeronáutica;
IX - o Ministro Chefe do Gabinete Mili

tar da Presidência da República;
X-o Ministro Chefe do Estado-Maior

das Forças Armadas;
XI - o Ministro do Planejamento.
§ 1· O Presidente da República poderá

designar membros eventuais para as reuniões
do Conselho de Defesa Nacional, conforme
a matéria a ser apreciada.

§ 2. O Conselho de Defesa Nacional po
derá contar com órgãos complementares ne
cessários ao desempenho de sua competência
constitucional.

§ 3· O Ministro Chefe do Gabinete Mili
tar da Presidência da República é o secretá
rio-gerai do Conselho de Defesa Nacional,
aquem compete secretariar as suas reuniões.

Art. 3. O Conselho de Defesa Nacional
reunir-se-á por convocação do Presidente da
República.

Parágrafo único. O Presidente da Repú
blica poderá ouvir o Conselho de Defesa Na
cional mediante consulta feita separadamen
te a cada um de seus membros, quando a
matéria não justificar a sua convocação.

Art. 4· Cabe à Secretaria de Assessora
mento da Defesa Nacional (SadenlPR), ór
gão da Presidência da República, executar
as atividades permanentes necessárias ao
exercício da competência do CDN.

Parágrafo' único. Para o trato de problemas
específicos da competência do CDN poderão
ser tnstituídos, junto à SadenlPR, grupos e
comissões especiais, integrados por represen
tantes de órgãos e entidades, pertencentes
ou não à administração pública federal. •

Art. 5. O Exercício da competência do
Conselho de Defesa Nacional pautar-se-á no
conhecimento das situações nacional e inter
nacional, com vistas ao planejamento e à con
dução da política e da estratégia para a defesa
nacional.

Parágrafo único. As manifestações do Con
selho de' Defesa Nacional serão fundamen
tadas no estudo e n"o acompanhamento dos
assuntos de interesse da independência nacio
nal e da defesa do estado democrático, em
e'special os qUe) se referem:

a) à segurança da fronteira terrestre, do
mar territorial, do espaço aéreo e de outras
áreas indispensáveis à defesa do território na
cional;

b) ao fortalecimento do poder nacional,
particularmente:

1. quanto à ocupação e à integração das
áreas da faixa de fronteira;

2. quanto à exploração dos recursos natu
rais de qualquer tipo e ao controle dos mate
riais e atividades consideradas do interesse
da defesa nacional;

3. quanto ao preparo da mobilização na
cional;

c) aos tratados, acordos e convênios com
outros países ou com entidades estrangeiras;

d) aos programas de cooperação interna
cional; e

e) ao fortalecimento do regime democrá
tico.

Art. 6. Os órgãos e entidades da Admi
nistração Federal realizarão estudos, emiti·
rão pareceres e prestarão toda a colaboração
de que o Conselho de Defesa Nacional neces
sitar, mediante solicitação da SADENIPR.

Art. 7. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 8· Revogam-se as disposições em
contrário.

Brasília,

MENSAGEM N.175, DE 1989
(Do Poder Executivo)

Exce1entíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:

Nos termos do art. 61 da Constituição Fe
deral, tenho a honta de submeter à elevada
deliberação de Vossas Excelências, acompa
nhado de exposição de motivos do Senhor
Ministro de Estado Chefe do Gabinete Mili
tar, o anexo projeto de lei que "dispõe sobre
a organização e o funcionamento do Conse
lho de Defesa Nacional e dá outras provi
dências".

Brasília, 26 de abril de 1989. - José Saro
ney.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N"003/89, DE
28 DE FEVEREIRO DE 1989, DO SE
NHOR MINISTRO DE ESTADO SE
CRETÁRIO-GERAL DA SECRETA
RIA DE ASSESSORAMENTO DA DE
FESA NACIONAL

Excelentíssímo Senhor Presidente da Re
pública:

Tenho a honra de submeter à elevada con
sideração de Vossa Excelência o anteprojeto
de lei ordinária que disciplinará a organização
e o funcionamento do Conselho de Defesa
Nacional - CDN, conforme, prevê o artigo
91, § 2. da Constituição Federal.

2. O texto de lei proposto procura ~asear

se, com o máximo de fidelidade, no espírito
do preceito constitucional supracitado que
criou o CDN e manteve, assim, a pr:bfe cons,
titucional iniciada em 1934 de dotar o Estado
de uma estrutura de governo voltac;Já para
a segurança e defesa da Nação, através da
manutenção de sua soberania e preservação
da ordem constitucional.

3. O CDN nasce como órgão de consulta
do Presidente da República nos assuntos rela- .
cionados com a soberaniae a defesa do estado
democrático.



Maio de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 17 5065

4. Em seu artigo 91, a nova Constituição
Federal atribui ao Conselho de Defesa Nacio
'nal, entre outras, a competência de "propor
os critérios e condições de utilização de áreas
indispensáveis à segurança do território na
cional e opinar sobre seu efetivo uso, espe
cialmente na faixa de fronteira e nas realacio
nadas com a preservação e a exploração de
recursos naturais de qualquer tipo", assim
como a de "estudar, propor e acompanhar
o desenvolvimento de iniciativas necessárias
a garantir a independência nacional e a defesa
do Estado democrático" .
. 5. Vê-se, portanto, que a competência do

Conselho de Defesa Nacional relaciona-se à
formulação e à condução da política para a
defesa nacional - o que, no anteprojeto em
tela, é consignado de forma explícita e refle
te-se no detalhamento dos assuntos que deve
rão fundamentar os estudos e proposições do
novo órgão.

6. Por tais razões, é de toda a conveniên
cia que o Conselho da Defesa Nacional conte,
além do conjunto de seus.membros natos ou
eventuais, com uma estrutura permanente de
estudo e acompanhamento dos assuntos que
lhe cC?mpetem, representada, segundo o pre
sente anteprojeto, pela Secretaria de Asses
soramento da Defesa Nacional, órgão direta
mente subordinado à Presidência da Repú
blica.

Aproveito a oportunidade para renovar a
V. Ex' os protestos do meu mais profundo
respeito. - Gen. Div. Rubens Bayma Denys,
Ministro de Estado Secretário-Geral da Se
cretaria de Assessoramento da Defesa Nacio
naI.

Âviso n. 215-SAP
Em 26,de abril de 1989

A Sua Excelência o Senhor
Deputádo Luiz Henrique

·DD. Primeiro Secretário da Câmara dos
Deputados
Brasüia-DF

Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretá
rio:

Tenho a honra de encaminhar a essa Secre
taIja a mensagem do J;<;xcelentíssimo Senhor
Presidente da República, acompanhada de
exposição de motivos do Senhor Ministro de
Estado Chefe do Gabinete Militar, relativa
a projeto de lei que "dispõe sobre a organi
zação e o funcionamento do Conselho de De
fesa Nacional e dá outras providências".

Aproveito a oportunidade para renovar a
V. Ex' protesto de elevada estima e conside
ração. - ,Ronaldo Costa Couto, Mini~tro
Chefe do Gabinente Civil.

PARECER DO RELATOR DESIGNADO
PELA MESA EM SUBSTITUIÇÃO

A COMISSÃO DE JUSTIÇA
E DE ,REDAÇÃO

I - Relatório

Recebemos, para apreciação, o Projeto de
J.,.eill. 2.145/89 de origem do Po?er Executivo
eIlfaminhado ao Congresso, Nacional pela
Mensagem n? 175.

O expediente dispõe "sobre a organização
e funcionamento do Conselho de Defesa Na
cional e dá outras providências".

Define, com efeito, o Conselho, traça a
sua competência, estabelece a sua compo
sição e disciplina o processo de atuação do
órgão.

Documento que instrui o projeto, formu
lado pela Secretaria de Assessoramento da
Defesa Nacional, observa que o texto "pro
cura basear-se, com o máximo de fidelidade,
no espírito do preceito constitucional",

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Com efeito, o art. 91 da Constituição Fede
ral traz a definiçaõ do Conselho de Defesa
Nacional e estabelece a sua composição e
cOqIpetência.

Nesse sentido, o projeto segue, realmente,
o que vem arrolado no diploma maior. Ape
nas, possivelmente por equívoco de redação,
coloca, nos incisos V e VI do art. 2., os minis
tros da Marinha e Exército; depois, o minis-'
tro das Relações Exteriores; por fim, voltar
a arrolar ministros da área militar (Aeronáu
tica, Gabinete Militar e Estado-Maior dl}s
Forças Anhadas).

No texto da Carta, vêm, pela seqüência,
os ministros militares, seguidos do ministro
das Relações Exteriores e ministro do Plane
jamento.i>arece-nos que, seguindo essa or
dem, dá-se melhor estética ao texto.
, O mesmo art. 91, no seu § 2·, diz que "a

lei regulará a organização e o funcionamento
do Conselho de Defesa Nacional".

O projeto, então, cumpre esse papel.

Conclusão

Somos pela constitucionalidade, juridici
dade e boa técnica legislativa do Projeto de
Lei n. 2.145/89, ressalvada a observação
quanto à seqüência com que são arrolados
os membros do Conselho, nos termos da fun
damentação.

Sala da Comissão, 19 de' maio de 1989.
- Deputado Mendes Ribeiro, Relator.

PARECER DO RELATOR DESIGNADO
PELA MESA EM SUBSTITUIÇÃO

A COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

I - Relatório

Apresentado pelo Poder Executivo, o pre
sente Projeto de Lei dispõe sobre a organi-'
zação e o funcionamento do Conselho de De
fesa N;acional. •

Além de definir as competências do Conse
lho, o Projeto ora em análise determina sua
composição, que inclui.

O Senhor Presidetne da República como
seu Pr,c;:sidente, o Vice-Presidente da Repú
blica, o Presidente da Câmara dos Deputa
dos,o Presidente do Senado Federal, os Mi
nistros da Justiça, Marinha, Exército, Rela
ções Exteriores, Aeronáutica, Planejamento
e os Ministros-Chefe de Gabinete Militar e
do Estado-Maior das Forças Armadas como

seus II'embros natos. Seu Secretário-Geral fi
ca definido como o Ministro-Chefe do Gabi
nete Militar.

Define ainda o Pojeto os assuntos que fun
damentarão as manifestações do Conselho,
entre eles a exploração dos recrusos naturais
de qualquer tipo e o controle dos materiais
e atividades consideradas de interesse da De
fesa Nacional, e o fortalecimento do regime
democrático.

11 - Voto do Relator

O Art. 91 da Constituição Federal previu
a criação do. Conselho de Defesa Nacional
elencando o seu parágrafo 1. a Competência
deferida àquele organismo constitucional.

Em atendimento ao parágrafo 2· do artigo
citado, o presente Projeto de Lei pretende
regular sua oranização e funcionamento.

Da leitura do presente Projeto de Lei, de
preende-se a necessidade de se alterar a no
menclatura de Ministro do Planejamento pa
ra Ministro da Economia, Fazenda e Planeja
mento.

Por sua vez, há de se suprimir o art. 4·
do Projeto vez que inexiste a Saden/PR. Ou
tra modificação é a que diz respeito ao pará
grafo 3. do artigo 2.: ao invés da expressão
"Ministro-Chefe do Gabinete Militar" Leia
se "Chefe do Gabinete Militar".

Vistas estas considerações, Senhor Presi
dente, obrigatoriamente, tanto o gabinete
militar como o EMFA, deixaram de interpor
a composição do aludido Conselho, voto pela
aprovação do presente projeto de lei, com
as alterações ora sugeridas.

Sala das Sessões, 14 de maio de 1990. 
Deputado Paes Landim.

EMENDAS OFERECIDAS EM
PLENÁRIO

Suprima-se o inciso IX do art. 2.
Sala das Sessões, 10 de maio de 1990. 

José Genoino, Deputado Federal - D,lfutel
de Andrade - Augusto de Carvalho ...: Gu
mercindo Milhomem.

Suprima-se o inciso X do artigo 2.
Sala das Sessões, 10 de maio de 1990. 

José Genoino, Deputado Federal - Doutel
de Andrade - Augusto Carvalho - Gumer·
cindo Milhomem.

O inciso XI do art. 2., fica renumerado
para inciso IX, com a seguinte redação:

"Art. 2· ·
IX - MÍnistro da Economia, Fazenda

e Planejamento.
Sala das Sessões, 10 de Iilaio de 1990. 

José Genoino,· Deputado Federal -.Doutel
de Andradf1- Augusto Carvalho·- Gumer·
cindo Milhomem.
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N·4

O parágrafo 3· do artigo 2" passa a ter a
seguinte redação:

"Art. 2· .
§ 3" O Conselho de Defesa Nacional

terá uma Secretaria Geral para a execu
ção das atividades permanentes neces
sárias ao exercício de sua competência
constitucionais. "

Sala das Sessões, 10 de maio de 1990. 
José Genoíno, Deputado Federal - Doutel
de Andrade - Augusto Carvalho - Gumer·
cinco Milhomem.

N·S

Suprima-se o artigo 5", in totum.
Sala das Sessões, 10 de maio de 1990. 

José Genoíno, Deputado Federal - Doutel
de Andrade - Augusto Carvalho - Gumer
cindo Milhomem.

N·6

O artigo 6· é renumerado para artigo 5"
e passa a ter a seguinte redação:

.,Art. 5" Os órgãos e entidades de
Administração Federal realizaraão estu
dos, emitirão pareceres e prestan'lo toda
a colaboração de que o Conselho de De
fesa Nacional necessitar, mediante soli
citação de sua Secretaria GeraI."

Sala dll!i Sessões. 10 de maio de 1990. 
José Genoíno, Deputado Federal - Doutel
de Andrade - Augusto Carvalho - Gumer
cido Milhomem.

N·7

O art. 7. do Projeto de Lei n" 2.145-A,
de 1989, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 7· A Participação, efetiva ou
eventual, no Conselho de Defesa Nacio
nal, constitue serviço público relevante
e seus membros não poderão receber re
muneração sob qualquer título ou pre
texto. "

Os artigos 7" e 8· passam a ser, respectiva
mente, 8· e 9·

Saia das Sessões, 15 de maio de 1990. 
José Genoíno - Doutel de Andrade - Eucli
des Scalco - Gastoni Righi.

PROJETO DE LEI N· 3.073-A, DE 1984
(Do Sr. Floriceno Paixão)

Acrescenta dispositivos à Lei n. 2.004,
de 3 de outubro de 1953, determinando
o monopólio da União na distribuição dos
derivados de petróleo; tendo parecer, da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela inconstitucionalidade..

(Projeto de Lei n· 3.073, de 1984, a
que se refere () parecer.)

O Congrçsso Nacional decreta:
Art. I" O item III do art. 1. da Lei n"2.004"

de3 dê oútubro de 1953:'p,assa a vigorar co~'
a redação abaixo:

"UI ~ o transporte marítimo do pe
tróleo bruto de origem nacional ou' de

derivados de petróleo produzidos no
País, e, bem, assim, o transporte e a dis
tribuição, por via terrestre, aérea, ou por
meio de condutos. de petróleº .bruto.
seus deverivados e. dos gases raros de
qualquer origem."

Art. 2" O Poder Executivo regulamentará
a presente lei no prazo de 120 (cento e vinte)
dias. a contar da sua publicação, determi
nando critérios para que num prazo mínimo
de 2 (dois) anos a distribuição de derivados
de petróleo em todo o território nacional se
faça através da Petrobrás ou de suas subsi
diárias.

Art. 3" Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.

Art. 4" Revogam-se as disposições em con
trário.

Justificação

Nunca é demais insistir na importância do
setor energético para a segurança' inte"tna de
uma nação. Nisso, entretanto, nossos pre
curssores políticos. pressionados por uma in
tensa campanha popular. nos legaram a Lei
n" 2.004. de 1953, determinando o monopólio
estatal na pesquisa, lavra, refinação e trans
porte marítimo, ou através de condutos, do
petróleo bruto e de seus derivados.

Deixou-se, porém. uma enorme brecha na
questão da distribuição dos derivados de pe
tróleo, prontamente ocupada pela Shell, Es
so, Texaco e Atlantic, que, hoje, dominam
o panorama brasileiro na distribuição do pro
duto.

Neste particular. muitas variáveis são en
volvidas. Uma delas continua sendo a ques
tão da segurança nacional, pois não se pode
permitir que empresas alienígenas. consti
tuindo-se num verdadeiro cartel, detenham
poder de decisão na distribuição de produto
de tamanho valor estratégico. Por outro lado.
empresas multinacionais têm-o\C deleitado
com o i1et mignon da economia do petróleo:
a comercialização. Os lucros acusados por
estas quatro empresas, somando cifras astro
nômicas, esvão-se para o exterior, através dos
mecànismos da Lei de Remessa de Lucros.
Esta sangria de divisas não se esgota em si
mesma: 'mesmo recentemente, temos assis
tido às mais vexatórias elocubrações de nos
sas autoridades econômicas no sentido de
contemporizar uma dívida externa de 100 bi
lhões de dólares. Quem poderia negar qile
a recessão econômica, o. desemprego, as taxa
de inflação o caos no setor financeiro, tudo
isto, não seja corolário direto do endivida
mento externo e que o entendimento. exter
no, por si mesmo, não seja o resuItado de
se permitir a sistematização da sangria de di..
visas, através de expedieI]tes os mais diversos
e onde a ,remessa de lucros representa um
fator de elevado impacto.

Por várias razões, assim, é convenien,te e
oportuna a Illaterialização do projetÇl de loi
queilpresentamos·e~ no~a sub)!timtiva: I;'o'r
isto que ç()ntamos com o inpisp~~sável apoia-

mento de nossos ilustres Pares no Congresso
Nacional para seu livre trâmite.

Sala das Sessões. de 1984. - Fio-
riceno Paixão.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS COMIS

SÕES PERMANENTES

LEI N" 2.004,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1953

Dispõe sobre a Política Nacional e defi
ne as atribuições do Congresso Nacional
do Petróleo, institui a Sociedade por
Ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anô
nima e dá outras providências.

CAPÍTULO I
Disposições'Preliminares

Art. I" Constituem monopólio da União:
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de

petróleo e outros hidrocarbonetos fluídos e
gases raros. existentes no território nacional;

H - a refinação do petróleo nacional ou
estrangeiro;

IH O transporte marítimo do petróleo bru
to de origem nacional ou de derivados de
petróleo produzidos no País, e bem assim
o transporte, por meio de condutos, de petró
leo bruto e seus' derivados, assim como de
gases raros de qualquer origem.

Brasília, 26 de abril de 1989.
Senhor Presidente.
Requeiro a Vossa Excelência, na forma da

Resolução n'! 6/89, o desarquivamento dos
seguintes projetos ae minha autoria:

N°S 1.024/83 - 2.565/83 - 2.593/83 
2.906/83 - 2.928/83 - 3.029/84 - 3.073/84
- 3.633/84 - 3.653/84 - 3.684/84 
3.733/84 - 3.816/84 --:- 3.861/84 - 3.940/84
- 4.072184 - 4.347/84 - 4.641184 
4.803/84 - 4.832/84 - 4.886/84 - '4.908/84
-5.009/85-5.181185 -5.394/85 -5.642185
- 5.702/85 - 5.724/85 - 5.884/85 -
6.221/85 - 6.236/85 - 6.335/85 - 6.423185
- 6.733/85 - 7.789/86'- 7.879/86 ....:.
7.916/86 - 8.130186 - 8.131186 - 8.133/86
- 8.134/86 - 8.139186 - 8.230/86 
8.231186 - 8.232/86 - 8.354/86- 8.437186
- 8.438/86 - 237187.

Atenciosamente, Deputado Floriceno Pai
xão.

RESOLUÇÃO n· 6,
DE 4 DE ABRIL DE 1989

Determina o arquivamento das propo
sições que menciona.

A Câmara tios Deputados resolve:
Art. I" Das proposições que se encontram

em tramitação no dia 4 de outubro de 1988,
foram arquivadas as seguintes, tenham ou
não parecer'

a) as de iniciativa.de deputados ou de Co
.missãao permanepte.; e
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b) as que, iniciadas na forma da alínea a,
foram emendadas no SenMo Federal.

Parágrafo único. Não estão sujeitos ao
arquivamento os projetos que, embora na si
tuação prevista no caput deste artigo, sofre
ram anexação de outros apresentados a partir
de 5 de outubro de 1988.

Art. 2" Fica facultado ao autor, no prazo
de 30 (trinta) dias da promulgação desta reso
lução, requerer o desarquivamento das pro
posições referidads no art. I" caso em que
se fará nova distribuição, mantendo-se, po
rém, o número original e sua procedência
para os efeitos regimentais.

Art. 3" As proposições da iniciativa de ou
tros poderes ou do Senado Federal, que se
encontravam em tramitação no dia 4 de outu
bro de 1988, serão remetidas à Mesa, para
efeito de redistribuição, considerando-se não
escritos os pareceres emitidos até aquela da
ta.

Art. 4" Esta resolução entra em vigor na
data.de sua publicação. '

Art. 5" Revogam-se as disposições em con
trário. '
, Câmara dos Deputados, 4 de abril de 1989
~ Deputado Piles de Andrade, Presidente
da Câmara dos Deputãdos.

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E J.uSTlÇA

EDEREDAÇAO

I - Relatório

Através do projeto em questão, procura
o nobre Deputado Floriceno Paixão, esten
der o monopólio da União, constante do art.
177 da Constituição Federal ao "transporte
e da distribuição, por via terrestre, aérea,
ou por meio de conduto, de petróleo bruto,
seus derivados', e dos gases raros de qualquer
origem."

Ora, o monopólio inicialmente instituído
pela Lei n" 2.004 de 3-10-53, se restringiu
ao "transporte marítimo do petróleo bruto
de origem nacional ou derivados de petróleo
produzidos no País e bem assim o transporte,
por meio de condutos de petróleo e seus deri
vados, assim como de gases raros de qualquer
origem".

Ás Constituções de 1967/69 e a de 1988,
recepcionaram o texto da Lei n" 2.004 de
3-10-53, de formas diferentes: a) a primeira,
ao simplesmente manter o monopólio da
União (art. 169), sem a transcrição e,xpressa
do mesmo em seu texto, dizendo:

"Art. 165. A pesquisa e lavra de petró
leo em território nacional constituem
monopólio da u'nião, nos terrnos da lei",
(grifamos).

A lei é mencionada n" 2.004 de 5-10-53
e seus termos foram mantidos pelo texto mag
no.

b) a segunda também recepcionou-se man
tendo o monopólio constituído pela referida
lei, mas alterou-lhe o texto, sobrepujando-a
formal, e materialmente, ao estatuir em seu
art. 177:

"Art. 177 - Constituem monopólio
da União.

I - a pesquisa e a lavra das jazidas
de petróleo e gás natural e outros hidro
carbonetos fluidos;
- H - a importação do petróleo nacio

nal ou estrangeiro;
IH - a importação e exportação dos

produtos e derivados básicos resultantes
das atividades previstas nos incisos ante
riores;

IV - o transporte marítimo do petró
leo bruto de origem nacional ou de deri
vados básicos de petróleo prpduzidos no
país, bem assim o transporte, por meio
de conduto, de petróleo bruto, seus deri
vados e gás natural de qualquer origem;

V - a pesquisa, a lavra, o enriqueci
mento, o reprocessamento, aindustria
lização e o comércio de minérios e mine
rais nucleares e seus derivados.

§ I" O monopólio previsto neste artigo
inclui os riscos e resultados decorrentes
das atividadfes nele mencionadas, sendo
vedada à União ceder ou conceder qual
quer tipo de participação, em espécie ou
em valor, na exploração de jazidas de
petróleo ou gás natural, ressalvado o dis
postgo no art. 20, § I".

§ 2" A lei disporá sobre o transporte
e a utilização de materiais radioativos
no território nacional."

Especialmente no que respeita ao inciso
IV; a alteração de se deu pelo acréscimo da
palavra "básicos", pela substituição da pala
vra "raros" por "natural" e a subtração da
expressão "bem como".

Vale lembrar que quando a Constituição.
traça os limites de uma eXceção, não cabe
ao legislador ordinário ampliá-lo ou restrin
gi-lo. Ora, os monopólios existentes na área
de petróleo e na dos minérios e minerais nu
cleares constituem-se em exceção às regras
gerais instituídas pelo art. 170, que cuida dos
princípios constitucionais aplicáveis à ativi
dade econômica, cujo caput privilegia a "livre
iniciativa" e em seus incisos H e IV elenca
como tais a "propriedade privada" e a "livre
concorrência".

Outrossim, é regra conhecida de herme
nêutica que as exceções a princípios gerais
interpretam-se restritivamente, razão pela
qual não cabe à lei ordinária ampliar onde
a própria Constituição não o fez.

De forma que o monopólio, antes objeto
de lei ordinária, hoje é matéria reservada à
Constitução e, como tal, não passível de alte
ração, senão por emenda Constitucional.

Vale ainda lembrar que, quando o artigo
173 da Carta Magna alude à "exploração dire
ta de atividade econômica pelo Estado... "
mediante lei, ele se refere, a casos de mono
pólio, porque tal expoloração não é exclusiva
do Estado, podendo a iniciativa privada dela
participar. E o que ocorre, por exemplo, nos
campos da siderurgia, da mineração, de ban
cos, etc, nos quais convivem empresas gover
namentais tais como a Cia. Siderúgica Nacio
nal, a Cia. Vale do Rio Doce e o Banco do
Brasil (sociedades de economia mista) e inú
meras empresas privadas, com é fácil verifi
car. Os monopólios, a Constituição os tratou
em artigo específico, por serem forma drás
tica de intervenção, mais grave que a referida
no art. 173.

Como se disse, não cabe à lei ordinária
instituir monopólios ou alterar, para mais ou
menos, aqueles que a Constituição contem
plou, pois que ela se avocou detalhadamente
a questão tornando-a matéria constitucional,
com a rigidez que lhe é própria.

H - Voto do Relator

Pela inconstitucionalidade do Projeto de
Lei nu 3.073, de 1984', pelas razões de direito
acima expostas.

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 1989
- Deputado José Maria Eymael, Relator.

m - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, em reunião ordinária plenária
relaizada hoje, opinou unanimemente pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n"
3:073/84, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos:

Theodoro Mendes - Presidente, José Dl.\-'
tra e Mário Assad - Vice-Presidentes, Agas
siz Almeida, Arnaldo Moraes, Harlan Gade
lha, Hélio Manhães, Leopoldo Souza; Men
des Ribeiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson,
Renato Vianna, Horácio Ferraz, José'Tho
maz Nonô, Messias Góis, Oscar'Corrêa, Paes
Landim, Arnaldo Martins, Moema São Thia
go, Gonzaga Patriota, Ibrahi,m Abi-Ackel,
Dionísio Hage, Marcos Formiga; Jo&é Genoí
no, Joaquim'Haickél, José Maria Eyma~l,

Antônio de Jesus, Ivo Cersósi~o, Aloysio
Chaves, Jesualdo Cavalcanti, Jesus Tajra,
Lysâneas Maciel, Adylson Motta, Jorge Ar
bagç, Roberto Jefferson e Rodrigues Palma.

Sala da Comissão, 4 de abril de 1990. 
Deputado Theodoro Mehdes, Pre~idente'
Deputado .José Maria Eymlle!, ReIator.
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PROJETO DE LEI N9 4.788-B, DE 1990
(Do Poder Executivo)
Mensagem NC? 340/90

clo.QI

Derme crimes contra a administração tributária,
de abuso ,de poder econômico e dá outras provi-,
dências; tendo pareceres: da Comissão de Finanças
e Tributação, pela aprovação do Projeto e da!!
Emendas de Plenário n" 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,
12, 15, 16, 18, 22 e 26; pela aprovação com submen·
das, das de n" 6, 20 e ~IJ pela rejeiçã.o das de
n" 2, 11, 13, 14, 17, 19,23,24 e 25; e, do Relator
d~signado pela Mesa em substituição à Comissão
de Constituição e Justiça e ,de Redação, pela apro
vação do Projeto e das Emendas n" 1,"5, 6, 7, 8,
9,10,13 e 24, na forma de Substitutivo; pela rejeição
das de n" 2, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, e 23;
e, pela prejudicialidade das de n" 3, 4, 20, 21, 22,
25, e 26. Pendente de pareceres das Comissões de
Economia, Indústria e Comércio ao Projeto e às
emendas de Plenário. Pendente de pareceres das
Comissões de Economia, Indústria e Comércio e
de Finanças e Tributação ao Substitutivo da Comis
são de Constituição e J~tiça e de Redação. -

o .cOP-G::{gsGO 'lthCIOlil\L ""C7etat.

Copítulo 1
DOS cnJ.HXS COll'rlV. A JlJ:,KII/18!'RA{',Xo nnUT.\F.rl.

S.olo .1
00& trtaca rr.tleado. por 'art leula.ro.

Art. ló Conatitu1 cl:lrc., contra a· admln1..tração . tributál"!a
~yd.r ou •• 'U-rlir o rhco 6e reduzir, total OIJ pAreialntento

t
tributo

.. contt1btLlç.o, incluaiv. aC.Dtõõrio., pago. ou • "I'nu'! pao;o., tlc4h.ntfl
• 'l"tie. Ó_ oualau.r ti•• .'.gulnt#lll condutau

NR ,(,.tJ.~~r::~~~i~:~~~~;~~~i;1:.0~lIo:;~~r4'~~~i~~~·çio que "uva
..if - inaer{r ná. in ton:;llçÕeft à. aut$cldadc" [,,:zendárll1n ou

ao~ I~. _,gent•• f!ltlUlftl'lto que J:alba ou deva BAo)er inexllto, o ou ornit.~r

d:.~.:Í1° d.o qualquer nature-z6 em doc:umento ou livro túdQido pela. )oi

III - Adult.erar not.a fiscal, ta :ura ou qualquer outro
doc:uMnto relativo. opet:6.cio trthu.t.''\1''\~

IV - fornartr, distribuir, etllitir ou ut~.lh;llr d.ocumento 91"a-

v -. elaborar ou ut1.11J:.r uoc:u.ento qlUt ."lba ou deva .~b{;l"1_1.0 ou ln.x.tol

Penar r.clu._o de doi •• einco ano. to multa. '\

Art.• °"lõ . Con.tlt~t, ainda; -crim. conoo;a 'o ad;1.~l.trpção ttl
~Urla·'

.. t.:, .pnatar 1 fonte pagadora com obr_oqaçâo dI!!-' reter tributo
la'oraAçao incorreta .obro {Atoa peMioal., ~.

rI'- exlq!;, ptlç;a~ ou ~~"ceb~r, para fli ou para o contribuinte
IMMficli.rio, qualqutil: \-~rc~nh:gf!!a\ .obre a par.oela dadut.i.vel ou deduzl
.. (t. tACO.to ou d. contloibuit;io como incent.ivo fiscal,

. rIr .. d«!xar (le aplicA!.', nfll finalidAlÀ!' própria e- dentro do
n::Od:·;~~~~:~i~~~~n:;ib~i~i~~.ivode lncent.vo fiueal, p8rceh, dedu-

-tv---deiXAr d~ r~colhf!r AO. cofre. pübllcolI,' n~-;-- a;:·~~.ent.a
:~·::~t~~a~.e.~o~;~ino do pra'1o fIxado, trll uto ou con!:r .:lbulCão que

.. ' '. - - -V~ -.- ~'ftlxar J. l"colh·cr ao'- êõfrea púl.lico., nos se.senta dIa •
••,ulnt•• ao tet'mino do r-re10 fixado, tributo e u contribuição recebido
.. terc:eiro••ediante acréscimo ou incluaio no preço de produtos ou
••n'1(0•• cobrado na flltur., nota fi.c.l ou de CUErtento .s.emelhadol

", :.-0 -. 'vi _ deixar' d... ·rccoih.:r l1ob*neo ou (ntldado finAnceIra' inte
tr:crtc:. 1110 .1.t..tt& da att.clld&çio, d.ntco d.o prt ~o t!Jtad,:), o. tributo.
OM contt'lbuiçÕ4. r.cebJcloa,

- 'o, -vIi :.. ·.p~lcar a 'e·~prel:. beneli'clári'" pl/;ccela d. !lepGJ.to 1{b.
re"'. ,.Pela Superintendência do Oe••nvolv!roonto (O Nordeate ou pela Supe
rinten~incl. do De,em'olvmento da. Al1lazónill. ou qualquer outro órgão ';)u
entidade d.· de.envolvÚlAnt.o em. d'l'l...cordo co. o projeto "lprov.a~ol

VIII ... -.ontat, " •••rtvolver, utill••r, cSivulq&C' ou f\io denul'l···
clftr a autorió.d. ti.eal • exl.ttnc:1a Ó.. proqra,mti 60 pr~c"I••IlIt!nto 4.
dedoa filJ. pCOIlta fornecer t.O auj.lto p••alvo dCl obriq.;ao tt.c.l in
fOnY€'.? cont'bl1 dlver•• C:~~l.~. que i, ~~ .~'i, torn~e!da i fazend••

P.n&l det.enção de ••1. "sei a àola IInol li!: aolta.

~cio II
00. Cr.f.M,. Pratic:.do•. por leZ"Yldor ' •••nd.lrio .'

Art. 30 Con;tltu! cri~~ p~~tlc.do- por ...r-"idor fai.ndárlo1

I'" d_t fi~ dl••r.o do prevla:t;' .. 1;1 • ·ilvro· oflcial-, • p'ro- 
S!!..SO .fJar;at ou qUl'lquer d~W::«IntQ r.l..t1vo I tri~_t:.!çiio h q,u. t.nl}a_~

guatdll el'l'l rll::Ão do carqo, acarretando, ... com .eu proced!mcnto, pa9aMen\1>
d~ tributo, cu c.,ntribulçio, em 1!l'port.1ncia lnferiol:: '* dav14a;

li - solicitl1r ou receber polira .1 ou p"ra outreM, direta ou
inC:ir~tarn(>nl;e, ainda que: foiA dA função ou antes d~ IIsftuUli-l'" ma. ea
ra'l.io delô .. vantogt!tn i(\dcvida, ou aceitar prome.sA de ..tal v&ntilqer.:\:, com
O pror-ósito de doixar de cobrl\r tributo ou contribulçao, ou ~obrl!-10'

parc14lmente 1

, UI _ (l'lcU i lar, com tntrnçio 4. dev.r funciona 1, .' prática
d. conte.hamto· 'lU cl""r'nmlnh",

IV _ Ceixar d. cobrar tributo ou cont:lbuiçio ou cobrá-lol t:li"l
quantia ·nenor do que a deviaa, rneodiant.e ace1t~çao do oferta ou prOflll!a••
de vII.nta.qem:

rtJn~ I rec 1u .Ão d4! trt:. a 01to anoa e mu 1ta.

Pu:ôq,ra[tl iinlco~ Confl:1dnra-••••r",idor f.%.nd.r~o, pora o~
efeito. d,..t. Lcd, quem, arn!:>or. trtmattori.m"nt., ex.rce c8r10' ~l'Dpr.~....
cu funçiio rehrionado. com o••er.... lçoc. ~e tant."tr.nto, fi.cal Z&Ç~Olbc i'"
brar.çA, urt:!'cadAcào, :ec:olhlt"tel\t.o fi controle de tributo. e con r 1.1

çõeli, lr.clusive ace.50rioSi~

Capítulo Ir
OOS CllllttS DE AlJUSd DO POOElt EéOllOtlrco

At:t. 40 Con.tltui crime d••buao do poó..r eeonõmlcol

I - obstar o ace••o ou • per:l\Anência de coneorrente nos ...r
caóoll local, rcqional ou n ...eional .,,,di.nt.,

a) fbtllção 4rtificia.l do preço das JOercadorlac /l;baixo do leu

bt tratamento difei 'mciado de comprAdorea OIJ traguese.,. ['..._
•• lvadol oa ai.te.ma. ·de. .ntr~ ~IL 80 con.umo por intertl'lidlo de dlatribul
dor... ou revendedoref'l,

c) cerceamento ou blpedimcmto do Acea.o de conC01:rente aos
Ilelcados de inJiuPlIoI, rr.atérl•• -prlmel ou equiplUIHmto4, bem como AO. ca
nllt. da dlstripuiçiiol

11 -' formar acordo, convênio, ajuate ou alianca ent~e ofer
tant•• , visando:

aI i fixaçio artificial d. preço. ou quantidade. vendida. ou
produzidas:

bJ &0 controla rcq!ona.lh~..do do, ...erc.ado por eft\pr-es. ou 91:UPO
d. e%!lpreB&S 1

cJ ao cOfltrol., IJ~ c5otrlrnento da conr:orriincia, d~ rade d •
dlatrlbulçio ou d" forn*'Cedor•• J

111 - formar tru.te. pelo controle aclonário dire-to ou 1n44.
re.to ou paI: intermédio dI! admini.ltr.Ctore:. comuns entre elflpresa..,
vi.ta. a inibir a livre concorrência,

IV - prolf,over ajulte _QU acordo entre eMpre.a. uu ent.re p....
ao•• v!nculad,.. atai ••mpr•••• , nu inter•••adoa no objeto d. eu... Ati
vidade., que poul1bl1it& fraud". J livre concorrência. atuaçlo t ••iva ..
aconomJ.,a nacional ou an intere••• w:;:etal do. con.uMidore.. ,

Pena, recluaio de doi•• cinco ano. ou .ulta •

oArt:. 50 Constitui, ainda, crlN de abuao dó poder cconô"lcor

I - v.nder ou orerecer .i. venda ..ercac1or1. ou contrltar ou
ol.reo.r &.,rvt~o por preço. sup.'I:'iore;a aOI ofJ.clallDtlnt. t.ab.bdol, ao.
tl1C~o, por órqio ou lItnt.ic1ACS. COMpetente _ ao•••tab.l.cJdoa a. reti"
leva1 óe controle"

U ... aplicar l.órau1a. d. r.&jult...nto de
o
pr«çol. ou d. ineSe

Xiltlo ~. cU1'I.trato. pro!bJ':Sa. ou 41vlItrl." daquela. que for••· legalsaenta_
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t"A:'nl'~J('cjCl:'n, ou f.txlt,jt".n por aU10rldl'!.do t:ol""l'rlcnto, hem uss!", t'llotlr..u'
aUt\OIlTOI Go prt'çoa 'UI'ctiot'NJ ao. lC\qaliT1f3:nto l.revi.to!. 0\1 dat«1.rll',1n:J.d~Wj:J,'

UI - exlqir, c<'1bre.r (lU r.coher q·.la11~r:r v4nt.'1'1em uu 1~t--t.'r

tinc14 ...dlclonal de pnlç'o5 t"llbp.}.,dfJfl', '-on~lel"'<!''''!f, l,drrÍ.nütttado"" nxn
c101ll QU controlDt\o. pelo l'orl,~r l'tílJl i L·C., incl\.l.ivlt Pf.:"l fl'\Qit"l do lnGU tu i
çÃo..'l ou.de. 4u~cnto d" l<lx",,, t...~ c.:ual~qller o·.Jtrl\:; l.ni-'or1.6.nC"il1tJ, int.:h~~l\te8
lIobtO Cllu.lat'.i'.r;>8 de eont:r"'ta;el."l, cOfllpra I! ",ond.l 01.1 :1r~~nC1llm(\htol

IV - ~limlnar, :-eatrlnqJ..r, Ter\U'lJr ou ~'I~F'N",I~r, lieln jtlst.a
C&U"A, 11qui<1acll.o, prOfrCC""-J, form'UI ef:l,cclalr; 1'1(> .....cnrtà, comftlcio.li1.aç.nc.l
ou c!c.cC'ntor. ;:onceod1.r1ob Gt.,hre o 1'1 e-;o dn rncrc";I.1-;:1 j c'\fi ou (:t;\rvlco~, qua
:~:~I\rn~f~~~~ir\~= ~~~~:~i:~,C'nte ~ntf't" dll .. inBHtu!r;';u ele con')fl!tJme-nlo ou.

~ V:- ~oneCJa~ A Autoridlh.IG competente qualquf.'r dos clpl't.cntos
nf!lcC'&tH.. l·iotl fi, a?UraCAO do C\'.lfJto d~ produçÃo csu !.lo pt"p.çe, de vt.!ndll., irq,H! ....
dint10 ou dificultando C7.Aiill'P ,=,outÁbcits ou aput4C;;{) d~ cetoque~ ou del
xando de forlj~cer euclllr""cir:ltH.tf'= que forem exfryidot::;

VI ' nfl.lgar ou deixar de t'Pln~cor, 'luo.ndo e-brlg4tól;!O, nota
fi.cl\l ou ducumonto equh"llleulc. re1l1tivo à vf:nd,:\ do merr;:(l.dori..l cu
pre.':.);çl.o de aerviçoll e-!C't iv<uTll\nlo tealizArlluJ, ou !ornc~c-los em deSll"
cordo COl' a leC'i.,o,lação}

JII ... "'ecUIUlr-8iE:> li. in!orlMr, ou dtlr lnrOnr.l1Cão falG3 Gobt:,t
quaif3quor dlla t~·ndiçõc. qu~ envolv~m li. aquisição de ft7L'rcddoria ~u ser
viço, inclli5ivp. q~lIInlo 111 pt,'ecos, pra%os e taXAS de juros embutidas no
valor das pree:tacot!. J

VI. t ~ promover t'l vem'" ou 4 exposição à venda df~ Jnerc.dod",
tia candiçêe....mps5pria. para conottmor

PenAl l'eclusâo de um 4 quatro anos ou nlulta.

Parâ1l."4fo único. ~;" hlpótese do incIso lltIt, pune-se tamb~m
• mod.li.11dllde culpoSA, tranl';fonl:an~CJ-se a p(,!nl1 et! recluGão em detenção e

radut:!ndo-8e Ã quinta parte n pena de multa.

Art. 60 ConBtitfJi, taatbém, crime de 1l4uGO do poder cconomi-
co.

1 - expor ou venc1er: mérclIdor!1l cuja f!:mb~l1l.gen, tipo f espcci-"
ficaçâo, peGo ou compo~icÃ() C:"Jt.ejll. em deSacord., cem plc"~ct:i~ões lega in
ou CJ\1e não corrf':spor..da i rf:!5pecliva classificação ofici3l;

II - misturar merclll;!vriiu: ou produtos de eapécies difeumt~g,

parI'. expã-los ã venda, ou vendê-los, coma puro&"f

XIr - fraudar as rcqra.~ concernentef' ao controle oficial de
pr.çol pela alteraçÃo, sem modificação essencial ou de: qtlalid<tde, de
e!8laertos como embalageM, denominação. marc~ (g:dU'al, especificaçõ'25
tocn1cas, vO!lmc, peso, pintura, sinnis externos ou acab.:\I\',ento dos pro....
duto., mcrcc..:k'rios, 9iinero8 ou serviços, bem como pela divisão em par
ie:e:~~t:d~~~ju~~~~adoria,qênero ou serviço habitualmente oferecidos

IV - altera.r a de.'lominacáo ou a descrição d~ produto,"· merca
doria ou serviço, bem como 4 indicação de seu modelo ou referência., de
modo a cobrl!lr, exigir ou receb~r preço maior ou condições de pagamento
diferentes;

v - condicionar la venda de mercadoria ao seU transporte ou à
pre.taçii.o de. Ilerviço acensório, pelo próprio vendedor 0'1 por terceiro
que ele indicar ou contratar, quando o comprador se di!:ipus~r li trans
portÁ-,J.. por 5U.o. COllta e risco:

.VI - aubordini'lr a. venua áe mercadorias ou a prestação de ser
viços ã aquisição de outras mercadorias ou serviços ou ã compra. de
quantidAde" arbitrarl'l!U11onte determinadas;

VII - fraudar o preço de mercadoria ou de serviço, incluindo
nele .~entos de ~reços de innumo:> não empregados em flua produção ou
prelltacaQ1

VIII - l':U.roentar '6 preço de mercadoria ou etc serviço em per
centual eupf;;rior ltO do insumo Illul tiplicado pela participação deste nos
CUlJtos verific~dos antes do aumerlLo,

IX - fraudar o tabelnmento oficihl de preços ou o rcgir"e .le
gal de -conb:ole pela altet"Bçáo dau condicões de pagamnnto ou fot:Tlla!; de
coaercializfl.çáo, inclusive prazos, quantidade de pa;t:cele.s e· 'proporç;;'o
do preço devido em cada parcela, relativas à aquisição de mercadoria. ou
••rviço}

x - elevar o va.lor cobrado nas vendas a prazo de mercadoria
ou aerviço cujos preços eRtejam aubn.etidoB a conqelamento ou regime ltl
9&1 do controle, r.mdiante li. cobrança de tAxa de juros supp.rior ã vigen
te no mercado financeiro para financiam~nto da aquisio,ão ,de mercadorias
ou"aerviços IUll5emelhadoB;

XI - subordinar a vendlli de mercadorias ou a prestação de se;t'
viço. à celebração de contratar. fj nanceiros com taxas de juros. super ,Í.()

rc.. "I viqentell no mercado financeIro para financiamento, por prazo
igual". da aqu;'aição de mercadoria ou serviço lt.ssemplhlldoG;

XII - .oneqar insumos ou mercadorias, reclls<1ndo'-ee a vendê-los
• qu•• pretenda. comprá-loI nas condições ofertadas ou retendo-os- para
fina d. e.peculacP01

XIII - induzir o consumidor a ~rJ:o, mediante indicação ou
afirmação falsa ou englln0811ftobre II natureza, a qualidade. e a qUllntida
de de bena ou serviços, utilizando-se de" qualquer meio, inclusive vei
eulaç;o ou divulgação publicitária;

XIV - deltruir, inutilizar ou d3.niÚcar matérias-primas ou
mercadorlaa, com 'Vlatas a prpvQcltr alta de 'preço5, em proveito próprio
ou de tercfl~ro.,

xv - C!!K\ltlr fAtura, duplicata oó nota. de veonda que nÃo cor
relponda i IMrcadoria vendida em quantidade ou qualidadf':, ('lU /'lOS tiervi
coa efetivamente contratados1

... XVI - rlclxar dolo"!'i'UOI'mt6 da ontreq"r li. COiSA v.ndlda, COm oi
obaerv."l,i\ci:a de todaJJ 8ft c::'Áucul.:&S c etl[)f'lciUca!;õee contratnc!aos

Panal rneluroâo da doi1: 11 cinco anos ou l'1ulta.

CapItulo 111
DAS JolUl.'r1lS

Ttrt. 10 nos crim<:. df.e'Jnidoa nO$ l\rt!l. 10 & 30 denta Lei, a
pena dt"~ n:ultn Si!'.t;' fixada ~r.tre dez r tn,,'zenlos e se.l!lllCnlA diar.-rnult&.

rat"l:'.~.n-a(o único. O ~i.':l-l'Iult:ll zl!rá fixadO" pelo juiz em valor
nao infedca· la 14 nt1m Gupericr " 200 SônuB do Tezouro Nacional - BTN.

hrt.. e-Q A pe:la de c1cten~ão ,"'lU reclu~.I;;o poJerã ser convertida
'\IQ multa _.1'" voJ('ll.· (1I.1uivalcntc n:

1 - 200.000 at; 5.000.000 ôe B7N, nOIl cl;'imP:8 definidotlo no

11 - S.OOO até 200.000 u{' BTn, nos crime!J definidos no ~ art..

111 - 50.000 Até 1.000.000 de RTU, no" crimes· dt~tlnido3 no
a.::t. 60.

.. _ Art. 9Q ..Caso o JuJz, considcraf1o o ganho ilIcito e a sittla-
tao ccono:nicl. do t"eu, "crifique a irlf:.uficiencia ou cx.cessiva onerosida
CP. dna PtHli\S pE'cltniiiri.a: prevü:td.[j ncsta Lei, podí"rã diminu!-lae Até a
décima p ..u.~e ou C'lpvá-las ao c.1éclJplo ..

CapItulo IV
DAS Ol.S1:'OSICüES GERAIS

Art. 10.. Nos crimes prdticados por pessot\ jurídica, a, rel
pon[;1I.hi1id,,,1~ p~lIl\l ,"clos i lícitos definidos nestll. Lei sp.rá de: todos
aquules ql.~~, a ela li'Jacos, direta ou indire!.i\mc.nte, de torma permanen
te ou cvcr.t.ul1l, t~hhar._ c01)corric1o parA a pr5.tica criminos!1 e dos que,
na qU31 idade de ccntrolador, diret.ol", adrr.inistrador, gerente, pre["loato
ou mandatE.rio, Se tenham omitido no dQver da. fiscaliza1.' a. atuação de
seus subordinudc:nl (: colaboradol.·es.

Art. 11. Sã,::, circun~lãncias que agrav'lrn. de um ter;o até â
matado l:.G penas previstas nos artE>. lo, 20 e 40 a.6o:

1 - ocasionar grave dano ã coletivida.de}

11 - s~r o crime cometido por servidor público no exei'c!cio
de suas funçõe;:;;

Ir! - ser co crime praticado em relação à prestação de servi
ços ou .ao comércio de bens essenciais à vida ou ã saúce.

Art. 12. A condenação criminal não exclui a responsabilidade

Art. 13. A l:eparaçâo civil dos danos oausados pelos crimes
previstos nesta Lei não exclui a respon!::.'\bilidade criminal.

Parágrafo único. A hipótese prevista neste artigo deverá ser
considerada pel? juiz. na fix.:u;áo da pena.

Art. 14. Extingue-se li. punibilidade dos crimes definidos nos
arts. IQ li. 30, quando o agentl'2 promover espontaneamente o pagamento cio
tributo ou contribuicão# inclusive acesf;ório3, antes do recebimento da
dQnúncia.

Art. ),.. AplicAl'n-se aos crimes previstos nesta Lei, lJupleti
"a e Gul:.sidiariarneilte, as rC9ras do Código Penal e do CódiCjo de Proces
80 Penal.

Art. 16. Compete:

• I - à Secretaria Nacional de Direito Econõmico, do M1nistét'io
d;1 Justiça, fiscalizar as empresas que atuem em mercados monopolizados
ou C"ligopolizadc.s, bem como identificar e reprimfr as práticas atenta
tórias à eC'ollo:r,ia popular, inclusive rr,ediante a interdi.ção de empresa
ou el!tab~lecimento que pratiquem atos lesivos aos direitos do conaU1l\l
~or ou ã livre concorrêl"cia:

11 - ao Dep~rtamento Nacional de Aba,hted.mento e Preço.,
quando c se nec.-ess,;'do, providenciar a desapropriação de estoqueIS, a.
fim de evitz.r crise no mer.cado ou colapso no aba.Jtecimento."

Art. 17. Qualquer PCA!;03 poderá pro.....ocar, para os ef(:itos
dellte diploma, a. iniciativa dos órgãos de defesa do consumidor, ou do
Aini!'5t;!rio Públi ':'0, fornecendo, por escrito. infonnações sobre o fll.to •
a autr',1ri á e indicam]-=> as SUllS circum:tâncill.s f para a devida' z:.puração e
aplicação d<l6 l;ancõas previstas nesta Lei.

,Art. 13. Os c:rimes previsto6 nos artu. 10 a 61õl desta Cei aio
de lIição penal pública incondiciona:da:.

Parágrafo úa1_co. Quando o Hinistêrio Púhlico exceder os pra."
zos l~gais séw a adoção d~s providências a seu cargo, ll.dmitIr-se-i. eçio
penal ~ubsidiát·i.:t promovida por qualquer"cidadão, bem corttO por entidade
constitu!da há pelo 'menos um ano.

Art. 19, Na. prt.a.e... f1l1qr.nt~ ere"'tuad•• p.la ,trlt.ic:a ..
C'ondlJt.... de'inid... CCffiO criJl.c nect. Ln1, nno s~r. ll.droit.idll .. U.snea n"
u. 6PlJ.Ce.,' O 4hf'O.to no art. )lO e ••u p..ráqra!o único do CÕdlqo de
Proc•••o Penal.

Art. 20. J:_t.a 1.• .1 entrA .2 vlv:or na data da aua publ1c..çlo.

Art. 21. loYOg'aa-..... cU.poa1GiS.-. eti eont.riI"10.

1I1'.5t11.,
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a VOll8a

~
íL.J?~</.,.uJ ,1»

ztL .,M\R1A C1'.rmosóVrls MELLO
.Minis ra da Economia, Fazenda e.

Planejamento

MJ\llCOS COll\BRA
Secretário-Geral

da Presidêncil!. da República

Apro.vei to CIo oportunidade para. renovar i\ Vossa
Excelêocia protestos de. elevada estima e consideração.

A Sua. EJC.C'Q lênci'a o Senhor
Deputado LUIZ HENRIQUt
00. Prilnairo Sec.t'!!L;.árl0 da Câmara doa Deputados
~ILIA·DF.

Tenho li. honra de encaminhar a essa Secreta1'1a

• Mtmsegem do Excelent!ssimo Senhor Presid.ente da República,

acompanhada de Exposição de Motivos d::s Senhores Minist.ro:; de

Estado da JLStiça e da E:cJ:n:xPia. Fazenda e Planejamento. relat.iva

~ pro<eto ::Je lei que "'definI.": crime. contra .. ad.'nin:f,st.raçio
tributária, de abuso do poder econômico e dá outras providê!!.
eias- ..

Exceler:.t~l:l~imo Sen.~or Pr1meiro Secretário:

14. Por fim. tendo em vista ~ -relevância da natéria.

encareço a VOssa !:xcelencia seja solicit.ada II tlprcdaçào do proje
to eIll comento, em regime de. urqêncill. a teor da faculdade contida
no S lQ do art. 6~ da Constituição•

Em ZB-. de março de 1990.

adicional, antro. do infelo dA a.~ftO tl.cal. [1'.4 dhlfJ"1.tc1o pÕ4t

fla. 1 .1tuaçio &tlÍ ..qOt« vlcJente. qu. C.:lt\.ist.Je. .", v.t(.,,"eho .e

t.r..ulo 1 vr}it.lc. c:!. "'lá. dcnOI:()~ .t.o Ertirio P'lihltc.o, ~111 A\'C ccor

ri .. f:xtln.-;ào de pun1.bilid.~d" qUllnl10 t.J 1:9_l\te-, j.i ten\Je" .140 inl
eir:tl.. I. al;.ão fie!:IIl}, rucolhia o crédito tr;ibutÂt"io ..."tUI d.", decl
alo ad:t!.ln1ftuativa de prh',etrA ill'tiincia. (m .1ql1ns êl\~Ofl, aQ <le

UnqC~nt.. era pet·]IIl.it.ido r~ftliu,r (; tug&zunto &tft "~t.ea do ln!cio

d. Acão relHtl,. para ber.C'ticie.r-.c COrri. ,; exttncio dA puui1Jl1io1• .se.·

f. Ou dlapositivo. r.locitJn ...do. co:a a Itulol.ld;::;d(\ tJa

CAl abpll&r.. seu 9rau de co:.~p.t.llc.1& t;~ rolaçÃo i jnvt"xtlq.çio .dA

pr4tica do cr!m-:, podendo Jrhtr.1tl••utor1.4ad., .eté Ji.al7'.o, pro<.ec1ifr

1 .pr~r.ln••o de 1;:rna li! doC'u:"('ntoa, bem COIR-O remettll dlrt'!tauwmt. &0'

Ministério i'ü~\lco o. eh'nent.o& comprobatório. d. lnfraçio,. par•
ln.taurll c4o do procedi••nto p"nnl cabIv.l.

10. ..rn., o servil.1or fAtt'r.63,Tl0, a t.ir.lficACfto do cri...
contra .. Adl"llniAtracao lrit>ut';ri. toi .iqni.t'ic.tlv~:nl.nt~ arr.pliad.a
para ("()r,prcend~r toda.... h1pót~s(í. df'ac.rlt.•• no cnput d.o .rt.~ la
40 proj~b) irlclouao ..

f·
li. No tOCAnte •• p•• ·-a. jurldicaa ,,<nt-
vi'lente, conslde-ratSa. •• ti.thtr.ri:: . f -em-se & caqt:&

J2. Concoaitill.ntcllentt:, o rrojet.o bu.c<!1 coibir. prlt.ic..

toa crhles de abuso d. poder ecorlórnieo. que tan<t:a lct"J I("t!lr•• ltalta

do & .ocird."de br"ulleira, co:t notório 1A7r&Vamcnlo. noz: últ.imo•

t:empos, diante da crise econótdca., SQc1e.l • d. exercício ~6 leg!

t!ma i1utoridAde. que propicia, tnoJ:r.lf'nte no CoIlI·po da. Atlvidade eco

nônlica Jlonupoll'tada ou oligClp-olizada, o tlorea:cl:nehto da lmpunló••
4S. do. «gentes ele t.ais delitcs ..

1). .Objfttlvl1mant.., cuida-Be de ln.t.lt:ui:r- leqi.laçlo
Pt'ot~tora ~" 8<:.onornil1 popular e dl1 .. tutiva de!c&a C!O contltmidor.
e~mllqAdo pe14 creSC(!tlt.e bUãi:ch, na prÃt.l.ea de t.l. !t.toe Jintl-8o

cl.ai.s, <!e outro turno cerç'eAdor~ da livre ce'lncorréncill fi. inibidora,
doe princIpios r!!gent.e5 de uma economia de lCercado compatível com
oa intQrc5se5 coletivo!! mercct!dores da atuação. re.l>pon:oável do p"c
der Público.

Aviso n9 097-SG.

Aproveitamos a opo::L:unJ dadc para renovar

Excelência os prote5tos do nosso reais profundo respeito.

~7<_~
~>íK"DO CABRAL
-J,1i.rrí5tro da Just.lça

1990.·delU,1ÇOfJras{lld. efll 28 de

+=. c:'u'.r-:-...----
"CXPC5IÇlo D!: l~rrvO~ ~. o~a DE 2~ r'E WAR~O Dl: 1990. 1Y.J5 S~IlCtES
I !NIS=~3 nr: !:.571.l'C DA J~S~lçA E i;A ~C~CnA. F AZDlJ>l 1: Pl..A~l'.T AliENTO

);XCnF.NT1SS1H~S SJ:NHCh}":S rJ".p.i'lR05 DO CNm~5S0 NI\CI0~:A.t.t

No. ·t~rt!t09 d(] u-U9Q 6( ..§ 19,& D:.:1st1luiç.ã.> Federal.,

tenho .. Iv r. de aubr.·.eter" i f"lr.v.,dol dcllbc:açâo. de Veolo:"!1l1:l Ex;:!!

lcnc1atl, ':I1,p'anhlldo de E.xpo!>1ç~o de l1otit,,"Os dO%l Scnt~4?r(';~ 1-Un1!

troa de EstAdo da Justiça e li:,. t:conomin, fl'J..zendIJ. oe Pló1nejatt,ento.

O ane).'~ pr,)Je to de 1eJ. que -[JC!lir,c ertl'Jes contra a admint s~ração

t.Z:1.butár1.A, ti. e.bU50 do poder econclmico e dá outras! providê!!,

Cl~.CII.

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

C"ArrTlllo.. lU -,DA PltlUo.O ,.nVt.Nn.... " 1&'.

A" lU - r 41.'0 14: ~f hw- 60 iot~ ... ,Jlo .,-tkt.,.., 4 .. l«uollo(l. <n",~

u~ I'a""' ... ,...i f"""IIl'''llu "«1T'.tll.. "e\" JI..!!. 4.t 0(1(1<" • Uq,>(U_"I_
.. \4ll1a\!l~ ,:0••,,,,, ." li.). ,.oe,...t ...tlll'. __ 4l1ol'>U , ,1C:~U""l;Io~ 4••",..

11oJ1,J,c ",,"..:hl I"IJI
"'" 1I1 - A ,.. •..tll ,., ..HI,II.. "",k',1 II<t iIIt('u •• il. no..., 11'11\1l.a 4 •

.."nn U,t.r: •• P.'f 1.1U..·rtJt.. l. ... dr """' 10 "1.;"\11\.01 ç,..... ,. 'l~f"'" ••,~>C'.\ , •• lu reto.1. , ... :I.d~ "'~"'tf .., nlu'rI('" 40 C:f'- f' ...cI'
c:~...r "n.fI Ü '1'1"". '.0'

A.I ).0 - 0-""" _1.. 11 ...,..foeH ""01 ..~ li ,"'11' .tt, fu",II', ,~ •
• ~..1IIt .. , ....._. t.. 1 " ...."·(.1'.<1 Ih .,. It ." 1 fi .J IH t.~ , ...., .... J!'tl'.d
,..Ju' i<-p"\fk Ir" l:-"'.lIf'... l~••'o:D f._.'.k! ... rf."I,nd••lot ,.• .,.0"",
...,tI~ ..,,__ 'I. rl"'p"~"_I\IU' 100~ .. 11"''' 'f.."'''t, ..... ,...••,..I,... ~ t<4J

"".(I'.f" .. '......... 1" .., P'Wriln..-1l111 .... '05.".SoJo ,,>MI""'~ • ~f "ri
ft..-et ......0 ...... IH ,.,tl!') (m .h,""'I., • lr>oc'oub,cWl 4, " .. '1.....(1 4., Il.,..·
&eMI 4'" '~'Il.ulo. .. ,1Ia.lu f'I'CUII'.', luUl )U • SUl

gr-l.S l../lç~9.SJ.1:!"?t~2J:!g~~...E}20~l!:nr.~~

~f!.!~50r.f; 1'E11R~~"lEtlTf;S

(ÚLlIGP vi: "!lOCES',O Pí.NAt

(AI"ITUlQII .. DA 'alU,OU,uL.C,r. ... ,q(

• ..' • .. .. a" ...........

~xce.l.nt!s.Jf'",O ~ent-.or rrelidente d~ Rt!'públic&

,. conceitulll:á'o do-: crh,cs qut!' têm como conu:q!Sêncta

O .1.i.o-~"liJolUne-nto dI!': tributo!!, t ll~ "e.na.liddde.. .1mpon.íveis.... seus

eutore., dGtXA2 Sluit::o a de•• '4r, ~rcl d. aua. l.ll\pr.cia!e1 •

l ..cuna.,. n&o .6 OA d.,!inleio doa l,e;.toa tlplflcftdor.u do cri•• , co'"

M taAbéfol F\a tix"çio da penlt ..pltc:,"v'll Cl\UUldo do ..eu cOI\.ti~nto.

2. bl verded.", O ohjet,lvo b&.tco C'olitlado, qu"l ._j.. O

do dour.tlmuh.r a pt·'\;.1Cl': crimlr.c•• , n&o ....0., aendo ~lc6ne.dô, f.t.o

••'1lI qUI) t.1S cau••do gr.ndell e lrrep..ri:v.l. preju!z:olt I ral.nd.
»factonal.

.. ., ••• _ a

bt.e.nOUIH.'Uf1- Dl.[l10~1"J:~·"OI'lIWIIII

1.IV11(l , - IJO I'ROCnSO [\I CFIlI\L

3. :.tio ropre..cntnrã: UtlU\ lnVcrc3 ....de .Urmar-..e qu_, ao
cOl"ltr.&rio do que d.,ver1a oc:orr.r, a preh.lc.dA.l.qh'l.çio, d. cert&~

torrta, "Dtil':\\.I1a a p:rit!ca de critr.• ao lnvi. d~ coJ.bi-l~... '

4. D1.~nte de&.e quadro, ent.nde-'~ .ll.b.ol~tAIl1.nt. ne
c ....iri&. I.t tomada d. p",ovidêncJ~s 1rr.ediate., .perfelçoJ.ndo-•• ' ••

Iton::•• rcqul ..doras da J'I&tél·ia, o qu'••• propóa seja fe I to 4. acor
do c~ .ao .non.a.. contant". do anQ).o projeto d. lei, que ora. tenho

• honra d. lubmot1kr .. apreclt1ção de VOI•• txcttlênclo..

5. O projeto em Coco tXAt.a do crime con1;ra A .d.lll.ini.
t.Jo.çio t:rlbtltlrla, ~."dlante ,,,,"oeio de defin-lçõe. ~l.. abranq_nte.

do qu•. aqu4Ila. hoje .xi.tentea.

"'. "lé_ -cU••o, o projeoto prepoeto, e. al9'UJU•• hlpÕt....
'0., torno. asai••cvara e penalidade aplicável, pZ."tlvenc!o • recluaio

d. do!. a c.Lnco anos pa.ra. o l.n!rat.or; &0 inv'lI do. at.ulli•••i. 1.\8

.e& a doi. anoc de. detençio ...

1. Outra. inovação qu.o. •• propc'l.e conaLste em.'. e.t.n
dflr • t.ercl'!!rc. (lue, não tendo praticado d.iretamente o ato de!!

tua.o, t.nh~ colaborado, de uma fOrtla ou d.. out~a, par••ua prá

t.ica.

.,. Dispondo .obre a ext!ncio 4a punibil1dad., *lIt.be..
l.c. qu_ aRtes... aem.nte t:.r& luq&l.- quando o .ge.nte pre-over ••_

pont~nlt&tllente o 'P.gAlM'nto do tributo ou c~rttrib\J1çio, lnclu.ive
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EMENDA':> tJ(;lafl:nvolvimento da ,Amazônia ou qU/'\lqUf"1

outro .ôrgão ou entidAde"~ <,jmu:nvolvi

If~ento"

Subftitun-se no i~cihO 1, d~ lIrl. lo, lJ t'xprccsÃI,.

·pr.&tar informl'lo;iio" por "pn·s;u.r de-d/nação·.

rais.

A expressão cuja fupressão ora se SU9~re tctn

condão de consagrar ô famigerado inf>tituto d~ Itdelaçdo·,

todo o rol infic!âvel de práticas subalternas f' até mesmo in·

J"Ul'>tificativa

Suprima-se (10 inciso VIII, do art. 20, a cxpxessio
"ou não' df'nullç-iar à i'lutol~idade fiscal'".

CCI'.'SVN

A história encon ;.\ repleta dI:' lições no f.ienti.
do de que o Bstaço jamais J gI:OU lnaior r:ficiP.incia quando bus

cou auxilio ou colaLoracã de :,felatores' ou • informantes'

tal a nocividade do expe- iente'.

.Justificativa

1I.t'''.>dar;5.o orll pr .) ~ta em nada af~ta co contl1lúdo do

dlsyositjvo. ::onf(>r1.nao-lh . 'p(>n~5, ~1U'~a e, por via.

de CvPR'lq\.ll'íncja, maiOJ: fa' }1d3c't',,6;;-comprce~.uof·r.unciado.

y~

,..~;t~::7.v-l

.Sui..stitua-se no' inciso VIII, do arL 2(.'1, o núcleo
"montar" por "cI.-iar-.

o núcleo cuja adoçbo é ~ugt'".rida através da pleSl'n

.t.e e:nend~, a par 'ele mais :pilrnPl" V. provido de significação té=
cnica. :Ia o vel:bo 'montar'· ~ ..:rl!;-se $uscctivcl de diversas

acepçõ~s -.d:9'UmaS, lnclus'v , bastant~~ue pod~

ria gerar .tnumeros embara ~~canfu e,; ao hcnn~•

. --
,z;z::::;~,)/.:?-,z

Acre:ice'ltc-se 6') artigo W, do Projeto de Lei.. nl;e

.788m, o seguinte inciso:
"IX - dl!!bitar, 'na cOr"ltnbi!idadc da!> pes~oa!:> juddi

ca!'li, despesa:.; de caráte; pessc.al dp. seus contro!~dore!'i, presidffites, g~

rentes, prepostos, 1I",J.ndatárlos, edministr3dores Ou runcivnárlas."

:H!~!![!.,t\l!.Y.i\.

A CfT'.t'r.da objetiva i'"'Clulr, dentre 0$ crimes contra II

fQzcnda Pública, a rf;duç~o de trit,uto ou contrH.)Ulç~o realizado através

do dthlto !"la contahilidaoc de pessoas jUl ídic']~, da,; d~spesas de caráter

pessoal de sp-us fL.'flCion.h·jos.

sala das 5ess1les, em 20 '::'~ <lo 1990

--~;~~,.
~WI'1 "":.:Jvd=~

A palnvrll "d~cl"'rl!l;;ia" é rev.elaãora de um cont~úõo

.e1nântico fonnnl, com aCll'pcEo ti'cnica ~ctinjdll._ Tal jÁ Jl.lO o'"

corre cot1 o çi9n~ "infoI1'Jaçâo"., paut;,.10 P:11o um" lIp1:lCI~;;O o~

trllmcnle cl.;,r,ticA. A "inform.:lção' p'.deo constituir-se em pli..r'"

t.e illt~rll.ofltr. de urro ldec13rl!cio', e, tie jnexata, coml,romctlll'á

li. idoneidade destl:t últitfla.

O TE'levante, no C3S0, é que att'lW~1'; de 'declara

çi\o' o contri1.lUinte comunjca-se of.icialnentc cum O fi!>co.
Conhecendo, portanto, o campo dE.' util iz:;u;Ão dOl!J dedos forneci

doe.
Not.C"-se," ainda; que li tic9'mda pdrtc do enunciado

do dispositivo ora emenrla(l~n.!:tflna novam~nte a pal.avra in
formação, (! llí o fiU com co .rcçãcj. 1I.115.s, a proposta ora dcdy

z:ldll restaurll li &istemáti2< tcrm4.nclé?ica.-ç..lnpt:.e.gada peld L~i

nO 4.729, de 14 de j';l~hlOdC ~;H~~, qtle~á;rin.a ~irnê (li':! sone

gação fiscal. -:1~--
/,bu-/~~

~~

j)o LI TI" L De

EMENDA 1\0 PROJETO DE LFI no 4. 7BB. de 1990

Dê-r,c nova redação ao inciso VII, do art. 20, nos

seguintes termos:

"VII - aplicar II empresa ben~ficitiria ,

prn drsllcordo com o projE'to llprov.~do

parcela d(> irnpost.o liborada pela Su-

pcrintt'"ndêncill d~ Dp.senvolvirnento rio

Nordp.9t~ ou pela Supprintenôpncid do

Acre:;centcm-se no art. 3' os ser.uintes incisos

11 e Itl, pa5~ando o atueI 1tlc1sC' rI a inciso IV, c renu::qera!}.

do-se os seguintes:

"ArtIgo S' - .

:J: - ; .
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lJ - Pl'odu~1 r_ou. r?:plorbr b('JfJ~ d~rl~ld08 como
V~~f"tt.:nc~nt.es. " tln1ac. [.(>\l\. {J,lst(.r1r.l\çao lei",l
ou el'. d':Gn"oro1o crJm 8.9 o1:>rlRoçÕ~:;J impostas pc
10 tltulf) nll fo or1znttvo; . -

dadea AOr. 1nfl"attire8 em quftlqUer datJ ra!\c, de oua I'l.tUR.~::("l,que

De pre-tflndco seJA n.catt\da " emcn"..l. or,). pr'c-pt)pt.a.

~~I - Adl.{ulrir, por co-npra ~"qualquer outru
tlt'Jla. t1··U1"l~C'rtnr. lndu .. tr.:1al1:t;n'. ter í::(~n

t11K<.). CV'lsl]'l)lr, ou c',)rrlert:jllll~dr p:"odutos ou
rn~térlf.1.-pdrm ('aracter'iuhb:; no ilv~lno Ante
r10r e produzidos nas CQn~1~Õe9 .311 pr~V!6

tu:;, "

JUSTIFICATIVA

Sala daR Seseõce, eM lfl de- nb:-11 de 1990.

A ~lmplcD: l~~!"lni~üo (';:cnsti tuclonnl de Ufr, bem

como pC'l'ten~"eut(" À Uniã'1, Já. o torna de l'c:.levEtllcla considerá

vel e 1ndlscudvel.

/1J~
(ADO:

A S\11f produção, comerc!l}li7&ção e utilização.

pOr' terc!!.1~·Q~;j. ql.lf: não a própria União, ~uc é à prôprlet~r18,

devem ser 8con1j"lanhedes de todo o rigor que n condição de r(.l~

vam;ln des~e bcrr, o reveste.

EKT.ND;'I. ADI"j'iVA

Ao PL 47BO/90 que do:o{inC' cl:imes

contrA II adm.!nistrl1elio trjb·tt~"

ria. de abUIIO do lJOd~t econômi

co c dá outras pI;ovidê:lciao.

Como :"Ie impõl;l:, fi cxploraçÃ., de pens dessa i1at~

reza, deve ob~dccE:r f\ regras r1gidas e ei;peci:ficas, pois cno

bens quC' a pr~ri!'\ norma conzti tucional destacou para decl:1

rar-lhe.!l dlsp~nlvci::>, com supremacia de regT'aMento ~specffjco

fiO interesse !íup~rior da N<1.ç~o.

Acrcsc~nte-se parágrafo segunc10 ao artigo 5Q. tenu.rt;erlmdo-se o pará

grafo ünico para ·primeiro" e modi ficando-s~ II redação deste COlTlO se

gue:

J'l.rf:. 5" - " ••••.•••••••••• "".................. •

ASSifil, qualquer' cidadã.o, seja na condição de

pes~oa risiea. seja na cOl'ldiçâo de pes90n jurídica, que sub

··.~rai ... dlOt União f1 condiç3ú d,c d'i!:lpCJn1b111darl~ de tais bens, p!!.

1'a ao seu :'l.lvedrio. e contr-a as normas legais pertin'Õ:ntez,os

produzirem, comt!rc!alizarem ·e "!tldustr-ializat'em, estará, nao

só pr... L.icando abuso de poder econômico contra a ordem legal

v~ente, como eE-tArá at"!nta'ldo contra a pret'rclgativ~ d:a União

em rC'grar e re-gul~r o controle s?bre bens que são, em úl tima

hipótes«, comuns à sociedade nacional.:

S' lo - Uas hipate~l'!s degte artigo c âo art igo 60 pune-sc tarr..bém a tlIO

dalidad~ culpotla, t.ransfor:n"ndo-se a pena. do reclusão en, dete!!,

ção e reduzindo-lie ã quinta parte ~ per,,) de moIta.

5 20 - Considera-se o~orrida a infração prevista n<;ls incisos V a VII

a falta de at~ndintento da exig~nc~a da ~utoridadc, no prazo de

10 (dez) dias, o qual poderá ser com'crtido em horas, em rll.zio

da maior ou menor complexidade da T:'Iat~ria ou dificuldade quan

to ao atendimen1.o da. eXigência"

JUSTIFICATIVA

Dê-se. seguinto redaçlio ao parágrafo, do art. 50.

li presente E-rnenda visa complementar o dispof.Ôto nos incisos v, VI e VII

do art, 50 que prevêm a necessidade de prestação de informações i a~

toridaõ.e.

Ocorre que, muitas vexc.s. 35 informações relativas as mercadorias não

se encontram de pronto no- estabelecim'2nto, por e~tarem concentrada's no

sarviço contábil da matriz, o que é corriquE:'iro em elnpresas qot:! dJspem

de vários estabelecimontos, algum; situados até em bairros e lo-=alid~

des di\"ersos.

Previu-se, então, UJr.a elasticidade de tempo maior, ã sCfl:lelhança da l,!

gislaçâo fiscal, pois a falta de up.reGentacão de d,:)cumentos: fiscais,

de imediato. não signifiCA obtig.:ltoriamente quo esteja havendo omis

sã" ou sonegação, por parte do representante da pmp1:sfi?'" '

1/ jC

t o caso, a titulo de exemplo, das matér1as

-priWJls rnincrnis. Que por disposição do artigo 20, ..1nclso IX,

da Consti tutç-ão Federal. $ãt) classifica.dos C01\O "Bens da

Un1~o".

são comuns e constantes .ao;-noticiB.s publicadas

envolvl'!ndo o contoraband0 de ouro c de estanho.

A Comiss,"o Interministerlal PT-G43/89, de âmb,!

to dos Mlntstét"ic.s da JUGtl~a, do Interior, da F'~'Z.t':nda, e das

Mjn~s e Energja, em relatório aprovado pelos titulares dessas

Pastas, aponta fatos gravies1rr.os , tanto em relação às condi

.;ões de produçiio. quanto de comerclaliz.açào clandestina c.e ri

quezas minerl'lis. Chega tl(l ponto de acusar a constatação de

con~rahando de minerais nuclear,:,s produz1dCls sem cons.ent1rnen

to e J G·::quct" I conhccim(.;;nto da União.

o Brns!l \tem sendo apontado pe.la imprensa in

ternacional COliJO Fá.!:; respons.;vel por notórias quantidades de

minérios que têm sido contrnbandeados"

Não basta a exib1ç5o de comprovante da guia

,de recolhimento d:! imposto~ nas barreiras de r1sc~117.8ção pa

ra se t~r ~ controle de!"-cjado sobre todo o cJclo de dest1na

çÃ'J de tais bens.

Parágrafo único: Na hip6te&e do inc150 VIII, pune

ze tOInhém a modalida"de culposa r com pena de detEm

çio de 6 m~scs 11. 2 anos, reduzindo-se à quinta par

te a pena de mult.a.

gustific21tiva

t com o objetf.vo de alargar o âmbito de atuA

ção daG autoridades fiscal! zadoras E' âe aprofundar ns pena11-
Examinando AS penllS aplicávei .. aos casoa análogo!!

no Códiqo Penal e no: 'proj(!to')JlU~ institulI!!Jn o Direito do Con-
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a

Artiqo 60. XJ.! - Sonegar insumos ou mercadoriAS

primeira necessidade, recusandu-&e a vendê-los

quem pretenda comprá-los nAS condiçõe:. ofcrtllàal!l ou

retendo-as para fins d~ especulação.

Ju.tltica~

Ess.e

AcreGcente-rte ao inciso XII. do ~rt. 60, a expre••ão
"de pri.rneü:a necessidade". ficando (, dispositivo cem o .eguint.e
enuf\ci"'do:

Vi-a. logo que aio t11lO. d. apIteacio dúbia. qerando
in,:ertl!!"zft"':':- 1nt6rprrt'll • no .eplicador. PQr fDlt.. d. um p.ll;ri:me
t.ro cct" .... f:.rata.-oc do U.l"\ tipo f"m br-anco, poIs (t que o carll.ct.ri

1:11 é o -au.-nhnto de "preço O,ll ! .. llorc:Uiulr li venda li contr.toB que fi!
"tipulctn JUTO. auperiorc-Il ao cio ttK'rca10. MiDter, poi.·" intp-grar o

tipO COX:t (I jc.ron que f!ovC'ntu<,lnwnt.p elitiver .",ndo cobrado 110 aer

coad", Jlz,v("ri o crime se o juro. cobr.do f 01' nh,jor det que o ·'110

~n6rClldo. ""IU~" pergul'lta-ct't, qual é o juror. do rnl!r~(l~o? Ouem o da

finirá1 F. como f!h~fl ollcill':tl de Ult.i.'l inctituiçSo fin"n.::eira pnrll

outra, qual o t6X~ que valt'rá., II dc1 instituição "A"~ .,," "C· ou

do BJlnco C'{·ntral? t: BC '~HI tltX.:.lS variem t!ntre a~ intitu:lçõe., POf

l.rtue nlio poder;; havr.r uma quarta f uma quintll. ou f;(·xtll. t~x-a? E co

mo Ofô juro~ flt'tuam de din para di"', ao ~Il,L';lr dC' vári-ar: circunp

.tâncias. o q\H! hoje li cdf!l.(! a~at\hi não O ae'r.L Ora. a t.ipific!a

ciio de um figurll penal n';o P,?· pslar ftujeita a UIll valor oacilB2

t:e do Jl\('rcado. A Lei 1.52t/1, r «"xcmplo, d~finlu o crime de

\lsura como a prÁtica de co rar juros auperio6e à 18)(8 permitida

pc: lei. E1s, ai, urnliimoe j dd~"rtõed"frt:{"1,,"dO' Deve,
P°1.3. ser.suprimido. 'L )

~u~~ -

GC~50"/ f'fl?(,.5
Este inciso incrimina II f'lCVllÇão do 1;alor cobrndo

na. v(\'ndb:& A prazo de Il'ercadorilul ou norviços, cujo~ precos

e.tejare Gubrr.ctidoas a congolamento, .tra....és de cohrant'l de t~

xa de juros ltupcrior li vigente no mercado financeiro, enquan

to o inciso );1 tipifica n açã.o de subordinar a \"cncla a cele

braç;io de contratos financeiros que cont.o:mplem taxãs d~ juros

.uperiores is ...·lgentcs no mercado.
Vê-ae logo que s50 tipds dp. aplica.ção dúbia, ge

rando incerte7.a no intérprete' e no aplí.clIilor, por íllltll de um

p.t:~etro certo. trata-:u! de "'JU tipo ma branco, poi& o que Q

caracteriza é o' aumento de preço ou ~ubb.cdinar a venda a con

tratos: que estipulem jU;:OG f.upario:-es i!lO ôo DiP.rcado. Misiel' ,

pois integrar o tipo com. 06 juros que eventuõlmente estiver
.endo cObradô no ·mcrcll:do. Haverá o criml'! se o juro cobrado

for maior do que o do merendo. Mas, 'pergunt:a-sc,' qual é o ju
roa do merc.J.do? Qut'"m o definirá? E como eles oscilam êfe de

uma instituição financeira para outra, qual a taxa que valerá

• da instituição ""''',"B'' "C" ou do Banco C(>ntral ? E se as t2

xal> veriam entr~ lia instituições, pcrq'.lQ não poderá hll;ver

uma quarta, quinta ou sexta taxa? 'E. como os juros flutuam de
c!ia f-llra dia, ao sabor d~ vÃrias cirC',unstãncias. O que hoj~ é

c'rime elMonhã nno o mais será. Ora. a tipificação de uma figu

r6: penal nio pode estar sujeita li. um vlllor oscilant.e do ltlp.rc~

do. A Lei 1.521/51, por ex lo; dl1finiu o crimr:!: de Ul!'urll. co-

prÁtica de cobrar juros n iores à' ~rmitida por lei.

Ela. ai, um limite jurlc1 c , cer~ ~i~o. Deve, pois.

aer suprimielo. .----:------'

Suprima.. ac o inciEo x, «:10 art .. 60.

Suprima-se O inciuo XI, do art;. 60.

Acre15cente-ce ,ao inciso XIV, do art. '0, a expreseão

-de primeira necC'&sidade-, ficando o dispositivo com o seguinte

cnunci,ado:

, Justificativa

o inciso X incrimina. li: el@ovaçâo elo valor cobrado nas

venda. a prazo" dQ'- mercltdorlas ou .erviços" cujo~ prp.ço~ estejam
aubmetido&: a congclam2nto, atravéo de cobrartca de taxa de juros

superior a vigente no mercado financeiro; enquanto o inclGo XI

tipifica ",áção de subordinar .. venda II celebração de contratos::

finllnceiroa que cont.eple-m taxa. dft jurolS liur«:riorea is vigente.

no mercado.

Art.igo 6Q I XI.V - Destinar r inutiliz.ar ou danificar

mllt~ria9-prirr.as ou mercadorias de pr~mcira necessidades. com vi!

tas a provoca.r 1l1tA de preços" em proveito próprio ou dê tercei

,rOB.

Justificativa

Eate lnci.o pune • d~ruiçio. a tnut.l1isaçio ou o

ato de danificar zu.tériaa pda~ ~~\merca~or1a., ;li.ando aumen-
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tar Oll preço., ('JI proveiltl "1:"rlo tu d~ t.flr<..'tlrca. t.ra qut't e!
ta deo.trv.Jçio OI) lnutlJJ%/)çi .ftuto~'h.....m;.r;o Pt'n.l, I!i.t.r

q\1• • eja um produto df'l nrtC'" idade.:' da popu)l\ç;'o, pois nlo t~12l.
••ntl~o tJunlr com. 2 • 5 aflOr d~ ,fccluB;'o, quP.fl'l inutJliu' uma

part,lda de grilTnl,oa para Cll t'"}ó~ As.lm, '~dBer ~cn~ddo
p.r~ incluir lo cy.pressio ,dr. prJrl'l.i ncc.!.!!!.d~~.

;USTIFICATIVA

t pcÂ.tica comum entr. OI' elUprU'I1. com.l:ciaJ., Quando IItt cnnag

Jlidor adquire um IIt'odLltO COIn df!'Ceito. nêg,u° ou preet"r-Ih@ praeÂ-

ria .eaftlt~nci,) t~cnica, tE:'azendo. dC"8~ (orfl\,!o trllnutunlca I:}u",•• '

ftUOpr. in3up~r';\'~fn: quando d6!verlo!lt!l' nl0 ap~nas pr.stlH'" ncclitsai-'

r! ••8.iot~nciD té ..·nic., mal' pe-radtil: qu~ o conaumfdor ôpt., por _;.

ta, ou pela troca dt: ,,(odoto eln perfllito frotad.o, • exelnplo do 'tue

1" ocorre E'1lI nutrCl:! p",í15C!8 ond~ o coneumidor • tr~tado .COI\" o r41Il~.!

to que ef~t i varru!'nt. Jl:ler~c••

L . f.i'-... (,..l·"~
AUTOR: DEFU~J.DO .Y;st CARLOS Sf.B6IIt

13
Suprima-se o inciso XVI, do art. GO.

J\lctificntivA

Sal' de Ser.",õea" ã. abril 'dlJ 1990.

E.te indso t.ipificl.l o ato dt!' deiJ.::al: dolosü:lente- de

entregar e. coiBa v4mdlda, com oblilervância de todafl 8S clÃufiula:J

fi especificações contratadas. Trata-se, em verdade, de illcito

civil, au'jc:dto A re!!õponsabilidade pi\trimonial por inexecução de

ohr19ftcan. Este artigo, por lncio !ndirE"to, viola o disposto no

incl.o LXVII, ~o arti99 50 da ConEtituição Federa.l., Vara. que o

d.~<:utnpritnento cor:tratual ensejn A rCEponsabUidade ppnal, mis-

ter que haja fraude vis Õ\1l. obtenção ~e vantagem ilictta eJI:l

prlljuI:ro Alheio, J1Iedil!l! te utlli~a.ção de ardil ou artlflcio.. O

.u.ples deacuropriJnent âo cc;ntrAto meSIl\O que por ato voluntário

da parte, gera pare lesaqb o direit.o • perdas e d.ano_. Ee:te

!nci8o d~ve .upr!mi • /

/

Act'eac~ntc-5C ao Art. 6t o seguinte lnciBo~

_ Arbitrar taxas, emolumentos ou c1el5pesas adwinistrativas a

cima de S\ (cinco po't"cento} do vAlor vanal à v!t.ta, 1l;';1:a a

tat"nAferi~ciA de titularidade de bens, tituloB ou valores:

Acr.escente-Gc ao ArL 6' o 8Eguinte IocilJo:

_ cobrar. multas 00 juros aUlJeriorea àa ·t"'xaa vigentes no Ilerc!,

de financeiro. ôe prestações atraeadas relativ~JJ A bens tld~ujrJ.dua .!
trllvéD de eont:>órciQs, b&m como deiltar de- entregar dentro do praz.o

contrlltual bens a~Cjuir ido!! por ease cistE.-ma.

JUSTIFICo\'1'IVA

A8 o:npresllllS adAinistradoras de consórcios tim adotlldo, i~~sct'~

pulo~altenté' d pt"át ica de efett1ar cobrança de lI\ultas extorllliv4C, a
1élll de juros ao:;, seU3 consorciados. IstJc" repr@sent lll , lilais \)111 abuao'
do poder l!conõmico em tla9rante de!lrt''!spci lo aos atais elementar•• di

reito~ do cidadão consumidor, especiahler.te _08 .:usociadcs de con.;:)!

cloB#

sala. Clt:. Sessõc>s, . de tibril de 1990.

1..... CÀ... ~l ....
AUToR: DEPUTADO Jbsf CARLOS SAB6IA

\~. C-A--. !-.~" ~
AUTOR: DE~UTADO JOS~ C~RLOS SAB6u

.lUSTipICA.~iVA
'l'ornou-At! hábito entre corretoras de bens, titulos. e. valo-

rea • cobrança (le taxAS e f:!ctlpeSliS administrativas e~ valores e1.2

v.do" para evitar" transferência de!lsel'l. bens....~ntt.""e terceiros, ê

artificialmente tfldudr a compra. atrav,.é& 1:la"'prói'cia corretora a

fia prática, impede ã tranf;{erenc!a de~ses bens, obriÇJando'

O adquirente e. paç,ar pesac10 dc>ságio ou t'rejuí%o no ca!lo de desin

teresse na titulllridade do t:lcamOa

Sllila daa Sessões, de abril de 1990a

Acrescente-:se ao Art. 61 o seguinte Inciso:

_ elevar o preço. vista de I'll!rcadori a ftdquirida ·lItravé. d.

eartão-de-comprol ou cartio-de-crêdito •

JUSTIFICATIVA
O comércio varejista tern-ae utilizildO de arotifleioe que

induzem o con15ual.idor a enganaIS e- aérios prejuízos na aquiziçlo de

bcn.!l at~avéB de côl:rtõel"l-de-comiJrá ou cartõe~-de-crédito.

O contrato entre oa co.merciantcA e a8 em",rêlSaa adlll.ini.tra

dor..", ôe cartão-d.-crédito é voluntário e preseul'õe 6nua l.ft~. a.

boa, não' &t: admitindo ônus adicional para o conl5umidor, Que já p!.

ga trJbuto .,lIra portar o cllrtio ..

Acr••cent.-•• ao Arta 62 o seguintl) inchlo:
_ negar pronta ••ai.linei,. técnica e, quando o adquirente €l.e-

a111:1 optar, aubstit.uição dto ltlercacJoria 8()b ga.ranti .. do lallr!
cant., dQ distribuidor OU do vendedor.

de .b~11 4e 1990.

·k~ ~ ~t ..
AUTOR: llepUTADO JOSe CARLOS SAB6IA



Maio de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 17 5075

1~~=1
Ao PL 4. "/66/90 que define c ...."imeo

canl.ra li eded.nintracão tributÁ

ri., de a.bulJo do fJOder econõ",!co

e dÁ out.rOlR providôncias.

o ãrtiqo 80 pft884 11 ler ft seguinte redação:

I.rl. 80 - A pena de dQtencão ou reclusl\o podt'ri &o8r convertida t"m

multa de valor cquival('ntc a:

I - CO.OOO Até 5.000.000 de! RTN, no~ crimf!G deflnidoll no art. 4t':

11 .. 1.000 ató 200.000 de DTN, nor; crimes definido~ no art. 501 c

III .. 10.~OO até 1.000.000 de l'TN, nos crimes definidos no art. 60.

JUSTIFICATIVA

A• •derol;, paquenas c n·édias ~mprcsas são de' fundamental importân

cia no desenvolvimento d., ath-id.,de econômica no Blasil.

Uma -,iero empresa, p.,ra ser lI:'>sim caracterizada, tt'm como limite I!:,

941 de faturamento 10.000 BTN' $'t ano. Sa for apl icada li nlulta com o

meonor valor previ.t.a no Art. S, I do projeto, de 200.000 BTN's com

binada com art. 90 que permite ao juiz diminuir este valo'!';" até a d.§.

cilllA parte, a multa mí.nima seria de 20.000 BTN's ou seja o dobro do

limite máximo õe faturllmento da micro empresa.

Uma multa deste vAlor não só pur.iria a empresa infratora, como a co.!!

denaria ã falência irremediável, pois nenhmna empresa sobreviveria

com dois anos de !teu faturamento bruto cOlnpromQtido.

Segundo levantamento feito E"ntre- nlais de 5. SOO empresas da área pe

la revista Supcrhipcr , publicação meneal da As~ociação Brasileira

de Supermercadt)s - ABRAS, divulgado na edição õo mês de tnaio/1989 ,

o supermercado que encontr.:J.va-t:e en. 3500 tenc;:,-sê por base o fatur~

Menta bruto, faturou em 19.88, 102.460 D'.L'N'a o que dá um faturaml.. .•to

aproximado de 8.500 BTN's/roê!'>. E!.ta é uma: empresa de mc;dio port~ que

taJlbém passaria por dificuldades inclllculáveir; se tivesse mais de

doia meses de seu faturamento bruto comprometido.

, O ••plrita da lei nio é o de invil'bilizar para sempre o funcioname,!!

to do. empresa infratora, mas, principalmente, o de orient5.-la a fim

de que a infração não ze repita.

Se deixarmos o projeto como se encontra, nossos juizes não terão ma!

gem, dentro da lei, para aplicAr uma rnulta .. justll, nos colocbndo di

ante de du~u;j llipÓ'tesea muito graves:

A invJ.abilização irremediável da micro, pequena e média empres&#in

fratora ou, o não cumprimento da lei, que desmora~iza o sistema ju

rIdico e não pl:ne os infratores.

o ort. 9Q do Projeto de Lei nQ 4788/90 ter' I se~ln-

t. redaçlo:

"ATt 911 _ Caso o juiz, 5"""'0105 o gomo lUcllo • •
sHuaçl!o ecorónIca do réu, vcr1fIqJe • lnsurJt:l~ncl. ou exeessJy. cwlel'o::l

dadc das peno'" pCCUo"'\lárlas prcv.fstas nr.ste dIploma, po..1er' dlmlroí-las ot6

• ~taôa ou elc:vá-la5 fiO d~C\.'Plo. ti

,.. emenda objetiva limitar o pIerrooatlv9 dó juiz em r,!;,

d:Jl!r 8 prna da ro1tB.

SaIo das 5e<Isllos.... 20 de nllr11 do 1990

~ \ % '.-ÁU{-"3
PP;7G L .IX: /llvp,2/J-Pç

EIlJ!NDA MODIFICATIVA

Ao PL 4.788/90 que define crJ..e..

contra a. admlnisb:aciio tributá
ria, de abuso do p:lder econômi

co e dá ou.tras providênciea.

o Artigo 10 passa a ter 11. lieguinte redação:

Art. 10 - Nos crimes pra.ticados Através de pesspa juridica, a responsi!;

'bilidade penal pel~s il1citos aqui definidos será de todos aquele. que,

li. ela ligados, direta ou ,indiretamente, de forma permanente ou even

tual, tenham concorrido dolosamente para a prática criminosa, QU que,

na qualidade de controlildor, (Uretor, adminir;trador, gérente, prepoDto

ou mandat.ário, s~ tenham omitido, propositadamente, no dever de fiflca

lizar li. a.tuação de seus 5ubordinados c colaboradores.

JUSTIFICATIVA

A modificação introduzida, que consistiu' em se enfatizar atitude dolo

sa e Px.oposjtal, teve a intenção de adequar liõeu conteúdo à melhor técn.!.

ca juridica, que recomenda que liõe di~tingll a modalidade dolosa, para li

devida gradação da pena, evit.~l.fIdo quê PQguenos erros sejam converti

dos em figuras criminosas, sujeitando seus agentes, precipitadamente,

em criminosos ~uscetivei8 de sofrer pena.s graves e desproporcionais com
06 atos cometidos. ,

Além dif\so, serão pcnnllzüdos tão !õon,e.ntc aquelc6 qud tivcfem partici

pado efetivamente da ação dolosa. aqui prE"vista, visto que II re:sponlJabi

lidade pen.l é noto,riamente de· caráter pct.~1·(I. -

~"'7"'''' ... ·
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o .rtl'\lo 10 do, Projeto elO I,el nO 4788/90, terá • se·

Maio de 1990

~r1In1'l-se o .rUga 14 do Projeto de Lei nll ,t.788/5'0.

-Art. 10 '- N!,)5 Cr1lflCS plaUct:ldú,:,. Iltra"é~ de pes!.('I1l J!:!
r.fdlCEl, • re:Opocisabll1dlJd'; ~rtGl pelo!> ilícito!> al1ul ócflnldos 5t"r' de to

dos 8QU'"Jles qJ~, 11 elc!; 11 g<!oos I direta DJ Jndlrcta:rentc, de f;)rN pcrtTki

ncnte O'J eventual, lCnr,tI~1 f"oocotrldo para I prJUr.a crimJoo58, e dos Q'.Y.!,

na, QJAl1dadcs de controlador, diretor, .l1nlnlstrü~or, gerente, preposto

OU InancJaUrl0. se tenhatr. omitJÕ'l, Culptl"i8 ou wlfJsd.~n~e, rIO dever de fís

collz:lr • atuai;Ao de seus suLoFdln~dlJ5 e colabotadores.-

i!!!~!![!~~!!!~

A emenda" obj('Uva espccHlcn o cUí.portamcnto culposo

ou cJc,)oso cio controlador t presidente, dIretor I ólÔ'ninlstraoor, gerente. PI'!

pQ&to ou Nndulirl0 no~ cr~ll~s oratlcados plJr pcS~OJ5 JurídIcas.

sala das ses~St 20 de ebrlJ!'(;; 190:.'0 t

_ \-.~••J,-".~\
IleputllÓ) PLfmO 1i4".JJA 0J\H'AIO

E>lEND/I IIOlJU'ICATIVA

Aô PL 4.78a/90 que define crJme&

C'ontr<1 _ administração tributÃ

ri.,de abuso do poder económ.ico

e dá outras proviãê-ncias ..

o artigo 13 passa a ter & ceguinte redação:

.Art.. 13 - A reparl!lçio civil dos danos causa.dos pelos crimes previstos

neste diploma, antes de instaurada a ação penal, extingue a punibili

dade do réu.

JUSTIFICATIVA

A jurisprudência predominante nos nO!lSOS tribunal; é ~ no ientido àe
que A reparação elo óano antes do oferecimento dOa" denúncia, extingue a

punibilidade do agente. Este' têm sido o entendimento dos tribunais,c!

triblldos no disposto na súmula 55<1 do STF, que ~rmite saja ob$tada a

açÃo penal, caso seja pago, antes do recebimento da denúncia, cheque

emitido 6em provisio de fundos. Embora contempla hipótese especial, o

teor desta súmula tem sido aplicad.o genericamente. Já o artigo 16 do

CÓdi'Jo Penal deixa eviden1;.e que a reparação antE'rior ã. de-núncia elidt

a punlbilidadea E isto vale nl! falta de recolhimc:nto do imposto na

fonte (Lei 4357/64, arta 11, S 10), na conegação fiscal (Lei 4729/65,

art. 20 e decreto lei 151/67, art. 18 e S5 10 a 30), bem como na apr,2

prlaçlio indébita do IPI (decreto lei 326/67 art. 20).

.. r:: F~l
"t~l'

A emenda objetiva sutJrimlr o dispositivo que estebele

ce 8 ~)(t1nç~o da PIJI,lbllIdflde cJJs criMeS derlnldvs no Pl.,jeto d:!' LeI

quando o agente protll'J'oIer o pugalllcflto d:J trt~ut>o antes do início da aç~o

fiscal. trllta~se de privilégio j~rocedenlc que t>cneficia os sonegadores.

SBlo das ses~s, era 20 dt~ abril de 1990

SuprIme-se o inciso I do artIgo 16 do Projeto

de Lei ng 4768/90, ·renumerando-se os dpmafs.

;!JH!l[lf~!!!~

A criaçllo da secretarltl NacIonal de Direito Ecônon'.lco

objetiva esvaziar 85 atividades do Cons.~lho Ac.lmlnistratlvo de Defesa Econ~

mico"- CACE. notndall'!!nte os procedimentos de natureza admInistrativa que
equIparam o con;elho a lJfI verdadeiro Tribunal Adn.1nistrativo encarreg3dC'
de apurar e rpprimir os abusos do poder econ5mico.

A descriminsçfto das atribuições da secretaria Nacional

de Direito Ec:onõmico c do CAOC, constantes das artigos 88 e 10". resr-ecti

vamente, do Decreto n2 99.180, indicam lttI3 superposição de corrpet~nc:ias de

ambos os õrg~õs no que se refere eo-s ctlrdtos du conslSftldor, ficando Q CO!!

selho relegado a una função de mera assessoria do Ministro de Estado, d~r

roganoo r por conseguinte; a Lei nQ 4. U7/62, que regula ó1 repre~s;;o do a~

50 do poder econômico, bP.:Jll ccxr.o toda a legtslat;~o s~rvenlente relaciona

do à rnatéri~.

SB1. das 5eS5!les, 20 de abrll~ .~
'-\\.J~ .

Deputado PL1HIO ffllUll\ AIO
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Suprirn,,-.e a orAçko finGI do lr.cl.o 1, do art. 16.

• pAxt1r da eXl'r~asio -inclu.ivo medillntl!' A int.erdiçào .......

PROJETO DE I.EI" H· 4.835, DE 1990

11 _ .olicita~ OU reeeber O $a~vidor

fa2end6r1o. para $' ou para outrem. direta ou
tndirat.~nte, .inda Que fora da tunçio ou An
tes d. Issum'-la, mas em re%60 dele. vanteoem
tndovida, ou ec~itDr promessa de tal vantegem,
com o p~opó$1to de deixbr de "cobrar tribUto ou
cor.tribU1ç~o, ou cocró-los pore1el'monte;.

lU _ f.cUltar o ••rvldor fazend~"o. c"'"
t"fraçAo de dever funcionel. a prática de con
tr.b8\~o ou de$caminho:

IV _ Df.r.c.~ OU orowleter vantao.. i~vida

a aerv1aor fazend6r1o. para ou- esta dC1~ de
CObrar tribUto ou contrlbu1çl0 ou v.n~ a
co6rj-los eM Quant1. m.nor QUe • devfd.~

. Art. 3& 560 crtmes contra e F.%~hda Públi
ca, ~unfv.1s com p~na do seis mese$ • do1~
anos de detenç60 e ~1ta:

I _ pr.star lo fónta pec&dora com obrlgaç!o
de reter tributo informaç'o ~ incorreta sobre'
fatos pessdbls;

11 _ exigir, pagar ou receber. pera si ou
~are o contribuinte beneficiér10. QU~lQUe~

perc.nt~gem sobre a pare.l. dedut{v.' ou dedu
Zida do 'mpcsto como Inc.r~tvo fiscal;

JII _ deixar da aplicar, na ftnalidade pr6
pr1. e dentro du ~razo estabelecido ~ a~o
normAtivo ou em contr8to~ parcela ,ae~zid8 de
tribUto OU contrlbUtçlo a titula da Incentivo
fIscal;

'I dar o servidor 'ez.nd~rto fim dlver!o
dO prcvis~o em lei e livro oficiel. proce,so
f1sce~ ou Quelqu.r ~ocun~nto relativo D tr'~J

taçlo do QUe tsnha • guaraa em razio ao cargo,
.c~rr.t.nda: ~,...,. ~~\L .proced1ma"to. pagarnentça
d. '.Ibuto ou contrlbulçlo am ImportAncla. In~

f.rlor lo davlda; "

DDft.... c ..h"'$ e<>ntra ti f ..,.endl> Pública
• c!$tabelece a5 p~nas ,'pl1cávoi:; a c.untr1"
bUtnttls s.r-v~dor~f!tS fa:zendil""tos ., terCl!t ..

-,.os 'fUft' os prat1~1'.

o Congresso ~AcionDl d.cret~;

Art. ,. t cr1m6 contre • Fazonda Púb11ca
r.dU~1r ou assumlr O risco de rceuztr. total
ou PArcialmente. trtbuto. contr~bu1ç50 ou a
cess6r1os dflstes, pagos ou li $erem POOOS. ,me
diante a' pr'át1ca d. UmA dl'ls :legutntes
condU'tu:.:

P.no: ...cluslo d. dois • cinco anos •
..!to.

(A~~ns.-.e ao ProJ.to
4 .1éa/lIo.)

IV _ ~ornoce•• distribuir. amltlr ou utlll
zer doeumonto gracioso:

V _ elaborar. ou uti11zer. O~ determinar
QU~ •••labore ou so utilize dOCUMento Que
satba ou deva .~b.r falso ou inexato:

Art. 2& 510 t8n~'~ crimes contra 8 fezenda
Pübllca punlvals COM tris a oIto ano. de 1'.
Cludo .....1te :

I ~ preste r infor~çAo f&lsa ou o~ft1r 1n
for~çAo ~ue deva ser prest~~8 às ~utortdGdeS

fa:tand6rla$ ou a ••\1$ r.::&ntes:

JJ tn,..rtr nas informações Iss 8vtor1-a"edlls
f.zendirtne ou. $eus ogentes ol.ménto Que
•• tb& ou dsva s~ber 1neKoto ov·falso. ou omi
tir operaçAo de ~JD1Qüer natur~za em documento
OU livro exigtdo,pola lf11 ftscal:

lU _ adun.r..r nota flse .. l, fatura ou
QÜa1quar outro docun~n~o r~lat1Yo a cporeçAo
1:r1bu'tável;

IV _ ,doixar de raeolher aos cofras pOblS
co•• nos seS$ont. ~ies seguintos 80 tér~lno do
prexo legol ou yeoulamont.~. tributo ~J çon
tr1buSr;Ao que tenha retido FUI i'onte: :. •

V _. dqtxar u. recol~r .o~ co;~es públicos.
nos sessenta dias seguintes ao término do pre
%0 '.g~1 ou r.gulD~ntar. O tributo ou con~rt
buiçlo r.e~bido ~ terceiros atrav's de aerés
elmo ou Inclusio no·pr.ço d. prOdutoa ou ser
viços. cobrado na 'atura. nota ftscel ou do
cumantc> .SS..... '''''do:

Me.mo qUt1 II 1nt.f~'»diçio da f'.rnr-rerf QU e.sto.b@leci

aento po.S4 ser quefttionada pprant:e o POdf!r JudiciÁrio, é dê

pondcrar--âe que o simples ""tô admini!>t.ralivo, um ve-:t prattca'"

do, s\tb1l'~t~ o sujpito passivo a um p.:ctrnordinário conf':trangi

lIento, de efeitos mor",ill P. f!c;onômicoa rfl!almr.ntedevaatadores.

Ora, o Código Pftnal BrA!lileiro já traz ftm seu bo

jo a previ5ão de interdição de er;tahl"leclllmnto coml'!:rcial ou

industrial (v. art. g~n, CONO -)(eàid" de Sc:gurança". a 1"p.r a

plicaôa pelo Juiz, cc,m o prCFlJupol'to ini.lyrpd·ável cl~ proceBso

regular, Logo, a lp.gisli11çáo vigp.nt.e já oferl-'ce 08 instTUtcen

tou juriclicos necessários a um~ efi f' te atuaçÃo do Estado

na re.pre~5ão a05 dp.litos dp.finidos no

Assim, impõe-5@ hime

~.E.tificlltiv.

Hio se afig~rl! raz.oiv~l - reuitc r.U'mOft IlAnr;ato

confeLoir-f;e 4 \'1\1 órq.io do Poc1p,r EXP.C\ltJ.VCI, por rn~is rf"spt.oitá

vC!l '" ilus;trada qU~ 8(-je. sua composh:à':l, o podltr (lO fix",r

1ftl/l8mO provifl:óriame-ntc, uma ttançio dp. tilrMnh~ envftrqadurlZ, in

duzindo, com i "$0, &r.nni.vp.llI' arranhões ao tpxto éonsU tucio

nal.

~tJ5Trl"ICl\TIVl\

As nodificaçõca que se pretende ,introduzir ao presente! projeto de' lei
atendem i necc!:sidade de lIe adotar criti:rios ele unl.fozJCiriade ti: ,propor
cionalidade Çiuanto às penas cominadas, rl!lativament.e i. legislAção pe:
nal em. vigor. '

Por outro lllldo, houve II preocupação de distinguir, como recomenda a

D!elhor técnica. juridica, .8 modalidades cul,posa e dolo... , para a devi.
Cla. gradaçÃo daI> pcn:,.c. -

Deve-se levar em conta: 'ainda, que o atual sistetr.a carceário bralJilci

ro não dispõ"! de instalações "'df~quad",s parA re'col~imcnto dos eventu:
aia infratores contemplãdos neste pr~jeto de lei que aio, em aua. ·J'Mi.

Iria, pessoas sem Antecedente. criminais, de ~boa conduta que atuam e;

.tividade. licitas e destig:adas a prover o bem-estar da sociodade,

nlo podendo ficar sujeitas i promiscuidade, vexames e perigos ele uma
priuio comum.

A pre.ente emenda tem o escopo de adequar as Xl.edid~a punit:ivaa i JH

lhor 'técnica jurldico-penal, sem contudo, retiru a .everidade doa
objetivo. du projelo de lei: ..

(;6" (lSotV

Tf!o~:J b"
Il:MENDA KOl>IPICATIVA

Ao PL 4.788/;0 que define cri_a
contra li administraçÃo tributá
ria ,de abuso do poder econômico

e dá outrA8 providências ..

O artiqo 19 p~l!!sa li. t.eJ." iIl seguinte rcdacio:

'Art. l' - Nas prisões em fla.grante cletuadzu: pela prática de condutas

a~ui dl!'finidAs co~::- crime, AI.!. o juIz, ao receber a c:omunicll"Çã~,de ·pr!
s'to, ver1f1cll1' que O acus.da agiu COlfl ~(~lo, -ZftO .a'rl adtl1t.ida • fian

ça nem ~8. aplicitrã o dispoato no art. 3JO e ReLI p.rl\qraCo iínieo 40 c6
diqo dô Procc...õ PAnal. ' • -

S 10 - Quant!o ç juIz, ao ·reCeb'll: A conlUnic,,~ão da p~1.ão, .erificar

que o acusAdo agiu êom culpa, concederá, ae requf!rlda, • lib..r

dlJde provh;5rill, arbitrando' fiança de 5.0PO.& 200.. 0:>0 BTN•• 

S' 20 - Uma VC;t reconhecida & ocorrência da prática dQ '~e11~ cul~o,

a8 penas dI.: reclusÃo previstas nesta lei .erio tran.sfomadl18
~ em detenção e reduzidas: de ~ t~rço ~ metadtt: '

),7> 17""'I J

Députado/~~"J .
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\'1 (1.. 1.." de I'IIealMr, u la~l> "" entldl\~
de ftn4I'J.C.,rA 1nteo,..nt. ~ .,,,, ..".. (tU .rr'bCa"
êaç'o~ ~ontro "dO pr.~o ••~bb~'.ei~~.m .to
"",... tlvt>. <>s trIbutos ou c<>nt"lbUlçll"s
r.c.}';' CkJ~ ; •

vtt .e>1'cor-. a .1J'IP,..,~ft M",.r.C1'rt& .. ,.,n
dehlcordõ COM o projeto bDrbv~~o. A! parco'~s
do 1~osto r~coln'd~s cc ~5nco do Nord.~t. óa
Ir&~t) S/A. Banco d~ ~~~7Gnta S/A 11berb~a~.

r.~(Wcttv.tn\Yntfll.. ~e'a S\J(h,n.., « SUObr:1.:

V!l' rnont,r f d..~anvolvor, ut i 1 t'2.Ar f dt-
V1r,I10br t:;J-n.!o t)enunctft('" à avtor1=1eds flscnl •
ex1st6ncta de pfOar~ de ptoces~~~nto de de
aoa pbra e~put~~ar Qun pnrm1ta fcrn~.r â~

• vje\to ~ess1vo da obr10~çlo ft&Cftl 1~1orMaç&o

eont'btl d1vft~~~ d4~olA quo ~, por lat. for
neclaa. fAx.ndA.·

'Art. 4- Nos er1mos pr.t1cedos por pe5soa
Ju~Idlcs. 8 <e$pon'~bllldadG p&~al Ptlo. 11!
citas SQUI d~'lnldos aarÁ d. tados aQuel.s
QUe, • a18 IfO~do~, d~r.t4 ou 1nalr.tan~nt••
de fo~~ porm4h~nte ou eventual. tenhAm prDt{w
C.do ou concor~\Oo·p.re • p~'~1co à~ sonepaçAo
fhcal. .
~ 5' (l('th1.gv.-!". " Dunfb111t3t'd. <lOS c .... •
.., ~fln'ao~ ~O$ .rJtpos ânter10~e, QYQ~O O
.gente paonr, _SDontanae~~\.. o t~tbUto ou
Con'V'lb\.uç(o. fnchI3'v••('.$.6"\0", ant.. do
',(Ilelo dll 0<;50 "0"..1.

••~'9r.'o únl"o. O alsposto no c.~t d.st.
.~tl~ nlo .~ aplIco a<> ••rVldor t ••anoÁrlo
Qu•• de' (tlJalauer forn\5. haJff pr-at tCtfCO ou eon
C:Of'catàO Q.t-. a p,.'ttee CIO Cf·ttn.'C.

Ar'. &«. Ap1-1ce ...". 80S e;~'M<I' l"Iafin1.ClO!; N ....
t. 1.1 o alsposto no a,.11p:> 321 • "uS

·parjgreto. do Códlpo Penal.

A~\~ 1 a AOf ~rt~. ~r.Y1.~tos nâsta let
.,p1ic.","~", SvP1Qtlv-a: D au'Os1a1t.r'ierf'\frnta. âl
no..... do C6ettoo Pen.l _ ao çóettgo ae PrOC~S$O

'.",at.

A~t. e" !$t~ 1,,1 .",t,.. em ~too~'na data ~.
• ua PUl>liceç!o.

Art. (I' Ilb"'OOAIIl-S. .. cll "1>0$1 çll"" .m
COftt..,,.lo.

</U$tl flcaçlo

o pre~aMt. pl'ol"to aa 1.1 trb~ el\1 seu ~oJo
os ncr8&$ AnteS eOn\~daS na ~cd'dft P~ov's6r1.

o' 1~6" d" 15 clt> março ". 19S0.

. Logo ~DÓ5. bdoçlo da r«te~td8 M~dió& p~o·

v.,6~'~ p*lo 9r.$fde~t. da R~OÜDl1CA~ e cons
c:t'net. JUI·(d~ca nacional 14:vnntou"se unIda.
v.rbor.ndo Sua protvnoa t"conf~r~iQzô~ com a
V.SCU1DÇ&O a. nor~$ penaj~ Q~~ aeftnem cri
.... elpeetttC&M os sujeitos atives dos cri~s

• COIl\1'nam penas p,.iv.IItivas de t (bu1'"dad6 8t1"a
v•• do M.ólPa ProvIsórIa.

At1"Qlu a unllnll\lldb"6 " penSAmento "S Qua C
prtncfp10 QA en~e~ior1dAd~ d~ )el penal" ou
p,.'ncfplo da r.,s"rv" r.Oel não r.starlA Incó~
lu~ ~ nO~50 pafs. coso norma~ e~trtteMQnte

p.nat. pudes5em ~er objeto d~s ~eaidas provt
.6r~... da ertlgo 62 da ConstI tulçAo',

t. r~$SO entender, a 5upr.ma ~e$trtçAo ~

l1"-rdada do InCllv!duo. trr.xld& ·-pol"" nor",,os
penats. r~auer Que est~s,s~ja~ objeto de '~1

or~tnAr1b, Com trem1~bç6o ~cguln~ no Congre$sc
~cfon.l 'seguidb d& nprov~ç!o. promuloeç!D •
••nçlo. publ1caçSco Em outros te~mo$. ~ defi
ntçAo d. tIpo. p..nals .. a l/l\Po~lçlio ae p6!\AS
prIvatIvas da llcerdada "aquerem lal ordl~ária
pr'v1. QUe ~n$im Q autoriza.

o projeto ôe 1.1 QU. ora &ub~teroo$ b epr..
cfaçlo do tongrêsso NbcionDl obJet~vn ~scotm3~
• d.ttn1~Ao de crImes contr3 6 Fn70n~a Pub11ca
• • comiObçio aü bcnas dOs vfc10s quo. 8doçbo
d. ~df~a provtsõr~~ t~ouxoram a lYme. Portan
to. 11) Pt"ojeto cuidA d(\ deftnt I'" comportllmttorl\OS
tfl>lcos "d. IlIlPor penAS.·O sujeite eHvo dos
cr'~s am t.'a , o se~vtdo~ fazendário. cu O
cont~tbU'ntc~ ou um tercetro. ~s p6n~s s60 AS
~ r.elU560 d. dots a cinco 3n~$ ou d~ roctu
alo d. ~rf$ e otto anos, semp~~ .companh~aa$
cs. J'ü1t•• Efl'l alguns C",5o$ ••a perta ti a. de 011-'
t.nçlo. de. •• t$ meS8S ~ CSOJ's IU·tOS. t.e.mb.6na a"
1"'IIPll"hc<le. d" ....!tll ... Ir,fr"çeo$ deflrtldU nç,.
ProJ.to abranp&m UftJ v~sto .5pectro do comoOr
~-.ntO& QUO tbm r.dUndAdo nA dlmlnulçSo da
........e.dtJçllo tio t~lbuto" '."el'lIl., .'" datrl ...n-
to da N.1çJo br".II"I,... '

o Pro~.to. ~o·tanto. ,,50 .~ volta p,r" ~~o

t.uer \~Q 'Qmc~t. Q ~rAr1o. vot\~-s.. .t~.

pAr' .. pr"Qt",~Ao (lo ltit.,...,!.St) (:.Gt_t1vl,) .•

EstllitrlOs curtos àe QU"" n PruJtlttJ d. l •• o,...
~pr.~.ntaaQ rGc~b~rb '~O(~t. ecoth1d. dO.
1\'0$'106 Panu, no CO"lor.,.so N-àt 1O:\l), 1.

~Ill. d" $."GU\. 21 o. ~ ...ço' O~~90.
~pylAOO ~ts~y Junlo.... -

LlC1SL'ÇJo (llAO~. ~HtXAOA ~ELA CaOROE~AÇ~Q

DAS CÇOllSSÓfS PE~MANEHrES

CO/ISTITUIÇAO'O•

IlEPlill~SC~ 'COflUllVA 00 D"ASlL

ThuLO IV

o. Orv~n I ~/lçlo do. "lXleref.

CAPf1U~O 1

1>0 Pode... Loghlst1vQ

~ ~ }. , , .
nçlo VIII

1>0 rrocB~~O LOQls1&tlvo

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

sUllseçlD lU

bll L"I_

. , , ~ ..
.•,.t. 62. tm ceso de relevâncIa e ur~6nela.

o·Presidente 08 R~pvblcfb ~~dorb bdoter ~di~

d~~ provis6r185. com forç& de 1&1. devondo
$ubmet6-1'$ de tmedl~to ao Congr~$SO N~ctnal.
Que. ~st&nao em ~ec~5~o. sar~ c~nvQcndo .~tr••
ordtn~rt.me"~. parD ~e rêuni~ no pr~2Q de ctn
co dlI:Js.

PlIrt\grafo únIco. A" ",adIdos /:>"0"'186"1".
perder"lto .fJcheir.. d4!'$.de e edfçio. 50 não fo"
r~m convert1~a$ ~m lei noorAZO da ,rinta
~1fts. ~ p8rttr de Sua pUblicaçãQ. d~YendO o
Cong~esso Nacfan~t dt$C1plinn~ &$ ~el.çõe5 juw
rfdtca~ oet&5 decOr~tin~.$.

~.~ ~.~ .. ~ .
.. , . ~ ~ ~ , ..

CÓOIGD I'EtII.L

OCCRETO·~El N~ 2.&48,'OE 1 DE, OEZE~aRO DE '940

.......... , ~ , ft ~ ~ " ~ .

TfTlJ~O )(J

OOs et'lll:lts Contra .. M1m!nlstraçlo Púbttea

CAf>fTUlO t

lias Crllll&s Pr"Ucados 1">" "voelo"'rlo Pt)bllco

tontra • IIÓ1Iinlst ...aç'o ..... Oara1

. Func:lO<dirlo Nbllco

Art. 321. 'Constder~-se funclon~rl0 pCblico.
Dera OS e~&ito$ p4nD1s. Quem. embora trGostto.
rizul''iOl''\t. OU S(HU r-emun&reçéo••xerc. CIU"gO, em-
prego ou função pvl:>lle". .

PAr6grAfo Gnico. EQulp"rll-•• " funclonA~lc
pÓl:>llco quem exsrce CArDO. '.mpr.go OU funç50
em .ntldAde pDr..ostfttAI.

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

MEDID~ P~OVISÓ~l' N' '55. Df I! DE
"ARtO cE 111110

OtIflnol cl'"I.... cont.... a 'Uond. l'úbtlc••
e.tab«lecsndO ponallo.óss ..pllc'vel. •
contrIbUIntes. .ervlce."". f IlXloI'ldã...1ClI e'
tan:all"Ol _ CJ~ prUIQUalO.

O P~."dant. da ~eçÚbllcs. no UIO 00••trf
oo.<iç6as Q..... I.... co"t.,.. o IIrt. ts:z a.a CotIetl.
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,,,leio, 5(OQi. ;i I.gvlnt.l'.dlcl' ;"""Ii>l<tlb.
COlO fOl"i:;. "" 1.1;

. AR,:' -tI. ." e"'tne contr.. li 'lIx.l"'da "út,l ic-~
r~I'''.· OIJ b.f'llo\.,rn'''' o ",' ..CO o.. r.~A.!~lr, tot~l

ou pll,.c'.'~t•• tribUto O\J contrlbulc&o. 'r'!'"
clvtlv1 .c.~~6~10' P.gol ov e .~r.~ p600•• ~

c'ente a pr'tlca dO uw~ O.. ..~ut~t~.

c:on:N'oc:

1 _ pro.ta,. tnt'otNçf.o f.ltu O" Ofl\" I,. 1n
for~çlo QV~ O.v. a.r pr~st~~. 1. .u,o,..,a:d.,
fa~.h04rl'~ c~ e.uI .09nt•• :

II In".,.,,, nlft tn"o,.,.~..çOe. 15 auto""CfAd.'
'.%.ndirl~1 ou .~v, .o.nt~' .1e~nto Que aDtDA
OU ~Y. ""'ti." 'nexll.to: e,.u ()I';ll tI,. op.,.,j1çio d~
OJI;lQU.r natu""z, .1'1 aocurt>rl'nto 0\1 1 tvf"O 4!tKlgl
(tO ~I. 1"1 ftlcQI:

II1 _ .aul,.r.r not. fll"81. fo'ur. ou
qua.l",,~ outro docUfl'lento r.l&ttvo • oP."açEo
t,.itIUtl!VG I;

IV _ forr.".r. dIstrIbuIr ••mltlr ou utl11
zar docu~nto pr~eI0.o:

.y _ .'&bor~r ou ut111z*r documento que •• i
ba ou deva lober '.'so ou 1nvxsto:

'Ina; reclvrio dI doll I cInco lnol I
....Ua.

Art. 2& Sio t6Mb'~ crf~s contro • Fftzenda
pObl1ea. punfve1: co~ tr6s • oito .~os d. re
clullo •....."t.:

1 Clr o ~nrvldor flzon~6rlo fl~ dlvlrso
do pr.;1ato 4rn '.1 • livro oficie'. proceS$o
'i.ea' cv Qucll1Uer documento r.letivo 1IJ tribu
taçJo ~B quo t~nh. C g~araD .~ raz!Q do cargo.
• e.rr.tendo l ,orn s.u proc_d1~nto. pagamento
ele tr-1bUto. ou contrfbufçto. .m trroortinc1.
InferIor' á_Vida;

11 _ .o11cittllr ou receber o servidor
fazenaAr10 1 para 51 ou para outrMM. dir.ta ou
Indiretamente, e1ndft QUe fors de funç60 OU an
t.~ ao bssum1-1A. ~s ~m raz!o O~lft. vantagem
indev1"dll, ou "coitar prOmtt5Sa 06 tel vantogflm,
com o prop6s1to de ~"txer da cobr~r ~ributo ou
contrlbUlçio. ou cobrá-loa parcl.lment.:

111 _ flcllltar o servIdor tazlnd&rlo. c~
Infr.çlio da dov.,' funcionaI. o "r"tlco el. con
tra.banr'lO ou d~sc.m1ntlQ;

jv _ oferec'l'r" ou p"omot~r v4ntltOCIn indevida
•••rv1dor fft~.ndário. par5 QUe e3t~ deixe oe
çObr"lIr tributo ou contr1bu'c;:60. ou venha.
cobrA-lo••01 quont I....nor QUO • Cisvl ela.

Art. 3& 19ualment. slo crl~s contra.o 'a
zenae Pública pUnfveis com p.na do sai. me•••
e aola ano. Co el"tlnçio e ·..... 1ta:

1 _ prlst.r ~ fontl paoador. com Obrlgaçlo
de r.ter trIbUto Intorm.çáo Incorr.ta sObra
~otos pa.saoa lI;

11 OMlglr, pogar ou racober. para Ii -o~....
oa~3 0- contr1bu'nt. ban4ftctbr,o. QUAlquer"
oercentaoem .obre a parcele dedvtfv.l ou dedU
zfaa 1IO 1"'POltO como InelnttV/l fltc"l:

U 1- _ MIM"r ao I~I ,c.r. "11 t1MlItll'" $lré\:
pr,•• D.ntro O~ prC70 o~t.bel.~!do .~ ato
no~..t'Yo. p~rcel. Ctd~Z'a. Da trIbuto ~ con
trlbUlçlo a titulo d. Incontlvo fl.CII;

IV _ datK.r da racolhar 10& cofrl. pú~ll

coa. no•••sSGntA d1.~ seoutnt.s ao t'rM'no ao
~r6%O 1.0.' ou r.çVI.m~"t.r. tr1outo ou con
tr1butç'o QUe t.l'1tlC " .. tldo na foni.'i

V _ d.1x.r d. r*colh.r aos cofres ~úbltco••
1'0. ".5'.l"\t. dt;ll' .egul nt•••0 t'rPII"no do ·pra·
20 1.0.1 ou reoulemonterl o tr'bUtn ov cont~t

~1çAo rec.btoo o~ t_rc.tro~ .tr.v.s d••C"'.
c1~ eu 1nc'u~io no pre~D d. proautcs ou e.r
vtço. ,. cObr.ef) (l. r.tUf· ... nota .. ,ac.r ()\J 00·
cu~nto ••••~~lh~DO:

VI _ dolM&r d. r.colhar o banco cu .ntldace
""anc;.1ra tnt.or-.,,'. co si.terna do atr.cao....
çlo. dentro do pro%O a!tftbOl.ctdO em .tQ nor
M~ttvO. oa tr'but~. cu contr1b~1çO.' r.c.b1~

elo':

VII _ apllcor • ~rnQro~a b'~flcl'rla .m a.
saeoroo C(~ o projeto oprovedo •• ~.r~.lbs d.
il'Qcstow· r.eolh'd6~ ao Banco do Uor-(fe!t.t. dO
a".r.11 S.A •• Oftnco da Ama.zOni. S.A., ltb."'a
~.8 r~~peet'vQM'~nt~ pela Suo.ne e S~de~:,.

VIU' _ 1IIO,,' ..r. dt!a~n"olvor. utllizor. al
vulger ou nlo denunC1'r. 1 autortd6da "zoc'" •
'.x1st6nci. de progrums d. pr~cpS5.mento da n.
dO~ p~r. Compu~~dor que par~tt. fcr~.c.r eo
,uJ~lt~ p••&lvo da o~rlgaç&o f'~c.1 Informaç50
ccntáb11 diversa dbqv~la qu_ e l por 1.t. for
neclaa 'Fozlno~.

.rt. C. Nos crimes pr.tlcados por pe5soa
jurfd\Ca. a r~sQons.bili~3o. penal p.l~s 'lf
cites .QU' detlnidO$ será de todos &qu.1••
Cl'JO, p ata ligados. d1reta ou 1nc:l1rlitamonte.
de forMa permanento CJ ev.ntu.l, 'snhem prati
cado ou concorrido par. a pr't,ca d. sonogeçio
flocal.

lirt. !ia E>etlnouc-u 8 puntllllldod. dos cri
mes ~qu1 definidOS qUllondo o .gente pro::1:;)ver
.~POnt.neam.nt. o poge~~nto do t~1bu\o ou con
trlbulç60, InclusIve ac.ss6rlol. ente5 00 lnl
elo ~a ação flscol.

Plr'~r.fo ~nlco. O dIsposto nó capUt doste
-ortlgo não se Iplteo ao s.rvl~or f.zen46rlo
que. de QUalQUer forll"lIl, haja p,..ticado ou co,,·
co,.rlá~ para. pr"tlca 00 crl~,

Art. 1& Apllt.-s••0S crimes Oefl"ldos n.s
to Medida Provl16,.la ~ Clspo.~o no ar~. 327 •
leus parAgr.fos Co C6dlgo Penal.

Art. 1a AOS c:rl~s prlv~ctos noSt. Modldo
Provlsó,.'1 opllea~-so supl.tlvo • subsldlorla·
MOnt...s rlgrOI do Cóalgo Penol • Co Código CI
Processo P.na1 •

Art. 8& Elto Mldld. Provls6rla entra O~ vi
gor na dota d. IUO publlcaçio. revogadas .s
alsposlçOas .m c:ontrárlo,

,,.asftlo. eM 15 da março dI ,e;o; 16;" do
Indepancl6ncla • 102" da ~,públlca. _ FERI'WIOO
C01.~1lR _ U1Ie Clrdo::o de l4Itll0.

(Da Sra. Irma PassonI e outros ~~

fatura ou
a opereçlo

DefIne ct"l~s contre a Fazenda "0
bllca. estabolecendO penalld~des apll
c6vels a L~ntrlbUlntes. servIdores
fazendárIos e te~lro$ QUe os pratl
QUI\iII.

(Apen~e-GO ao Projeto de Lei na
4.118. de 1~90.)

O Congr.~so NacIonal dscrota:

Art. lO t crime contra a Fa%cnda Públ~ca
rocuzlr. total .. ou parcialmente.- trIbuto ou
contribUlçAo. Inclusivp .cessó"los pagos ou a
~ercn pegQs. nadi6n~e.• prátIca de uma das .e~

gulntes condutas:

1 ... prester 'Informaçiio ,.lsa 01.1 omt1:·1r ln
.for~açAo QUe deva ser prestada às autoridádes
fazendárias ou seul agentes;

tt _ Inlerlr nas· Informllç0'5es às autorida
des fazendárlas ou eeus ag.n~es elemento QUe
eal~1J Oll deva Sllber lnexato'. ou omitir opera
çlo de qUlllquer natureza em documento OU lIvro
eKIgido pela 1.1 fiscal;

111 _ adulterar nota flscal.
qualquor outro cocumento relativo
trlbUt'vol;

IV _ fornecer. distribUir. emItir ou uti
lizar doCumento.areclolo;
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pr6
ato

con~

V .laborar ou utilizar documento qu. sal-
b~ OU-deva s~ber falso ou Inqxato: .

VI debitar na contabilidade das pessoas
Jurldlc~s despesas de caráter pessoal CO seus
controledore~. presidentes. gerentes. prepos
tos, man.:llltiírlos. IIdmll1lstradores ou funclonií
rIos.

Pena: r.clus~o de dois a cinco anos e
nvl ta.

trt. 2A S&o tanIDém crlm9s contra a Fazenda
públlclI. punlvels com três e oHo eOns ele re
clusão e multa:

dar o ser~ldor fll2end~rlo fIm diverso
do pravlsto em lei 11 livro ofIcial. processo
flsc~l ou qualquer documento relatIvo à trIbu
tação de que tenha a gUllrda em razão do cargo.
acarratando. 'com seu procedimento. pllgamento
de tributo. ou contribuIção. em lnoportAncla
InferIor à devida.

11 solIcItar ou receber o servidor
fazendárIo. para 51 ou para outrem. direta ou
IndIretamente. ainda que fora da função ou an
tes de bssumf-la ••,,,s em razão dela. vantagem
Indevida. ou aceItar promessa de tal vantagem.
com o propósito de deixar de cobrar tributo ou
contribUição. ou cobrá-los parcIalmente;

111 _ facilitar o servidor fazendiírlo, com
lnfraç~o o~ dever funcionaI. a pr~tlca de con
trabando ou descaminhO;

IV' _ oferecer ou prometer vantagem' I nde"l
da a ~ervldor fazendário. para que este deixe
de cobrar t~lbuto cu contribuição. ou venha a
cobrá-los em quantia menor que a devida.

Art. 3 A Igualmente' são crimes contra a Fa
7e~a Pública. puníveis com pena de seis meses
• dois anos de detenção e multa:

J _ prestar à fonte pagado~a Com obrigação
de reter tributo Informação Incorreta sobre
fatos pessoais;

11 _ exigir. pagar ou receber; para 51 ou
para o contribuinte benefIciário qualquer per
centagem sobre a parcela dedu~lvel ou deduzida
do Imposto como Incentivo fiscal;

111._ deixar de aplicar. na finalidade
prla o dentro do prazo .estabelecido em
nor~ativo. parcela deduzida de tri~uto. ou
trlbulção a titulo do Incentivo' fIscal;

IV _.delxar da recolher aos cofres'Públl
coso nos sessenta dias seguIntes ao·térmlno do
prllzo legal ou regul amentar '" tributo ou con
trIbUição que tenha retido'na- fon~e:

V _ deixar de reéolher aos cofres públIcos.
nos sessenta dIas seguintes ao tÉrmino do pra
ZO legal ou regulamentar. o tributo ou contrl
.bulção recebido de terceiros através de acrés
cimo oU lnclusSo no preço de produtos OU ser~

viços e cobrado na fatura. nota 'flscal'ou 'do_o'
cumento assemelhado:

VI _ deIxar de recolher o banco ou entida
de financeira Integrante do slst~ma de arreca
daç!o, dentro do prazo estabelecido em ato
normativo. os tributos ou contribuIções race
blelos;

VJI _ IIpllcar a empresa beneficiária em de
sacordo com O projeto aprovado as parcelas de
I~~osto recolhidas aO Banco do Nordeste do
Brasil ·SA .• e Banco da Amazônia SA .• liberadas
'respectlvamenta pel~ .Sudene e' Sudam; .

VIII· _ montar. desenvolver. 'utHlzar df-'
vulgar·ou n~o denunciar b 'autoridade fl~cal 'a

exlst6ncla da pro~rarna ae orocessamento de da
dos pr>ro cornpl/tador que permita fornecer ao
Gujelto p"s~tvo d3 ohrlgllção fIscal Illforllll1ção
contábil dIversa daquela que é. por lei. for
necida Õ faZenda.

Art. 4 A Nos crimes praticados através de
pessoa jurídica, a responsabilidade penal pe
105 Ilícitos z,qul defInidos s .. rá de todos
aqueles que. a ela lioaoos. direta ou Indire
tamente. de forma permanente ou eventual, te-

n~):~' concorrido para a prática crImInosa, •
"óos que. nas qUll 11 dadas de contt"o 1lidor • pr'"'' I 
dent., diretor, lIorn\ni$tr8doi.···,garf5nte. ~..H:O

posto ou màndatár,o. tennam p~atlC8CO ou cun
corrldo. culposa ou dolosamente. para a
prática de ~onegação fiscal.

Art. && Aplica-se aos crlme~ defInidoS nas
t. ',.1 o disposto no art. 327 • Seus
parágrafos dO Código Penal.

Art. 7& Aos crImes ~revistos nesta lei
aplicam-se suplotlva e subsidiarIamente as re
gras do Código Penal. do Cód.lgo de Processo
Penal.

Art. a& Esta leI entra em vigor na data óe
sua publicação. revogad~s as disposIções em
contrário.

oJustif I C:ll\ção

o Poder Executivo. ao encaminhar ao Con
gresso Nacional.li Medida Provlsórln nA 156
violou frontalmente um dOS p~incípios básicos
do Estado Democrático de Direito Inscrito na
ConstItuição: o princípio da bnt~riorldade da
leI p<mal;

A utilIzação de Medida ProvisórIa para de
finir os crimes contra. & fazenda PúblIca e as
penas correspondentes. colIde frontalmente COm
lI.redação constItucional que veda a existência
de cr,mê" sem lei anterior Que o defina. nem
pena sem p~évla cominação legal. Tal procedi
mento constitui-se em precedente perIgoSO que
afronta o direito à liberdade e à segurança
dos cidadãos.

, Estamos raapresentando a Media Provlsór1a
sob a ,forma da projeto de lei com o lntúlto de
resguardar as prerrogativas desta Casa e, ao
mesmo tempo. Slllvaguraaar o Estado Democrático
do 'O{relto contra a utl1lzaçEo Indevida de
Instttutc>s constItucionais que "Imitem os dl
r.eltos. e garantias da cidadanIa. .

Ap .apresentarmos o projeto. IntrodUzimos
algUmas alteraç6es na proposta original.

No .artlgo ,~ Introduzimos, dentre os crimes
contra a Fazenda Pública. a raouçao de tributo
ou contribuição realIzada atravós do oéblto,
na contabilidade de pessoas jurídicas, das
dospesas de caráter pessoal de seuS funcioná-
rios. .

No artigo 4& especifIcamos o comportamento
evlposb ou doloso do controlador diretor, ad
ministrador. gerente. preposto ou mandatários
nos crimes praticados através de pessoa
juddlca.

Por fim. suprimimos O dIsposItivo qua esta
belece 'a' c>:tlnçiio da pun~l1 idade dos crimes
defInidos no projeto de lei quando o agen~.

promover o pagamento de tributo antes ~ Iní-
cio da eção flscai. .

Sala das Sessões 27 de março de 1990 _ Luiz
Eduardo Greenha1gh _ Irma Passoni _ Luis Gu
shiken _ Jo~o Paulo _ Gumercindo Mllhoman
Virgílio GuImarãeS"
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!:.!!.Q~~~!~-!!!.!.fl7r.,_~2.:~

(DO SR.,JOtO "Mito E; OUTROS ,f:)

D..tin~ o!to Cr:!;IlDI$ .~. e!.ubo do poder "C'on8mico ~ õ'; C\utra"

providêllClcHI.

(A~Sr. ·1.0 1'fW,JETO PE I.El t.lt' 4.7efJ, DE 19!'·I)).

o Congrf.>5SU Noc.1ofl31 deC1t:l a:

Art. lQ _ ( crJmí:' de tbuso do pod'.:r eeofl':'rr.ico. pu,...! ..
do com recltls:}(l de 2 R ~ anflS (H.. n,ulte· de :?(1D.O{~U :~ ~.(lOG.OOO

de BTN~. otertUtr cantr8 05 Cl)n·.;.Uturlon"lis principIos da livre
concorrencia e tJl'fcso do consu!"idur. através de:

1 _ cerce-am€nto à entr1da e à edstênC'la ;jr t'lutros
otertftnteos nos fIlp.Tcados local, regional ou nBcioP31 <Jtravós Ól!:

8) fbaçtl<::: artificial dó preço das mcrc.. dorisr. aba.!.
)CQ do se.., custo i

b) trat~flIentc dlrercncl:lr.!o Olo1 ("Of1lprad0tl·~ ou freguE"
ses, ress~1 ... ado5 os sisterfldS dt' entteqa ao consumo por inter':
lI'lédio de dlstritJuidores ou rf.''Iel'df'dcu'csj

c) cprce;jmento ou in1pedlMt'nto do acesso dE' cCl1corrcn
tes lias, Iflercados d~ insumos, m;Jtéries fJrimas ou equip':lfllentos'";"
bem como lOS canais de dislribulç:Jo.

11 _ fotn;')ç.~o de acort:io. conv~nio. ajuste ou a]lanç~
entre ofertantcs, visando:

a) fi'(ar arU'ficialmeht/! preço~ ou Quantidade vC'ndi
da~ ou produzidas;

b} estabelecer o controle reg!on:Jllzado do Mercado
por eri'lpreSQ ou grupo de empresas i

c) controlar. em detrimento dn concorrência, a rede
de dlstribulç~o ou de fornecl:'doresj

111 _ formaç§o de trustes etravé!; de control ~ ncion4
rIo direto ou indireto ou de admJn1strêrlores comuns prltre em
preSIS, com vfst:Js a inibir e lIvre concorr~ncla. na forma dõ
disposto nos j('clso5 anterlore!>;

,
IV _ prom~ç"o de ajuste ou 13cordo entre empresas O'J

enlre p!'SSCiOS vinculadas a tais elilpre$~s. ou interessadêls no
objeto de suas atividades. que pos~ibilj te fraude à l1vre con
·corrência. atu3ç~o lesiva 1J econol':lio nacional ou ao interessê
geral dos cen::;.umidores.

Art. ?,e _ S~O crIme,!; punido~ C!om reclusrm de um 8
quatro anos w multa de 5.000 a 200.000 de BTN:

I _ venc'er ou oferecer ~ venda mcrcadorhs ou con
tratar ou oferecer s.erviços por preços superiores ao~ oficiaT
mente tabelados. aos f1xado~ por órgl:lo ou entidl}de competen::
tes e aos estabelecidos em regime leg13l de controle;

11 _ aplicar fórmulas. de reajustamento de preços
ou de indexaç,!Jo de contratos proibidas por lei. regulamento 1

instruçàO ministerial ou de oulro 6rgJ;o ou entidade competen...
te. ou diversas daquelas que forem legalmente estanelecld.as •
'oupratlclJr aumentos de preços superiores 8C;S leg31mente pre-
vistos ou determinadosj .

111 :. e:dgir. cobrar ou receber qualquer vantagem
ou i",porlftncill adicional a volores cotl'espondentes ~ cotlHlnç:a
de preços tabelados. congelados. administrados, fixaClcl!; ou cO!!
troIados pelo Poder Publico, inclusive por meio da insqtul_
çllo ou aumento adiciomds de taxas ou Quaisquer outra.s- impor
tGnc~as incidentes sobre Dj)eraçOcs de contrataç!,p", compra e
venda ou financll:Hnentoj

IV _ eliminar. restringir. reduzir ou suspender sem
justlJ causa liQuidaçl'}o, promoç~o. form'3s e5peci::ds de venda
ou comerclalizaç::lo ou descontos conc~dido'" sobre o preço de
mE'rcador18s ou serviços. e que er&;llTl oferecidos imediatamente
antes da institulç:lo de congelamento ou regime legal de con
trole;

V _ sonegar à autoridade com~etente qualqup.r dos
elementos necessArios à apuraç1:lo do custo dE: prodLlç~o ou do
preço de venda, irrpedindo ou diflcultand('l exames contábeis ou
epuraç~o de estoqces. ou deixando de fornecer esc.larecimentos
que forem exlgidosj

VI _ negar ou de>lxar de fornelier. qUl'3ndo obrigató
rio, nota fiscal ou documento equivalente. rel:'Jtivo li venda
de ll;Iercadorias ou prestaçao de serviços efetivamente reallza
dQs .. ou fQrnccê-lo$ em deSAcordo com a legislaçllo,

. VII _ recusar-se ti lnform;-,r. ou dar inform::Jç~o fal
5Q, sobre Qualquer das condIçOes que envolvam a aqtJisiç~a de
mercadorias ou serviços. inclusive quanto a preços. prazos e
taxes de juros ;embutld:Js no valor das prestaçOesj

VIII _ prolflover ~ venda ou 8 cxposlç~o fj venda de
lfIercadorl" em condIções impróprias para consumo;

Por~gr.fo Onlco - Na hipótr.,e do Inciso VIll.pune
se t.mbém 8 llod;lldade culposa. transformando-se 8 pena de re

'clusbo em detenç/Jo e reduzIndo-se li quInta parle 8 pena de muI
t ••

, Art. 'o ... Sfio crimes punidos COII: reclusfto d·c dol!
o cinco on(I5"OJ Multa de :"0.000 I] 1.000.000 BTN:

I - produzir. expor cu v~nder mercadorJn cuja cmba
llll)t>l:'t. tipo. t!pcclflrl;lçt!(i, pese ou cOMpo!>iç:lo trantgrJda de
tcrn'ln=Jçr.c:> }!,lJals, ou nOo cort"spondri li respectivóJ closslU=
crl1;nu ~fj("lal i .

11 .. misturl1r lI.erC:;Iefot i"!i tlU gêneros de espécie:'>
di f('renU."~, fHlt 8 exnô-llJO:- h venda. ou vcnd! .. los, como puros:

III .. frol.ldar as regras concernentes ao controle
of1cj~l de. rrF~çOS Dela altf'l'llç!;O. sem l:lodirto:açDo cssrncinl
ou ·de (~ualit1dd~, de elcmento5 cono embalRgE'ltl. denomlnaç:io mor
ca (griffe), t'~pccific~çOc.s técnicl'ls. \'olulI'Ie, pc!>!), plntu;ç -;
simli;; e >I: I urncs ou (IC'a~:,uN'!Oto d:J$ produtos, n1crcaDorias. gêne
r:os Cll scrviçl)s. lle/Tl COlT!f..l pel.) divls::lo do produto. t:>crcadoriã,
gtnerc {lU sp.rvlço em p~rtcs ht1hltlJl'Jlmente oferecidas à venda
CIIl conjunto;

IV - alter:Jr a denolltir;é1ç~o ou li descriç!1o de Jnsu
mo, merl:adori::J ou s~rYiço. bem CQmCl a .indlcaçao de' seu fl'Iod(>10
Ou referêllcia. de Modo a ccbrar, cxlgJr ou recebf'I preço msl
Of OU condiçOes de pdgamentCt diferc-ntcs; -

V - ~fcttJar vcnd:'J5 ou t:.felta:: de vendJ, C'olllj1ras ou
orert;j~ de Lc"mpra QU~ inclurylJ! no preço parcelas referEntes la
tr::m,;porte cle lõIer::bdori:'J. seguro e dc,spesas. ou recusar entre
g:n na f~bric3 com o objetivo de 8ltcrar as condiçOes costumcT
rarn~nl~ ptaticl'ldas, 'Ou de fraud~jr as regras OfiCjdis de con::
trôlc e fb.nçi'jcs. de preços;

V] - sub-prdlnar a vt::mJ::t dt! mercador!::Js ou a presto
çl]o de .~crvlços à cqu.isiç~o de C:Jtra!> mercadorilJs (lU serviços
ali à C(lll'prlJ dt.~ Quantld.,dcS atbitt:'Jri:,ul'tentp dRtermll1:Jdil5'

VIJ _, fraudar o preço de Ircrc.adoria ou d~ se;viço,
incluindo nsle 3uml"'nto':; de preçC's de insumos n~o empreg::Jdos e1I'I
sua Pl'Odt.'Ç1.lD ou prest ;Jr;~O;

VIII - aumentar o preço de mercadoria ou de servi
ços em perceutull! superior ao 8umé'nto percentu~l do Insumo n-;U)
tipI1c~d("l pela particlpaç:Jo de.st~ nos ct!stos ver! ficados 6n-
tes dI,) seu aumento;

IX - haudllt o tabelamento oficial de pr~ços ou o
regime legal de controle pela alteIdç~o das condiçOes d~ paga
menta ou forrr.lJs de cO~lercializaç~o. lr.clusive pra.:os. quantl::
dadc dp. parc.elas e propotçaO do preço devido em COd13 parecI.,
relativas ~ BQU151ç~o de mercadorias ou servIços;

x - elevar o valor cobraéi" nas vendas ;;I 1J .... 'ilO de
JrIercadorias (lU serviços cujos 'preços estejam sub1letldos ~ cem
gelamento' ou regime legal de controle. :'3través d;:r cobrança de
taxa de juros superior ~ viger,te: no 'ilcrcado financeiro pare
financiament? da aQulsiç~o de mercadorias e serviços asseme
lhados.

XI - subordinar a vcnd3 de mercadorias ou a presta
ç~o de serv:'çqs à celebraç'!1o de contratos financeir05 'que cori
templem tax8S de juros superiores ~s viqentes no mcrcü(/o ri:;
nanceiroy,ar:a financiamento. por prazo igu31. da <3iQuisiçno de
melcadorl13 CJu serviço a!>semelhado5;

XII - soneg:n insumos ou mercador ias. recus:)ndo ven
dê-los. ~ quem prett:nda comprii-los nas conrUções oferladas oü
retendo-o!> para fins de especulaçào.

XIII - induzir e consumidor 8 erro, mediante indi
caç:lo ou 3nrnlaç~o falsa ou ençanO$3 sobre a natuIC'za. a que
lidade e 3 qU:;Intid.::lde dE: bens ou serviços. 'utilizando-se QI-,aT
quer meio. inclusive veiculaçJJo ou divulgaç:lo publiciUiria.; -

XIV - destruir. inutilizar ou danifié:ar matérias ..
prir.las ou mercadori:)s, com visl;::IS a provocar alta de preços,
em proveito pr6prio ou de terceiro,;;

XV '7 emitir fotur'J, duplicata ou nota de venda que
não corresoonda b mercadoria vendida em Quantid:Jdl:' ou qualida
de. ou 305 ~ervlços efetivamente contratadasj -

XVI - deixar dolosamente de entregar a coisa vendI
da, com to. obse:rv:?tncia d~ todas as cláusulas e especif1caçDcs
contrêttada~.

Art. 42 • CEiso o juiz. sopesado~ o ganho ilfcito e
a situaç~o econômica de réu. verifique e insuficiência ou ex
cessiva onE'rosidade das penas pecuni~r1as previst~s nesta
lei

t
poderá diminuí-las até a met::lde ou elev3-1as ao décuplo.

Art. 52 - Nos crimes pratIclldos através de pessoa
jurídica. a respons~bilidade perl81 pelos ilícitos Qqui definI
dos !>erá de todos aqueles que. a ela ligados, diret:;l ou indi::
retamente. de forl:la pcrm~nente ou eventual. tenham concorrido
par;; a prátic:'J criminosa, e dos Que. nas qualhj;jdes de centro
lador. diretor. lld:nini,;;trador, gerrnte, preposto ou mandatá-
rio. se tenh13«l. orroltido, 'ulposa ou dolosamente. no dever de
fiscal1zar a atu:Jç~o de seu!> subordinados e colaboradores..

ço Btl! & me~~~~ :: ~e~:~ ~;~~i~~~:n~;:~&qi:J ~gravam de um te!

t - ocaslona'r grave dano li coletividade,

II - ser o crime'! cometido por servidor público no exercício
~ suas funçtl~s;

111 - ser o crime praticado ElrI ralaç:io h pr~stBçao de ,servi
ços ou ao cf'1liérc!o de bens essenciais ~ vida ou ~ saúde.

ArL 7"- - A condenação criminal com base nesta lei n1Io ex
clui a respcnsahilfdade clv.11 do l'éu pelo mesmo fato.
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Art .. au .. 1'1 npa:al,j:o dvU drl~ do1rtOs c.u~8dcr.l pe}Q$ crlnlt's
ru~v;~L!)" 'l"':.tr. úlrl1\JCilll ,,!'!o c.c1tJ~ • IC'..p.J1,'i.abi!JtI,lQ:! crlm1tllJla

PHri:lr"ro ':'01;'0 .. ). hlfll~t('-5e do c~t· de~te orUço dP.vroul
S~I CI'WI.h1Cr..dl l'Cl'J ju;z 111) I JJI'':'~~C' d.l ~1Ol.

lJe'f're.,05, ttu~~~'E:9:~-r;~:~~~~'1~':1 ~r.~~:=i~~ ~'l~~~g~~~l::~t~I~~~~
Q.'~i, (°;,JfJlllC:;: r!o;. wrnI CJl~>f' hO f'~:cidl) ".1 colaJJso do 'fJ.lstec!rnento.

olt.p6~ .(.h,.... r/lto:r~.n1t.Ç"'o a' o
tunclon.lW\t1tro do .. 6rOAc. de I"'''IJ
d'nci. d. IterCtt.! [CA • doa Hh,! ato'"
rJo•• di out r"l prov1danci•••

... - .' ... - . - "" .. ~'" . -. . ... - - - .
'ft'tm.o Jll

Arl" 10 - Q,nlq:J'l( p"'s-:oa pO'1erá f\lovocar. para os creUc·!>
tte6t~r. dl~,lc~f a lnlclfltt·,., dt.:!: t.~:g:Jo~ de ~rrS3 d:1 t:tJr,~uToldor, CIo Minls~

térie r-úblJl lco, fOrl"\t"r.'.IUK1tl, por ~~cTlt(). ,inrorll\J.çí',..'s Stibre filtO. e B auto..
rJe: fi lnrtic8f\dú a~. su.,~ ctrct.,.·..~3''Cia-;. para a devida apurélç~o e .pIles
<;'!W,40.:-.!- sar>l;Õ'.;-; pre',Jstas nc!:'.t.a Y.edioa ProvistSL13.

"'t. 11 - p" CfJ... de 000.0 '''\.f'ooer econ(,mcJo ,no <le açno
fieM: ,r~ihllcil klCcndit.lfJ!'H.:I1..

I'ar&;r:lfo tÍ'\1co - ~.;:mdó '0 Mlnl~tél'10 PtíbUco exceder 05 (rd
205 leqJlt$ se-1' • ad:.x;~o d-l5 prQ' id!!ndas a Sl'!U Cflf':'40, ~l."tnitlr-se-á :U;ãõ
pt:~1 sut.'~ldlát'la pn*'l:l: ... f1.1.,J por t)":l"Ilql.:~r cJôadJll. bt:'m 1;0'l10 por organlza-
ç;',) ';·";f"lsUt.uida hd pelo rrencs li4 ano. - ,

r...rt. 17 ...- rt>t,~ lc: ~:"ltr3 em vlg<jr rl!l dl!ta dl: !;ua publlcBçlo,
i'e""9'd:j~ 3:. d.!~po5!r..·t..~ .. t"fI c(mt!árlo~

OOS- ICIMlSTb.JOS....... -...

ros MIH1S'l'tIUOS ;CIV1S

.. .
nçAoul

DOS ORG1oS ISFECblCO!l:

ou...çAo I

00 Y.InSTftuO DA JUSTIÇA
'" .

~ • - _ .... - .... ,_o •... _--- ... ~._ ..........- _. " ...

der IconOe.lc:o:

•• polltlc•• d...t~~l~gf~~~:r~o==:~!()e~r~~:re••:~~~~~1c'~r
Jl1 ....purAr, pnv.nir e r_pr1a1r oa abulo. do ~_

Veda li existência de monopólio5 e oligopólios e ::ete

mina ou"tras providências.

PROJETO DE LEI 1/9 ~. 97 o......PUJ1!!
(DO SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO)

<APENSE-SE f,O PROJETO DE·LEI N9·~.7BB. DE 1990)

Art. 88. Ao Cana. lho AdJalnl'.tnttvo de De!...
p.conO.lcA cb.:lpel~ 1J:.lJe",'our o K1nl.tro do tU.ado na toraaltlçA':l e
c::conduç'lo da poUtlca n&c1('on... 1 d. del .... ", eCQnCltli-:4, t:-CIA- •••i_ pco:Y.tver
a dutender oa direitaa o jntere.... doa C'onauz::idorea. ........ - .... ~

.!dor•• , protIOyendo
J
:. ;.~!~:~ ~~:.:~~:~t;:r::~~:~~:~;Q:~. con.o

nl0 eeonO.lco para .:••~;~~l:·il:r~·:f:::Í~~.t~:oi~;.:;~:y:o.:~1;~;

9.o~ y!nculado., VI - fix.r dlretrb.a d. açlo l. entidad40. _ Ot-

Art. l! 'Ret:~l'lv"dos 0& casos previsto!: no ~rt.

21, inciso XXIII e no Art; .. 177 da Constituiç;o Federi!l, ne;-.l,1:

ma f:mpres~. com vistas A evit~r e ocorrência do abuso do po

der econômico, ':l'Irllcterizaõ~ pelo domínio dos 'KIercftdcs ir.~~l:

no ou de ~xportllç';C'I, a elimimll;~o da concorriincie e o aumento

arbitrário dos lucros. poderá constituir monopólio ou o1~opÓ

lio.

nloa COII ér9&~'V~:~li~o~·~~i;~~ ~~tf~::·~1:1~;·~~;:ç':x:~uç~~nv:;
~~:~:l.,prograaa •• fhc:dbaçlo do cuçrJJMnto da. J\Oraa•• JMdlda.

~lonar att"ld.d•• d~1di~f~:~f d:·;:~~::rd. C:~~:i:~c!. ::r:r:;;
do. direito. do c:on.ua1dor •

o CONGRESSO NA~ION"AL decreta:

o f~~T EXC'Guttvo, ::t~ f'ncaminhar ao CongressD Nacional a Me
cfid'::t frcvJ$6rlõt riV 1$3. vltolC'u frcnt';"!P.ente Ult dos princípio':> básico$ dÕ
h,tiil:~ CK::POCÍ'..Uco ~ DiteHn lno;::rJto na Constitulç~": o pdncípio de ao
ter lerloe~ G.1 leJ J:'~r.IiJ. -

A utlljZll';:;~ de McJ~dd ProvlsGr1a para def'·inJT os crimes de
Ihuso do poder econbn1co c as pí'rli'S COl·resrl<Jndentcs. colide frontalmente
etr.: a tt:d<l.~o coo~t.ll~ivn1\l Q'Uf;: .."!:rla li exlst~ncle de CIll'!'e sem ·lei Ql'\te
rlo[ t)J<! co defIna, r~ pCM sem prévia coofq'Il;:to lf!'gal. Tal ptocedirr.e"lto
con!'t.ib,'1-~e on r)recedefltt> perigos';) Qúe .rlcota o dlrelto à lIberdade e à
scçlJr~t;a 005 ddild::tos. .

E5t<NlO5 re~p:esEntarxb·8.Medlda Provisóri~ sob a forma de
proJ~to de lei t{;;n o Jntuito Cle i.esgui!"rd!!r as prerrogativa!; desta Casa e,
ao ~::.mo tell'pO, !"JlvaQUard::\~ o E!ttBdo Defr«rático de Direito contra & uti
lha..:'3 lr~vida da lnsLlti.ltos- cU>'15t1tuciUMis que l1nHem 0$ direitos e
9'1rant!a~ 113 chlatjaoia.

Ao RPrr.scntarmos o projet\J, introdlz!.nllJs 119''''-1&-1$ õ::lterAções
n., proposta or1g1,'\i!l1. A prJr.cin !'efere...se A lill'lilaç~o da r"crrogatlva do
Juiz er.t r'1'.;ul'r ~ penoJ dt r.~ltll (arl. 42). A outra, e.:;r,"!ctfica o cor~rt!
~nto culposo ou d(llo~o do controlariar, diretor, grj'Tllnlstradcr, gerehte,
prf:jPQsln O'J lt<lilÚDtário r":JS crilrr.'s pratica.dos através de. pnssoa jurídica.
Ao.tr>!"~'ro tnill'IO est)!:'.os sl.lol,lmir.c.) c dispositivo Q'Je discrfr.lln.1. 8 cor..petên
Cill da 5e-.:retlJ::1a Naci\'lOal de D~rf;ito Econállico. -

Err; no~~o entendtrnento. R crl&r;:W da $ecretllria Nacional de
Direito E'cnn~ito objetiva e-:;va:1ar as eUvid2r'.eS do Conselho Administra
Uva f!e ~resa Ec:on1jn-llcc - CADE. ~tadanoente 05 procediluenlos de natureza
.O'drJs.traUVB quo (,quJparCr'J o C:cnselho a LIll verdadalro Tr!b<..Il131 Achlnis
tntho encarrt'g",do ele lpI;r~r e Ieprimir os abusos do poder ~OOÕlftlco.

!&Ç.:JSL1\ÇJ.O CI.TADIi, 1o.N~:XAp1L~~.'1 COORDENlIÇ1\O

bAS COMlSS0ES PERMANENTES

t l_ A ~rel!lente lei aplica-se, SlJlvo (lispoli

çeo expre.se em contrário, a toda. as atividedes econômic.,

exercidlJ!I, em carlÍter perm~n-r:nte ou OC'eeioni!l, pelos setorc!õ

.públ ico e privnc!o.

u, ...·•.t1J_ Dtlj)D[SET~!JlOD[I"J

aEJi\'IoA Alu;r'":55-'0 AO AliUl0 l'O rool~ l.CO"lOt.olICO In

.........:: : : ..: ~ ; " :: : : : : :;." "..~.~. ; :.: '. ':, ' : ~.. : :..

f 21 Pftt'~ o efeito deste lei, denomina-.e .m
presa, qualquer etlvidadt! econômica. individual ou coletiva,

que exerçe tJtividade de Pt'?dl1ç~O' cH$tribJi ....·So e C'otl'Lcrcialh§.

çiio de bens ou .erviçoa.
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rI :' no ceso (!tt deaob."lêncie ao prec:tito do

·.rt. '2t f incieo. 111 a XV: de~~nçio de u~ e dota anoe. e alul
to:

I 11 A pena privativa de libardodc poderé t:er

convertida em prestaçio !lociel alternativl'. pelo período d.

sua c'uroçõo, t1E'lrl a8 re!ltriçõea "o 8rt. 44. do Cõ1igo Pf:'nal.

com • redaçio dada pele LftÍ nl: 7 209. de 11 de julho dCJ 1964.

pr.lla quer

t - luborcH.,,,1' a vt'hlStl d. merc.4ori•• à compra
da outr. ou & CoMpra de: quant ida"e ilnpo.ta;

%J ~ eonegGI' À aut()ddllol1~ eompet.nt. elem.ntol

!n\1i.penslveilll h apureçno "0 CUlto cí. produçãc ou db pn~ço ~g

v·antl.: iJnp~cHr uu dificultar U:ll"ml:!'1J conttÍbej.. ou lIpuroçâo f;e

e.toque;

IJ1 - IlIzpr eju.t. ou "cordo de formlt I' dominar

mercedo, elbdnel' ou re"uzi~ a o~ncorrénci8;'

7" no ceIo de d~8C'U1'lprt'l.nto do disp<Jwt:o

art. 'f..inc~eo. I • tIl detençic. ". tr•• lI'lusa. IJ u.. ano
aulta;

no

•

IV - "ar origfJ'1a a cotaçio erbi tr'rie ou . IIrtifi

elal c.'ht prtç~B, !reuden"o as regra8 da livre eoncor~ência;

v - VlonopoU:r:rsr ou conluiar-tle pare lrlonopolizer

quolquer atfvid3d~ ecõnômicit, em prejuízo de C'ompetitivid8de;

VI'"' - dificultl!t' ou impedir 8 .::ce~ução de etos dft

:lnt~rvençio no domínio econômico ou a distribuiç80 de prodjl

toe in~ispen8~v.i8 60 con8umo d~, populeção;

VII - sonegar 1r.erC'edori~ ou insumo à produçio- cu

recutrar-.e a vendê-lo~ IJ quem esteja t!m COlltHçõe!l. de comprar

noo concHçõeD ofertedes;

VIII"; provocar e elevação 'arbitrária de preços em
qualquer des f Alies da intermecHoç8o entr~ produtor e consumi';"

dor;

IX - (Jeatru"lr ou Inutilizar, com o fim t'e prov,Q

c.r aumento d'e pre.ços, elO proveito próprio ou de terceiro. "'l!.

téria1J"prilnaB 'ou produtos necessÁrios eo conSUInO de oopuleçeo;

'J 2. A pena ele J)ulte poc!erá !ler elevadlJ até

dez vezes 5e o juiz verificllr que. f:ixeda hO limite mé-.:ift'lo

prl'!:ViBto no código Penal, ~eri8 inef.icez em face "li situaçÃo

tlconômice do réu.

f 31 Serio tllD:l~';m considerados intH\'idualau!tn-

te Infratores. o. diretores. funcion6rio~ ou agentes de em

preSA, que h~uverem lIut()rizado, ordenec1o ou praticado que~

quer d'os atos que constituam. no todo ou em pot'te. infrnçõ.&
80 disposto nA"t·B lei. '.

Art. 41 Fica eriad. junto lIO Ministério da

Economlll1. FlIzen~", e Planejemento, um3 Comi!!!S;o Interrniniste

1'ie1. li ser dcfinide em regulamento. com o objetivo de con

trol~r administrativamente o ~roceS80 dc!Sleel de concorrineia,

comércio e aumento erbItrário de lucros.

Parágrafo único. A Comissão. e que 'se refere

o ceput deste artigo. teré ccmpe:têneilll ..

I - investIgar ti ocorrência de contrarietllH~e lOS

arts. 1- e 2t 'deste l~i. s.endo !luas conclusões, 'se for o ceso

IV'- dar publicidade. periodic8ft'1tmte. BS infoJ:.

mações obtidas, que c~nsider~r úteis 80 interesse público;

IIi - por so:"ici teçDO CIo Presidente da Repúbti
ce ou lIe qualquer das Ce8fSs do Congresso NBcional.investiger

e relata;- !,s fatos referentes a alegadas violações e elSt., lei

por' parte d~ qualquer empresa;

11 - colher informeções e proceder. I'eriociicll.

wente. ,8 investigações sobre e orgenizaçDo. ativil3ades •

41reçio -c!e qu~l'quer empresa e sua!!, relações com outr8!'11 em

pr~8~5;

x ... abandonar ou fa:ter ebllnC!onar lavoura ou

plentaçõe". auspender ou fln,er suspender a Dtividade de fé
·brica., ueimls ou quaisquer e.tebe-lecimentoD de prorJuçio. ou

•....108 de trllnsporte. 1nelH8hte pag!ltnento ou v~~tagem ofereci
'''a peJa desistência da competiçio;

XI - promove~ ou rartiçiper de coneórcio. convi
nio, Iljuste. aliança ou fd.,tão de c~piteill, impedindo 'ou difi

cul tam'o e concorr~ncia em\lIatérie de proClução. transporte ou

cOllércio. para ~ efeito 4e ~u1Dento !,rbitrário de preços;

XII'" exercer f~nções de direçã'o, edminiBtraçio OJ

gerência de nt!Ji~ de umn emPf·eu ou sociedade do Irlesrno ramo
de int1.ú.tria ou comércio co o tiln d'e impedir Ou d'if'icultar
• prática da livre concorr; eia; '.

enceminhed:a$ 80 Hinist,ério Público, pare que promove

poneabílidade civil ou criminel dos infretore5;

11 re.A,

X~II, ... adquirir -~lreta ou in4i.r~tement•• no toClo

ou em perte. D!l ações c.1e outra empre!la; se d. aquisiçio puder

relllJltar " ~eêluçio 8ubs~~nt:jel ClI.: conc:o~rência entJ;,t!:.ll8: ~ua~

flKlpre5es ou vier a contr1.bU~r para estabel~C'.1' monopoli'O ou
oligopólio;

tIV - venCl.r 1l1~t'cadorill; cba~x~ do preço de custo

com o fIm de eliminar ou ifn~dir a c,oncorrênc:ia;

XV - J:eter ou ~ç.mbarcel"lQat.érl.8...prim8!Jf Wleios

CI~ produçõo ou produtos nec ssári4?B ao consumo da POPlJll!IC;ii,o·.

de Ilodo • prov~c.r elta de reço;. ..

,XVI - provoco'r !.ulJenlo ou diminuiçio Cle preço

atravi. (le not{cifJe f.l.aa. operecõee fictícia. ou qualquer'CU,
tro °ortif!eio.· o· • o

Art. 3' Conotnru... ptmojidOI'l"ol

• V ... 'Dpresentl'r relatórios' anuale ~ especi.·~8 ao

Congr,e!lso Nacional. submetendo-lhe propootas para legilll.§,

çtio eOtrlplement8t';

VI "- classificar empresas e expedir normas e r.r.

gulamentos neceaBerios a..o cumprilnento' da~ disposições deste

le-i;

VII'" investigar. periodicamente, as condições de

interc&mbiQ com países e"'trangeiros. onde e ..prese.. contrA

toe ~ entendimentos, ind\15trieiB ou comerciais ou IJ,C quei:l

Qu~r outre9 condições. PP88Cll1 af~un: o comércio exterior do

Pa!e e lt!vor '0 conhecimento do Congres150 !<lecional o reeuj,

tado de taie in;e.ti~eçõ~8 ~ o; ~rovidência!l que j~lga'r nA

cessárian. '

Art. 51 O Poder Exeebtivo rf!gulalllent'a1'á ••ta

lei no prno li. 90· (noven~a) diaoood. oua public.çõo: o
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Art. 5' E.ta 1.i anUa .•• vigor ..a data ,? .\1.
Í>ublie.çio.

·0 terlno"ol 19opól io" lidgni etca, literalft1eonte, "pou

co. vendedores". Entretentq, na· realidalJe. n80 • o número qUI!

" i ..port.n~e, Ilft~' .im, a f'xietincie" de tll'lportantea interações
.n~t:. ele.~ Definimos um llerc'lIdo como oligopoliate por sua 1:...

. trutura comportamental e não pele roera contagem do 'número «Se

..pr..... Urr Inercado tera es.trutura 1ftonopolíatica quando a

ação d. \2". t:lflpresa causa hnportanteD .feitos sobre outra .,m

pr~•• concorr~nte. cle tpl forma que. este últillla 8e vi obrigA.

(f_ ~ lev~r em co~t .. um<! reaçiip IIdequed., a que!; por 8US vez;
pode afetar li priulll~it'1I empresa. Ela outreS palavrb·., tRJftOS U.

oligopólio qu"n40 toda empresa tive.r de levar eJn conte 1:'011I_1 "

veia reaçõec cS~ CU".. "conl:orrentt"s. "0 8e decidir .obre o séu
próprio comlPrtllmfm·to" .( I)'

o mundo coderno tem-se caracterizado pelR pred.Q

.1n6nci. de 9r~ndlce grupo", econômicos. EI' diver.ô. ·países c.l.

p1t&lista. existem leis que buscam. "supriDir .021 abu.os do poder

~onÔfDfco.

tios E.t.~o. Unidos, por ."...plo, a origem da pol!
tlca antitru8te é 11 Lei Shertlllin de 1890, 'u~a lei de contettClo

~f..ple~, 1\•••ev&ro, que torna i1"981 "todo contrato, . acortlo,

• ob e forMa ie truste ou .obre qualquer out-ra for... , ou COO.l.

...plreção,· na limitaçio do livre comércio.,.- • declarando "to-"

". pe.soa 'que venhG 8 Donopolizar,. ou tente aonopolizer. com

binar·colft qUlllqu.r outra pe.aoa Ou pest:o•• , com O finalidade

t'le lÍonopolizar ~ul!~quE!r parte de opere.çõea comercia te ••• " C'UlFG.

da de Ut!la contravf'nç~o.

•• ).1.~nh61 do início do ••culo até 11 .Cuerra

Mundl.1, prolifarar• ., os cart:éf., ••m 11lghloleçâo repres.iva

atá ~ ano de 1923. O Decreto ~~. i923, denominl!ldo .. Decreto

C'01'\,1:1:8 o. abuao. dls por;.lçõe. econômicas po~ero:!a8" (J::ertel~

'vcrorClnung), foi o ~lIrco inicieI na lf!giBl&çõo (lequel. peta
contre 0" cartela. trustes.

). experiência .lenlã. no que Be refere à obriqnt,R

r~edado do 'u'gi.tro doa ttagreoment." financeiros e industriab,

foi acomp.nhflu'. por outro3 pllíllOS da Euro~llI como, por exemplo,

• Hungria, Iugoalávie e Tchocdf'lováquie a

No mbito Ca Comunidode "Econômica Buropéia é
p~oibido "qUftlq~er acordo entre empreaa, quaisqu~r deciflões

por eDtlocillçÕee dI' ~lr\pre8aS c qUlIi8quer p~lÍtica5 conce;ltrades

que prov.velmente afetem o comércio entre 08 Estedos Membros,

e tenl'llttl como eue tinatidede Ou seu resultft~o ft prevenç~o,re.l.

triçio ou 4il'Jtorçio (la c'oncorrêncill ~entro do mercado comum ....

ko ..ll:resil, estlÍ em vigor e Lei nl 4 137, de 10

de .etembro d. 1962 que "regula li repres!lão ao Poder E'conôm.i
co; a

Entretlltlto, com o pa88t1r do!! lInos as prDticl'ls' e

conôE1ica. em muito se modificaram, transformando f!l supracitJ!.

d. legi51açio e:ll p~atic..,mente uma letra morta.

SabealOs que. hoje, em nosso país qUi!lge todos 05

••tores sio OligopoiizL'ldoBw A" livr.e concorrência é quase injt
. x!etente,

SOMente 1," das' emPt:esi!ls" nC' Bras1 1 (entre naciQ.

hlt!., Jaultlnll.cion8is e eBtatais) controlam mais da metade do

..rcado industrial brasi1e;;.ro •

A 8centuada concentraç&o da estruture industrial

no PI{O' tem tornado fáceis 08 errenjos de preços, a lIdoçêo ~e

préticllS desleei. ·de"concot.rência, o U!!O do poder econômico

• político e fi concentração d~ renda.

A legtslllçno americana não cón8eguiu • exteratiner

•• prátices .;buslvã. na atividade econômica, .,as trouxe di.c!

p1ina ao& trustes, ,forçanr3o-os a respeitar, ao menos ~orllal 

Mnte, •• determinações legais, •• quais torneralft ..eno.' brJl

tal" .ua açio.

Ma ·Eur~pa. "•• lei••ão mais toleran':es co. r ...

leçeo 80S trustes, Benr30 reduzido .0 número de 'pA:tee~ que têm

legi&leçio esp~c{fica.

o QUAORO ! ilostra o gt'l!Iu de, concentrllçào
et'Ipres•• por .etor.

QUADRO I

çuu 01' 'CONCEIlTRAÇllO DAS EMPRESAS (POR SETOR)

d ••

Entre eles,. pode ser dl!!8tDc~d•• Noruega, que,

através do 'l'rust. Act, de 1926, cena eJ;lem1as po.terioree~ pro.i

blu a. práticas trustificantee.

Na Inglaterra, por força de princ!pi05 de dire.i

to consuetudi.nl~·io, todos o•. contratos q~e visam tolher a

li.herdade de cotnérci~ aio nul05.

'l'a..bém na Françl••• ~:H.posiçõe. penais proibi

ra. ·tod•• as reuniões, coalizõ•• ou procedimentoe que tende~
• entr.var a livre concorrência. levar a UIa aUDlento artifi 

ele1 d. preços. Intreténto, & 1"g'i81açao de 1926, .pa.sou &

"lf.r.Deter •• bODs da. eá. uniõe., .endo· legBI.ente tolerá

vel••• prl..eir•• e declarando ilícitas 8S que tlve.aeat ~r

••çopo obte.t lucro. -que não fo••~tI o r.sultado de jogo nat.u

ral ~. oferta I) da procura-,;

licio::R
N! de em jfatunl""ll tit:Q Fetar de Princ·ipêlis erpresas
p:'eSllS o(bilhõe ) ccncentr.a.

çiio do Bit
tor

Mineraçio 52 '440 ~~. 50\ Vale (estilUl)
l'etálico ~tata11o

Vidro e 24 115._ ~lio 50\ Santa Marina (roolti~
cristll i"strangei ciona1>.

Im
Prcd..nao
metálicos 25 58 liQOPÓH 69\ HGgnasita(nacional)

tbrton(tTlJltirzcioOZll
Siderurgi 63 929 :::iio 52\ Sid.t:ac. (estatnl ),Co

aipo (êst0'3ttll), Usi-=
MS (estatal)

~tolurg~ 52 372' ligopoli< 53\ Ci8aBrl\Sa Al(N~c),q
can(nolt), Alcw
(rtUlt.),Eluna(MC "
'ferm.sp(nac.)

~ip.""
tac:rit6-

1>11-"110rio 4l! 245 58\ Xerox(rmlt),S"lllrp
(Nac),01iwtti(nult),
001= (eo<)
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OUAl')ftO J

CAAU r/l: COttCYH1'AçAo DAS F.M.rR!:S1t.S (POR Sf;TOlt)

t.'ont:---- -.-.-.,......---..----,r--...,--;..:~~- s. o "a'{!5 r('aolvesse .dotar • -Lei 1.ntitruDte
Ah'oricana, pouco. setores esC'epnritn'n. Esse le9isleçio fi rlflou

um concei"to cló••{co para definir certéic, lI'IonopÓ1io fi' C'ligo

pÓlios: até cinco «'l'lIpre.". detendo 50\ «.10 ~ercado. • ..gundo
o critlrio do f.turamento ou patrirllQni&l.

l'C?rtanto.
lo

a terera. de- !1t0derniz..r • ecolloai. no
Br. ai 1 não r";C'11.

No Br••i1, no .,etor de celulofte ·por ex.cmplo

cinco g ..upos detém 99.14\ do faturamento total da a'tivid8dc"

t o CItSO tamb~m do setor de andento Q gesso.• no qual o _esmo

núltle-ro CJe cmprrsas concentrl) B? 74\ dos bc:ne petrim"niais.

A indústria lJe CiUifJnto é controlad/:l pratic~tnf!!n

te por doi,., grandes grupos: o Votortlntim. ~e SP e o Joio 5an

tos, de Recife. Somente esses doio grupos produzem queuje'

60\ de t-odo o c!lrlento consumido no Poís.

858ftS ·gi9cnte~" instalaram-se em tO~08 'os a.l

toreo econômicos. são .penos dois fdbricantes de bicic1etae:

• Honork c a Calai. • A Ge••Y-l.ever produz ao, do Iirsbi'O em pÓ.

Um agravnnte ncste sr.:tor. e em outros taWlbéll',
.é que só entreg"m o produto aOB t:J:stribuidores, os quaig • c,2

bretrl fre~e •.lto pare entregá-lo no portêo dos contttrutores.A.o

fezer ellta e'ca1~ no gll1pão do di8tribuidor. o preço do II.CO
aumenta em etê 25\.

C,terpi101' (nlUll)
Per'<irlshrolt)
Vztlmet(rwlt),Flet
AnisrnJ;lt)

Princi['Vi~Irn;:t'A...

-------Dllbraer

lltor de

~~t~~
nr

ti;:o

0119_ ("~
lrllogeiro 5R\22ti

r"tuõ·'liT"'11
t("·(bi lt.Mo )

()

:1: di' (':2
r~!l'"l9"

--;.-- --46-- f;-~Tot--BÕ\-
estllt.

Gó&---l-s·--t--::1O::7:----+:O"'h;:·gc=""=·l'i.O:+-'gõ,;on'- ~shds(n3C')
Mínasg';sbul t }
Ultl'agás(nult) ,
Ultra'Jás(nac}

~crJuto;-- '--i."1--+'I:-:e"1-""-+oC:;I";=9opo=·"'li;":O+--:"4J:;;\:--T'RocW."h:o;7(;;;nu:<il:;l'l.'l':Fr'-i-
J:~na~. cstrang. :,~~~~s:;~,~!!

(rolt),Lept>tit
(nult)

oligO{:ólio fl~t Verolz:c(rrult),cnl
(Md,tr;~i""'';~

(rrolt),t'Clrr:o (Me)
I'l,,,q (Me)

V;reü-l""-.-- i-I--'l.;OO--.-J.O"l~i-gop:>~'~li~O-l-----..j.~-:"'~CC':'f><1-:--f!~'C'IN-'l,"r'C)-::' W
estr~ng. A9\ (wlt) G1hrr.Jlt),

Fon}. (nult).Fiat
. ""ltl •

----- j-----j._------
'lllltOt":S (!

lõ'il['lC'CE't. 
lon

oligor.olilJI

J

77\ Hcnkel (nult),
Johnson(trUl t) ~
UPE (nac),Ptlebo
(Me.) o Quadro Il ilustrlS Il'luito bem a situação.

1Jo:Jtracbll 46

V~stu5do 125·

r";-L::a:" e :!:J3
I\1cc.)l

419

1000

01 igo{:Ól ia 6'1\

oligofÓlío 4.4'1"

ronop51io 431

Go:::rlYCllrhI1.l1t:l,~iros

tonc(nult>

Alparga:tas(nac) .GuarA
R1pes(na<:) BfOri0>3(naç)
De ndllu!;(nac),Sulfll
briHnac)

~oper!lucar(nac)

OUADRO I~

'HAPA DAS CONCEílTRAÇÕES

FCtlTE: .roaNM. ro BRJ\SIL

Alé~ dos monopólios e-oligopó1ios o Brasil po.§.
.ui,. ainchs, os "euominados "ciBr tÓt ios".

Alé!' "o c-ertodlll. o .setor trigo é um oligopó _#
1io: .pene~ vinte eJrlprelUss dot:linam 80\ do lIercedo.

SETOR CINCO H"'IORES EMPRESAS PAATICIPAÇ!Io (\)
POR PATRIMÔNIO LfOUIDO IX) GRUPO NO PATRm:lIlIO

L1coIlXl 'IUl'AL D~ "IN!.
DAnE

Cimento e Votorantim 53,18
Col cill'1. Rio. Branco,

Cinl:. Itaú
It&bire
Paraíso

Etnprei t e.i A. Gutierrez 53.12
res· Cewtrl;)rgo Corr;'a

C.R. Almeida
Odebrecht
Constram

l.mibnto e Brasi1it (S.Cobain)

Ge.so Eternit (S.Gobnin)
Satnll (all1Íento)
IboslI (Brasilit) 87,7(

. todre.1it

Celulose Arê!lcruz 99,14
Monte doureido
Cenibre
Riocell
Cel CambllrB

Conl1utores Pi.elli 78,34
Elétricos I FieBp

I Inbrac
I Furuk"wa
I pire1l i Norte

Eletro- 1 Brestemp (BrftsmQtor) 57,69
I domésticosI Consul (Brasmotor)

CCE
Arno
Lorenzetti

Suparmer- plío de AçúcBr 63,(5
f"3dos Cat'refour

Casa. da Banh8
Paes Kendonça
Sendas

t:';~I~~~~1~~;~~i~
zoeiro (me)

Docenave(e5t). AI i8nça
(nae) Lloy~.(e't)

Bra~(me) ,Antarcti..
ca(nac) Skol -caracu
(me)

Cargill(nult) .Ollrebr..
(Me), Ceval(nllc),s"m
rigC....lt)

50Jza Cruz (tlUlt)

SUC'ocítrico!n.':l:-) ,Np.s
tléCllI.11t), Sarrhr~(rrult)
Cici'l (nac) ,tlniêio{r.ac)

46\

45\

en

oligop:)lio
nacional

)4&~bjda!'ô 101

--- f-14 2J5 01 igop51io- GOl'fi'3nsFO.f
te lMr.it.
Cluv.

Trnn~p. 18 354 oligop5tio 91\
Aéreo!l

fu~ --- -8-- --133- irorv.1;x5lío .
. e!ltl:ang.

'=i;"n!"lloi- -5- -283" rn:-ry,",'fX51~~1o--':l-~e"'9O-t-~-""R-od=-e~F=-.-r-ro-v"';"'ár-:i""-:F:::e--
te Fel r;l ('~tatal der.alCest)
viário

Ó};õ;---I 61 544. oligop:;lio
Vegetois I

Prttl.AliC':. 203 -- ~1-(;ng0p51io
divers-pa

Um d09 moiores, é o do 'trigo, que contll COm

179' ilUpt"e"'ltt;;, vivendo eD um sistema f'timilar· fiO das flntigfJs c".I.

tas"pl!lter:tp.u dos h<lOco'!!: pa:t8 ingressar ne!fse setor é necessÁ

rio c-omprllr o registro de urna r.r:lpre~a que eeteje desejando
sai!:.
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QI1l\OIO n TrWIoW

1ll\1'~ DAS COtlCtllTRA<;;OE9 DA OItOf-"\ ECOtfÓMlCA E flrv.NCElRA

FoN!!': lJoro"1 do 131'83í1

Num. economie ft.:chedo à CCtfl1~tiçijo 'internacio

!\DI, como li: nosBCI~ 0" oligOpÓlios, cClrtéi~ e 081'JI!rne1hlldos,tc.[l

de.. 8 cre:scer ainda maia.

Um cllrt~l gere um poder Ilaior,_entretanto pr.Q.

t!uz .mpre!lóriolS ecomol1ado!l, que- pell! t:>Ouco competição, n;o

bU8C8m e l!lclhorie dos pror'JutoB, nétt li queda nos preços .Perdem

t.Plbém a coropetitivi"lJdC no exterior:. conseqüêncilJ de lItra!lO

tecnológico e de baixft efici(;ncia produtiv3_

.................................................................
..........." ' .

Copitulo I

OOS PllINCII'lOS GERAIS DA
ATMDADE fllONÓMlo.

................................. 'I .

Art- t 77. Cc;on"tltuem monopólJo <b Uz"ào; .

I - • JW:'Sq,:-,i~ e a levrll d"s lati.:fas ck p"-'1.r~ e g:tl
runnI e 0""0$ tv"In:>:_!bandos nlJldos,

I - a rW."'-"',&O do pctIoI<:o ",,,:oo,lO! 0'1 ""'''''9''1'0.
.• - a impo<U>;&O ...><po<t.>o;&O d-:ls produtos. <Ie,;vms

~os rcsuJtanlc::s G..';):. ..fh.;..J&ks pl'e\li:.taS nos trlCl\(lS I!lllc.
1lOlt:S.

• r>I - o ItM"I>orte lM:ibmo do pclrólro bruto <I< oriq<rn
l\OCionoI OU de denvl\ÓOS w'SKOS de petróko prod,~ "0
Pois. bem ....m, o """'po<te. poc meio de eor.dlllo. de p<fi&0
1><\.<0. seus denvll<hs • ~s 'UlUla! de qualquer o"'J"m.

V - • pesquls.o, A ~vr•• o enriqu«:únenlo, o reprOCl:S
...."""n!0. olncJu>tril,lt=;óo. o romêrclo de mklél>OS. rrJnerIlb
nuck",Ol .. ""us <kóvodos

t " O mooop6Ilo prevlSlD 1\,:>1t Irtlgo incluI os rlseo.
e-~ tkcom:nt.:s. MS al.r.;.da.des n.eJ( n ttoncior.,;.de;ii. s,.en.
do ~e<L>do A~o cedof O<J CNlCNer quoJquer tij.>O <k p.rtk~

poçJIO. <rn espeóe ou em "ti.:><.... ""*,,oçóo de PJas Ge J'dróleo
00~ nol1.In( =soIvndo o~ no Ilrt. 20. í I'.

f 2' A lei dispo<6 sobre o Irdl\sp6rte • A util1tÕ<;1>o de
!Jlo'Ieriilis rlldioabvos pc lt:nitDfiq ",dooo!.

7~,29

62,45

94,60

·cont.

"ARTICIPAÇXO (\)
DO GRUPO NO PATU IM~NI0

LfOUIOO TOT.\L DA Â'XIVl
DAOr. .

VGlc do Rio Doce
t;ecnarco
I<br
5ellnitrf
lC't.'fl'i

"~"CO MAtORES EMPRESAS
• rOR PATRIMOWIO LiQUIDO

I
rerr080.

SETÓ.

Concr.t~ Concrebr,;n
Conc:retE!x
Redimix
I:ngc!mh:

__'__-/-"""""n",~'avj~' -I- _
'1'int.. Penner

CO't't\l
01aaurit
Coro:i. (r1=;,
Lux [ordL'

A proposta. que otll 8ubmcteoos e considerA

çiO' do Congres!'o N~ciom"l. visa cctibir 11 formação "e oligop.Q.

lloB c lrIonopó1.ios. Pllrll isso, cria pena 1 idades rigorosas

einOD,. UTrt8 Comiss6o junto Bl> iHnistél'iO da Economia para .ap!!

t'ar ertes fatos com lneior egilidi3de.

Euperl'lmos, pois, contar com li colaboração de

nossos ilustres Pares no sentido llpe:r:f:eiçoar e lIIprovar o prJl.

.ente projeto de le"i.

Sessõ...... 1rd. plt-.-,j? d. 1990

JJ-~.... ;(, ~~/';
Depu~{b1íi:MAR DE BARROS FILHO

LEGISUÇAO CITArM, ANEXADA PEl.A COOIIDENAÇ'AO
DAS COMIUOE:S PERMANENTES .

CONSTIi'UICf{O
~~A~IlRASlL

19t18

TItulo lU

CClDIGO PENAL

Dl:CIU:to.LI1I1" 2.1-'1.1:'17 DED~O D!lIHD

........................................ ~.

PARTE GERAL
......... ~ ........•..~ ~......•....

1tnJLO V-DA.I rulU

. .; .,. ' ' ,. .
I

CA/'trul.OlI- DA APtlCAÇAO DA PENII................. ,~ ~ ~ ~ ..
A.ot. 44 - ~ cin:unlllr.<:iu qu< ..mpri ""1'''''' P<n". '1"","10 do _111·

I... O\l qualificam o -crime:
I - I ro1l1<iêllld.:

11 - Itr o qt'nlt tometldo o nhni:
aJ por molhD hhil ou torpe: .
bl PUI l.dlitU ou "'Ulur.r a ..ecoç&o,.1 oo:ultl~, I Impuold&dt ""

..JlI.tem dt ou~to crifllf:.
c) depois 6c cmbria.","ou Pr"CtfH"Cit.d~mt:1lep.r" e-omct'·Io;
d} llft\çlo. de: emb<t1.tlda. 00 mcdiantt diuimula.çl0. ou CK.Itro .«uno que

dirlC'ultou ou lof"MU imponl"d a dele" do> ofendido .
ti COM emprTl.O ck tenroo. f010. c:r.plcT,h'o••tfb:I •• tmurE ILW outro Ihno

lnsidietto ou cruel. ou de que poroa rt1ulll! f)('n,v wmum:
I) tontr. uccndtnlt. tKsctndcnlt. Irmlo ou C'ÓnJuf'C: (3J)
" eom IbUIO tl< lu'onda"" ou p1't"ial<=ldo... de "1'\6« clemhtku, de

eoabitoçlo 0<1 d, hOllpltllidlde; 134l

Ir) rem abut.O dt poder ou .iotaçlo dt 4ncr Intn:nlt a "'r~. ol:cio. mlnilt!&
'OU proru,s":

I) r:onlU criança. tábo ou enknno: ..
J. q'l....ndo o oltndiM estn. JOb • Irn«JLu. pt'OtC'Çlo d. IUlorid:.&::
k, em ocuilO de inç'ndio. n..ufr6tio. lhúnd~10 ou quÚl~uu ca1&.mid&.de

pública. ou de dcSJrIÇ' particulas do ofendi&..

DA OItOA/"!lZAçAO DO ESTADO
............ 'O'O ••••• _'O 'O 'O ••••• 'O" .. .

,. . • ,. '! 'O ••• _ " •••••• - 'O .. ,.

Capitulo U
DAUNIAO....................................................

Art. 21. Compete AUniilo;................................ .; .
XXII - explorAr 05 serviços e itulllJbçôes nudeo",. de!

qJIIquer flIIII,nUI e exercer /IlOflO96Iio eslal.oI sobre. ""squlsa..

LEI )(t 7.209. ". 11 de julho lle 1 UC,

Alter~ diapo_itiyos do Decrcto~lri
n' 2.848. de 7 dr de~e.b..o dr.
1~40 -.C~di90 Pen~l.e d~ DutrAft

.. ": 'O
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, , ,'y L o ..
DAS. P(NAS

rAPlre,o I
~AS Espie 1($ OI PENA

~ " " ..
S[Ç~O II

nAS PENAS UlS1RlT"'S Df DU[lT~S

.............................................................
A,.t. 44 _ A. pcn.' ,.•• traivaII cf" di ..~itõ••••a

autono"'.' _ aubw.t it" •••• rI'" iv.t.I"'•• d. I ibc,",f .. d•• QUAMfn I

t .. apltclld. pena p .. ty.at!vl' d~ lihel"'d.d. in'!.

"'li" • u_ an(J' 011 se a crjp. fOI· CUI~D.'"

II - e r~u n;o r"r reincid~n.h;

III _ • c"lr~hiI1d.d., !;l.' entltceJente;'. a cond'Jta

.ocial •• P4".p"al id.dr do con<1~,..... do, ·h•• cnltlo oa .otivoa •

circunst.nciu lndic.r-It. que: ~." .. aub ..tituiç:o .. j ••urici.l\t~.

.. ra,.';\itr.fu ~nic:o -.Noa cri .... culpt'.o•• ,. pena ,prl

yatiY. d. lib.,'d4d. arfi~.d•• Igualou .uperir.r a un a~o.pod.....

.u",.t;w:':la rf'!1" u•• pel\a restritiva de direito. _ .-ult. ou por'

tlu... penc. re.tritiv•• de direitos. It~eqi:i:v.i•• i.ult.nui_cnt••

A c.6t1cl 51 tUIlÇ'O 11. que cheo.rlfn a5 finanças do
rai! é sell dúvidll, conseqü~ncl. di soneglçlo fhcIl, ~o con
trllbando e i:Jo descltminho que se alAstrlram por todos os seul

queólt"nle, nos últimos vinte anCls.

o desl'lanttlamento da oro~nll.çlo do fisco Fed&rel.

no fin.l da d6cada de ses.senh," ln!lerçfio. n1. Cttrta PoUtica en

tAo llIigente, pela Emenda Constitucional na " de :1969, do
9rt. 196. que vedava Q participação de servjdores públicos

no produto da arrecadC!çl!.o de·tributos p, multo~, e a de5l'1t!
v&çeo d<J USCIUzaçdo tributliria, desde aquele ~POCI, ptOlllO

verem ta.l incremento' na prática de sonegaçlIo riscel, que es

t. se tornou, hoje, um rneio quase jnevit'vel para R $obrevl
vl!nc18 das empresas.

A elifl'llnaçl'J:o do "d~ficlt· públIco e I revers~o do
processo inflacIonário só poderão ser plenamente alcançados,
de forma est'vel, se o Coverno federal voltar 8. cOlflbater

cfetlv&mente a sonegaçilo n$cal.

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

A adoça0 de penalidades rnal$ severas para os crimes
contra a administxaçio tributária, desde oue complementada
por um efetivo e permanente acIonamento do fisco e da cobra,!!

çe adlll'inistrativa c judicial dos créditos tributários, oon5
ti tulria um in!:trutllentu eficaz de alcance do objetivo coli,..!

do.

Da mesma forma, todo o empenho ·governamental no co,!.
bate à lnflaç1io e pata a obtenção de n!ve1s mais eceitivels

de justiça soc1al e de defesa do consumidor poderá ficar coE!.
prometido, se não vJerem a ser adotadas medidas enérf,Jlcas

contra eventuais abusos do poder econômico p1>r porte dos e.~

presários.

De autoria do ?QDEn EXECUTIVO. o presente projeto

de leJ define crlrnes contra a administração tributária e de

abuso do poder econômico, fixa 35 respectIvas penas e multas

~. dá outras providências. O tratamento B ser dado à prática
de ctifilC:s como a soneg<lção fiscal .. 8 corrupção passJva .. o elttr.!,

vIo, 2 sonegação ou a inutilizl:l,;ão de livro oficial, processo
fiscal DlI Qualquer documento relativo h tributaçãlJ, e de ou
tros crilT'es contra a Bdn·lnlstl"aç::ío tributária ou dE!' abuso do
poder econômico passaria êl seI mais rigoroso.

A .,at~ri8 proposta, portanto, vem ao encontro

soluções há mui to reclamadas pelo Nação e pelos Pares

Casa.

das

desta

A F'Cposlção de MaU vos nQ O~, de 28 de março do co.!'.
rente ano, dos Ministros da Justiça e da Economia, Fazenda e
Planejamento, que IcolT;p~nh& a ~lensagem nQ 340, de mesma dãta,
re$salta, entre outros objetivos, que

"Em verdade, o objetivo básico cc]Jmado.. qual
seja o de desestimular 8 pr<Ít!ca criminosa. ni!D vem
sendo alcançado, f;;,to esse Que tem causado ·grandes.
e irreparáv~is prejuíz.os li. faz.enda Nacional.

Não representará uma InoJlerdade afirmar-se Que,
ao contrário do que deveria ocorrer, e prehlsda
legislação, de certa forma t estimula a prlÍtlce de
cril'le ao invés de coIbi-la.

Diante desse Quadro, entende-se a\1so1utomen-
te nrcesseria B tomada de provltJências imediatas,
aperfeiçoando-se as normas reguladoras da matéria,
o que se. propõe seja feito d.e acordo com es normas
constantes do anexo projeto de lei, que ord tenho
a honra de ~ubmete-r ~ apreciação de Vossa Excelên
cia. "

Face 8 solicitação de' urgência na apreciaç§o do Pr,g.
jeto, f.oram distribu!dns cópias distintas I este e às Cornls

sl5es de EconomJa, Indúslria e Comércio e de Constituição e

Justiçu e de Redução.

o projeto recebeu vInte e seJs emendas de Plen&rio,

conforme reh:çáo, anexa,· que passa a fazer parte integrente
destt! pareqer.

No que tange às emendas de Plenário apensas, ente~

demos que 8S de números 1, 3, ., 5, 7, 8. 9, 10, 12, 15. 16,

UI, 22 e 26 Ilerecem integral acolhida. As de números. 6, 20.
c 21, acolhimento parcIal. As restantes, por nlo SI! harmo
nizarem com a sistemátIce global adotada no Projeto.. n05
~o ver, dev!'m ser reJr~ltBdas.

Por outro lado, ,li juoposlçlio sob exame tem conteú
do mais abrangente do que o dos projetos apensados, nlo ha

vendo, nestes, dispo&ições significativamente diversas, Que
justI fiquem 81 terações naquela.

Pelo exposto, manifestaO\o-nos pela 1l.p1"ovaçfio do Pr.2.
jcto de Le! nQ" 4.788, de 1990 (~pen50~; Projetos ·de·Lei nRs

4.82D, 4.821, 4.835, A.864 e 4.878, todos de 1990), na forma
das emendas do Relator nU 1 e 2, anexas, e das emendas de

Plenerio de números 1. J, 4, S, 7 , 8, 9. 10, .12, 1.5, 16, 18,
22 e ,26, de confol'mldade com os arts. 57, incIso IV, 118', 11',

S 2R, e 121, combinados com o .rL 127,. todos do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados.

Por tratarem de· lliat6ria análoga ou conexa,
apensados os projetos de lei ngs 4.820, A .821, •• 8:;.5 ,

e 4.878, todos de 1990:

~ o relatório.

foram
•• 864 Sal. da Comlsslio, em Jt.:;...,f2. _de

Oepu~.do ~t{LDO PRI';fo •
Relotor

1990
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o Art.. 10 do Projeto passB • ter 8 segui nte reda-
çlio:

H:>r:dc08te 00 Pela ::;uçerJr.t.f'ndl:1'lClu ,y,

~aenvolvill1:'nlo dt1 hn:.1.Zôolà 00 qu.ll-

quer outro 6l'lJ:\o ou cnti&oo 00 dcY"!!

volv1trento••

JO!ll! /.<lW"!.! kt.. 20 , VIII Substituir "JrontAr" por ·crlar· DCXsU.im:.4to
ço e GcrOCln

!'er~

Jooé Imr"!.! Art. 2 11 , VIII~ ·00 n.'I,o ~unciar À llutori- acolhim:nto
Q:) e Ger80n doele fiCC41."
Peres

Marcelo O:!E lut. 5~ kre&:altar' 05 ~.lint.P.;G inci9OB, ~ acolhilrorrto
deiro nLm1rando-&c os a~uais: em {\"!t'te

·11 - Produzir ou l'J.:plorar ben!l de!i
nidos o::rro ~rttJnct:ntC-9 li União, sem
llutorb.a~ leg31 CXJ E'fl'l desacordo o:.rn

I!S cbriÇ3~ itrt;"'t..as pelo título a~

i.oriUltiVO~

l1t - ~rir, rur ccrrpra ou qualqllt!r

outro título, tranzfOl"tu, industrii'l.l.!,
zar, ter tt.n!'iigo. consanir cu canerci,!

lizar produtos ou rr~téril\-pl'ina cat"ac-
terizadog no inciro ant!"r.ior e pro.:luzl

elos nas c:oodi~ ali previstas."

IUca.rdo Art. 5P Altera a reddçAo do p.'lráqrafo únioo,r~ acclh~ito

Fiúza rn:nerarõo-O F'tra S lI:! e acrescentA S L'Zl:

·S lsz N:Js hip:5teEr.s ooste artigo P- c},

art. 6~, p.me-&e: trurh.ÍI\ a rro3alidade t...;J;
~, transfornaroo-oo a (:1lS.11a ee rer.l~'"

&!io GIl. detenção e rOO-Jzirrlo-se à quinta

p:>rle a p;na de nulta.

52- O::JnSidara-se ccurrida a infraçlto

prevista 'OC:S inci~ V a '.TU B falta de

atendim:::nto da exigancia da lluto,ddade,

no prazo de lO (Qe.l dias, p qu.ll p:de-

rã Ger convertido em horas, em ra.7A':J da

lMior co rrcr.o.r CCllplexidaCle da natéria

ou dificuldade quanb ao atendiJmrtto d:s
exigência••

Jooé to:r"!.! Art. 50, Par! Alter~ a redaçl!o para a seguinte: acolhiJ,a:>nto
ço e Gerson grafo único "FMágrafo únioo. Na hip5t.ese do in-
Peres ciso VIII, p.me-w t.aItbém a trr..rlalida-

de cu1rosa, cem pro.n.'" de detenç.!o de 6

wrcses a 2 enos, rErluzindo-se à 'JlÚ.ta
parte li pena de nulta. -

~Lour"!.!
,

SUprimir o inciso X.Art.· 60~ X acolhim."':')to

~ e Gerson

PP.res

10 Jooé Lour,,!! Art. 6Q , XI Suprimir o inciso XI ~ Bcolhirre."1to
ço e Gemon

Peres

11 José Lour"!l Art. 6-, XlI Acrescenta .. ao inciso, a ex:pr~ ...,jei~

ço c Gon;on ·de prirreira nece!ls!dade", ap5s a
Peres palavra "lICrcadori~·.

12 José I.o:Jr~ Art. 6~, nv kr~t:.a, ao inciso, a expressão acolhirret'"~to

ço e Gerson ·de prhelra necessidade", ap6s a
Peres ~laVra "trercadorias·.

13 ~Ialr"!.! Art. 'D, XVI. SUpriJll1r O inciso. ..j~içllo .
ço e G!rson
PereS

1990

de 1990

S~jtUir ·prestar infonro.:;Jo- por Acolh.irranto

·prestar doolaraçAo"

kreSO"..ntar o inciso seguinte: rejeiçJ:o

-IX - debitar, na OXl.tabilic1'lde das

pessoos jurídicas,~3 de. cas:~

ter, pe..qsoal. de seus o:ntro13dorE'.8,

presidentes, qerentes, prq:ost06,

1MlX!at1Írios, administradores ou fu:}

clonários. - -

Altera.rcd.3ç3o para: arolhiJTento

"V.fI - ,aplicar i!t erpresa beneficiária,

trn deMcordo c:.n ,0 Projeto apr<Wado,

porccl.& de~ liberada peta su
perIntendênci. do 1lesenoIclv_ <lo

co... ! $sio. em Jt::, ~ de

Deputo do ARt}.:;;;;RIE~
Relator

Conl!5s~o,' em' dê ..{d-
Deputado AR ·~RI'::},'

ReZ:~~O F .

_ m I'Il'JWUO

10 l'ln1ElO rE LEI Il!l 4.788, IE 1990

Solo do

S.lo da

·OIEPOSIT=

AL'ml!\!ro

SlJIlEMtllOr. 00 .RELATOR I
(Ao Projeto de Lei na A.738, de 1990 - Apen.o.: projetos de

Lei na. 4.820, 4.821, 4.8]~, 4.86A • 4.878, ~udoo de "90)

"Ari. 10. Nos crimes praticados atravês de
pessoa jurídica, ij responsabilidade penal pelos 11.!
citos definidos nesta lei será de tcdos é1Queles Que,
• eles ligados, direta ou indiretamente, de for",a
petlumente {)u eventual, tenha1l!o conCOTt i~ dolosaft\e~

te para 8 prática criminosa e dos que, na qualida
de de controlador. diretor, administrador. gerente.
preposto ou mandatário, se tenham omitido, culposa
ou dolosamente, no dever 'de fiscalizar a atuação de
seus subord1nados e colabora~ores."

SUBEMENOA 00 RELATOR

(ft.n Projeto de Lei nG .~188, de 1990" -~ensos: Projetos de

LeI nDs ~.e20, 4.821, 4.835, ~.n6" e 4.878, todos de 19'0)

Acrescrntem-$C ao art. 5" os seoulnt~s Jnclcos II
f: JIl, renulfterando ... se o atual inciso 11 ! \egulntt:s:

II ... ell.plorar bens de'lntdo~ como pertencen
te!. à Unlio, sem autorl1açlo lefJôjl Ou em desacordo
com IS Qbrjg~çÕl!S itnrostas pelo titulo 8utorlzBti
vo;

11 I ... adQul r 1T, por cOlllpra ou Qualquer outro
t{tulo, trano;portólt, industrializar, ter consIgo,
cOflsulltlr ou comercializer prodl,ltos (lU lI'lst6ria-prl
118 caracterizados no IncIso anterior ou produzidos
nas condições a11 previstas." .

JOI:é LourE!! Art: 20; VII

ço .. GerllOll

Peres

José Lourc,!!, Art. 19, "I·

ço e Gerson

Peres

Plínio Ar~ Art;. IR

ela Sanp>io

,. Cl.lb::Q6
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1J.r~ OtSF<BIT:tA)

DEfUl1\!X) AI."I'lWro

.1..:€.é Olrl00 Art.• 6~

Salóla

lI/JwH;TD !'l<J.1éSlA toslO'<' ro
IlE!ATCR

1"010 (.1

A.,~Mce:ltl\r o t,'.'(jld.ntc incigl): rcjf..:içlí.o

"JU'bJ.tr!Jr tA"..."'IS,CfTOJl.m"lltoo ou d<.oSpr

aa.<s. ll.clninistrat.ivas nciml elo:> S\ (Cin-

co fOr ~..nt.:Jl do '/u10r VCJlIl,l à vista,

para j) trar-s;. :élll'.'üt d') titul'llidb1e

00 bens, títul"s 0'..] v...tlon::s.·

UcJ"de punal 1"'1"" lJfdlw ''l''l u~!i

nü.'~ ~rá de W}.x; ....'·r.'··Jr.l CI't'"",a tdes

liq·~ diretll O:J inJirN.m.:r.tc,d..! Co!.

"'l\'l p:.'nro.ncntc ou CV'.l!I'\:.11, o<:>d,."tm C'Oll

O,:.:,'rido f\"J.t"il " ['l:..::1 't"i) (nl:.1Itr.":,.1,C' 00s

q\..lt.. , mSo cr.lillH.L.i(~'~~' d·... \~ "'·t'Jlü.,1!,r. di

I"t.;wr, ad:;;;irlist!tl~'''r, ly ... :nt·.·. Fr(':~tc

on m1fJr.1.-ltáriu, :~~ t·:lll-u-..r ''''lt t·;.:". Cltlr.~

S,'l. ou dolO5<Ul~nl 00.', 00 ..k'.Y! (k fiBt.:i\li

:lar li atLUI':;.'U dl' :.tCU" r;nhx·:H J'lo.1.Jo,s C co

] alcradores. fi

.15 Jcr.,é carl05 Art. 6<:

f.aooia

lv::n."sccnta o seguint.~ incL&o: ar:olhirrcnto

"NecJ~r pronta a::;1i~tJ~n,:ia técnica e,

qu.."U1do o aclqultl.',......f; ll!t~im apt.'r,s~

lÍtuiçA-:) dC' nt.r<.~\Lklria sctl qu.mtia âo

fabricante, do diHUibuidor 00 do ve,!!

,k-dc'tr.'

22 Ric..'lrdo

Fiúz.:-

""t.13. Alt''::ld n l'C':llt;áo p.-ltd: J,::olhi~~(;,;~

".'\rt.. 13. 1\ rC'J?at<1ç.~ü dvil <XIS d~r.._":'t

(".:l~~hlfkJ::'; rc~oo ctlnt:·s pj'e'l~t(\; nc",~e

cllrloM, êlllt'.·S d.... ill ... LJ.~..J.·i\.:-::l a t!r;.~ ~-

rol, ettingu<-,: ti fYJ!libilidu:fe- ~Q n':u."

]6 JOGfÍ Carlos Art. 60

saWia

11 Jor.é CuIos Art. 6.

Sll:1..-óia

18 Ricarilo Art. 8'

Fiú7.a

19 Plíni~ Ar~ Art. 90a

ck1 $arrplio

e rotros

Acrc:.:iCf.'ntar I:' ~'''''luint~ incIso: acolhincnt.o

"Cnb!"<1!" m.l1ta5 (Â! jmo::: sureriores ll!>

ta~9 vigp.ntes (lO r,'C'rc.::rlo financeiro,

de- (Jrestar;õ~$ atracadi'l.S rFlath..as li

l:cns adquiridos atrav";s de consórcios,

b9:n caro deixar de entn:-gaI" dentro 00

prazo caltratu."f1 bf-U5 a-:I-.:J:lliridos fOr

esre sistn.lTi.l.. ti

Acre.c;centa o $t?<Juinte i nclso: rejdç..'\o

"Elevar o pn.'"ÇI.J à vista de ~rcadoria

adquirida através c].? c1rt.:ào de ~ra

ou cartão de crfdito. ti

Altera a reda';ào: aoolhiIrcnto

"Art. 80 11. pena de dE-l.:~o 00 reclu-

são pederá ser COfwcrtid'l em rru1ta de

valor E.qtJivalE.nte a:

1 - 40.000 até S.ooo.ono c1f? B'IN, nos

cr~ definidos no art. 42;

tI - 1.000 até 200.000 de F'I:W, nos cri

nes ãerinidos ro art. 5Q
: e

111 - 10.000 atlf 1.000.000 de mN, nos

cr.ures definidos 00 art. 6rl,

Altera a redaçlio pdra: rejeição

"art. 90 caso o juiz, SOflC'~ o

ganho_ ilícito e a situa<tio eeonêmica

do réu, verifique a in~uficiência ou

excessiva CJOI2.rosidadc das pcM!'! pe-

Clu\iárias previstas neste diplara, p.:!

derá diminuí-la:; até a rretade 00 ele-

vá-las ao décuplo."

23 Plínio An~ Art. 14

& Sarrp.,;c'

e ootror::-

24 Plínio Ar~ Art. 16, I

da So."'Ulp:tio

e outros

2S J05fi IO.lr~ 1\rt. 16, I

ço e Gerson

Per""

26 Ricardo Art. 19
Fiúza

fupr ime o artig0

Zuprirr~ C' 10'::1.;0 I, rencm~l'ill":do os óc- IE::jeiçao

1I'8is.

Sur"Ü1Ú a ora';:à':l fir.al.e~. in;;iS<..> 1 a :-'2Jdção

p:'lrtir CL\ CJ';pre:ss.'\o "inclusive r:...""){"!i'::""l

te li intt.'l"djçJ.io ...... -

Altera a r€J.J.ç.~o ~ra a seg;lint.(~: acolhim?nto

tfArt. 19. l~s prü;...·SC<:\ ai: f]agr<Ult~ ei:e.

tU.:3.1:J.s pela prat.ica de ccaiutas a~l.1i c:;

fíní&1.5 COifO crin.:, se o j1liz, at.'1 r~r

a CO"'U::'lica:;Ao àe prisão. 1J'~ci(icar qJo~ o

a=-.J~XI:~ agill a:m dolo, não &r<1: a-:r.-itidd

a fiança. non ~ apl icará o digp~to no

art. 310 e seu p..1ra.grufo '.bico d~ C'ól!

gc. ê·~ Pro:e3SO Perta1.

5 lp Q.lilroo o Juiz, ao reo:'l"'..ber a CClr>J

nicaç;ao da prisã.:!, vedfic31 q~ 0

acu~'ldo agiu cctn C,l)p:l, COllC':oo."!crá, se

reqt:~rifu. a lit:.~ntl.d.-;o pLo'Jisórid, ar.

bitrando fiança d~ 5.000 a 2üO.OO") BI'N3.

5 22 Una "\'(>7. l·.::>::cnlwcid..l a ocor::êr~.::ia

& pr;itica de delito c"JlfOSO, as P..:'Toa.9

~ reclusJ!o previ5t~'!l ne3ta Ipi c;;;:rão

t.ransfcmr~.1.ls cn c'k·tençào e n~;hzidas

d.~ um terço à metade."

2O'Ricardo
FiUza

Plínio Ar~

da S>."IplIlo

e outro<!!

Art. 10

Art. lO.

Altera redaçAo para:

"art. 10. _Nos·crines praticados atri

vés de pessoo. jurídlca, a rlõ:Sponsabi

lidade penal po-..l05 ilícitos aqui defi

nidos será de tedos aqueles q,w,a e-la

ligados direta 00 indi ret2:nente, de

forma permanente ou eventual, tenham

roncorricJo do1~nte para a prática

criminosa, ou que. l1d qua1i!1~ 00 ~

trolador. diretor, ndministrador, ge

rente, prep06to ou rral'rlatário, se te

M.-1ltl aPitiéb, prop:x;itadarrent.e, no de

var de fiSC<l1izar a atuação de seus s.,!!

oordinaOos e colaroradores."

Altera a re:wç1lo pata:

-Art.. 104 1105 crintS praticados atr~

\'és de pessoa jurídica~ a resp:nl3abl-

flcolhi.nento

<rn parte :;zzz:. .~ PARECER DA CO[-1!SSAo

A Cotlissão de Finanças e TrlllUt':~ÇãtJ, na reunião ordirJária reali

zada mr 9 de ll'aio de 1990, cp1.nt::XJ, unan.1m:3tente, pela N'RJIJAçk) do Projeto

ae lei nQ 4.7&8/90, do Po3er Exccut.l\'O, êpe11.ro5 os de nQs: (.fOO/GO, 4.821

/90, 4.835/90, 4.864/90 e 4.878/~O: p?.la aprovação das ~.mt1S (li.? rlcn.vio

n9s: 1, 3, 4, S, 7, B, 9, 10; '12, 15, 16, 18, 22 e 26; pela apr"Olraçào P-~
cial da!; de n9s: 6, 20 e 21, na i~..2e r.l1barerUas; e JX'lü rejeição das

de n9s: 2, 11, 13, 14, 17, 19, 23, 24 e 25, nos ternClS 00 parecer 00 F1!:la

ter, Dcp..1t.a&J ARNAT.OO PRJ:eIO.

Estiwram presentes os SeolYll:es Dt:p.Jtados:

Fran::isoo Oomelles, Prezidentê; Arnaldo Prieto, F~l'..1U.l.do Bez"'E
J:a Coe}h:) c José carlos Grecco, Vicc-prt;:Sid-antes; José la.Jren.;o, Irdjá FD

drJg'I.leS, Mtm;e1 castro, Jo5o ~facharb Rollaclxu:g, Chagas E.'uart:e, SiJ.iio Scs

sim, Mussa 1)3res, José Elias" Rita Furt.a:b, Paulo Ri:t!ral, José Ulisses, l~u

Albt:rt:o nx1ri9'~',.~llJ.o V1.Uani, Delfim Nettq, l'i-llJo:::k Olnélas, Arolde:
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6ft 011veira, F.:Kp..-Jilr> tt.J.·h'v.1o, Vlct..{If.· Fl'("l:!nr~.>, P.:sull.l kllv,·,':tr':ll"II', s'Jut'iJ, C-"
vakdflt.!, ~ fur1a. '::Z,\w~l, 1',õlu-",õ.J <;:l}(ltn"J, llt.H!t .... ( ....""'1 .... 1\.':;0:- lb f'reu..i1:.

~!l.111 &. Q:mh·\io:..o.w, 9 ,lc IM.1Q 00 1990.

Acrcscc:nlC'If,-sc ;)0 ltrt. ~? oz seeju Jhtca inci[lC't: "lI

e lI!, :n:mumeumdo-se o atual 1nc1f:o II (' ~.cguintes:

"Art. 5?

5Uhr_l.{E:NOJ\ ~DOT1I.nh P}-:L~ COHISr.,,-O As EHI:;tllJA,!; D~: vLEN.i{nlo :l9.l 20

E 21,

".\~·t. 10. NoB Ct;i1':\C3 pr<tt1catJ..,::.; o!tl t"M'ér; de pc0l'oa

juridl!"tl, ./'\ tC~;"'(J11~,ilLl1jd<ld~ pf..'nal pelos 111citou defl

nl.d("ls N~!'>t:.), l(.>j Iterá de todClS ll.qu!J]e~;. qUIl, ol cle6 liqct_

dos, dlrr.:t.l ou inl1irl:t,l111êntf!, de fOJ·~.3 pct"r.l.an('nl.~ 0\1

eventtlclJ, lenh.)I:! ..~r..\ncoI.rido dolos:tl.nt·nle rara a prática

crilUin:l!>.l t:' .hs que, n·, qual1d.:u1.. de c:.:.ntrolador, di r~

tor, e.dl.tinil.t rôdc,r, gerente, preF'o~f;,n ou llktndat.írl0, no

tcnIlu.t:l (.llr.iliuo, culposa ou dolosa:L-,':.~!llc, l'l':) dC'vur d(>

í1scl'lliz'H" a Iltuaçã ..) d~ seus !:ubord1n.'l1.os c colnbol.'atJo-
ros" •

11 - ~xp]ot'~r hcns d~f!n1dcs C"OI!!O pertt.~nct!utf::s ã.
União, G(:m au.tort:z:;"ção legal ou c.r d'JsM:ordo co~ a~

obrigações impostas pelo tituto auto.JrizaUvo;

1ft - ad'lulrir, por compra ou Ql"111.1.1er outro tIt!!

lo, transportd.r, indust.rializar, ter con&igo, conso!:!

m1r ou comcrcializ.Jr produtos ou ma.t..I>rid-prima ca

racterizado!> no inciso anterior ou produz1dos nas

cond1çõp's ali ~rcv1sta~". ~
D~putildo FF.1JlCI SI.~(J DORt;ET..LES

PresidenteSaln 'da CO!1tiSSdO, em de de 1990.

Sala da Cnln.!ssào, em de de 1990.

DeputadoF~ES
Presidente

A. I·to [Z;;;
Deput"tdo J-k~ f'RIE.to

Relator.

Deputado AP~d:~JE!/
Relator

PROJETO DE LEI N" 4.939, DE 1990
(Do SI. Cunha Bueno)

Altera o art. 18 da Lei n' 7.839, de
12 de outubro de 1989, permitindo a utili
zação do FGTS para compra de imóvel
rural..

(Às Comissões de Constituição Justiça
e de Redação (ADM); de Finanças e
Tributação (ADM); e de Trabalho, de
Administração e Serviço Público - art.
24,11)

O Congresso Nacionaf decreta:

Art. l' O art. 18 da Lei n' 7.839, de 12
de outubro de 1989, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

I - O caput do art. 18 fica acrescido do
seguinte inciso IX:

IX - aquisição de imóvel rural;"

11 - o § 3' passa a ter a seguinte redação:

"§ 3' O direito de adquirir moradia
com recursos do FGTS, pelo trabalha
dor, só poderá ser exercido para um úni
co imóvel, salvo quando se tratar da
aquisição de imóvel rural."

Art. 2' Esta lei entra em vigor ua data de
sua publicação.

Art. 3' Revogam-se as disposições em con
trário.

Justificação

Objetivamos com o projeto que ora apre
sentamos à consideração desta Casa estimu
lar a volta ao campo do rurícola que se dirigiu
às cidades em busca de melhores condições
de vida e que hoje, não raro, vive em situação
de penúria, não obstante estar trabalhando.
Outrossim, queremos também possibilitar ao
trabalhador que queira adquirir um pedaço
de terra para nela viver e trabalhar condições
de fazê-lo.

Em São Paulo, por exemplo, muitos traba
lhadores, em face dos momentos difíceis por
que passa o País, gostariam de dedicar-se à
atividade agrícola, contribuindo dessa forma
para o desenvolvimento brasileiro. Dispondd'
de recursos no Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço, nada mais justo ser-lhes permi
tido lançar mão desse patrimônio para em
pregar em um imóvel rural, que lhe propi
ciará seu sustento e o de sua família, além
de fornecer alimentos para a população em
geral.

Entendemos que, tendo em vista a forte
pressão exercida pela população urbana, tor
na-se indispensável criar condições de atrair
parte dessa população para o campo.

Segundo dados estimados, em 1990, tere
mos cerca de 76% de nossa população nas
cidades, o que torna inviável, na atual situa
ção econômico-social brasileira, o atendi
mento das necessidades mínimas dessa massa
populacional.

Considerando o elevado alcance da medi
da, contamos com o apoio dos nobres Pares
para sua breve transformação em lei.

Sala das Sessões, 4 de abril de 1990.
Deputado Cunha Bueno.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELO AUTOR

LEI N" 7.839,
DE 12 DE OUTUBRO DE 1989

Dispõe sobre o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e dá outras providên
cias.

Art. 18 A conta vinculada do trabalhador
no FGTS poderá ser movimentada nas se
guintes situações:

I - despedida sem justa causa, inclusive
a indireta, de culpa recíproca e de força
maior, comprovados com o pagamento dos
valores de que trata o art. 16;

11 - extinção total da empresa, fechamen
to de quaisquer de seus estabelecimentos, fi
liais ou agênciaS, supressão de parte de suas
atividades, ou ainda falecimento do empre-
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gador individual, sempre que qualquer dessas
ocorrências implique rescisão de contrato de
trabalho, comprovada por aeclaração estrita
da empresa, suprida, quando for o caso, por
decisão judicial transitada em julgado;

111 - aposentadoria concedida pela Previ
dência Social;

IV - falecimento do trabalhador, sendo
o saldo pago a seus dependentes, para esse
fim habilitados perante a Previdência Social,
segundo o critério aciotado para a concessão
de pensões por morte. Na falta de depen
dentes, farão jus ao recebimento do saldo
da conta vinculada os seus sucessores previs
tos na lei civil, indicados em alvará judicial,
expedido a requerimento do interessado, in
dependente de inventário ou arrolamento;

V - pagamento de parte das prestações
decorrentes de financiamento habitacional
concedido no âmbito do Sistema Financeiro
da Habitação - SFH, desde que:

a) o saldo da conta vinculada corresponda
a, no mínimo, 5 vezes a renda mensal do
mutuário;

b) o valor bloqueado seja utilizado, no mí
nimo, durante o prazo de 12 (doze) meses;

c) o valor do abatimento atinja, no máxi
mo, 80% do montante da prestação;

VI - liquidação ou amortização extraor
dinária do saldo devedor de financiamento
imobiliário, observadas as condições estabe
leciddas pelo Consçlho Curador, dentre elas
a de que o financiamento seja concedido no
âmbito do SFH e haja interstício mínimo de
2 anos para cada movimentação;

VII - pagamento total ou parcial do preço
da aquisição de moradia própria, observadas
as seguintes condições:

a) o saldo da conta vinculada do adquirente
deverá ser igualou superior a 5 (cinco) vezes
valor da sua renda mensal;

b) seja a operação financiável nas condi
ções vigentes para o SFH;

VIII - quando permanecer 3 anos ininter
ruptos, a partir da vigência desta Lei, sem
crédito de depósitos.

§ 19 A regulamentação das situações pre
vistas nos incisos I e 11 assegurará que a retira
da a que faz jus o trabalhador corresponda
aos depósitos efetuados na conta vinculada
durante o período de vigência do último con
trato de trabalho, acrescida de juros e atuali
zação monetária, deduzidos os saques;

§ 2' o Conselho Curador disciplinará o dis
posto no inciso V, visando a beneficiar os
trabalhadores de baixa renda e a preservar
o equilíbrio financeiro do FGTS;

§ 39 O direito de adquirir moradia com
recursos do FGTS, pelo trabalhador, só po
derá ser exercido para um único imóvel;

§ 49O imóvel objeto de utilização do FGTS
somente poderá ser objeto de outra transação
com recursos do Fundo, na forma que vier
a ser regulamentada pelo Conselho Curador;

§ 5' O pagamento da retirada, após o perío
do previsto em regulamento, implicará atuali
zação monetária dos valores devidos.

PROJETO DE LEI N9 4.955, DE 1990
(Do Sr. Paulo Paim)

Obriga as empresas, com mais de 10
(dez) empregados, a fornecer e subsidiar
refeições em horário de almoço.

(Às Comissões de Constitução e Jus
tiça e de Redação (ADM); e de Traba
lho, de Administração e Serviço Público
- art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' As empresas que possuírem mais

de 10 (dez) empregados ficam obrigadas a
lhes fornecer uma refeição diária, em horário
de almoço, que será por elas subsidiada.

Parágrafo único. Para efeito do é1isposto
no caput deste art., as empresas ficam obriga
das a manter instalações adequadas onde os
empregados possam fazer as suas refeições.

Art. 29Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 39Revogam-se as disposições em con
trário.

Justificação

É objetivo deste projeto de lei obrigar as
empresas que possuírem mais de dez empre
gados a lhes fornecer uma refeição diária,
em hoário de almoço, que será por elas subsi
diada. Em decorrência disso, ficam as empre
sas obrigadas, ainda, a manter instalações
adequadas onde seja permitido aos empre
gados fazer tais refeições.

Devemos ressaltar, antes de mais nada,
que a medida pretendida por este projeto
é tanto do interesse do empregado como é
do empregador, porquanto o operário bem
alimentado produz mais e melhor para a em
presa.

Além do mais, é preciso lembrar que a
grande maioria dos trabalhadores reside, nor
malmente, longe do local de trabalho. Assim
sendo, não encontram eles tempo para ir em
casa almoçar e, como se já não bastasse o
simples e corrido café matinal tomado ainda
de madrugada, são obrigados a se definir por
uma das seguintes alternativas: ou trazem
marmitas de casa, o que significa comer ali
mentos frios, com risco de deterioração e em
locais impróprios, ou são forçados a comer
em locais próximos ao trabalho, nem sempre
recomendáveis e, quase sempre, por um pre
ço muito além do permitido pelo seu min
guado salário.

São estas, por conseguinte, as razões que
justificam a apresentação deste projeto de
lei.

Sala das Sessões, 25 de abril de 1990. 
Deputado Paulo Paim.

PROJETO DE LEI N' 4.959, DE 1990

(Do Sr. Paulo Mourão)

Concede isenção em fal'or de estabele·
cimentos de ensino agrícola.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); de Finanças
e Tributação; e de Agricultura e Política
Rural - art. 24, 11) .

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' As máquinas e implementos agrí

colas destinadas ao ensino, adquiridos pelos
estabelecimentos de qualquer grau de ensino
agrícola mantidos pela União, pelos Estados
e pelos Municípios, são isentos do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI).

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

Justificação

As instituições educacionais gozam de imu
nidade tributária na forma da letra "c" do
item VI do art. 150 da Constituição.

Ora, o ensino agrícola não se faz, eficiente
mente, sem a prática rural que exige a aquisi
ção, por parte dos estabelecimentos educaio
nais, de máquinas e implementos, os quais
sofrem, entretanto, pesada tributação fede
ral, mediante o IPI.

Tal incidência tributária deve ser pronta
mente abolida a para que se cumpra integral
mente um importante mandamento consti
tucional.

Este o objetivo do projeto.
Sala das Sessões, em 25 de abril de 1990.

- Deputado Paulo Mourão.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚ_BLIÇA
FEDERATIVA DO BRASIL

..........................................................
TÍTULO VI

Da Tributação e do Orçamento

• CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO 11

Das Limitações do Poder de Tributar

Art. 150. Sem prejuízo de outras garan
tias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municipios.
....... ~ .

VI - instituir impostos sobre:

c) patrimôno, renda ou serviços dos parti
dos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das
instituições de educação e de assistêpcia so
cial, sem fins lucrativos, atendidos os requi
sitos da lei;
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PROJETO DE LEI N' 4.960, DE 1990

(Do Sr. Paulo Mourão)

Dispõe sobre criação de Escola Federal
de Enfermagem em Cristalândia, Estado
do Tocantins.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); de Finanças
e Tributação (ADM); e de Educação,
Cultura e Desporto - art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Ê criada uma Escola Federal de

Enfermagem no Município de Cristalândia,
Estado do Tocantins, destinada à formação
de profissionais de enfermagem de nível mé
dio e superior.

Art. 2' A instalação do estabelecimetno
de ensino de que trata o artigo anterior é
subordinada à prévia consignação, no Orça
mento da União, das dotações necessárias;
assim como da criação dos cargos, funções
e empregos indispensávies ao seu funciona
mento, por iniciativa exclusiva do Presidente
da Repúblcia.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

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

Justificação
Na condição de nova Unidade da Federa

ção, o Estado do Tocantins necessita de toda
uma infraestrutura para ter condições de de
senvolver-se plenamente, observando-se
enormes carências em todos os setores, parti
cularmente nas áreas da saúde e dos profis
sionais paramédicos.

Ê fundamental, para o bom atendimento
médico-hospitalar da população, que sejam
criadas instituições de ensino destinadas à
formação - de pessoal na área de enferma
gem.

Por essa razão, preconizamos, nesta propo
sição, a criação de Escola Federal de Enfer
magem no Município de Cristalândia, que
apresenta boas condições de abrigar estabele
cimento da espécie.

Em observância a preceito constitucional,
o projetado prevê que a instalação daquela
escola é subordinada à prévia consignação,
no Orçamento da União, das dotações neces
sárias, assim como a criação dos cargos, fun
ções e empregos indispensáveis ao seu funcio
namento, por iniciativa exclusiva do Sr. Presi
dente da República.

Tratando-se de iniciativa de grande signifi
cação para a população do Tocantins, espera
mos que venha a merecer o beneplácito de
nos~os ilustres Pares.

Sala das Sessões, 25 de abril de 1990. 
Deputado Paulo Moullão.

PROJETO DE LEI N' 4.961, DE 1990
(Do Sr. Paulo Mourão)

Concede isenção do IPI em favor de
compras pelos Municípios.

(Apense-se ao Projeto de Lei n' 2.035,
de 1989)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Aplicam-se as normas da Lei n'

8.000, de 13 de março de 1990, que concede

isenção de Imposto sobre Produtos Industria
lizados (IPI) na aquisição de autom6veis de
passageiros a aquisição:

a) por parte das Municipalidades de até
250 mil habitantes, de:

2 moto-niveladoras;
2 tratores de esteira;
3 pás mecânica;
5 caminhões;
2 caminhões - pipa
1 caminhão para combate a incêndio;
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data

de sua publicação.

Justificação

Nada justifica que Municípios de pequeno
porte concorram para os cofres do erário fe
deral pagando o Imposto sobre Produtos In
dustrializados incidente sobre equipamentos
e veículos automotores indispensáveis ao
bom funcionamento dos serviços urbanos e
principalmente do sistema rodoviário muni
cipal.

Portanto, projeto isenta do IPI, os equipa
mentos e veículos destinados a tais serviços,
dando-lhes o mesmo tratamento que a Lei
n' 8.000, de 1990, deu aos taxistas.

Os recursos da Prefeitura, em revelar igual"
liberado do IPI, deverão ser utilizados com
provadamente em benefícios sociais como
atendimento ao menor carente, oferecimento
de cesta básica à população de baixa renda
etc.

Sala das Sessões, 25 de abril de 1990. 
Deputado Paulo Mourão.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N' 8.000, DE 13 DE
MARÇO DE 1990

Concede isenção do Imposto sobre Pro·
dutos Industrialimdos - IPI na aquisi.
ção de automóveis de passageiros e dá
outras providências.

O Presidente da República, faço saber que
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:

Art. l' São isentos do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI os autom6
veis de passageiros de até 127 HP de potência
bruta (SAE), quando adquiridos para uso na
atividade de transporte autônomo de passa
geiros (táxis), por:

I - motoristas profissionais que, em 19 de
fevereiro de 1990, exerciam, efetivamente,
em veículo próprio, atividade de condutor
autônomo de passageiros;

H -'---- motoristas profissionais que, em 19
de fevereiro de 1990, fossem titulares de per
missão ou concessão para exploração de ativi
dade de condutor autônomo de passageiros
e que se encontravam impedidos de exercê
las, em virtude de furto, roubo ou destruição
do veículo anteriormente utilizado na refe
rida atividade;

IH - cooperativas de trabalho permissio
nárias ou concessionárias de transporte públi-

co de passageiros, na categoria de aluguel
(táxis).

§ l' O Imposto sobre Produtos Indus
trializados incidirá normalmente sobre quais
quer acess6rios opcionais que não sejam
equipam~ntosoriginais do veículo adquirido.

§ 2' ·E assegurada a manutenção do cré
dito do Imposto sobre Produtos Industria
lizados - IPI, relativo às matérias-primas,
aos produtos intermediários e ao material de
embalagem efetivamente utilizados na indus
trialização dos produtos referidos nesta Lei.

§ 3' Os estabelecimentos industriais ou
os a eles equiparados concederão desconto,
no preço respectivo, e1l1 valor equivalente ao
do crédito referido no parágrafo anterior.

Art. 2' A isenção de que trata este artigo
é extensiva aos motoristas profissionais que,
em 19 de fevereiro de 1990, exerciam, efetiva
mente, em veículos de terceiros, a atividade

.de condutor autônomo de passageiros, desde
que destinem o veículo adquirido com isen
ção ao exercício da referida atividade.

Art. 3' O benefício fiscal, previsto nesta
Lei, somente poderá ser utilizado uma única
vez, obedecidas as seguintes condições:

I - para os condutores autônomos de pas
sageiros, na aquisição de um automóvel de
passageiros;

11 - para as cooperativas de trabalho per
missionárias ou concessionárias de transporte
público de passageiros na categoria de alguel
(táxis), na aquisição de um autom6vel de pas
sageiros para cada um de seus associados,
desde que estes não utilizem esta isenção co
mo condutores autônomos de passageiros;

111 - para os paraplégicos e pessoas porta
doras de deficiências físicas, observados os
requisitos previstos nesta Lei, na aquisição
de um autom6vel de passageiros.

Parágrafo único. O direito à isenção con
cedida nesta Lei ser~ restabelecido se, nos
prazos nela fixados, ocorrerem casos de sinis
tro que importem na destruição completa dos
veículos adquiridos com o benefício fiscal,
bem como nos casos de furto ou roubo dos
mesmos.

Art. 4' São também isentos do Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI os veí
culos automotores nacionais que:

I - se destinarem ao uso de paraplégicos
e de pessoas impossibilitadas de utilizar veí
culos comuns em razão de deficiências físicas,
desde que satisfeitas as seguintes condições:

a) tenham renda mensal familiar inferior
a 30 (trinta) vezes o maior valor de referência
vigente no País;

b) seu patrimônio familiar, a preços de
mercado, não ultrapasse 10.000 (dez mil) ve
zes o maior valor de referência vigente no
País;

. 11 - se destinarem ao transporte de cargas
(caminhões e utilitários), quando adquiridos
por transportadores autônomos de cargas,
para seu uso exclusivo na atividade profis
sional.

§ l' Os veículos adquiridos nos termos
do inciso I deverão possuir adaptações e ca
racterísticas especiais, tais como transmissão
automática e controles manuais, que tómem
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sua u~ilização adequada aos paraplégicos e
portadores de deficiências físicas.

§ 29 Para aplicação do disposto neste ar
tigo, o adquirente apresentará, à Secretaria
da Receita Federal- SRF, laudoode perícia
médica, fornecido pelo Departamento de
Trânsito ou órgão equivalente, do Estado em
que residir, no qual serão especificadas as
deficiências físicas existentes e atestada a in
capacidade. para dirigir automóveis comuns,
bem como a habilitação para fazê-lo em veí
culos com adaptações especiais, discrimina
das no laudo.

Art. 5' A i$enção prevista nesta Lei será
reconhecida pela Secretaria da Receita Fede
ral - SRF, que autorizará a aquisição de
veículo no prazo máximo de 15 (quinze) dias,
a contar da data da entrada de pedido, efetua
dI:? pelo interessado, instruído com os seguin
tes elementos:

I - para os condutores autônomos de pas
sageiros, declaração expedida pela entidade
sindical representativa da categoria de condu
tores autônomos de passageiros, ou, na falta
desta, por duas testemunhas que exerçam,
efetivamente, a atividade de condutor autô
nomo de passageiros, devidamente qualifi
cadas, na qual seja atestado o efetivo exer
cício da atividade necessária ao uso da isen
ção;

11 - para os associados às cooperativas de
trabalho:

a) ato constitutivo da cooperativa e suas
alterações;

b) comprovação do efetivo exercício da
atividade necessária para o uso da isenção,
através de declaração passada pela entidade
sindical representativa da categoria de condu
tor autônomo de passageiros, ou, na falta
desta, por duas testemunha que exerçam, efe
tivamente, a atividade de condutor autônomo
de passageiros, devidamente qualificadas;

111 - para os paraplégicos e pessoas porta
doras de defeitos físicos;

a) laudo expedido por Departamento de
Trânsito ou órgão equivalente, nos termos
do § 2' do art. 4' desta Lei;

b) declaração firmada pelo próprio inte
ressado reconhecendo que preenche as condi
ções estabelecidas nesta Lei, à qual juntará
comprovantes de renda e declarações de bens
respectivos;

IV -nos casos de sinistro, roubo ou furto
de veículos nos termos do parágrafo único
do art. 3' d~sta Lei, a ocorrência policial res
pectiva;

V - para os transportadores autônomos
de carga:

a) declaração passada pela entidade sindi
cal representativa da categoria de transpor
tadores autônomos de carga, ou, na falta des
ta, por duas testemunhas que exerçam, efeti
vamente, a atividade de transportador autô~

nomo de cargas, devidamente qualificadas,
atestando o efetivo exercício da atividade ne
cessária ao uso da isenção.

Art. 6' As aquisições dos veículos·, desti
nadas ao fins previstos nesta Lei, serão efe
tuadas mediante apresentação, às revende-

doras dos mesmos, da respectiva autorização
expedida pela Secretaria da Receita Federal
-SRF.

Parágrafo único. Os veículos destinados
ao uso de paraplégicos e pessoas portadoras
de deficiências físicas poderão ser adquiridos
diretamente aos estabelecimentos fabrican
tes, a critério dos interessados.

Art. 7' Considerar-se-á extinta a isen
ção, se ocorrer a inobservância de qualquer
dos requisitos ou condições previstos nesta
Lei, bem como, qualquer ato ou fato qu~

importem na utilização dos veículos adqUI
ridos com isenção por pessoas que não exer
çam efetivamente a atividade nela discrimi
nada, ou o uso deles em atividades que não
sejam o transporte autônomo de passageiros,
o que, sem prejuízo das sanções penais cabí
veis e da exigência do tributo dispensado,
monetariamente corrigido, acarretará:

I - aos adquirentes ou alienantes dos veí
culos, solidariamente, as multas previstas na
legislação do Imposto sobre Produtos Indus
trializados;

11 - aos terceiros intervenientes, tais co
mo estabelecimentos industriais ou comer
ciais, entidades representativas da categoria
profissional e testemunhas, multa equivalen
te ao valor comercial do veículo atualizada
monetariamente, a partir da data de sua saída
do estabelecimento industrial ou do a ele
equiparado, por índice que traduza a variação
real do (foder aquisitivo da moeda nacional.

§ I' Aplicam-se as disposições deste arti
go e seus incisos, aos veículos aquiridos com
isenção, para uso de paraplégicos ou pessoas
portadoras de deficiências físicas, e, aos desti
nados ao transporte de cargas;

§ 2'A Secretaria da Receita Federal ve
rificará periodicamente o cumprimento do es
tabelecido nesta Lei.

Art. 8' A alienação do veículo,. adquiri
do nos termos desta Lei, antes de três anos
de sua aquisição, a pessoas que não satisfa
çam às condições e aos requisitos est~bele

cidos acarretará o pagamento, pelo alienan
te, d~ tributo dispensado, monetariamente
corrigido.

Parágrafo único. A inobservância do dis
pO$to neste artigo sujeita o alienante ainda
ao pagamento de multa e juros moratórios
previstos na legislação em vigor para a hipó~

tese de fraude ou falta de pagamento QO im
posto devido.

Art. 9' Aplica-se à isenção estabelecida
nesta Lei, no que çouber, a legislação do Im
posto sobre Produtos Industrializados.

Parágrafo único. O Ministro da Fazenda
baixará as instruções necessárias à operacio
nalização do contido nesta Lei.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação e vigorará até 31 de dezem
bro d~ 1990.

Art. 11. Revogam-se as disposições em
contrário.

Brasília, 13 de março de 1990; 169' da Inde:
pendência e 102' da República. - JOSE
SARNEY - Mailson Ferreira da Nóbrega.

PROJETO DE LEI N' 4.968, DE 1990

(Da Sr' Rita Camata)

Regulamenta o § l' do art. 20 da Cons
tituição Federal, no que diz respeito aos
Municípios.

(Apense-se ao Projeto de Lei n' 4.267,
de 1989)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' É assegurada ao Município a par

ticipação no resultado da exploração de pe
tróleo ou gás natural, de recuros hídricos para
fins de geração de energia elétrica e de outros
recursos naturais dentro do respectivo terri
tório.

Art. 2' A participação que alude o artigo
anterior implicará na transferência, para o
Município, de importância equivalente a 10%
(dez por cento) do lucro líquido auferido com
a exploração de cada uma das atividades ali
indicadas.

Art. 3' O Poder Executivo, ouvido o Mi
nistério da Infra-estrutura, regulamentará a
esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias.

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

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

Justificação

Prescrevo o § 1" do art. 20, da Constituição
Federal, que é assegurada, nos termos da lei,
aos estados, ao Distrito Federal e aos municí
pios, bem como a órgãos da administração
direta da União, participação no resultado
da exploração de petróleo ou gás natural,
de recursos hídricos para a geração de energia
elétrica e de outros recursos minerais no res
pectivo território, plataforma continental,
mar territorial ou zona econômica exclusiva,
ou compensação financeira por essa explo
ração.

Trata-se, a nosso ver, de medida econô
mica das mais justas, eis que tanto as Unida
des Federadas quanto aos Municípios sofrem
enormes prejuízos com a exploração de seus
recursos naturais, seja com a inundação de
terras agriculturáveis, seja com a virtual per
da de parcela de seu território.

Pois bem, nesta proposição, atemo-nos, es
pecificamente, ao caso de municípios, d,eter
minando que pelo menos dez por cento do
lucro líquido do auferido com a eXplOfllÇão
dos aludidos recursos naturais, serão carrea
dos para o Erário Municipal respectivo.

A medida, a nosso ver, configura justa'
compensação financeira às Municipalidades,
e inspirou-se em sugestão que nos foi ofere
cida pelo ilustre Vereador Wilson Dillen, da
Câmara Municipal de Cachoeiro de Itape
mirim, no Espírito Santo.

Sala das Sessões, aos 25 de abril de 1990.
Deputada Rita Camata.

LEGISLAÇÃO CITADA, 1NEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
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TíTULO III
Da Organização do Estado

CAPíTULO 11
Da União

Art. 20. São bens da União.
I - os que atualmente lhe pertencem e os

que lhe vierem a ser atribuidos.
11 - as terras devolutas indispensáveis à

defesa das fronteiras, das fortificações e cons
truções militares, da vias federais de comuni
cação e à preser,vação ambiental, definidas
em lei;

111 - os lagos, rios e quaisquer correntes
de agua em terrenos de seu dom(nio, ou que
banhem mais de um Estado, sirvam de limites
com outros países; ou se estendam a territóHo
estrangeiro ou dele provenham, bem como
os terrenos marginais e as praias fluvi~is.

"IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas
limítrofes com outros países; as praias maríti
mas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluí
das, destas, as áreas referidas no art. 26. 11;

V - os recursos naturais da plataforma
continental e da zona econômica exclusiva.

VI - o mar territorial;
VII - os terrenos de marinha e seus acres

cidos;
VIII - os potenciais de energia hidráulica;
IX-os recursos minerais, inclusive os do

subsolo;
X - as cavidades naturais subterrâneas e

os sítios arqueológicos e pré-históricos;
XI - as terras tradicionalmente ocupadas

pelos índios.
§ 1" É assegurada, nos termos da lei, aos

estados, ao Distrito Federal e aos municípios,
bem como a órgãos da adminsitração direta
da União, participação no resultado da explo
ração de petroleo ou gás natural, de recursos
hídricos para fins de geração de energia elétri
ca e de outros recursos minerais n.o respectivo
território, plataforma continental, mar terri
torial ou zona econômica exclusiva, ou com
pensação financeira por essa expl?ração.

PROJETO DE LEI N' 4.973, DE 1990

(Do Sr. João de Deus Antunes)

Cria colônias penais agrícolas de alta
segurança, na Amazônia, administradas
pelas Forças Armadas, e dá outras provi
dências.

(Apense-se ao Projeto de Lei No
2.310, de 1989)

O Congresso Nacional decreta:
.Art. 1" A União criará colônias penais

agrícolas, de alta segurança, na área da Ama
zônia Legal, a serem administratidas pelas
Forças Armadas.

M. 2" Todo apenado com mais de dez
anos de reclusão cumprirá a pena na colônia
referida no artigo anterior, sendo obrigado'
a trabalhar em atividade remunerada que via-o
bilize a própria subsistência.

Art. 3" A Justiça Federal e a Justiça dos
Estados e a do Distrito Federal e dos Terri
tórios comunicará ao Ministério da Justiça
a relação nominal dos presos apenados com
mais de dez anos de reclusão para o cumpri
mento do disposto nesta lei.

Art. 4" O Poder Executivo regulamenta
rá o disposto nesta lei no prazo de noventa
dias de sua publicação.

Art. 5" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 6" Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

O sistema penitenciário brasileiro encon
tra-se em situação realmente lastimável e dra
mática. As condições são péssimas, conforme
tem sido quase diariamente relatado pelas
autoridades, pelas entidades da sociedade ci
vil, por parentes dos sentenciados e corajosas
reportagens no rádio, televisão e jornais.

Cada preso custa ao Poder Público, em
média, cerca de dois salários mínimos por
mês. Vive ele em precaríssimas condições de
saúde, alimentação e higiene, em celas super
lotadas, convivendo com o tráfico de drogas,
com a homossexualidade e tendo de pagar
humilhantes "pedágios" para receber peque
nos favores.

A reeducação social do detento, se assim
permanecerem as condições, jamais.será atin
gida. É preciso fazer um .esforço conjunto
para a superação desse triste quadro. Precisa
mos, inclusive e sobretudo, acabar com as
verdadeiras quadrilhas que atuam dentro dos
presídios e que, de lá, comandaj11 o crime
organizado.

Os chefes dessas quadrilhas, condenados
a mais de uma centena de anos, porém, vivem
em condições excelentes, dão-se ao luxo de
receber refeição de sofisticados restaurantes
e dispõem de inacreditáveis mordomias: col
chões anatômicos, rádio, televisão, comuni
cação fácil com o mundo exterior. Para eles,
a pena quase não significa nada poisconti
nuam usufruindo de régio conforto e contro
lando o seu exército de malfeitores...

Esse projeto busca criar colônias penais
.agríColas, na Amazônia, de alta segurança.
Para lá Seriam recambiados esses líderes das
quadrilhas que atuam nos presídios do País
bem como todos aqueles sentenciados a mais
de dez anos de reclusão. O trabalho remune
rado seria obrigatário. E os detentos sofre
riam as restrições normais, decorrentes da
sentença, pagando pelos crimes que efetiva-
mente cometeIam. .'

Nem se diga que as Forças Armadas não
deveriam administrar esses presídios pois se
ria uma missão desonrosa. Veja-se, a propó
sito, o que preceitua o art. 142 Carta Magna:

"Art.142. As Forças Armadas, consti
tuídas pela Marinha, pelo Exército e pela
Aeronáutica, são instituições nacionais
permanentes e regulares organizadas
com base na hierarquia e na disciplina,
sob a autoridade suprema do Presidente·
da República, e destinam-se à defesa da

Pátria, à garantia dos poderes constitu
cionais e, por iniciativa de qualquer des
tes, da lei e da ordem" (grifei).

A medida ora proposta ensejará o esvazia
mento dos presídios estaduais dando condi
ções para que se cumpram os mais de trezen
tos mil mandados de prisão, ainda pendentes.

A aprovação deste projeto será altamente
proveitosa para a sociedade brasileira e evita
rá que tenhamos de insistuir, a curto prazo,
a pena de morte para conter a violência e
a insegurança que tanto afligem o povo brasi
leiro.

Sala das Sessões, 25 de abril de 1990. 
Deputado João de Deus Antunes.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

..···· ........·.. ··· ..iiwLO·y·· .. ···· .. ·..·.... ···
Da Defesa do Estado e

das Instituições Democráticas

....................CAPíTULO·ii'··.. ·.. ·· ........·
Das Forças Armadas

Art. 142. As Forças Armadas, constituí
das pela Marinha, pelo Exército e pela Aero
náutica, são instituições nacionais permanen
tes e regulares, organizadas com base na hie
rarquia e na disciplina, sob a autoridade su
prema do Presidente da República, e desti
nam-se à defesa da Pátria, à garantia dos po
deres constitucionais e, por iniciativa de qual
quer destes, da lei e da ordem.

§ 1" Lei Complementar estabelecerá as
normas gerais a serem adotadas na organi
zação, no preparo e no emprego das Forças
Armadas.

§ 2" Não caberá habeas-corpus em rela
ção a punições disciplinares militares.'

PROJETO DE LEI N" 4.974, DE 1~
(Do Sr. Osvaldo Bender)

Regula o disposto no parágrafo 2' do
artigo 202 da Constituição Federal, que
cuida da contagem recíproca do tempo
de serviço para fins de aposentadoria.

(Apense-se ao Projeto de Lei n" 1.820,
de 1989)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Os segurados da previdência So

cial Urbana e Rural terão computado, para
efeito de aposentadoria, o tempo de serviço
público prestado à Administração federal
Direta e às Autarquias Federais.

Art. 2" Os funcionários públicos civis de
órgãos da Administração Federal Din;:ta e
das Autarquias Federais com qualquer tempo
de efetivo exercício terão computado, para
efeito de aposentadoria, na forma da Lei n"
1.711, de 28 de oútubro de 1952, o tempo



Maio de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 17 5095

de serviço prestado em atividade vinculada
ao regíme da Previdência Social Urbana e
Rural.

Art. 3' A contagem recíproca de tempo
de serviço prevista nesta lei é extensiva aos
funcionários públicos civis, inclusive autár
quicos, dos Estados e Municípios que assegu
rem, mediante legislação própria, a contagem
do tempo de serviço prestado em atividade
vinculada ao INPS, para efeito de aposen
tadoria pelos cofres estaduais e municipais.

Art. 4' Para os efeitos desta lei, o tempo
de serviço ou de atividade, conforme o caso,
será computado de acordo com a legislação
pertinente, observadas as seguintes normas:

I - É vedada a acumulação de tempo de
serviço públíco com o de atividade privada,
quando concomitante;

11 - Não será contado por um sistema,
o tempo de serviço que já tenha servido de
base para concessão de aposentadoria pelo
outro sistema.

Art. 5' O regulamento da presente lei,
que deverá ser baixado dentro de 60 (sessen
ta) dias, a contar da data de sua publícação,
disporá, inclusive, sobre a forma de os diver
sos sistemas de previdência social se compen
sarem financeiramente.

Art. 6' Esta leUmtra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 7' Revogam-se as disposições em
contrári~

Justificação

A Constituição Federal de 1988 estabeleC"e
no § 2' do art. 202:

"Art. 202.

§ 2' Para efeito de aposentadoria, é
assegurada a contagem recíproca do
tempo de contribuição na administração
pública e na atividade privada, rural e
urbana, hipótese em que os diversos sis
temas de previdência social se compen
sarão financeiramente, segundo critérios
estabelecidos em lei."

O que objetiva este projeto de lei é, exata
mente, dar cumprimento ao citado disposi
tivo constitucional.

Sala das Sessões, 26 dé abril de 1990. 
Deputado Osvaldo Bender.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

...................'ifiü'Ló ·viIi······ .. ···········
Da Ordem Social

............... '" 'CAPfTÜ'LÓ 'ii" .
Da Seguridade Social

SEÇÃO III
Da Previdência Social

Art. 202. É assegurada aposentadoria,
nos termos da lei, calculando-se o benefício
sobre a média dos trinta e seis últimos salários
de contribuição, corrigidos monetariamente
mês a mês, e comprovada a regularidade dos
reajustes dos salários de contribuição de mo
do a preservar seus valores reais e obedecidas
as seguintes condições:

§ 2' Para efeito de aposentadoria, é asse
gurada a contagem recíproca do tempo de
contribuição na administração públíca e na
atividade privada, rural e urbana, hipótese
em que os diversos sitemas de previdência
social se compensarão financeiramente, se_O
gundo critérios estabelecidos em lei.

LEI N' 1.711, de 28-10-52

Dispõe sobre o Estatuto dos Funcio.
nários Públicos Civis da União.

PROJETO DE LEI N' 4.977, DE 1990

(Do Sr. Francisco Küster)

Retifica anexos da Lei n' 7.995, de 9
de janeiro de 1990, que "dispõe sobre
a remuneração de servidores civis do Po
der Executivo na administração direta e
nas autarquias, e dá outras providên
cias."

(Apense'-se ao Projeto de Lei N'
4.059, de 1989)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' As categorias Profissionais de

Motorista Oficial e Agente de Portaria, cons
tantes do Anexo XI da Lei n' 7.995, de 9
de janeiro de 1990 passam a constar do anexo
X da citada legislação.

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data
de sua publícação.

Justificação

A Lei n' 7.995, de 9 de janeiro de 1990,
consagrou um lamentável equivoco a incluir
no Anexo XI as Categorias de Motorista Ofi
ciaI e Agente de Portaria, ao invés de lístá-Ias
entre os integrantes das Categorias Profis
sionais de Nível Intermediário, às quais ine
gavelmente pertencem.

Desde o advento da Lei.n' 5.645170 e ainda
de épocas remotas a Categoria de Motorista
Oficial sempre foi classificada como Catego
ria Funcional de Nível Médio (NM), entre
tanto com a Medida Provisória n' 106, de
14 de novembro ~ 1989, ínexplícavelmente,
esta categoria pasSou a ser considerada como
Categoria Funcional de Nível Auxíliar, ratifi
cada, ainda, pela Medida Provisória n" 121,
de 6 de dezembro de 1989.

Ocorre, que categorias funcionais análogas
as de Motorista Oficial, tais como: mecânicos
cÍe automóvel, eletricistas de automóveis e
lanterneiros, pela últíma Medida Provisória,
ou seja a de n' 121, de 6-12-89, foram classífi-

cadas como Categorias Funcioanis de Nível
Intermediário (NI), anterior Nível Médio
(NM).

O que não entendemos, são os motivos
e as razões que levaram o Governo Federal
à não ter reparado este equívoco, esta distor
ção esta injustiça cometida contra uma Cate
goria Funcional laboriosa e abnegada que
tem hora exata para começar sua labuta coti
diana, entretanto não é definida a hora exata
em que deve findar sua função sendo que,
não obstante, seu ingresso no Serviço Público
não exigir o 2' grau completo, é e sempre
foi uma categoria funcional exercida por ser
vidores, quer queira, quer não, que lhes exige
um nível cultural médio (dai ter sido sempre
considerada uma categoria funcional de Nível
Médio-NM), lhes exige ainda refinada educa
ção e esmerada urbanidade, em face de cons
tantes atendimentos à Autoridades dos mais
diversificados escalões, inclusive, até, de Au
toridades Estrangeiras, e suas funções fre
qüentemente avançam pela madrugada, não
havendo, como nunca houve, de parte desta
categoria qualquer tipo de reclamação, que
muitas vezes ultrapassam as 44 (quarenta e
quatro) horas semanais estabelecidas no item
XIII do Artigo 7" da Constituição da Repú
blica Federativa do Brasil.

O claro objetivo, portanto, da presente ini
ciativa é promover, de imediato, a indispen
sável reparação, mediante a transferência
desses integrantes do Anexo XI do referido
diploma legal, como se impõe.

Sala das Sessões, 26 de abril de 1990. -
Deputado Francisco Küster.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS

COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamçntais

CAPÍTULO 11
Dos Direitos Sociais

Art. 7' São direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:

XIII - duração' do trabalho normal não
superior a oito horas diárias e quarenta e
quatro semanais, facultada a compensação
de horários e a redução da jornada, mediante
acordo ou convenção coletiva de trabalho;

LEI N" 7.995, DE 9 DE
JANEIRO DE 1990

Díspõél sobre a remuneração de servidores
civis do Poder Executivo, na administração
direta e nas autarquias, e dá outras provi
dências.
.0.0 ••••• 0.0 ••••••••• o ••••• ~ •••••••••••••••••••••••••~ •••
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ANEXO X

(Art. 1', da Lei n' 7.995 de 9 de
Janeiro de 1990

CATEGORIAS FUNCIONAIS DE
NÍVEL INTERMEDIÁRIO

Exigência de 2' grau Completo

Para Ingresso

- Agente Administrativo
- Agente de Abastecimento
- Agente de Assuntos da Indústria Açu-

careira
- Agente de Assuntos da Indústria Ma-

deireira
- Agente de Atividades Agropecuárias
- Agente de Atividades de Café
- Agente de Atividades Marítimas e Flu-

viais
- Agente de Cinefotografia e Microfilma

gem
- Agente de Colocação
- Agente de Comercialização do Café

(em extinção)
- Agente de Comunicação Social
- Agente de Defesa Florestal
- Agente de Diligência do Tribunal Ma-

rítimo
- Agente de Higiene e Segurança do Tra

balho
- Agente de Inspeção de Indústria e Co

mércio
- Agente de Inspeção da Pesca
- Agente de Inspeção Sanitária e Indús-

tria de Produtos de Origem Animal
- Agente de Mecanização de Apoio
- Agente de Saúde Pública (em extinção)
-Agente de Saúde Pública (Grupo -

Saúde Pública)
- Agente de Serviços Complementares
- Agente de Serviços de Engenharia
- Agente de Segurança de Tráfego Aéreo
- Agente de Telecomunicações e Eletri-

cidade
- Agente de Transporte Marítimo e Flu-

vial
- Agente em Atividades Aeroespaciais
-Artífice Especializado (ART-700)
- Assistente Sindical
- Assistente de Controle Interno
- Auxiliar de Enfermagem
- Auxiliar de Meteorologia
- Auxiliar de Assuntos Educacionais
- Auxiliar de Assuntos Culturais
-Contramestre (ART-700)
- Controlador de Tráfego Aéreo
- Datilógrafo
- Desenhista
- Identificador Datiloscópico
- Laboratorista
-Mestre (ART-700)
- Metrologista
- Operador de Computação
- Patrulheiro Rodoviário Federal
- Perfurador-Digitador
- Programador
- Taquígrafo
- Técnico de Arquivo
- Técnico de Contabilidade

- Técnico 'de Derivados do Petróleo e
Outros Combustíveis

- Técnico de Estradas
- Técnico de Laboratório
- Técnico de Meteorologia Aeronáutica
- Técnico de Programção e Operação de

Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo
- Técnico em Cadastro Rural
- Técnico em Cartografia
- Técnico em Colonização
- Técnico em Eletrônica e Telecomuni-

cações Aeronáuticas
- Técnico em Informações Aeronáuticas
- Técnico em Radiologia
- Técnico em Recursos Hídricos
- Técnico em Recursos Minerais
- Tecnologista
- Tradutor (em extinção)

ANEXO XI

(Art. 1', da Lei n' 7.995, de 9 de

Janeiro de 1990)

CATEGORIAS FYNCIONAIS DE

NÍVEL AUXILIAR

Ingresso sem a Exigência

Do 2' Grau Completo

- Agente Auxiliar de Saúde Pública (em
extinção)

- Agente de Drenagem e Barragem
- Agente Operacional de Telecomunica-

ções e Eletricidade
- Agente de Portaria
- Agente de Vigilância
-Artífice (ART-700)
-Auxiliar de Artífice (ART-700)
-Auxiliar de Laboratório
- Auxiliar Operacional em Agropecuária
- Auxiliar Operacional de Cinefotografia

e Microfilmagem
-Auxiliar ()peracional de Comercializa

ção do Café(ém extinção)
- Auxiliar de Controle Interno
- Auxiliar Operacional da Indústria Açu-

careira
- Auxiliar Operacional da Indústria Ma-

deireira '
- Auxiliar Operacional de Defesa FloreS

tal
- Auxiliar Operacional de Meteorologia
- Auxiliar Operacional de Serviços Di-

versos
- Auxiliar Operacional de Serviços de

Engenharia
- Auxiliar Operacional de Assuntos Cul

turais
- Auxiliar Operacional em Assuntos

Educacionais
- Auxiliar de TI'ansporte Marítimo e Flu~

vial
- Motorista Oficial
- Telefonista'

.................... ~ .

LEI N' 5.645, DE 10 DE

DEZEMBRO DE 1970

Estabelece diretrizes para a Classificação
de Cargos do Serviço Civil da União e das
Autarquias Federais, e dá outras providên
cias
Art. I' A classificação de cargos do Ser

viço Civil da União e das Autarquias Federais
obedecerá às diretrizes estabelecidas na pre
sente lei.

Art. 2' Os cargos serão classificados co
mo de provimento em comissão e de provi
mento efetivo, enquadrando-se, basicamen
te, nos seguintes Grupos.

De Provimento em Comissão
I - Direção e Assessoramento Superiores.
De Provimento Efetivo
11 - Pesquisa Científica e Tecnológica
III - Diplomacia
IV - Magistério
V - Polícia Federal
VI - Tributação, Arrecadação e Fiscaiiza-

ção
VII - Artesanato
VIII - Serviços Auxiliares
IX - Outras atividades de nível superior
X - Outras atividades de nível médio.
Art. 3' Segundo a correlação e afinida-

de, a natureza dos trabalhos ou o nível de
conhecimentos aplicados, cada Grupo,
abrangendo várias atividades, compreende
rá:

I - Direção e Assessoramento Superiores:
os cargos de direção e assessoramento supe
riores da administração cujo provimento de
va ser regido pelo critério da confiança, se
gundo for estabelecido em regulamento.

11 - Pesquisa Científica e Tecnológica: os
cargos com atribuições, exclusivas ou com
provadamente priricipal, de pesquisa cientí
fica, pura ou aplicada, para cujo provimento'
se exija diploma de curso superior do ensino
ou habilitação legal equivalente e não este
jam abrangidos pela legislação do Magistério
Superior.

111 - Diplomacia: os cargos que se desti
nam a representação diplomática.

IV - Magistério: os cargos com atividades
de magistério de todos os níveis de ensino.

V - Polícia Federal: os cargos com atribui
ções de natureza policial.

VI - Tributação, Arrecadação e Fiscaliza
ção: os cargos com atividades de tributação,
arrecadação e fiscalização de tributos fede
rais.

VII - Artesanato: os cargos de atividades
de natureza permanente, principais ou auxi
liares, relacionadas com os serviços de artífice
em.suas várias modalidades.

VIII - Serviços Auxiliares: os cargos de
atividade administrativas em geral, quando
não de nível superior.

IX - Outras atividades de nível superior:
os demais cargos para cujo provimento se
exija diploma' de curso superior de ensino
ou, habilitação legal equivalente.

X - Outras atividades de nível médio: .os
demais cargos para cujo provimento se exija
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diploma ou certificado de conclusão do curso
de grau médio ou habilitação equivalente.

Parágrafo único. As atividades relaciona
das com transporte, conservação, custódia,
operação de elevadores, limpeza e outras as
semelhadas serão, de preferência, objeto de
execução indireta, mediante contrato, de
acordo com o art. 10, § 7·, do Decreto-Lei
n' 200, de 25-2-67. '
. Art. 4' Outros Grupos, com caracterís

ticas próprias, diferenciados dos relacionados
no artigo anterior, poderão ser estabelecidos
ou desmembrados daqueles, se o jusfificarem
as necessidades da administração, mediante
ato de Poder Executivo.

Art. 5' Cada Grupo terá sua própria es
cala de nível a ser aprovada pelo Poder Exe
cutivo, atendendo, primordialmente, aos se
,guintes fatores.

I - Importância da atividade para o desen
volvimento nacional.

11 - Complexidade e responsabilidade das
atribuições exercidas, e

UI - Qualificações requeridas para o de
'sempenho das atribuições.

Parágrafo único. Não haverá correspon
dência entre os níveis dos diversos Grupos,
para nenhum efeito.

Art. 6' A ascensão e a progressão funcio
,nais obedecerão a critérios seletivos, a serem
estabelecidos pelo Poder Executivo, associa
dos a um sistema de treinamento e qualifi
'cação destinado a assegurar a permanente
atualização e elevação do nível de eficiência
do funcionalismo.

Art. 7' O Poder Executivo elaborará e
'expedirá o novo Plano 'de Classificação de
Cargos, total ou parcialmente, mediante de
creto, observadas as disposições desta Lei.

Art. 8' A implantação do Plano será fei
ta por órgãos, atendida uma escala d~ priori
dade na qual se levará em conta preponde
rantemente:

I - a implantação prévia da reforma admi
nistrativa, com base no Decreto-Lei na 200,
de 25-2-67;

11 - o estudo quantitativo e qualitativo da
lotação dos órgãos, tendo em vista a nova
estrutura e atribuição decorrente da provi
dência mencionada no item anterior; e

111 - a existência de recursos orçainentá
rios para fazer em face das respectivas des
pesas.

Art. 9' A transposição ou transformação
dos cargos, em decorrência da sistemática
prevista nestá lei, processar-se-á gradativa
mente considerando-se as necessidades e con
veniências da Administração e, quando ocu
pados, segundo critérios seletivos a serem es
tabelecidos para os cargos integrantes de cada
Grupo, inclusive através de treinamento in-

o tensivo e obrigatório..

Art. 10. O órgão central do Sistema de
Pessoal expedirá as normas e inStruções ne
cessárias e coordenará a execução do nóvo
Plano, a ser propostas pelos Ministérios, ór
gãos integrantes da Presidência da República
'e autarquias, dentro das respectivas jurisdi
ções, para aprovação mediante decreto-,--_'

§ I' 9 órgão central do Sistema de Pes
soal promoverá as medidas necessárias para
que o plano seja mantido permanentemente
atualizado.

§ 2' Para a correta e uniforme implan
tação do Plano, o órgão central do Sistema
de Pessoal promoverá gradativa e obrigato
riamente o treinamento de todos os servi
dores que participaram da tarefa, segundo
programas a serem estabelecidos com esse
objetivo.

Art. 11. Para assegurar a uniformidade
de orientação dos trabalhos de elaboração
e execução do Plano de Classificação de Car
gos, haverá em cada Ministério, órgão inte
grante da Presidência da República ou autar
quia, uma Equipe Técnica de alto nível, sob
a presidência do dirigente do órgão de pessoal
respectivo, com incumbência de:

I - determinar quais os Grupos ou respec
tivos cargos a serem abrangidos pela escala
de prioridade a que se refere o art. 8' desta
lei;

U - orientar e supervisionar os levanta
mentos, bem como realizar os estudos e 'aná
lise indispensáveis à inclusão dos cargos no
novo Plano; e

lU - manter com o órgão central do Siste
ma de Pessoal os contatos necessários para
correta elaboração e implantação do Plano.

Parágrafo único. Os membros das Equi
pes de que trata este órgão serão designados
pelos Ministros de Estado, dirigentes de ór
Eãos integrantes da Presidência da República
ou de autarquia, devendo a escolha recair
em servidores que, pela sua autoridade admi
nistrativa e capacidade técnica, estejam em
condições de exprimir os objetivos do Minis
tério, do órgão integrante da Presidência da
República ou da au.tarquia.

Art. 12. O novo Plano de Classificação
de Cargos a ser instituído em aberto de acor
do com as diretrizes expressa nesta lei, esta
belecerá, para cada Ministério, órgão inte
grante da Presidência da República ou autar
quia, um número de cargos inferior, em rela
ção a cada grupo, aos atualmente existentes.

Parágrafo único. A não observância da
norma contida neste artigo somente será per
mitida:

a) mediante redução equivalente em outro
grupo, de modo a não haver aUII!ento de des
pesas; ou

b) em casos excepcionais, devidamente
justificados perante o órgão central do Siste
ma de Pessoal, se inviável à providência indi
cada na alínea anterior.

Art. 13. Observado o disposto na Seção
VIU da Constituição e em particular, no seu
art. 97, as formas de provimento de cargos,
no Plano de Classificação decorrente desta
lei, serão estabelecidas e disciplinadas me
diante normas regulamentares específicas,
não se lhes aplicando as 9isposições, a respei
to, contidas no Estatuto dos Funcionários PÚ
blicos Civis da União.

Art. 14. O atual Plano de Classificação
de Cargos do Serviço Civil do Poder Execu
tivo, a que se ref~re a Lei n' 3.780, de 12-7-60

.e legislação, posterior, é considerado extinto,
observadas as disposi~ões desta lei.

Parágrafo único. A medida que for sendo
implantado o novo Plano, os cargos remanes
centes de cada categoria, classificados confor
me o sistema de que trata es'te artigo, passa
rão a integrar Quadros Suplementares e, sem
prejuízo das promoções e acesso que coube
rem, serão suprimidos, quando vagarem.

Art. 15. Para efeito do disposto no art.
198, § I', da Constituição, as diretrizes esta
belecidas nesta lei, inclusive o disposto no
art. 14 e seu parágrafo único, se aplicarão
à classificação dos cargos do' Poder Legisla
tivo, do Poder Judiciário, dos Tribunais de
Contas da União e do Distrito Federal, bem,
como à classificação dos cargos dos Terri-'

.tórios e do Distrito Federal.
Art. 16. Esta lei entrará em vigor na data

de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário. (DO de 11-12-70.)

-Decreto-Lei n' 1.874, de 8 de julho de
1981 - Dispõe sobre o reposicionamento de
servidores pertencentes às Categorias Fun
cionais que específica e dá outras providên
cias. (Médicos). (DO de 09-07-81.)

- Decreto-~ei n' 1.877, de 15 de julho
de 1981 - Inclui gratificação no Anexo 11
do Decreto-Lei 1.341, de 22 de agosto de
1974, e dá outras providências. (DO de
16-7-81.)

MEDIDA PROVISÓRIA N' 106,

DE 14 DE NOVEMBRO DE 1989.

Dispõe sobre os vencimentos, salários,
soldos e demais retribuiçõeS dos servi·
dores civis e militares do Poder Execu
tivo, na administração direta, nas autar
quias, nas fundações públicas e nos extln·
tos Territórios, e dá outras providências.

'MEDIDÃ'PRovisóRiÃ'N;'l~::''''''

DE 6 DE DEZEMBRO DE 1989

Dispõe sobre a remuneração de servi·
dores civis e do Poder Executivo, na ad·
ministração direta e nas autarquias, e dá
outras providências.

"~!.! ••••~ •• "'J.! •••••• ; •••••••••••• ~ ••••••••••••••••

PROJETO DE LEI N' 4.980, DE 1990

(Do Sr. Rosário Congro Neto)

Obriga a constr~ção de prédio desti·
nado à escola de I' grau nos conjuntos
hl!bitacionais financiados pelo Sistema
Financeiro de Habitação com m~is de
cem moradias e dá outras providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei n9,4'.080,
de 1989) '.

O Congresso Nacional'decreta:
Art. I' Os projetos para construção de

conjuntos habitacionais com mais de 100
(cem) moradias, financiados pelo Sistema Fi
nanceiro de Habitação, deverão prever, obri
gatoriamente, a construção de prédio desti
na~o ao ensino do l' grau, exceto se exi~ir
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num raio de 500 (quinhentos) metros, estabe
lecimento de ensino similar em funcionamen
to.

§ I" Os prédios escolares constantes des
te artigo, além de observar a proporção de
uma sala de aula para cada trinta unidades
do respectivo conjunto habitacional, deverão
prever as demais instalações necessárias ao
perfeito funcionamento do curso a que se des
tina.

§ 29 Os projetos não serão aprovados
sem o cumprimento de exigência constantes
do "caput" deste artigo.

Art. 2" A infração ao disposto nesta lei,
implicará na suspensão do financiamento que
somente terá continuidade com o fiel cumpri
mento ao que nela foi estabelecido.

Art. 3" O Poder Executivo, ouvido o Mi
.nistério da Educação, regulamentará esta lei
no prazo de noventa dias, contados da data
de sua publicação, estabelecendo medidas
complementares, se necessárias ao seu fiel
cumprimento.

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

Art. 5" Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

O acesso à educação constitui um direito
fundamental do homem, sendo através dela
que desenvolve suas potencialidades.

Apesar do esforço despendido pelas autori
dades responsáveis, no sentido de suprir às
necessidades da educação, não tem conse
guido atendê-las em sua plenitude, deixando
ainda graves lacunas, ou seja, muitos homens
sem aprendizado, notadamente no 10 grau.

Constituindo agente de mudanças, capaz
de induzir ao progresso humano e ao cresci
mento econômico, à educação é reservada
função social de fundamental importância pa
ra a formação das novas gerações.

Contamos com mais de cinco milhões de
crianças na faixa dos sete aos quartoze anos
sem qualquer atendimento escolar, além de
elevado número de analfabetos, um dos
maiores em países ocidentais.

A proposição que oferecemos à análise dos
insígnes pares intenta proporcionar aos novos
conjuntos habitacionais financiados pelo Sis
tema Financeiro de Habitação, a obrigato
riedade da existência em seu interior de pré
dio escolar, destinado ao ensino do 19 grau
para as famílias do conjunto residencial, nor
malmente de baixo poder aquisitivo.

Evitando o deslocamento para outro local,
assim como o custo do transporte e os perigos
do trânsito, são mediçlas de segurança e eco
nomia que motivam o acesso e a permanência
do aluno na escola, notadamente se funcionar
em período integral.

Por outro lado, esses conjuntos habitacio
nais localizam-se normalmente em locais diso

tantes dos principais núcleos populacionais.
Com a medida, queremos'tcrer, os estu

dantes evitarão longos percursos e' perda de
tempo e não deixarão de faltar às aulas, como
acontecia, em vista da inexistência de dinhei
ro para custear o transporte.

Com a iniciativa, o processo se reverterá
porquanto a escola virá aos alunos que passa
rão a estudar no seio da comunidade onde
residem, através de um esforço conjugado
da atividade privada e da administração pú
blica - uma constrói a escola; enquanto a
outra cuida do seu funcionamento.

Esta a proporção que, pelo seu elevado al
cance social, submetemos à apreciação dos
preclaros representantes do povo np Con
gresso Nacional.

Sala das Sessões, 26 de abril de 1990. 
Deputado Rosário Congro Neto.

PROJETO DE LEI N° 4.981, DE 1990

(Do Sr. Caio Pompeu de Toledo)

Dispõe sobre a autorização para a doa
ção de órgãos para transplantes através
de formulários próprios distribuídos du
rante recenseamentos oficiais.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 1.169,
de 1988)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" A retirada de órgãos e partes do

cadáver, para fins científicos ou terapêuticos,
será expressamente autorizada pelo próprio
doador em potencial, quando em vida, atra
vés do preenchimento e assinatura de formu
lário próprio, distribuíçlo e recolhido por oca
sião de recenseamentos oficiais, sem prejuízo
de outras formas de manifestação da vontade
do doador.

Art. 2" O formulário destinado à mani
festação da vontade do doador será elabo
rado pelos órgãos recenseadores, distribuído
e recolhido durante os recenseamentos ofi
ciais e merecerá fé pública sempre que preen
chido e assinado espontaneamente pelo doa
dor em potencial, isento de quaisquer tipos
de coação ou constrangimento.

Art. 3' Os formulários preenchidos e
procelôsados serão encaminhados a institui
ções oficiais de saúdé interessadas em trans
plantes, que manterão cadastro de doadores
em potencial.

Art. 49 Esta lei será regulamentada pelo
Poder Executivo, que estabelecerá o modelo
do formulário de doação e os modos de
preenchimento e assinatura da competente
autorização.

Art. 5' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 6" Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

Se, hoje, existe uma carência crônica de
órgãos em disponibilidade, acarretando a
morte, o retardamento.da cura ou a impossi
bilidade de tratamento de uma infinidade de
pacientes, isto se deve, em grande medida,
à inexistência de um sistema capaz de propi
ciar, ao doador em potencial, uma única
oportunidade válida para que possa expressar
sua permissão.

Daí, pois, o nosso intuito de aproveitar
os recenseamentos oficiais para esta finali
dade, quando praticamente todo o universo
populacional seria inquirido a propósito da

disposição de cada um em doar, após a morte,
partes do próprio corpo para fins de recupe
ração da saúde de outrem.

Os inumeráveis exemplos de altruísmo,
que todos podemos constatar, levam-nos a
crer que grande parte dos entrevistados esta
riam propensos a acatar o apelo daqueles que
sofrem à espera de um órgão que os poderia
salvar, mas que fica irremediavelmente perdi
do em virtude do grande número de entraves
burocráticos que cercam a atual sistemática
de doação.

Sala das Sessões, 26 de abril de 1990. 
Deputado Caio Pompeu de Toledo.

PROjETO DE LEI N° 4.982, DE 1990
(Do Sr. Manuel Domingos)

Concede aposentadoria especial aos 25
anos de serviço para os motoristas de táxi.

(Apense-se ao Projeto de Lei nO 6.236,
de 1985.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" A atividade de motorista de táxi,

exercida de forma assalariada ou autônoma,
em caráter permanente, é considerada peno
sa, insalubre e perigosa para efeito de conces
são de aposentadoria especial, aos vinte e
cinco anos de serviço, conforme o disposto
no art. 99 da Lei n° 5.890, de 8 de junho
de 1973.

Art. 2' Os encargos financeiros decor
rentes da aplicação desta lei serão atendidos
com os recursos previstos no orçamento da
Seguridade Social.

Art. 3. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

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

Justificação

A proposta que hoje apresentamos à apre
ciação dos membros desta Casa tem como
objetivo incluir os motoristas de táxi entre
os beneficiados pela aposentadoria especial
aos vinte e cinco anos de serviço.

Vale lembrar que este benefício já é asse
gurado aos motoristas de ônibus e caminhões
de ~arga ocupados em caráter permanente.

E inegável a justeza desta proposição. Os
motoristas de táxi, autônomos ou assalaria
dos, sujeitam-se diuturnamente a uma rotina
de trabalho carregada de tensões e perigos,
tendo em vista as péssimas condições de trân
sito, as péssimas condições da pavimentação
das ruas, a absoluta falta de segurança frente
aos marginais assassinos de motoristas, aos
freqüentes acidç:ntes de tráfego, aos engarra
famentos cotidianos.

Além do mais, do ponto de vista da saúde,
acrescente-se os prejuízos causados pelas
prolongadas jornadas de trabalho, pelos ho
rários inconstantes de alimentação, pelos ruí
dos a que estão sujeitos, pelas intensa polui
ção do ar ocasionadas pela descargas dos veí
culos no trânsito das cidades.

Nesse sentido, solicitamos o apoio dos co
legas para essa iniciativa que, se aprovada,
irá beneficiar a esse grande contingente de
trabalhadores, pelo menos garantindo-se aos
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mesmos, um pequeno encurtamento no seu
tempo de serviço para efeito de aposenta
doria.

Sala das Sessões, Deputado l\Ianuel Do
mingos.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N" 5.890, DE 8 DE
JUNHO DE 1973

Altera a legislação de previdência so
cial e dá outras providências.

Art. 99 A aposentadoria especial será
concedida ao segurado que, contando no mí
nimo 5 (cinco) anos de contribuição tenha
trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte)
ou 25 (vinte e cinco) anos pelo menos, confor
me a atividade profissional, em serviços que,
para esse feito, forem considerados penosos,
insalubres ou perigosos, por decreto do Poder
Executivo.
§ 19 A aposentadoria especial consistirá nu
ma renda mensal calculada na forma do §
19do artigo 69, desta lei, aplicando-se-Ihe ain
da o disposto no § 39, do art. 10.

§ 29 Reger-se-á pela respectiva legislação
especial a aposentadoria dos aeronautas e a
dos jornalistas profissionais.

PROJETO DE LEI N' 4.984, DE 1990
(Do Sr. Ismael Wanderley)

Dispõe sobre a representação profis
sional nos dissídios e negociações cole
tivas.

(Apense-se ao Projeto de Lei n93.533,
de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A representação dos empregados

nas negociações com os empregadores e nos
dissídios coletivos atenderá aos interesses e
reivindicações características de cada grupo,
inclusive os minoritários, não se admitindo
exclusividade para a categoria profissional
predominante.

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 39 Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

Pretendem alguns, sem atender aos direi
tos da minoria, que somente a categoria pro
fissional preponderante represente todos os
empregados nas negociações e dissídios cole
tivos.

Entretanto, a Federação Nacional dos Em
pregados Vendedores e Viajantes do Comér
cio, propagandista, Propagandistas
Vendedores e Vendedores de Produtos Far
macêuticos entende que essa vinculação de
todos os interesses de uma classe ao grupo
majoritário leva ã implantação do sistema
único de categoria profissional, dentro de um
inadmissível critério de preponderância, eli
minando a liberdade de escolha.

Também se fere o pressuposto constitu
cional, edificado sob o amparo da lei, antes
de 5 de outubro de 1988, mantido, pelo item
XXXVI do art. 59 o princípio da intocabi
Iidade do direito adquirido, do ato perfeito
e da coisa julgada.

Essa pretensão de unicidade também viola
o item III do art. 89, da Constituição, que
retira da categoria não preponderante a facul
dade de atuar em negociações coletivas, obri
gada, no item VI do mesmo artigo, a partici
pação dos sindicatos nas negociações coleti
vas de trabalho.

É preciso assegurar o princípio da não-re
presentatividade exclusiva, sob pena de pro
mover-se a extinção das entidades sindicais
já reconhecidas e atuantes, pelo' impedimen
to do exercício válido de suas atividades habi
tuais e de representatividade.

Sala das Sessões. - Deputado Ismael
Wanderley.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO H
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais

e Coletivos

Art. 59 Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garantin-.
do-se aos brasileiros e aos estrangeiros resi
dentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:

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

CAPÍTULO H
Dos Direitos Sociais

Art. 89 É livre a associação profissional
ou sindical, observado o seguinte:

III - ao sindicato cabe a defesa dos direi
tos e interesses coletivos ou individuais da
categoria, inclusive em questões judiciais ou
administrativas;

-'...................................................; .
. .

PROJETO DE LEI N9 4.985, DE 1990
(Do Sr. Ismael Wanderley)

Dispõe sobre as formalidades essen
ciais para a ampliação da base territorial
das organizações sindicais.

(Apense-se ao Projeto de Lei n91.009,
de 1988.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 São formalidades essenciais para

a ampliação da base territorial das organi
zações sindicais:

I - requerimento de registro;
11 - cópia do Edital de convocação e da

Ata da Assembléia que decidiu sobre a am
pliação;

IH - certidão negativa fornecida pela res
pectiva Federação, no prazo improrrogável
de quinze dias, declarando a inexistência de
entidade sindical da mesma categoria, na área
em que se pretende a representação.

Parágrafo único. Dentro de cinco dias,
a contar do requerimento de registro, o cartó
rio é obrigado a comunicar ao Ministério do
Trabalho o registro efetivado.

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data
.de sua publicação.

Art. 39 Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

Procuramos, com a presente proposição,
aperfeiçoar o instituto da 'organização sindi
cal, ao condicionar a ampliação da base terri
torial da mesma ao cumprimento de exigên
cias fundamentais quanto à sua personalidade
jurídica, a partir da apresentação de uma cer
tidão fornecida pela respectiva federação, on
de se declare.à inexistência de entidade sindi
cal da mesma categoria na área em que se
pretenda a ampliação.

Evita-se, ainda, o arbítrio do Ministério
do Trabalho.

Sala das Sessões, 26 de abril de 1990. 
Deputado Ismael Wanderley.

PROJETO DE LEI N9 4.986, DE 1990
(Do Sr. Ismael Wanderley)

Permite o uso de gás natural pelos tá
xis.

(Apense-se ao Projeto de Lei n9 1.026,
de 1988.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É permitido o uso de gás natural

pelos táxis, em substituição a outros combus
tíveis, com as adaptações que se revelarem
necessárias ao motor.

Art. 29 Esta lei vigora a partir de sua pu
blicação.

Art. 39 Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

Foi nossa a iniciativa de apresentar Projeto
de Lei autorizando o uso de óleo diesel pelos
táxis e, agora, retomamos ao assunto, esten
dendo o uso de um combustível·alternativo,
ao gás natural.

Trãta-se, sem dúvida,' de um novo filão
que se abre no mercado de distribuiçã~ de
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derivados de petr6leo. As vantagens do uso
de gás natural como combustível são muitas,
a começar peço preço, fixado em 79,16 por
cento do valor do 61eo diesel. A iniciativa
já verifica-se em várias frotas de ônibus e
com resultado apresentam a prática de tarifas
mais baixas aplicadas aos transportes coleti
vos, vantagem esta que poderia estender-se
perfeitamente aos taxistas, redundando, num
processo lógico de economia para o consu
midor final. Cada metro cúbico de gás corres
ponde ao rendimento de um litro de óleo
diesel.

Cabe assinalar que este combustível difere
totalmente do gás liquefeito de petr61eo 
o gás de cozinha muitas vezes usado perigosa

.mente por motoristas - oferecendo ainda
a vantagem de reduzir a poluição provocada
pela emissão dos gases na queima de combu
sível em até 70% (quando misturado ao die
sel, possível que é) ou até 90%, quando o
motor usa somente o gás.

A experiência não é pioneira, nem tam
pouco experimental. Pesquisas preliminares
nos permitiria aferir. q::~ na Argentina já exis
tem 33.000 (trinta e três) táxis rodando com
gás natural, além dos carros particulares, en
quanto na Itália são 250.000 (duzentos e cin
quenta mil) automóveis.

Soma-se a expressão desses números à crise
de combustíveis que se alastra por todo o
Brasil, obrigando-nos à importação do meta
nol que até hoje suscita dúvidas e receios
quanto as conseqüências de manipulação e
a nenhum resultado negativo no emprego do
gás na forma aqui proposta quanto à polui
ção; e temos um elenco mais que satisfatório
para viabilizar a imediata regulamentação do
uso desse elemento como combustível alter
nativo pelos taxistas.

Sala das Sessões. - Deputado Ismael
Wanderley.

PROJETO DE LEI N. 4.987, DE 1990
(Do Sr. Ismael Wanderley)

Define as atividades lesivas ao meio
ambiente, penalizando os infratores, na
forma do parágrafo 3· do artigo 225 da
Constituição Federal.

(Apense-se ao Projeto de Lei n·2.042,
de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1. São consideradas condutas e ati

vidades potencialmente lesivas ao meio am
biente:

I - o desflorestamento;
11 - o atentado à preservação das espécies

animais;
111 - a alteração do equilíbrio biótico, ,no 

solo e nas águas, pelo uso ou lançamento
de dejetos poluentes;

IV - o uso de inseticidas e herbicidas na
lavoura, em desobediência às precauções pa
ra a preservação da natureza;

V - as atividades minerárias, espeol6gi
cas, ode captação da água do subsolo, e asse
melhadas que possam alterar as condições
ecol6gicas em prejuízo de sua conservação.

Art. 2. A infração ao disposto nesta lei
será denunciada por qualquer pessoa ao Mi-

nistério Público que poderá iniciar o processo
ao' seu próprio arbítrio ou por provocação
da autoridade policial, sendo-lhe cominada
a pena prevista no art. 271 do Código Penal,
sem prejuízo da reparação do dano e das san
ções administrativas cabíveis.

Art. 3" O Poder Executivo regulamenta
rá esta lei no prazo de cento e vinte dias.

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

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

Justificação

O § 3" do art. 225 da Constituição, dá maior
importância para a defesa do meio ambiente,
porém, não sendo auto-aplicável, carece de
regulamentação.

·Ao propô-Ia, no presente projeto, defini
mos no caput cinco tipos de conduta poten
cialmente lesivas ao meio ambiente. Eviden
temente, deve-se comprovar o atentado e
seus efeitos nocivos à ecologia, com ampla
defesa do acusado, que, além das sanções
administrativas e da reparação do dano, so
frerá as penas previstas no art. 271 do Código'
Penal, que comina a reclusão de dois a cinco
anos e, se culposo o crime, de dois meses
a um ano, no caso de corrupção ou poluição
de água potável, de uso comum ou particular,
tornando-a imprópria ao consumo o nociva
à saúde.

Tal nocividade, e impropriedade não atin
ge exclusivamente a água, mas a vegetação,
na sua grande parte utilizada como alimento
do homem e demais seres vivos.

Adubos, inseticidas, herbicidas e outras
substâncias tóxicas podem não somente alte
rar de maneira perniciosa a composição do
solo arável, mas impregnar o meio vegetal
tanto quanto o seu lançamento sobre as
águas.

Daípor que esperamos a aprovação do pro
jeto, do maior alcance na defesa da écologia
na preservação do meio ambiente e a preser~
vação da saúde dos seres vivos.

Sala das Sessões. - Deputado Ismael
Wanderley.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA CqORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL -__o

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPÍTULO VI
Do Meio Ambiente

Art. 225. Todos têm direito ao meio am
biente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia quali
dade de vida, impondo-se ao Poder Público
e à coletividade o dever de defendê-lo e pre
servá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 3- As condutas e atividades considera
das lesivas ao meio ambiente e sujeitarão os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a san
ções penais e administrativas, independen
temente da obrigação de reparar os danos
causados.

CÓDIGO PENAL
DECRETO-LEI N" 2.848, DE 7 DE DE

ZEMBRO DE 1940

PARTE ESPECIAL

TíTULO VIII
Dos Crimes Contra a Incolumidade Pública

CAPÍTULO III
Dos Crimes Contra a Saúde Pública

Art. 271. Corromper ou poluir água po
tável, de uso comum ou particular, tornan
do-a imprópria para consumo ou nociva à
saúde:

Pena - reclusão, de dois a cinco anos.

Modalidade Culposa

Parágrafo único. Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de dois meses a um ano.

PROJETO DE LEI N. 4.991, DE 1990
(Do Sr. Koyu lha)

Altera a redação do parágrafo 2. do
artigo 224 da Consolidação das Leis do
Trabalho.

(Apense-se ao Projeto de Lei n" 1.097,
de 1988.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" O § 2" do art. 224, da Consoli

dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n· 5.452, de I" de maio de 1943
passa a viger com a seguinte redação: '

"Art. 224.

§' .2;" A~'~ú'~p~~içõ~~ 'd~~t~' ~rtig~ '~'ã~
se aplicam aos que exerçam cargos ou
funções de direção, na forma definida
na alínea c do art. 62, desta Consoli
dação.

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

Art. 2" Esta lei entra e vigor na data de
sua publicaçiio.

Art. 3" Revogam-se as disposições em
contrário.
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Justificação

Na forma da legislação trabalhista em vi
gor, os bancários estão sujeitos a jornada es
pecial de trabalho, com duração diária de
seis horas.

Pois bem, nos termos do § 29 do art. 224,
da CLT, a referida jornada especial não se
aplica aos que exercem funções de direção,
gerência, fiscalização, chefia e equivalentes,
ou que desempenhem outros cargos de con
fiança, desde que o valor da gratificação não
seja inferior a um terço do salário do cargo
efetivo.

Ocorre que a exegese dessa disposição não
tem sido uniforme, dando azo a controvérsias
judiciais, pois a questão central está na difi
culdade de definir-se, no contexto de uma
instituição bancária, quem efetivamente está
a exercer função de direção ou chefia.

Pois bem para que a matéria tenha solução
definitiva, evitando-se as freqüentes deman
das judiciais pertinentes à espécie, preconi
zamos nova redação pw-a o referido disposi
tivo, a fim de que fique consignado que os
bancários que estão excluídos da jornada es
pecial de trabalho são os que exercem cargo
ou função de direção na forma defindia pela
própria Consolidação das Leis do Trabalho,
na alínea c, do art. 62.

Sala das Sessões, 26 de abril de 1990. 
Deputado Koyu lha.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

DECRETO-LEI N95.452,
DE 19DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.

TÍTULO 11
Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho

CAPÍTULO 11
Da Duração do Trabalho

SEÇÃO 11
Da Jornada de Trabalho

Art. 62. Não se compreendem no regime
deste Capítulo:

c) os gerentes, assim considerados os que,
investidos de mandato em forma legal, exer
çam encargos de gestão e, pelo padrão mais
elevado de vencimentos, se diferenciam dos
demais empregados, ficando-lhes, entretan
to, assegurado o descanso semanal;

TÍTULO III
Das Normas Espeeias de Tutela do Trabalho

CAPÍTULO I
Das Disposições Especiais Sobre Duração

e Condições de Trabalho

SEÇÃO I
Dos Bancários

Art. 224. A duração normal do trabalho
dos empregados em bancos e casas bancárias
será de seis horas contínuas nos dias úteis,
com exceção dos sábados, perfazendo um to
tal de trinta horas de trabalho por semana.

§ 19 A duração normal do trabalho esta
belecida neste artigo ficará compreendida en
tre sete e vinte e duas horas, assegurando-se
ao empregado, no horário diário, um inter
valo de quinze minutos para alimentação.

§ 29 As disposições deste artigo não se
aplicam aos que exercem funções de direção,
gerência, fiscalização, chefia e equivalentes,
ou que desempenhem outros cargos de con
fiança, desde que o valor da gratificação não
seja inferior a um terço do salário do cargo
efetivo.

PROJETO DE LEI N9 5.009, DE 1990
(Do Sr. João Natal)

Autoriza o Poder Executivo a criar a
Escola Agrotécnica Federal de Crixás, no
Município de Crixás, no Estado de Goiás.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM), de Finanças
e Tributação (ADM), e de Educação,
Cultura e Desporto -Art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1. Fica o Poder Executivo autori

zado a criar a Escola Agrotécnica Federal
de Crixás no Município de Crixás, Estado
de Goiás.

Art. 29 O estabelecimento de ensino de
que trata esta lei manterá cursos de 29grau,
destinados à formação de técnicos em agricul
tura e pecuária.

Art. 3. As despesas decorrentes da insta
lação e funcionamento da "Escola Agrotéc
nica Federal de Crixás" correrão por conta
de dotações específicas consignadas no Orç
maneo da União para os exercícios seguintes
à aprovação da presente lei.

Art. 49 O Poder Executivo, ouvido o Mi
nistério da Educação, regulamentará esta lei
no prazo de 90 (noventa) dias, contados a
partir de sua vigência.

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art: 69 Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

A região onde está instalado o progressista
Município de Crixás, no Estado de Goiás,
dista a 500 km de Goiânia, capital do Estado,

possuindo uma economia predominantemen
te ligada à atividades agropastoris.

Entretanto, o pleno desenvolvimento des
sas atividades nesta região do Mato Grosso
goiano, vem encontrando um grave entrave,
que é a absoluta falta de técnicos e de nível
médio. A carência desses profissionais impe
de a aplicação de técnicas adequadas ao con
veniente andamento das atividades agropas
toris.

Acreditamos que o problema só poderá ser
solucionado com a instalação de uma escola
agrotécnica em Crixás, vez que esta escola
atenderá à população de cerca de trinta muni
cípios ligados aos Estados de Mato Grosso
e Goiás.

Queremos ressaltar que em obediência aos
preceitos constitucionais, este projeto prevê
a instalação da Escola Agrotécnica Federal
de Crixás subordinada à prévia consignação
no Orçamento da União, bem como a criação
de cargos, funções e empregos indispensáveis
ao seu funcionamento, por iniciativa exclu
siva do Senhor Presidente da República.

Em se tratando de providência fundamen
tai para o desenvolvimento sócio-econômico
de apreciável parcela da região, esperamos
que a proposição venha a merecer a acolhida
dos ilustres membros do Congresso Nacional.

Sala das Sessões, 2 de maio de 1990. 
Deputado João Natal.

PROJETO DE LEI N9 5.010, DE 1990
(Do Sr. João Natal)

Autoriza o Poder Executivo a criar a
Escola Técnica Federal de Ipameri, Esta·
do de Goiás.

(Às Comissões de.Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); de Finanças
e Tributação (ADM); e de Educação,
Cultura e Desporto - Art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1. Fica o Poder Executivo autori

zado a criar Escola Técnica Federal, de Ipa
meri, no Município de Ipameri, Estado de
Goiás.

Art. 29 O Estabelecimento de ensino de
que trata esta lei manterá cursos técnicos de
2. grau, de acordo com diretrizes e currículos
a serem determinados pelo Conselho Federal
de Educação.

Art. 39 As despesas decorrentes da insta
lação e funcionamento da "Escola Técnica
Federal de Ipameri" correrão por conta de
dotações específicas consignadas no Orça
mento da União para os exercícios seguintes
à aprovação da presente lei.

Art. 4. O Poder Executivo, ouvido o Mi
nistério da Educação, regulamentará esta lei
no prazo de 90 (noventa) dias, contados a
partir de sua vigência.

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 6· Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

O Município de Ipameri está situado na mi-~

croregião sudeste do Estado d~ Goiás Iimi-
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tando-se com os Municípios de Cristalina, Pi
res do Rio, Catalão e outros. A população
é de 30.000 (trinta mil) habitantes.

Entretanto, na Região, a qual a Escola
Técnica Federal de Ipameri irá atender, estão
matriculados no 19 grau, 40.400 (quarenta mil
e quatrocentos) alunos e 6.800 (seis mil oito
centos e sessenta) alunos, no 20 grau.

A comunidade docente do Município, ho
je, é constituída de professores com habili
tação para 10 grau e especialistas nas áreas
de: matemática, história, português, geogra
fia, psicologia, ciências e pedagogia. Encon
tramos também engenheiros, arquitetos,
dentistas, médicos, veterinários e técnicos em
eletrotécnica e agrimensura, residente no
município, que podem contribuir com seus
conhecimentos quando da organização do
quadro de professores da referida instituição.

As atividades industriais e comerciais estão
em franco desenvolvimento incentivadas pela
criação do Distrito Agroindustrial de Ipame
ri.

A agricultura é responsável por 60% das
atividades da região, destacando-se as cultu
ras de soja, arroz, cana-de-açúcar, milho e
café.

A pecuária está em contínuo desenvolvi
mento, sendo as criações, intensivas, e exten
sivas, e em menor proporção, há a atividade
de bacia leiteira com recebimento diário de
40.000 (quarenta mil) litros de leite.

Ao analisarmos o quadro dos estabelci
mentos de ensino existentes, verificamos a
premência da criação de uma escola técnica
de 20 grau, pois não há oferta neste nível.

Há clientela, a região é propícia, e a comu
nidade pode oferecer estágios aos formandos
oriundos dos cursos técnicos, pois conta com
indústrias, cooperativas e casas comerciais.

Justificadas, pois, as razões desta propo
sição, esperamos contar com o apoio dos ilus
tres membros do Congresso Nacional.

Sala das Sessões, 2 de maio de 1990. 
Deputado João Natal.

PROJETO DE LEI N' 5.011, DE 1990
(Do Sr. Daso Coimbra)

Isenta de multas e emolumentos regis
tro de nascimento feito fora do prazo le
gal.

(Apense-se ao Projeto de Lei nO 4.079,
de 1989)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Não serão devidos emolumentos

e multas para registro de nascimento feito
fora do prazo quando se destinar a inscrição
de dependente perante a Previdência Social.

Art. 2° Esta lei entra em vigor n,a data
de sua publicação.

JustifiCação

Entre os trabalhadores, cuja maioria esma
gadora recebe salários insuficientes e insigni
ficantes é muito comum, principalmente no
meio rural, a ocorrência de falta de registro
dos filhos havidos no devido tempo.

Mais tarde, quando pretendem, para obter
a proteção da previdência e da assistência
social aos seus dependentes, registrá-los fi-

cam, não raro, impossibilitados de fazê-lo por
falta de recursos financeiros.

Por isso mesmo o projeto, encarando essa
triste realidade social procura atenuá-Ia isen
tando os trabalhadores do pagamento de
emolumentos e multas pelo registro de seus
filhos fora do prazo legal quando destinado
a inscrição de dependente perante a Previ
dência Social.

Sala das Sessões, 2 de maio de 1990. 
Deputado Daso Coimbra.

PROJETO DE LEI N' 5.012, DE 1990
(Do Sr. Daso Coimbra)

Dispõe sobre a aposentadoria dos exer
centes de atividades médicas e paramé
dicas.

(Apense-se ao Projeto de Lei n" 6.335,
de 1985)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Os exercentes de atividades mé

dicas e paramédicas farão jus à aposentadoria
aos trinta anos de serviço, quando do sexo
masculino e aos vinte e cinco anos de ativi
dade profissional, quando do sexo feminino.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Justificação

A nova Constituição republicana garantiu,
no capítulo da seguridade social, o seguinte:

"Art. 202. É assegurada aposenta
doria nos termos da Lei, calculando-se
o benefício sobre a média dos trinta e
seis últimos salários-de-contribuição,
corrigidos monetariamente mês a mês,
e comprovada a regularidade dos rea
justes dos salários de contribuição de
modo a preservar seus valores reais e
obedecidas as seguintes condições:

II - Após trinta e cinco anos de traba
lho, ao homem, e, após trinta à mulher,
ou em tempo inferior se sujeitos a traba
lho sob condições especiais, que prejudi
quem a saúde ou a integridade física,
definidas em lei;"

Ora os profissionais de Medicina mais do
que qualquer outro grupo social desempe
nham, como é de pública notoriedade, sua
atividade "em condições especiais prejudi
ciais à sua saúde e integridade física", razão
p.ela qual preenchem os requisitos exigíveis
para obter o amparo da norma constitucional
que diz respeito à redução do tempo para
fins de aposentadoria, na forma do presente
projeto.

Sala das Sessões, 2 de maio de 1990. 
Deputado Daso Coimbra.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) 
Passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Nilson Gibson.

O SR. NILSON GmSON'(PMDB -";- PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi-

dente, Sr" e Srs. Deputãdos, ocupo a tribuna
desta Casa para registrar a preocupação da
classe política nordestina com as estiagens
que ocorrem na região.

É necessário, urgentemente, o fortaleci
mento do DNOCS, órgão que ao longo dos
seus 80 anos de existência construiu mais de
trezentos açudes públicos em todo o Nordeste
brasileiro, que acumulam 18..5 bilhões de me
tros cúbicos de água. O DNOCS é garantia
perman~nte de recursos financeiros para a
região. E estímulo para que se dê as questões
da seca e à problemática hídrica regional um
grau elevado de conhecimentos técnicos e
científicos par:: o seu adequado enfrentamen
to e solução. E um órgão que mantém inter
câmbio com governos e organizações estran
geiras especializadas, num processo perma
nente de absorção de know how e troca de
experiências que, por sua vez, são transfe
ridas aos Estados, Municípios e às univer
sidades de nossa região.
O DNOCS resistiu à reforma administrativa
do Governo Collor de Mello, e cabe a nós,
nordestinos, lutar pelo seu fortalecimento.
Este é um dever de consciência que a todos
compete defender.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, a pe
renização de rios nas regiões secas do Nor
deste poderá ser obtida dentro de condições
favoráveis desde as cabeceiras dos seus
afluentes. A idéia da regularização espacial
da água fundamenta-se em quatro objetivos
principais. A grande vantagem deste método
é, resumidamente, o controle das águas a par
tir das nascentes, o que pode ser feito com
mão-de-obra local, menos categorizada, sem
qualquer participação de máquinas ou equi
pamentos sofisticados. Trata-se da adoção de
uma estratégia diferente daquela que vem
sendo utilizada, de serem construídas grandes
barragens, com vultosos recursos e, de limi
tada repercussão, em virtude de suas localiza
ções serem, geralmente, na metade ou no
terço inferior das respectivas bacias hidrográ
ficas, excluindo dos seus benefícios os muni
cípios mais distantes do litoral.

Nos Estados Unidos, na índia, África dQ
Sul, Austrália e outros Países tem-se adótado
com sucesso esta solução, como meio de con
trole de enchentes, alimentação do lençol
freático, conservação do solo e, principal
mente, o aumento do rendimento do escoa
mento superficial, que significa mais disponi
bilidade hídrica, até mesmo em açudes como
o Orós, por exemplo, já construído. O açude
Orós reduziu em 47% o pico maior da cheia
no ano excepcional de 1985.

Sr. Presidente, Sr" e Srso Deputados, os
defensQres do programa de grande número
de açudes pequenos, especialmente distribuí
dos pelos afluentes, argumentam que este ti
po de planejamento, além de democratizar
o uso da água C6m mais ênfase nos anos secos,
democratiza também a distribuição do pesca
do, que seria melhor comercializado se próxi
mo aos centros consumidores, em face de
razões óbvias. Perenização de rios são ações
constantes do DNCOS através. dos tempos
e fator preponderante para a viabilização eco-
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nômica do Nordeste, cuja importância é evi
denciada principalmente nos períodos de lon
gas estiagens, mas de grande significado tam
bém nos anos normais de precipitação.

Para aproveitamento das águas de mon
tante, além da pecuária e da pequena irriga
ção, os açudes podem também servir para
a regeneração dos ecossistemas, sobretudo
no que diz respeito à cobertura florística, com
árvores econômicas, como o umbuzeiro, o
tamarindo, a maniçoba, a oiticica, o cajueiro
e muitas outras indicadas na literatura oficial
doDNOCS.

Concluo, Sr. Presidente·, St" e Srs. Deputa
dos, sugerindo ao DNOCS encampar a idéia
que já vem sendo posta em execução em ou
tras regiões semi-áridas do mundo e que tem
inúmeros defensores no Nordeste, qual seja
a implantação, dento da região interessada,
de uma ou mais bacias experimentais e repre
sentativas, sobre as quais se poderia quanti
ficar o rendimento hidrológico de recarga por
meio de um balanço hídrico detalhado. O
método consiste na construção de pequenas
soleiras nas gratas e riachos (cabeceiras) , cujo
único material de construção são pedras sol
tas arrumadas, o que, como foi dito, poderia
ser feito com mão-de-obra de emergência nas
épocas de estiagens prolongadas.

Oportunamente voltaremos ao assunto.

O SR. PLÍNIO MARTINS (PSDB - MS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, SI' e Srs. Deputados, chove intensa
mente nos campos e cerrados Sul Mato-Gros
senses. Ao lado do benefício para a agricul
tura e pecuária, as precipitações pluviais têm
trazido enormes prejuízos às áreas urbanas
e rurais; pontes caídas; enchentes alcançando
casas e seus moradores; os bairros mais po
bres enfrentando momentos de desespero
com a destruição de cadas; móveis; enfim,
o patrimônio e a tranqüilidade da população
de bairros enfrentam momento difícil. Cam
po Grande vive grave crise.

No setor de estadas federais, o Estado
apresenta várias pontos críticos, três deles
profundamente atingidos: a pavimentação es
tá destruída entre Caarapó e Juti, na BR-163;
a Br-262, trecho de Corumbá e Morrinhos,
está na terra; e o asfaltamento da 262, entre
Água Clara e Ribas do Rio Pardo não tem
fim, é uma obra que não encontra o seu térmi
no. São regiões grandemente colaboradas pa
ra a produção nacional e injustiçadas pelo
desamparo por que passam.

Solicito, através deste pronunciamento,
atenção do Governo Federal a esses proble
mas, tanto o sofrido em face das chuvas exces
sivas, como estas, como pelo descuido com
manutenção das vias de comunicação.

Brasília, 16 de 1990

O SR. NELSON AGUIAR (PDT - ES.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, tenho em mãos mani
festo dos funcionários da Casa, que se encon
tram em assembléia contra o aumento de
100% em todos os restaurantes da Casa.

Tive oportunidade de falar naquela assem
bléia, onde os funcionários fizeram um apelo

no sentido de que a Mesa interfira nesta ques
tão, já que consideram esse aumento abusivo.
No momento em que o Governo diz que o
índice da inflação é zero, qual o critério em
que se baseia a Ascade para impor um au
mento de 100% no "bandejão"" no se/v-ser
vice, na "quentinha" e no "natural"?

O documento está sendo distribuído na Ca
sa. O protesto está feito. Achamos que os
funcionários estão cobertos de razão, porque
não encontramos critério justo em que a As
cade pudesse se basear para impor esse au
mento no preço das refeições servidas aos
funcionários do Congresso Nacional.

O SR. TARSO GENRO (PT-RS-Sem
revisão do orador.) - Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, a Cooperativa Regional Tritícola
Serrana Ltda. - Cotrijuí - manifesta sua
preocupação em relação ao reajuste dos fi
nanciamentos da safra de verão 89/90, que
se dá na ordem de 84%, t:nquanto a remune
ração do produto agrícola foi corrigida em
apenas 41 %.

Trata-se de uma brutal expropriação do
produtor rural através dos mecanismos de fi
nanciamento do governo, que vem consolidar
o projeto global recessivo que ocorre também
na cidade, retratado por uma série de levanta
mentos, apresentados pela Folha de S. Paulo
de hoje, no seu Caderno de Economia.

Enquanto cresce a arrecadação do ICMS
em todo o País, temos, contraditoriamente,
o aumento brutal de títulos protestados em
cartório, uma queda vertiginosa no processo
de implementação de obras na construção ci
vil e, também, uma queda violenta de produ
ção na indústria automobilística.

Não preciso dizer a V. Ex' Sr. Presidente
e aos Srs. Deputados que esta é a radiografia
daquilo que já foi demonstrado há alguns
dias: a queda de prestígio do Sr. Presidente
da República, que avoca para si todas as deci
sões, não estabelecendo qualquer diálogo
com a sociedade. S. Ex' inclusive tem contes
tado a soberania desta Casa ao governar atra
vés de medidas provisórias, que na verdade,
por seus efeitos quase definitivos, são muito
semelhantes aos decretos-leis.

Estamos perante a possibilidade de uma
profunda crise política no País, em face do
processo de desagregação econômica instau
rada pelo Palácio do Planalto.

Queremos, desta tribuna, registrar nosso
protesto e chamar a atenção desta Casa, que
ontem declarou a inconstitucionalidade de
uma das medidas provisórias enviadas pelo
Sr. Presidente da República, numa reação
política digna desta instituição, que vem sen
do injustamente atacada pela grande impren
sa. Na verdade, deveria ser alvo de crítica
por parte da sociedade a maioria conivente
com a capitulação desta Casa em relação à
forma principesca de governar do Presidente
da República.

Ontem, ao manifestar-se pela inconstitu
cionalidade de uma das medidas provisórias,
ainda que sem votação definitiva, a Câmara
dos Deputados e o próprio Congresso Nacio
nal iniciaram a retomada de suas funções polí-

ticas e da consciência da grandiosidade de
sua missão institucional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. UBIRATAN AGUIAJ.{ (PMDB
CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, St" e Srs. Deputados, estamos já na
metade do ano, e há mais de sessenta dias
novo Governo iniciou sua administração.

A não ser a elaboração das folhas de paga
mento de pessoal, já com a retirada de quan
tos foram demitidos do serviço público, esta
mos a esperar que o Governo inicie seu pro
grama de trabalho e investimentos para um
país que necessita urgentemente desenvol
ver-se, crescer, ter sua economia aquecida
e ver surgir as oportunidades de trabalho,
até para absorver a mão-de-obra que está
sendo dispensada do serviço público e que
não encontra onde ganhar o seu sustento e
o da sua família.

Hoje, telefonei para o DNER, no Rio de
Janeiro, para colher informações acerca de
convênios celebrados para construção ou re
cuperação de rodovias em meu Estado. A
informação que recebi foi a de que isso de
pende de reunião do Conselho de Adminis
tração, que não se reúne porque ainda não
foram designados os diretores daquele depar
tamento que vão cumprir o colegiado. En
quanto isso, as estradas federais no País intei
ro - em particular, gostaria de enfocar o
caso das estradas do Ceará - estão pratica
mente intransitáveis.

Na semana passada percorri a BR-222, que
liga o Piauí ao Maranhão e demanda a zona
norte do meu Estado. São lamentáveis as con
dições em que se encontra aquela rodovia.
Os desastres que ali acontecem estão-se
amiudando e impossibilitando, inclusive, o
escoamento da produção e o intercâmbio com
todo o norte do País.

É necessário tirar da machete essa publici
dade, que já agride a cada brasileiro em virtu
de de forma ostensiva como tem sido feita,
e passa para a prática, com a realização de
obras e serviços que interessam ao povo.

Registramos, assim, o nosso protesto, que
é o da nossa gente, e chamamos a atenção
do Poder Executivo para a execuçâo das
obras e prestação dos serviços nas áreas da
previdência, saúde e educação, que estão a
clamar, isto sim, a ação contra e imediata
do Sr. Presidente da República.

O SR. FERNANDO SANTANA (PCB
BA.. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr.' e Srs. Deputados, no último fim
de seman1r, visitamos a cidade de Juazeiro,
na Bahia - coisa, aliás, muito rara, pois difi
cilmente saímos de Brasília. Lá ficamos sexta
feira e sábado e voltamos domingo à tarde.
Nesses 'três dias, pudemos verificar junto às
autoridades - Prefeito Jorge Bandeira e ou
tros setores organizados da cidade - um cla
mor geral para que o Governo inicie, imedia
tamente, a recuperação do porto de Juazeiro,
que tanto reclamamos.

Nesta Casa, sempre defendemos os siste
mas de transporte mais econômicos.
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Pretende-se, com o porto de Juazeiro e
a recuperação da navegação no rio Grande,
afluente do rio São Francisco, tornar possível
o transporte de cargas de milhares de tone
ladas de produtos, que são hoje produzidas
no oeste da Bahia e levadas para o Sul por
caminhões, pagando-se o dobro ou o triplo
do necessário, prejudicando, inclusive, o pro
dutor rural.

Esse porto e a recuperação da navegação
no rio Grande, Sr. Presidente, permitirão que
centenas de toneladas, hoje - dentro de al
gum tempo, até milhões - possam vir do
Oeste, pela Ferrovia Leste Brasileiro, e che
gar ao porto de Aratu.

Usaremos, assim, dois meios de transporte
altamente econômico: os rios e as ferrovias,
portanto, a aquavia e o sistemas ferroviário.

Com o uso dos navios, haverá gigantesca
economia, não só de combustível, como tam
bém de recursos, porque o frete rodoviário
do oeste da Bahia até São Paulo ou Rio de
Janeiro, realmente onera em 30 a 40 o preço
dos produtores. Por outro lado, o País gasta
milhões de litros de combustível, que não
,produz, e que a cada dia custa mais caro.
. Não há por que retardar medidas como
essa de recuperação da Ferrovia Leste-Bra
sileiro, que já foi altamente eficiente; não
há por que retardar a reconstrução do porto
de juazeiro; não há por que retardar a recupe
ração da navegação no rio Grande. Essas são
-medidas altamente econômicas, que possibi
litarão o desenvolvimento do Brasil e da Re
gião Nordeste, à qual pertencemos.

O SR. ADYLSON MOTTA (PDS - RS.
-Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, estive presente à sessão do
dia 10 do corrente mês, em que foi votado
projeto de autoria do nobre Deputado José
TavareS, que estabelece espaço de dez minu
tos, na televisão, para que o Congresso Na
cional divulgue seus trabalhos.

Não quero entrar no mérito da questão,
mas fui interpelado e recebi várias reclama
ções com relação ao ocorrido. Não tenho pro
curação para defender grupos jornalísticos,
mas tenho a obrigação de lutar para que os
abusos, os erros sejam coibidos dentro desta
Casa, na condição de membro e como pessoa
que preza a instituição Poder Legislativo.

No dia 9 do corrente mês foi convocada
uma sessão da Câmara dos Deputados, para
o dia 10 de forma completamente irregular,
na sessão do Congres~o Nacional, quando o
Regimento Interno é claro ao dizer que essas
convocações devem ser feitas pela Câmara
dos Deputados, em sessão, e, caso o espaço
que medeia entre a convocação e a realização
da sessão seja inferior a'24 horas, deverá ha
ver comunicação telefônica e telegráfica aos
Parlamentares. Não houve nem uma nem ou
tra. Estive aqui, naquela manhã, participei
da sessão e, como só havia oito Deputados
eIll plenário, retirei-me para meu gabinete.
Fui surpreendido por haver sido votada, aqui,
a Ordem do Dia, sem quorllm.

Digo a V. Ex' que temos reCfámado da
imprensa, que tem sido muitas Vfêzçs injust~

para conosco; mas no momento em que atro

pelamos as normas e procedimentos regimen
tais, como ocorreu, estamos dando os argu
mentos que faltavam à imprensa para ser jus
ta em suas críticas, estamos dando os motivos
que antes não existiam, ao ignorar as normas
e regras que devem nortear os trabalhos nesta
Casa.

Esse projeto veio a Plenário sem parecer
das Comissões, apesar de ter sido apresen
tado há um ano. Veio sem parecer da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação
e sem o parecer da outra comissão compe
tente. Esse projeto deveria ter sido anexado
a um projeto anterior, apresentado pelo De
putado José Genoíno, se não me engano, em
1988. A regra regimental estabelece que um
projeto em tramitação deve ser anexado a
outra proposta que verse sobre a mesma ma
téria e seja mais antiga. Esse seria q caminho
a ser seguido na tramitação de profetos nesta
Casa.

Houve erro na convocação da sessão, hou
ve erro na tramitação e houve falta de quo
rum para ap~eciação da matéria. Digo isto,
Sr. Presidente, embora se trate de matéria
vencida, que já foi para o Senado Federal.
Dificilmente poderemos tomar qualquer me
dida anulando a votação ou trazendo de volta
o processo. Parece-me, entretanto, que deve
mos ver, nessa votação, um alerta, para que
essas coisas não mais ocorram nesta Casa.
Isto nos desmoraliza. Fundamentalmente, o
argumento utilizado pela imprensa para nos
atingir tem sido a falta de quorum. No mo
mento em que tomamos uma decisão, num
projeto altamente polêmico e em que a im
prensa é parte diretamente ligada, votando
com oito Deputados presentes em plenário,
estamos abrindo um flanco, estamos nos tor
nando vulneráveis, e então as críticas passam
a ser justas.

Coloco esses fatos porque tenho um grande
apreço, um grande amor por esta instituição.
Criei-me dentro de casas legislativas. Tenho
trinta anos como funcionário, deputado esta
dual e Deputado Federal. Penso que com
um Congresso livre e competente aferimos
o grau de democracia que se vive num país.
Com u~a imprensa livre e responsável, da
mesma ,orma. Ambos têm sido livres, mas
não competentes e às vezes têm sido irrespon
sáveis. De nossa parte, devemos tomar medi
das para corrigir distorções existentes no pro
cesso legislativo.

Quanto à defesa do Poder Legislativo,
creio que o caminho não é criar um espaço
diariamente nas emissoras de rádio e televi
são. Diz o Regimento Interno, em seu art.
17, item VI, letra g, ao tratar das obrigações
do Presidente da Casa:

(...) "zelar pelo prestígio e decoro da
Câmara, bem como pela dignidade e res
peito às prerrogativas constitucionais de
seus membros, em todo o território na
cional"

E diz ainda, Sr. Presidente, o art. 21:

"A Procuradoria Parlamentar" - que
foi criada aqui - "terá por finalidade
promover, em colaboração com a Mesa

a defesa da Câmara, de seus órgãos e
membros, quando atingidos em sua hon
ra ou imagem perante a sociedade, em
razão do exercício do mandato ou das
suas funções institucionais."

Fomos atingidos, várias vezes, pela im
prensa. Não tenho conhecimento de qualquer
ação por parte da Mesa, através da Procura
doria Parlamentar, embora seja um órgão no
vo, no sentido de reparar as ofensas que se
tenha cometido, atingido esta Casa na sua
dignidade e essência de poder legítimamente
constituído e um dos símbolos da democracia.

É preciso haver uma ação mais enérgica
por parte da Mesa, do Presidente desta Casa,
momento em que somos atacados.

Quanto a esse programa, reservo-me para
futuramente entrar em detalhes e falar a pro
pósito do mérito, porque sei que o tempo
não me permite fazê-lo agora.

Peço apenas, Sr. Presidente, em nome da
Casa, em nome da instituição Poder Legisla
tivo, que se evitem, aqui, novamente as vota
ções de Lideranças, uma das distorções exis
tentes no processo legislativo, em que meia
dúzia de pessoas se arvoram de poderes para
decidir em nome de 495. É exatamente o
voto de Lideranças que torna ausente a meta
de dos Deputados nesta Casa. No momento
em que todos se conscientizarem da necessi
dade da participação não havendo voto de
Liderança - tenho certeza de que esses as
suntos serão superados, e a imprensa passará
realmente a nos repetir, porque estaremos
cumprindo à risca o dever constitucional de
estarmos aqui presentes, votando as maté
rias, de acordo com o que é da nossa alçada.

Sr. Presidente, deixo este registro, porque
me parece ser este um assunto muito grave,
que não foi tratado da. melhor maneira, não
foi o melhor exemplo, principalmente em se
tratando de matéria que poderá estabelecer
conflito entre o Poder Legislativo e a impren
sa. Penso que temos de prestigiar o Poder
Legislativo e a imprensa, porque quando um
dos dois não cumprir com liberdade e compe
tência as suas funções, estará em jogo não
o Poder Legislativo, não a imprensa, mas a
democracia. O grande objetivo que temos
pela frente é construir uma sociedade demo
crática.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) 
Nobre Deputado Adylson Motta, V. Ex' leu
o Regimento, e este determina que se crie
uma defensoria parlamentar. Tentou-se vá
rias vezes. A mim está afeta, como segundo
Vice-Presidente da Casa, a criação dessa de
fensoria. V. Ex' tem conhecimento, porque
já tratamos desse assunto, de que as dificul
dades são criadas pelas próprias Lideranças
em indicar os seus representantes. A Mesa
tem diligenciado, mas, infelizmente, não há
medida legal que possa forçar os Líderes a
indicarem os seus representantes nessa defen
soria. V. Ex' poderá ajudar, também, no sen
tido de cobrar de todos, para que, quando
solicitados, colaborem, a fim de evitarinos

.çsses vexames. Essa função não caberá ape-
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nas ao Presidente da Casa, mas, sim, à defen
soria. -E V. Ex' disse bem. Na hora em que
ela existir, passaremos a ter o mesmo direito,
ao recebermos críticas infundadas à nossa ins
tituição.

O que está faltando, como disse V. Ex',
é um diálogo mais aberto. A imprensa é ne
cessária, mas o Poder Legislativo, no meu
entender, é muito mais necessário. Sem ele,
não haveria imprensa, pois não teria o que
noticiar.

Espero que V. Ex' compreenda nossa difi
culdade. Levarei à consideração da Mesa, no
vamente, a necessidade de se fazer o possível
- e o impossível até - para que seja criada
a defensoria reclamada, em boa hora, por
V.Ex·

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) 
Concedo a palavra ao Sr. Florestan Fernan
des.

O SR. FLORESTAN FERNANDES (PT
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, peço a palavra
para tratar de assunto de extrema delicadeza.

O atual Governo, por iniciativa do Secre
tário da Administração, João Santana, e do
Ministro da Educação, Senador Carlos Chia
rem, está defendendo o corte de 30% no orça
mento das universidades federais e das esco
las superiores do sistema público de ensino
federal. Ao todo, seriam demitidas 42 mil
e 146 pessoas. Além disso, pretendem fazer
o "enxugamento" de 30% do orçamento des
ses órgãos, tomados das gratificações de fun
ções de assessoramento. É preciso dizer que
as funções gratificadas correspondem a con
dições especiais de trabalho em tempo inte
gral na universidade. Medida dessa natureza
é capaz de tomar ainda mais reduzidas o ren
dimento e o desenvolvimento da pesquisa
científica no ensino avançado e. na extensão
na universidade pública brasileira.

O prazo para que haja um acordo a respeito
vai até o dia 11 de junho. Pela primeira vez
o Governo tem um mínimo de bom senso
ao estabelecer um prazo. Diz o Secretário
que essa é a única esfera em que há prop6sito
de negociar.

"Não queremos impor, mas compor uma
solução com os reitores". Estas são as pala
vras do Ministro Carlos Chiarem. Compor
o quê? A destruição das universidades brasi
leiras? A isso reitores reagiram de maneira
serena, mas ao mesmo tempo firme. O Presi
dente do CRUB - Conselho de Reitores
das Universidades Brasileiras, - Reitor
Eduardo Coelho, demonstrou, de maneira
brilhante e s6lida, o que representam os 30%
que o Governo quer cortár, "enxugar" e var
rer. Parece que hoje a linguagem empregada
é a da limpeza pública. Ao mesmo tempo,
o Prof. Antônio Ibanez Ruiz, da Universi
dade de Brasília, deu um exemplo de inicia
tiva construtiva ao. demonstrar que a institui
ção tomava a si a tarefa de selecionar as áreas
em que os cortes podem ser feitos.

Acontece que a situação das universidades,
.herdada dos governos- anteriores, é crítica.
A universidade brasileira, durante o Governo -

anterior, sofreu muitas dilapidações e, hoje,
é carente, pois compete com a iniciativa pri
vada para reter o melhor talento que, geral
mente, migra para o exterior. O Brasil for
mou especialistas que provavelmente s6 fica
rão aqui quando tiverem uma identidade pa
tri6tica e nacionalista mais forte.

Contudo, não podemos permitir que se tra
te um assunto dessa complexidade, com a
leviandade demonstratada pelo Governo.
Com relação aos funcionários públicos, hou
ve extrema crueldade, tratados que foram co
mo parasitas e não como trabalhadores.

Agora, todo o sistema de ensino, junta
mente com as universidades, está ameaçada
por um corte drástico, violento, do seus re
cursos, o que s6 acarretará a sua destruição.

Um governo que se poclamava capaz de
modernizar o Brasil, que assumiu o poder
declarando o combate ao arcaísmo, ergue as
bandeiras mais obsoletas, jamais desfrauda
das nesses últimos anos, e julga como uma
realização notável, benemérita e construtiva
e corte dos recursos destinados ao ensino su
perior e a outros ramos de ensino.

Temos a obrigação de prestar nossa solida
riedade a essas instituições ameaçadas e, ao
mesmo tempo, fazer sentir ao Governo que
este não é o caminho para se construir um
país moderno e independente.

O SR. RUY NEDEL (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, o Governo emitiu a Medida Pro
vis6ria n' 184, que anulou a 180, que anula
a 174 e a 172, que altera a 168, que altera
o cruzado novo passando para cruzeiro. Isso
representou e significou o pacotaço que vi
mos e estamos vivendo no País. Por demais,
já público e not6rio, é o desacerto, o descon
certo do pr6prio Governo na adoção das suas
medidas provis6rias, principalmente na sua
edição atabalhoada, sem conhecê-las e sem
um estudo apurado do Poder Executivo. Joga
o Poder Legislativo e todos os Poderes, inclu
sive o dele pr6prio, num emaranhado e numa
maçaroca fantástica.

Ora, s6 esse novelo das medidas provisó
rias editadas mostra que está faltando Gover
no. Agora vemos na imprensa que o Senado
decide esta semana se abrirá processo contra
a Ministra da Economia, Zélia Cardoso de
Mello, a pedido do Senador Jamil Haddad,
por crime de responsabilidade, pelo fato de
ela ter-se recusado a fornecer lista de tral1Sfe
rência de saques efetuados em determinado
período e isso é muito grave.

O Poder Executivo, sub-rogando-se autori
dade máxim~eplenipotenciária, negar dados
a outros Poderes poderá levar a conseqüên
cias funestas, desastrosas. Eles não são donos
do poder. Se o Poder Executivo tem a estru
tura governamental, os demais Poderes, seja
o Legislativo, seja o Juriciário, têm o direito
não s6 de pedir, mas de exigir os dados. Isso
nos dá a impressão de que o Governo está
confundindo enxugamento da máquina admi
nistrativa do Estado com a sua desestrutu
ração.

Quando vieram a Medida Provis6ria n' 168
e tantas outras, o Poder Executivo deveria

ter tido um mínimo de respeito para com
o Poder Legislativo. Deveria ter encaminha
do de imediato os dados do Banco Central
sobre as questões que afetavam a economia,
eis que as medidas provis6rias procuravam
reordenar o processo econômico do País. Ne
gar-se a fornecer dados reclamados pelo Po
der Legislativo é um ato de soberba, de pre
potência, que precisa ser corrigido o mais
rápidamente possível.

É preciso haver consciência clara do Presi
dente da República no sentido de que está
na hora de governar o Brasil e não de ser
dono da Nação.

Temos uma Lei Orçamentária, Sr. Presi
dente. Um orçamento dá um leque visual do
que deve ser feito para administrar e governar
o País. Parece, na prática, que o Governo
ainda não tomou conhecimento da existência
de um orçamento para o ano de 1990.

O SR. FÁBIO FELDMANN (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
estou requerendo seja concedido, nos termos
dos arts. 115 e 117, do Regimento Interno
desta Casa, voto de louvor à Rede Manchete
de Televisão pela apresentação da novela
"fantanal". Considero a contribuição desta
novela fundamental para a conscientização
pública, no que se refere à preservação do
meio ambiente, conforme dispõe o texto
constitucional.

Durante os trabalhos da Assembléia Na
cional Constituinte, fizemos várias audiências
públicas. A primeira delas foi na Usina Nu
clear de Angra dos Reis, e a segunda, no
Pantanal. Ali estivemos com vários Parla
mentares, inclusive com o Deputado Ruy Ne
dei, quando detectamos uma série de proble
mas em relação àquela importante área do
Brasil, considerada hoje patrimônio nacio
nal.

E a Rede Manchete de Televisão - agora
-na minha opinião com muita oportunidade
e conveniência faz uma novela que expõe os
problemas daquela região, levando essa te
mática a toda a sociedade brasileira. Ela está
fazendo o que a Constituição manda no art.
225, ou seja, que incumbe ao Poder Público
preservar o meio ambiente e promover a edu
cação ambiental em todos os níveis, formal
e informal. Enquanto a Câmara Federal, até
o momento, não estabeleceu programa algum
de educação formal, a Rede Manchete está
fazendo educação informal em relação ao
meio ambiente. Isso é fundamental. Milhões
de pessoas hoje estão tomando consicência
da importância daquela região, de preservá
la.

Por isso, Sr. Presidente, acho justificável
seja dado um voto de louvor à Rede Man
chete de Televisão por esse trabalho pionei
ro, mostrando que a emissora exerce uma
função pública da maior relevância.

O SR. LUIZ VIANA NETO (PMDB 
BA. Pronuncia 9 seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr'S e Srs, Deputados, faz um ano
que assumiu o Governo da Bahia o Sr. Nilo

. Coelho..Ano fecundo para a administração
pública do meu Estado, que, por isso mesmo,
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não desejo deixar sem registros nos Anais
desta Casa.

Ao ressaltar o êxito do primeiro ano do
Governo Nilo Coelho, não pretendo dizer
ter sido um período de águas remansosas.
Muito ao contrário, o Governo baiano teve
de enfrentar o mar revolto da retaliação que
o Governo Federal, por motivos menores,
decidiu impor à Bahia e aos baianos.

Mas, não obstante os ventos adversos, o
Governo Nilo Coelho, graças à sua objeti
vidade e determinação, pode celebrar seu pri
meiro aniversário com uma quadra altamente
positiva para a melhoria das condições de
vida dos seus conterrâneos.

Quadra positiva' que, no meu entendimen
to, resultou do fato de ter tido o Governador
a lúcida consciência de que o primeiro e maior
dever de quem governa um Estado é gover
ná-lo, é fazer do governo instrumento priori
tário e permanente na busca de solução dos
problemas dos seus governadores. Só .assim
estes aplaudirão a ação do governante esta
dual, que, assinale-se, não tem o direito de
perder-se em atividade missionária, indife
rente ao curto tempo de mandato e alheio
às aflições dos seus conterrâneos. Felizmen
te, o Governador Nilo Coelho, com seu ins
tinto progrmático de quem aprendeu no ser
tão ser urgente minimizar as aflições das po
pulações mais carentes, tem proclamado ter
pressa em atender aos anseios e às necessi
dades dos baianos.

Também, como homem do interior, desde
cedo aprendeu que não são as grandes obras
as de maior alcance social, aquelas que efeti
vamente representam melhoria das condições
de vida das comunidades.

E, de fato, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
quem desconhece a utilidade social das agua
das, dos chafarizes, dos matadouros, dos pe
quenos centros de abastecimento, da modes
ta recuperação de escolas, do aparelhamento
dos postos de saúde, das estradas vicinais,
dos lotes urbanizados? E, mercê destas pe
quenas grandes obras que hoje na Bahia se
contam aos milhares, o Governo baiano pode
orgulhosamente proclamar que, na vasta ex
tensão territorial DO Estado da Bahia, não
há um só Município que já não tenha tido,
esteja tendo ou não esteja prestes a ter a
presença benemérita da administração esta
dual.

De outra parte, Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, também não faltou ao Governador Ni
lo Coelho a consciência de que governar é
definir prioridade. Por isso mesmo, desde o
primeiro dia da atual administração baiana
foi claramente explicitado que para setores
de energia e transporte convergiria a maior
fatia dos investimentos públicos. E, assim,
vasta e promissoras regiões da Bahia, que
ao se aproximar o fim do século XX ainda
não desfrutavam de energia elétrica, afinal
estão dispondo ou irão em breve dispor desse
fundamental instrumento de prosperidade e
bem-estar. Na área dos transportes, mais de
mil quilômetros de estradas estão sendo asfal
tadas, outro tanto recuperadas, e extensão
ainda maior de estradas vicinais estão sendo

abertas, integrando férteis áreas ao desenvol
vimento e ao progresso.

Prova, Sr. Presidente, Srs. Deputados, do
acerto da ação administrativa do Governo
é que já produz ela frutos políticos, corno,
aliás, é normal nas democracias, notadamen
te para nós, do PMDB baiano. Nós, SI. Presi
dente, Srs. Deputados, que antevíamos com
apreensão e pessimismo as eleições deste
ano, hoje, saradas frustrações e dissipadas
dubiedades, marchamos de cabeça erguida,
confiantes e otimistas, para o pleito de 3 de
outubro.

Por todos estes motivos, SI. Presidente,
Sr~ e Srs. Deputados, não quis eu me furtar
de vir à tribuna para registrar e aplaudir o
transcurso do primeiro aniversário de tão efi
ciente, austera e empreendedora administra
ção, como tem sido o Governo Nilo Coelho.

o SR. JAYME PALIARIN (PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, ontem, o programa
"Globo Repórter", realizado pela TV Globo,
apresentou mais uma reportagem contra o
culto evangélico pentecostal.

Nesta oportunidade, quero lavrar meu pro
testo contra a Rede Globo de Televisão, que
faz discriminação na sua programação a todo
e qualquer programa religioso que não seja
da Igreja Católica Apostólica Romana. a
emissora transmite quase uma hora de pro
grama da Igreja Católica Romana aos domin
gos, mas não permite que o protestante rea
lize programa na sua emissora, ainda que pa
gue muito caro.

Na Bíblia, em São Marcos, 16, 15, está
escrito:

"E disse-lhes: "Ide por todo o mundo
e pregai o Evangelho a toda criatura. 16

Quem crer e for batizado, será salvo,
mas quem não crer, será condenadoY
Estes milagres acompanharão os que
crerem: expulsarão os demônios em meu
nome, falarão novas línguas, IH manusea
rão serpentes e, se beberem algum vene
no mortal, não lhes fará mal; imporão
as mas aos enfermos, e eles ficarão cura
dos."

Esta é uma ordem imperativa de Cristo.
Se há pastores realizando cultos, obedecendo
a esta ordem, eles estão respeitando a Carta
Magna cristã, a Bíblia Sagrada.

Votamos uma Constituição em que não po
de haver discriminação religiosa. Vemos ago
ra emissoras de televisão, por acharem que
as igrejas evangélicas estão crescendo demais
- e esta é uma oportunidade de levar ao
ar reportagem sbbre elas, porque dá Ibope
- quem sabe manipulando dados ou fazendo
truques de montagem para desmoralizar os
pastores evangélicos.

Sabem V. Ex" perfeitamente que em todas
as religiões existem os que são bons 'e alguns
que não o são; existem padres que são bons
e padres ruins, pastores bons e alguns que
não o são. Mas a verdade é que, quando
um pastor escorrega ou cai, ele é excluído
da Igreja Evangélica; porém quando acon-

tece o mesmo com um padre, ele continua
na Igreja Católica.

Ocorre, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
que sabemos de cor e salteado o fundo da
Igreja Católica Romana, e sabemos que atrás
dessas programações há o mando, alguém
que é "cobra criada" e que mandou fazer
isso. Então, queremos deixar nosso protesto.

Estamos solidários com às igrejas evangé
licas e os pastorés pentecostais. Que conti
nuem a pregar e cumprir a palavra de Deus,
especialmente que citei anteriormente em
Marcos, 15.

Quanto mais surgirem as perseguições con
tra os pastores, contra os evangélicos pente
costais, esta obra ou esta Igreja mais crescerá,
porque é necessário que a palavra de Deus
seja pregada.

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

O SR. JOSÉ EGREJA (PTB - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr'S e Srs. Deputados, a falta de informa
ções precisas a respeito dos estoques governa
mentais de alimentos vêm gerando, há algum
tempo, um clima desfavorável não só entre
a população como também entre os técnicos
do setor, que não dispõem de dados seguros
a respeito da realidade brasileira neste capí
tulo específico.

Essa situação, que sem sombra de dúvida,
é extremamente delicada, necessita de uma
solução urgente por parte do Governo, a fim
de que um grave problema, que vem crescen
do em proporções assustadoras, seja imedia
tamente sanado.

Em decorrência do descontrole a que foi
condenada a Administração Pública durante
o governo que antecedeu a gestão Collor de
Mello, os organismos do Ministério da Agri
cultura diretamente responsáveis pelo con
trole dos estoques de alimentos não tiveram
condições de desenvolver um trabalho pre
ciso de levantamento e controle desses esto
ques em poder do Governo.

Essa realidade redundou, como não pode
ria deixar de acontecer, na indisponibilidade
de informações atualizadas, fato que confi
gura um absurdo, para se dizer o mínimo,
e que gera, por gravidade, uma situação inde
sejada por todos aqueles que estão trabalhan
do pela reestruturação do País.

AfillaL nobres colegas, a carência quase
total do dados concretos quanto aos estoques
de alimentos do Governo vem-se prestando
à dívulgação de notícias dos maís variados
tons que variam do enfoque atrelado à reali
dade até boatos pessimistas destinados a pos
sibilitar ações com vistas ao lucro fácil para
aqueles que costumeiramente se aproveitam
das dificuldades do povo brasileiro.

É evidente que essa situação não pode mais
perdurar. O governo necessita, em breve es
paço de tempo, conhecer de maneira precisa
a sua própria realidade, a fim de pôr um fim
às especulações que vêm crescendo em pro
porção assustadora, tanto no meio rural como
entre a socíedade brasileira como um todo.

Essa resposta, que necessita vir à tona ime
diatamente, é imprescindível para que o -cli-
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ma de alarmismo hoje existente no País se
dissipe, já que, segundo informações que te
riam sido transmitidas recentemente ao Presi
dente Fernando Collor de Mello por entida
des não governamentais, o Brasil teria perdi
do, na última safra, cerca de dois bilhões de
dólares com evasão de grãos por falta de ar
mazéns adequados.

Não bastasse esse panorama sombrio que
preocupa a todos nós indistintamente, notí
cias alarmistas transmitidas aos altos escalões
da República informam também que o Brasil
não disporia de qualquer estoque de alimen
tos estratégicos para enfrentar quebras de sa
fra.

É evidente, Sr. Presidente e Srs. Deputa
dos, que semelhantes informações configu
ram um absurdo. Não quero contudo, mini
mizar a crítica situação em que se encontra
o setor de armazenamento, que vive, há al
gum tempo, uma grave crise, cujo perfil tem
de ser traçado de maneira correta, a fim de
que aproveitadores sempre atentos às dificul
dades conjunturais do setor agrícola sejam,
impedidos de auferir lucros fáceis que impli
carão, fatalmente, prejuízos para os cofres
públicos.

Nobres colegas, em que pese aos conhe
cidos problemas de armazenamento que afli
gem a Nação, os dados hoje em poder do
Ministro da Agricultura revelam que os esto
ques de arroz, milho, algodão, sorgo, farinha
de mandioca e trigo, do ponto de vista contá
bil, totalizavam ao último dia quatro oito mi
lhões quatrocentos e noventa e três mil tone
ladas. Esse total, entretanto, independente
de representar uma quantidade apreciável de
alimentos de primeira necessidade, configura
uma quase ficção, pois os estoque contro
lados pela Companhia Nacional de Abaste
cimento não refletem a realidade em virtude
de serem contábeis, o que inviabiliza qual
quer avaljação; por mais pálida que seja, de
quebra por perda de qualidade ou desvio de
produção.

Como o País convive endemicamente com
a falta absoluta de trabalhos técnicos que in
diquem as perdas por armazenamento, com
a Companhia Nacional de Armazenamento
adotando o índice de 0,3% ao mês para todos
os produtos agrícolas, torna-se imprescindí
vel que o Governo garanta plenas condições
ao Minsitério da Agricultura para que a Com
panhia Nacional de Abastecimento possa
controlar o estoque brasileiro de produtos
estratégicos. Tal necessidade, nobres cole
gas, é urgente, porque o Governo não mais
pode contar com uma avaliação precisa ape
nas do estoque de trigo, o que é possível
em virtude da boa estrutura de armazena
mento, concentrada na orla marítima ou em
regiões tradicionais de produção, fato que
garante um menor risco de perda quando
comparada com os outros produtos adqui
ridos pela política de preços mínimos.

É inadiável que a administração federal,
portanto, lance suas vistas para esse grave
problema, uma vez que os estoques agora
em poder da recém-criada Companhia Nacio
nal de Abastecimento são provenientes, prin-

cipalmente, de compras realizadas nas re
giões de expansão de fronteira agrícola, onde
existe deficiência na infra-estrutura de arma
zenamento e secagem.

Caso o Governo protele uma ação eficaz
e exemplar em relação ao crítico problema
que compromete profundamente o armaze
namento e o controle dos alimentos estraté
gicos, estará, por vias transversas, tornan
do-se cúmplice, ainda que assim não deseje,
das ações sempre eficazes, porém altamente
lesivas aos interesses nacionais, dos malicio
sos plantadores do pessimismo que, há longos
anos, conspiram contra o sistema agrícola
brasileiro, os produtores rurais e a imensa
massa de trabalhadores que garantem, a cada
dia, com imensos sacrifícios, a subsistência
do povo deste País.

A agricultura brasileira espera que o Go
verno deflagre já uma estratégia para reverter
esse sombrio panorama! Para isso o Governo
tem a estrutura mínima necessária e, feliz
mente, conta com um competente e abne
gado Ministro da Agricultura.

Era o que tinha a dizer.

O SR, CÉLIO DE CASTRO (PSB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, as autoridades econô
micas do Governo anunciam hoje o índice
de correção do salário mínimo, isto é, o da
inflação correspondente ao mês passado. O
índice de 3,29% não retrata a realidade da
vida econômica do País. Basta um cálculo
mais elementar para verificarmos que volta
mos à velhas práticas dos regimes totalitários
de manipulação dos índices inflacionários.
Do mês passado, por exemplo, foi retirado,
entre outros, aquele correspondente ao ves
tuário. Na verdade, o salário mínimo, com
a correção de 3,29%, passará para Cr$
3.706,00. Sr. Presidente, isso é um escárnio
com a classe trabalhadora.

Não param aí as contradições do atual Go
verno. Na mesma medida em que anuncia
a disposição de lutar pelos desfavorecidos,
os descamisados, no seu dizer, o Governo,
através da ação de seus Líderes, na reunião
das Lideranças, impede que se coloque na
pauta, em regime de prioridade de discussão
neste plenário, projetos de magnitude, como
o da Lei Orgânica de Saúde, o de benefícios
e custeio da Previdência Social e o da Assis
tência Social.

Não é só isto, Sr. Presidente. Hoje, em
votação na Comissão de Finanças e Tribu
tação desta Casa, o projeto relacionado com
a Previdência Social foi terrível e perversa
mente mutilado. Conquistas que a Comissão
de Seguridade Social e Família, atendendo
às justas reivindicações dos trabalhadores, as
segurou no texto do projeto foram retiradas,
penalizando durante os aposentados. Não há,
apó~ a votação de hoje na Comissão de Finan
ças, como se corrigir e se atualizar as aposen
tadorias, que dependerão do caixa da Previ
dência Social e não mais, como rezava o pro
jeto incial e a Constituição, equiparadas aos
vencimetos do pessoal da ativa. Está havendo
uma penalização progressiva da classe traba
lhadora, que é preciso ser denunciada clara-

mente, 'para se desmascarar a farsa do Go
verno.

O SR. ITURIVAL NASCIMENTO (PMDB
- GO. Pronuncia o seguinte discurso.) 
Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados, Luiz
Carlos Bordoni, jornalista, mentiroso, irres
ponsável, terá de, engolir suas mentiras ou
ir para a cadeia.

Recentemente, apelamos â Polícia Federal
e ao Ministério da Justiça no sentido da apu
ração de crime ocorrido em nosso Estado,
na cidade de Rio Verde, de que foram vítimas
um Juiz de Direito e um Vereador do PMDB;
delito até hoje considerado insolúvel, talvez
porque sua apuração não sirva aos que, fin
gindo defender a memória dos assassinados
outra coisa não fazem do que servir-se da
inoperância da Justiça para denegrir a reputa
ção política dos mais interessados na elucida
ção do fato delituoso.

Agora, Sr. Presidente, o último número
do jornal, Gazeta Popular, editado em Goiâ
nia e dirigido por um amigo pessoal, o jorna
lista Loriá Dionísio, seu editor-geral, divulga
notas do Sr. Luiz Carlos Bordoni, prejudi
ciais não apenas à nossa reputação política,
mas ao bom nome desse prestiogioso órgão
da imprensa goiana, nos seguintes termos:

"Recadinho curto encontrado na mi
nha secretária: os irmãos Nascimento
(Iron e Iturival) terão dissabores em dias
futuros não muito distantes. Há indícios
de envolvimento de ambos no assassi
nato do Juiz de Rio Verde, Manoel Leite
Barbosa."

Indagamos: quem apura indícios criminais
senão a Justiça, por denunciação da Promo
toria Pública, mediante quexa ou apuração
promovida pela Polícia?

Jamais, no caso do assassinato do Juiz de
Rio Verde, tivemos o nosso nome envolvido
em "campanhas" policiais, segundo a gíria
desse jornalista, nem tampouco fomos sequer
indiciados, nem muito menos imputados na
Justiça Criminal.

Estamos sendo acusados de um crime e,
como isso configura calúnia, segundo o Códi
go Penal, por absoluta improcedência da acu
sação, já entregamos o caso a um advogado,
para punir esse detrator vulgar.

Mas esse indivíduo divulga outra nota, di
zendo:

"O Deputado Wagner Nascimento, da
chapa Santillo, votou na chapa Iris, tal
como Iron e Iturival, trair deve ser coisa
de nascimento."

Esse irresponsável deve apreciar o sadismo
de, para perpetrar um trocadinho, atingir a
honra política dos outros.

Eu e meu irmão realmente votamos em
Iris Resende, enquanto o Deputado Wagner
Nascimento proclamou, publicamente, o seu
voto favorável à chapa do Governador Hen
rique Santillo.

Restaurada a verdade, temos a certeza de
que a Gazeta Popular, fiel à decência jorna
lística e ao direito de resposta, divulgará essa
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nossa defesa contra um caluniador a serviço
ou a soldo dos nossos adversários políticos.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
S!"" e Srs. Deputados, intranqüila, insegura

.e com medo é está a população brasileira
diante das atitudes do Governo em relação
à vida do homem simples.

Para comprovar esa assetiva, cito laguns
casos que acontecerâm nos últimos dois me
ses. O primeiro, a remessa ao Congresso Na
cional da medida provisória que criava legis
lação penal. Sabemos que nada há de mais
perigoso e mais desaconselhável- felizmen
te, o governo a revogou - do que se criar

\medida penal sem lei anterior que defina algo
como crime. Posteriormente, aconteceu a
mesma coisa em relação aos aposentados. Fi
las imensas em todo o País, uma vez que
a tranformação de cruzados em cruzeiros teve
seu prazo diminuído. Com relação ao Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço, parece
até brincadeira. Já o modificaram mais de
seis veze.s, chegando ao ponto de nem o de
sempregado poder sacá-lo, como se o fundo
fosse de insegurança e não de garantia. Che
gamos ao cúmulo de, anteontem, o Governo
Federal estipular um novo imposto, contra
riando o princípio da anualidade, incidente
sobre a transferência de titularidade de cruza
dos novos destinados ao pagamento do Im
posto de Renda. Várias pessoas que já ha
viam efetuado pagamento foram ontem sur
preendidos com revogação da medida e o re
cuo do Governo Federal.

Estamos aqui falando disso não para criti
car ou para denunciar, mas, principalmente,
para mostrar que todos desejamos o sucesso
do Plano Econômico. Mas para que ele dê
certo é fundamental a credibilidade da popu
lação nas atitudes do Governo. E essa con
fiança está sendo corroída pela insegurança
do povo, como frisei no início do meu pro-
nunciamento. .

Estamos perplexos com a visão, muitas ve
zes, autoritária e auto-suficiente da.equipe
econômica, que está a interferir na vida do
cidadão como se esse não fosse sujeito a emo
ções, a situações de estresse, que precisam
ser resolvidas para sua vida do dia-a-dia.

Sr. Presidente, estamos profundamente
aporeensivos com os problemas econômicos
e sociais, mas queremos registrar nossa preo
cupação maior com relação à permanente es
calada de atos praticados pelo E~ecutivo,que
ferem o ordenamento jurídico. E preciso que
estes atos sejam coibidos e denunciados com
toda veemência. Vários equívocos insanáveis
foram cometidos e todos eles nos preocupam.
Não existe democracia sem o reconhecimento
do ordenamento jurídico como fator princi
p~1 da estabilidade do regime das liberdades.

O SR. JORGE UEQUED (PSDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, a Comissão de Finan:.
ças e Tributação da Câmara·dos Deputados.
ao aprovar, hoje, parecer do nobre Deputado
Bezerra Coelho, está reintroduzindo nas rela-

ções da Previdência Social com os aposen
tados brasileiros o mesmo sistema implan
tado no Governo Figueiredo. pelo Ministro
da Previdência e Assistência Social Jair Soa
res. Vai começar tudo novamente.

A cada reajuste, os aposentadoS e pensio
nistas brasileiros perderão de 6 a 8% de seu
poder aquisitivo e, ao longo de 3 a 4 anos,
terão defasados cerca de 40 a 50% de sua
capacidade aquisitiva. É uma violência muito
grande, uma insensibilidade, uma irresponsa
bilidade social o que está sendo praticado
pelo Governo Collor.

Quero alertar os Deputados que aprecia
rão essa matéria no plenário da Câmara dos
Deputados, na semana vindoura, que não
adianta servir ao Governo e contrariar os in
teresses da Nação, não adianta agradar ao
Governo na hora da distribuição dos cargos
à custa da miséria, do sacrifício, da espoliação
de aposentados e pensionistas brasileiros.

Quero deixar um alerta: a partir da próxi
ma semana, as associações de aposentados
e pensionistas, em todo o Brasil, vão mostrar
quem fazia um discurso a favor dos aposen
tados no Governo Sarney e agora o trocou.
Quem, na verdade, está defendendo os inte
resses da Nação e quem está interessado em
cargos que o Presidente Fernando Collor co
meça a distribuir na próxima semana.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PDT
PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - SI.
Presidente, Sf'" e Srs. Deputados, nesta opor
tunidade, desejo solidarizar-me com as dire
torias da Casa de Pernambuco e da Sucursal
do Diário de Pernambuco, nas pessoas dos
jornalistas Cyl Gallindo e Magno Martins.
pela feliz iniciativa de juntar hoje, na mansão
do companheiro João Feijão, no Lago Norte,
a colônia de Pernambuco, numa noite de con
fraternização e festa.

Animarão o encontro o trio de violeiros
e repentistas Sebastião Dias. Rogério Mene
zes e João Paraibano; o encicolpédico da poe
sia matuta Diomédio Lima e Janailson de
Carnaiba, o melhor sanfoneiro pernambuca
no.

Esses valores naturais do Pajeú vêm acom
panhados de líderes culturais e políticos da
região sertaneja e aqui vão abraçar os per
nambucanos de todos os recantos do Estado.

Este, Srs. Deputados, o registro que faço.
inclusive reiterando os convites aos colegas
de Pernambuco.

O SR. SAMIR ACHÔA (PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - SI. Presidente,
Srs. Deputados, em primeiro lugar, quero
protestar contra o brutal aumento dos preços
das refeições servidas aos funcionários nesta
Casa. Esse aumento brutal, de 100%, ajuda,
sem que o Congresso o mereça, a alimentar
a tentativa de desmoralização do Legislativo,
pojs os preços deveriam estar congelados e
estáveis para o ser humano, a alimentação,
prejudicando pnncipalmente os funcionários
mais humíldes da Casa.

Sr. Presidente, é bem verdade que o Presi
dente Collor reiterou várias vezes que todos
os erros e acertos de seu Governo seriam

de sua responsabilidade. Acho que os arrou
bos fazem parte de sua personalidade; mas
numa análise mais fria, sem que queiramos,
por interesse, agradar ao Presidente da Repú
blica, esses arroubos muitas vezes conduzem
a inverdades corno a que vivemos hoje.

Não houve na história do Brasil até hoje,
e não acredito que tenha havido sequer na
história da humanidade. confusão generali
zada em matéria jurídica maior do que a esta
belecida em nosso País. Faz-me lembrar uma
fábrica; no caso, uma fábrica de leis, com
várias filiais, onde cada gerente tem autono
mia para determinar filosofias e políticas. Ins
talaram no Brasil uma fábrica de leis - e
de leis malfeitas, mal-elaboradas, mal-aca
badas, sem sentido.

Não quero atribuir - apesar de o Presi
dente haver tomado a si essa atribuição 
ao Presidente da República a responsabili
dade por isso, porque é evidente que existem
assessores, Ministros, Secretários, alguém
mais que responsável pela confusão reinante.
Está na hora de o Presidente da República
nomear aqueles que praticam essas arbitra
riedades, propiciando essa confusão e essa
desmoralização. Se é verdade que torcemos
por que o plano dê certo e o Presidente faça
um grande governo, não menos verdade é
que o Plano Collor está sendo desmoralizado
justamente pela falta de sustentação legal e
jurídica. Está virando - desculpem-me pelo
uso do termo - palhaçada a situação jurídica
no País. Esta fábrica de leis tem de fechar
suas portas para balanço. Ela tem de dar fé
rias coletivas para que se implante uma nova
filosofia. É o apelo que faço ao SI. Presidente
da República: pare de editar normas.

Tenho uma sugestão, Sr. Presidente, que
uma portaria, um ato, uma resolução tenha
pelos menos a vacatio legis de cinco dias, para
que não entre em vigor da forma abrupta
como está ocorrendo com esses atos, resolu
ções, portarias e até medidas provisórias. Os
Poderes estão sendo desmoralizados. O Judi
ciários, porque se lhe atribui estar sendo
omisso, o que não é real, porque só agiria
neste caso se provocado; o Legislativo, que
culpa nenhuma tem, porque não elaborou
essas medidas tão absurdas que estão sendo
editadas no Brasil; e o Executivo, por partir
dele as medidas, excetuando sem nenhum fa
vor, a pessoa do Presidente da República,
que confiou nos seus auxiliares. Mas adver
tido como está sendo, pela opinião pública,
pelo Congresso Nacional e pel()~ juristas do
País, acredito que o Presidente deva tomar,
imediatamente, providências para não des
moralizar ainda mais a desmoralizada situa
ção jurídica do nosso País.

Outro assunto, SI. Presidente, procurando
minimizar os efeitos catastróficos do Plano
Brasil Novo sobre a construção civil, acabei
de enviar três telex dirigidos, respectivamen
te, ao Exm" Sr. Presidente da República, à
Exm' Sr' Ministra da Economia e à Exm'
Sr' Ministra da Ação Social, solicitando-lhes
a liberação de recursos para a construção de
casas populares, a fim de evitar o desemprego
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em massa ao setor, pela absoluta falta de
numerário.

Aliás, a torneira da barragem de dinehiro
do Banco Central deve começar a irrigar, com
urgência, os setores produtivos da nossa eco
nomia, sob pena de encontrarmos em um pro
cesso de recessão, sem volta, colocando em
risco a eficácia do plano econômico do Go
verno.

Edmir Costa, diretor do Sindicato dos Tra
balhadores da Indústria da Construção Civil
do Recife, dizia, em entrevista à revista Veja
desta semana: "Na segunda-feita passada, fo
mos procurados por vinte trabalhadores que
se diziam demitidos. Na terça, por sessenta.
Na quarta, por duzentos, quando a coisa che
gou a esse ponto, tivemos certeza de que esta
va havendo demissões em massa".

Compartilha'da mesma opinião o Sr. Fran
cisco Lopes Neto, diretor da Desim, Desen
volvimento Imobiliário, holding de quinze
empresas no ramo. Para ele, mais de cem
mil trabalhadores da construção civil poderão
perder o emprego no Estado de São Paulo.

São os primeiros sintomas de que a econo-·
mia resvala para uma recessão, cujos efeitos
são imprevisíveis.

Todos assistimos à parada da economia
brasileira na semana passada: não se vendeu,
.não se produziu e as demissões pipocaram
por todo o País.

Porém, ap6s o primeiro susto, a economia
·recomeçou a funcionar, graças à venda dos
estoques pelas empresas. Entretanto, se o
Governo não injetar, com urgência, recursos
na área produtiva, a produção será lenta, pro
vocando demissões, o que achatará os salá
rios, diminuindo os negócios e a oferta de
produtos para o consumo.

Abre-se, pois, o caminho da recessão.
Foi a fim de evitar que isto aconteça, que

solicitei a liberação imediata de recursos para
a área da construção civil, sem dúvida um
dos setores mais prejudicados pela emissão
do plano econômico.

Fica, assim, consignado este nosso apelo
em prol da construção civil e de todos os
setores produtivos responsáveis pela seguran
ça e bem-estar de milhares de brasileiros. 
Deputado Samir Achôa:

O SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO
(PRP - SP. Pronuncia o seguinte discurso.)
-Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, sin
ceramente, estamos perplexos com o amado
rismo das decisões produzidas pelos escalões
mais altos da hierarquia do governo em tão
curto espaço de tempo, quando ele nem bem
acaba de completar ·dois meses de vida e já
podernos relacionar graves incorreções, tanto
do ponto de vista econômü;o quanto do ponto
de vista jurídico, fatos inconcebíveis e que
precisam ser rapidamente removidos, para
que se evitem danos maiores ao processo
constitucional em curso, bem como o cami
nhar de nossa democracia, ainda exposta a
inúmeros perigos decorrentes da profunda
crise econômica em que todos estamos mer
gulhados.

A aplicação de um imposto de 20% sobre·
a conversão de cruzados novos para cruzeiros

e a instituição do Imposto de Operação Fi
nanceira sobre todas as operações de crédito
e, mais, a absurda decisão de reduzir os salá
rios do funcionalismo público revelam o total
despreparo dos economistas oficiais no co
mando da economia brasileira, bem como o
desprezo completo pelas c0nseqüências de
seus atos na vida dos cidadãos. Impressio
na-nos a todos tamanha insensibilidade. E,
pior, pouco estã,o ligando os economistas ofi
ciais para o caráter inconstitucional de· suas
sugestões.

A lei, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
é clara ao proibir a instituição de determinado
imposto e a sua cobrança imediata, podendo
fazê-lo somente - e mesmo assim com apro
vação prévia do Congresso - no ano ante
rior.

Quanto à decisão de reduzir salários dos
servidores, a Constituição, em seu art. 69,

item VI, determina "irredutibilidade do salá
rio, salvo o disposto em convenção ou acordo
coletivo", e não é isso que está em discussão
para servir de base a uma decisão tão autori
tária que, felizmente, foi barrada a tempo
pelo Presidente da Repúbalica, sem, contu
do, evitar o seu perigoso desgaste e mesmo
um vexame vergonhoso.

O Ministro da Justiça,.Sr. Presidente, Sr~

e Srs. Deputados, 'que hoje 1l!esmo, nas pági
nas do Correio Braziliense, diz-se muito pres
tigiado pelo Presidente por estar na coorde
nação geral do Governo, no sentido de evitar
que decisões tão aberrantes como as que aca
bam de ser revogadas venham a público, pa
rece não ter tomado conhecimento de tão
preocupantes medidas para a integridade do
governo a que pertence. Se tivesse tomado
ciência cremos, não deixaria que o primeiro
mandatário, da república passasse por mais
um vexame.

A pressa, Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu
tados é inimiga da perfeição. e o excesso de
pressa para ver alcançadq o mais rapidamente
possível o objetivo maior - aliás, o de todos
nós, o de combater a inflação ~ tem permi
tido a ocorrência de erros graves do ponto
de vista constitucional. Recentemente, pude
mos assistir, entarrecidos, decisão no sentido
de proibir que trabalhadores demitidos tives
sem acesso aos seus recursos do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço. Parecia im
possível que algum governo pudesse tomar
medida desta natureza. Além de promover
demissões em massa, tanto no setor privado
quanto no público, devido às medidas de esta
bilização econômica, proibir que os demiti
dos tenham acesso ao que lhes é de direito,
garantido constitucionalmente. Outra deci
são que reputamos perigosa para o processo
democrático foi a de impedir que a justiça
reponha, de imediato, as perdas salariais re
clamadas pelos trabalhadores, s6 permitin
do-o 150 dias ap6s decisão judicial.

O perigo maior de tal decisão, Sr. Presi
dente, Sr~ e Srs. Deputados, poderá ser indu
zir a sociedade a desacreditar naquilo que
há de mais caro para ela, a Justiça, e, em
conseqüência, induzi-la a agir na ilegalidade.
O quadro de deterioração social produzido

pelo modelo de desenvolvimento concentra
dor de renda, herança dos governos antide
mocráticos, já está, por si mesmo, jogando
milhões de brasileiros na marginalidade, ex
cluindo-os totalmente do progresso social e
induzindo-os, consequentemente, à violên
cia. Se o Governo, ainda por cima, toma deci
sões que proibem apelos dos trabalhadores
à Justiça para repor o que julgam incorreto,
como a não-correção de seus salários pela
inflação não computada de abril, é evidente
que produzirá, nas consciência da sociedade,
o germe da insatisfação decorrente da des
crença naquilo que ainda resta de sagrado
para todos, a Justiça. Quando os insensíveis
economistas do Governo continuam insistin
do neste perigoso caminho da tomada de de
cisões sem antes aperceberem-se dos seus as
pectos ilegais, estamos, sem dúvida, trilhan
do o caminho do imponderável.

Por isso, Sr. Presidente, sr# e Srs. Deputa
dos, julgamos oportuno que Q Presidente da
Repúbalica, para evitar maiores desgastes à
sua autoridade e o aumento do descrédito
da sociedade em sua capacidade de condução
do Governo neste momento tão delicado de
nossa hist6ria, não s6 faça correção de rumo
na sua estratégia de ação, bem como substitua
membros de sua equipe que se mostram arre
dios à prática democrática de administrar o
País.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. ROSÁRIO CONGRO NETO (PSDB
- MS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, fi Comissão de
Economia, Indústria e Comércio realiza no
auditório Nereu Ramos, da Câmara dos De
putados, simpósio para avaliação do Plano
de Estabilização Econômica.

Hoje, representantes do setor produtivo
manifestaram, naquele auditório, a lucidez

.e a consciência do empresariado brasileiro
que deseja colocar o setor a serviço do en
grandecimento do País e conseqüente fortale
cimento da sociedade brasileira. Entretanto,
todos evidenciaram a apreensão que deixam
sobressaltados os setores conseqüentes do
País.

Não é possível que, decorridos 60 dias do
plano econômico do governo não estejam
ainda definidos os procedimentos necessários
para se alcançar o equilíbrio da economia.
O governo fez e desfez, abusou do preceito
constitucional que lhe assegura a edição de
medidas provisórias. E, nessa avalanche de
medidas, não considerou, para a edição, na
sua maioria, os requisitos da urgência e rele
vância exigidos pelo preceito constitucional.

E mais uma vez ontem, arrostando a Cons
tituição, editou medida provisória estabele
cendo a cobrança de 20%, a título de imposto
sobre operações financeiras, para transferên
cia de titularidade. Esqueceu-se de que a
Constituição consagra o princípio da anuali
dade pata cobrança de imposto no País. Ca
mo a consciência jurídica da Pátria colocou-se
de pé e contra essa edição, o governo voltpu
atrás. Ora, as investidas que a Nação vem
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recebendo não podem ficar sem nosso repú- .
dio. .

Lembro desta tribuna que o Parlamento
brasileiro está pronto para repudiar essas in
vestidas contra o povo brasileir(). Nossa
Constituição não pode ser ultrajada. Seu des
respeito constitui afronta das mais bárbaras
ao nosso povo e ao Parlamento.

Desejamos que o Governo encontre um
caminho certo. Que tenha o seu pleno êxito,
mas que sejam respeitadas as garantias indivi
duais dos cidadãos; que não se promovam
festivais de providências que deixam a todos
chocados e geram situações que tumultuam
a vida de setores que, desejando fortalecer
o País, se vêem enfraquecidos e de outros
que são colocados à beira do desemprego.

Por isso, é imperativo que seja aprovado
com urgência o projeto de lei que restringe
e régulamenta a edição de medidas provi
sórias.

o SR. LUIZ SOYER (PMDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
dar um testemunho. Conheço há muitos anos
os irmãos Iturival e Iron Nascimento. Têm
um conceito altíssimo no Estado de Goiás.

Quero, nesta hora, lamentar a atitude do
jornalista Luiz Carlos Bordano, que realmen
te deve retratar-se, porque cometeu uma in
justiça gritante contra esses dois valorosos
homens públicos de Goiás. A eles a minha
solidariedade.

Outro assunto, Sr. Presidente.
Alguns anos depois do desastre do Cé

sio-137 em Goiânia, continuam, em todo o
País, as condições precárias de vigilância con
tra o perigo atômico, apesar da morte de qua
tro e a ameaça à vida de cerca de mil goianen
ses, num espetáculo que comoveu toda a Na
ção.

Um termo de compromisso, assinado em
1987, entre o Ministério da Saúde, e do Tra
balho e a Comissão Nacional de Energia Nu
c1ear, interessadas as Secretarias de Saúde
estaduais e o Colégio Brasileiro de Radio
logia, visando a uma ação conjunta, não re
sultou em nada de prático, apesar do inte
resse da comunidade científica.

Também não se deu um passo no s.entido
do cumprimento do art. 200, VII, da Consti
tuição, nem do Decreto Presidencial n.'
81.384/78, referentes à vigilância sanitária
dos Estados e ao Ministério da Saúde, para
fiscalizar e controlar as instalações e o funcio
namento dos aparelhos de rádiodiagnóstico
e radioterapia.

Em Goiás, o serviço próprio da Secretaria
de Saúde, encarregado <Ia supervisão de
1.200 raios-x odontológicos, 450 raio-x médi
cos, 4 serviços de betaterapia, 3 serviços de
medicina nuclear, duas bombas de Cobalto
e um servilço de braquiterapia, dispõe de ape
nas um funcionário, o odontólogo Rubens
Ferreira da Silva, que, em 1988, elaborou
um projeto de cadastramento das fontes ra
dioativas em Goiás, cuja aplicação, até agora,
atingiu apenas 10% do proposto.

Deve-se assinalar, por outro lado, a exis
tência, em todo o País, de fontes clandestinas,.

enquanto, no Rio de Janeiro, 86% dos apare
lhos examinados apresentaram irregularida
des.

O Ministtrio da Saúde precisa promover,
eficazmente, o controle das fontes radioati
vas, para preservar a vida de milhões de brasi
leiros.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
O SR. SÉRGIO SPADA (PMDB - PRo

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, "os índios avá-qua
rani, assentados pela Itaipu Binacional em
uma reserva técnica de 241 hectares, às mar
gens do reservatório da hidrelétrica, estão
condenados pela fome e pelas doenças epidê
micas de que são vítimas após contato com
o homem branco".

Esta denúncia está contida numa ampla re
portagem do jornal Folha de Londrina, edi
ção de 24 de abril último. Aquilo que deveria
ser uma reserva para preservação dos derra
deiros remanescentes de uma gloriosa raça
não passa de um quadro acabrunhante de
uma favela rural a reunir cerca de 43 famílias
relegadas ao abandono, às doenças e ao inevi
tável extermínio, caso não seja adotadas me
didas urgentes e eficazes para a proteção des
ses seres humanos.

Dentre os mais de duzentos habitantes da
aledia, metade é de crianças acometidas por
venninose, desnutrição, conjuntivite, malá
ria e outras enfermidades. Apesar, de existir
um posto no local para atendimento médico,
está o mesmo desprovido de recursos, o que
o torna inteiramente inócuo.

No passado os avá-quarani possuíram cerca
de 1,5 mil hectares, vivendo com fartura da
caça, pesca e exttação de madeira numa épo
ca em que a civilização ainda não chegara
com todo o seu devastador poderio de aniqui
lação do meio ambiente. Tanto assim que,
das densas florestas primitivas à época do
descobrimento do Brasil, o Paraná hoje não
conta com mais do que 5% da correspondente
área. Com a destruição florestal a população
autóctone foi sendo reduzida e confinada a
curtos espaços. É o que acontece com esse
punhado de descendetes dos guaranís, um
dos ramos dó antigo tronco de uma grande
e numerosa raça que inspirou a grande obra
de maior de todos os compositores brasilei
ros, Carlos Gomes.

A Construção da maior Hidrelétrica do
mundo, a Itaipu, veio selar em definitivô o
trágico epílogo de uma epopéia real e cruel.
A direção da binacional, invariavelmente
pródiga em promessas não-cumpridas, deixou
de assegurar aOs silvícolas uma área de terras
aproximada da que possuíam no passado. Se
gundo testemunhos de vizinhos a essa reser
va, localizada em Santa Rosa do Ocoi, não
passa ela de 130 hectares, limitada por fazen
das de soja e por um braço de água parada
e permahente foço de mosquitos da malária.
O pouco que resta das matas os índios são
obrigados a derrubar e vender a preços avilta
dos para os que exploram seu trabalho e se
aproveitam de sua pobreza.

O engenheiro Edívio Battistelli, em artigo
publicado na mesma edição, conclama, com

a responsabilidade de Superintendente da
Funai na Região Sul, a ação conjunta de orga
nismos federais, estaduais, municipais e de
toda a sociedade para que se respeite o que
resta do ecossistema, buscando-se o equilí
brio ecológico dentro do qual o aborígene
tenha condições de sobrevivência.

Acredito. Sr. Presidente, que o primeiro
passo nesse esforço deve ser dado pela Bina
donal Itaipu, no que concerne às suas diretas
responsabilidades na expulsão da pequena
população guarani, através do alagamento de
suas terras. Ao invés de aplicar recursos fora
da esfera de suas atribuições, como tem feito
nos últimos anos, desde que o Sr. Ney Braga
imprimiu uma administração político-parti
dária no comando da binacional, a poderosa
empresa deveria cumprir suas obrigações em
relação às faronias desalojadas de seus lares
e que ainda não foram convenientemente as
sentadas, e também, do pequeno grupo dos
avá-guarani.

Fica aqui, Sr. Presidente, o meu protesto
e o meu apelo às autoridades federais para
que adotem imediatas providências em prol
da salvação dessas famílias. Em especial, diri
jO-1p.e ao Sr. Ministro da Saúde, um Parla
mentar saído desta Casa e conhecedor pro
fundo dos problemas sanitários de seu Esta
do, o Paraná, para que determine o envio
de remédios, médicos e assistentes para de
senvolver ação conjunta com a Funai naquela
região.

Era o que tinha a dizer.

O Sr. Edmilson Valentim - SI. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) 
Tem V. Ex' a palavra.

O SR. EDMILSON VALENTIM (PC do
B-RJ. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, recebemos um comunicado do Sindi
cato dos Servidores do Poder Legislativo 
Sindilegis - relativo ao recente aumento do
preço do "bandejão". Pedem-nos que protes
temos contra tal aumento.

A informação que temos é de que a Mesa
participou do aumento do preço do "bande
jão", medida que atinge os servidores mais
humildes da Casa.

Pergunto em primeiro lugar, se isso é ver·
dade. Em segundo lugar, se não estão os pre
ços congelados pelas medidas provisórias
aprovadas, contra o nosso voto. Contudo,
com relação, especificamente, ao congela
mento do "bandejão", estamos plenamente
de acordo.

Pedimos, pois, o apoio da Mesa, na inter
mediação do conflito existente entre o sindi
cato e a entidade que explora os restaurantes.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) 
Posso infonnar a V. Ex' que não há uma
autorização da Mesa. A Presidência pode tê
lo autorizado, o que não posso afinnar com
certeza. Mas, nas reuniões da Mesa, o assun
to referente ao aumento dos preços do "ban
dejão" e dos demais restaurantes desta Casa
nunca foi tratado.
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Entretanto, como V. Ex' faz esta reclama
ção da tribuna, tomaremos as providências
e, oportunamente, responderemos a V. Ex'

O SR. EDMILSON VALENTIM - Fico
muito agradecido a V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) 
Concedo a palavra ao Sr. José Moura.

O SR. JOSÉ MOURA (PFL - PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, a Lei n? 7.613, de 13
julho de 1987, concede isenção do Imposto
sobre Sobre Produtos Industrializados (IPI)
na aquisição de autom6veis de passageiros,
estabelecendo, em seu art. 19 , os beneficiários
da medida exonerativa.

Deixou-se de incluir entre eles, porém, as
pessoas jurídicas equiparadas, cuja atividade
é a de prestação de serviço público de trans
porte em veículos de aluguel, ou seja, os tá
xis.

Ao perceber o lapso, o Deputado Joaquim
Francisco apresentou ao Congresso Nacional
o Projeto de Lei n9 248, de 1987, que estende
o benefício da referida lei às pessoas que men
ciona.

Tomando a iniciativa de readaptar o proje
to do ilustre colega à nova legislação, a Lei
n" 8.000, de 13 de março de 1990, estamos
apresentando à apreciação dos nobres Pares
lei que altera a referida Lei n9 8.000. Isso
por que, conforme justificou o Deputado Joa
quim Francisco, a não-inclusão de pessoas
jurídicas ou equiparadas entre as demais bé
neficiárias, além de constituir violação do
princípio constitucional da isonomia, pune,
injustamente, milhares de pessoas que traba
lham nessa atividade, cujo custo financeiro
elevado, não reduzido exatamente porque fo
ram excluídas do benefício, determinará a
paralisação dos serviços, com os conseqüen
tes prejuízos econômicos, financeiros e so
ciais.

Na realidade, trata-se de pequenas e micro
empresas do setor, que absorvem mão-de
obra humilde e modesta de milhares de pro
fissionais, cujas famílias dependem dessa fon
te de sustento para sobreviver.

Ademais, grande é a desigualdade entre
o motorista autônomo ou uma cooperativa
de trabalho que, tendo adquirido o veículo
a preço reduzido pelo benefício fiscal, pode
cobrar preço bem menor pela corrida, e a
empresa de táxis, que paga mais que o dobro
para' adquirir o mesmo veículo, mas deverá
cobrar o mesmo valor pelo serviço. A compe
tição seria, portanto, desleal, dadas as condi
ções desiguais no mercado.

Vale considerar também as exigências fei
tas às empresas pelas leis municipais, que im
põem, por exemplo, o máximo de cinco anos
de uso para os veículos; a existência de área
mínima de SOOnt2 para estacionamento e ma
nobra dos autom6veis e de IS0m'2 de área
cqberta para escrit6rio. É exigido, também,
que toda a frota esteja em atividade no perío
do diurno e pelo menos 50% dela no período
noturno, além de obrigações sociais e tribu-
tárias. •

Enquanto isso, do motorista autônomo exi
ge-se tão-somente a manutenção do veículo
em condições de tráfego e o cumprimento
de suas obrigações tributárias.

Comparando-se essas diferenças constata
se que o desgaste e depreciação dos veículos
das empresas pelo uso excessivo e perma
nente são muito mais elevados, levando a
uma renovação muito mais rápida da frota.

Vale lembrar, por outro lado, que os usuá
rios dão preferência aos táxis de empresas,
por saberem que o controle e fiscalização dos
serviços são muito mais garantidos.

Assim, o presente projeto, além de corri
gir, como já mencionamos, uma injustiça e
falha da lei, diante do princípio da isonomia,
visa a estender um benefício a um universo
reduzido de pequenas empresas, muitas das
quais localizadas no Norte e Nordeste do
País; sob condições naturalmente adversas,
mas cuja sobrevivência garante o sustento de
inúmeras famílias.

Esperamos poder contar com a colabora
ção dos nobres Pares, no sentido do aperfei
çoamento e aprovação desse projeto de lei.

O SR. VICTOR FACCIONI (PDS - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente. Sr" e Srs. Deputados, o Imposto de
Renda, nestes últimos anos, tornou-se um
dos maiores tormentos na vida dos contri
buintes brasileiros.

Afirma-se, a cada exercício, que as declara
ções de rendimentos seriam simplificadas e
que a burocracia finalmente iria acabar. A
realidade, porém, na hora da leitura das ins
truções e do preencimento dos formulários,
indica justamente o contrário.

Neste ano, particularmente, e)Il que se
inaugura o Sistema de Bases Correntes em
declarações do Imposto de Renda e em que
toda a filosofia tributária brasileira foi sacu
dida, as dúvidas, a confusão e os problemas
são muitos e chega-se mais uma vez à conclu
são de que a burocracia não acabou.

Tanto o contribuinte que tem uma s6 fonte
de renda, como especialmente o que tem mais
do que uma e precisa enfrentar o mensalão
têm diante de si um desafiante enigma. Dian
te dessa situação, sempre me vem à lembran
ça a lenda do monstro de Tebas, da mitologia
grega, e seus enigmas: "Decifra-me ou te de
varo" , parece ser também essa a situação dos
contribuintes brasileiros diante do "leão"
brasileiro.

Pessoas habituadas a preencher sua decla
ração de rendimentos e que nunca precisaram
pedir informações, desta vez estão enfren
tando dificuldades, e sujeitam-se a passar ho
ras, com muita paciência, numa fila intermi
n~vel de contrlbuintesconfusos. Até parece,
diante de tanta complexidade, que devería
mos todos ser tributaristas.
~lém do mais, o documento é a~plo e

mUlto trabalhoso, muito mais para as vítimas
do mensalão e do carnê leão, que mesmo
tendo pago mensalmente o seu tributo, têm
que refazer todos os cálculos, anexar declara
ções de rendimentos, comprovantes dos pa
gamentos que fez mês a mês e fazer cálculos

e mais cálculos, em meio a um emaranhado
de valores, todos calculados em BTN. São
horas e horas em cima de uma papelada sem
fim, com o agravante: até hoje, dia 16 de
maio, muitos'bancos e instituições financeiras
ainda não forneceram os comprovantes ne
cessários para que se possa fechar as declara
ções. Para quem esperava um simples ajuste,
é grande a decepção e o desânimo.

Por essas razões, Sr. Presidente e Sr" e
Srs. Deputados, no intuito de simplificar a
vida do contribuinte, apresentei no dia 8 de
maio um projeto de lei que altera a forma
de cobrança do Imposto de Renda, determi
nando que ele poderá ser pago ao final do
período fiscal, com a correção monetária de
terminada em lei.

Dispõe, ainda, nossa proposta, que sempre
que a fonte pagadora não for única, o devedor
do Imposto de Renda fica obrigado a decla
rá-lo, explicitamente, para que o desconto
na fonte se enquadre na alíquota do total
percebido cada mês.

Por outro lado, quando todos os rendimen
tos do contribuinte tiverem sofrido desconto
na fonte pela alíquota máxima, fica o mesmo
clispensado de nova declaração de ajuste.

Na verdade, o chamado "mensalão" é de
corrência da inflação, que esperamos seja de
belada o quanto antes, e cria extraordinários
problemas ao contribuinte, como já expus,
que tem que enfrentar filas a cada mês 
mais uma - além das muitas que enfrenta,
para ser atendido no precário sistema bancá-
rio que nos atende nos dias de hoje. ..

Por outro lado, há casos em que os contri
buintes ficam obrigados ao pagamento m~n
sal apenas para ajuste, uma vez que têm pes
conto na fonte de cada um dos seus pagado
res. Trata-se de um tormento desnecessário,
que diminui a eficiência do trabalhador, que
se entedia em filas, e do serviço bancário,
que recolhe gratuJtamente tais tributos mi
cropulverizados. E preferível aplicar-lhes a
devida correção e deixar o pagamento mensal
apenas aos que queiram e tenham facilidade
em fazê-lo.

Outrossim, a receita já admite o pagamen
to mensal na forma que propomos, mas man
tém o contribuinte atrelado, mesmo quando
já descontou em todas as fontes pagado'ias
o seu imposto, obrigando-o a inúmeros cálcu
los, complexos suficientemente para dar mar
.gem a erros.

Por estas razões, esperamos que nossa pro
posta receba o apoio desta Casa, pois sua
aprovação certamente implicará a tão preten
dida simplificação e desburocratização da sis
temática a que estão sujeita~ as pessoas físicas
e, portanto, mais tranqüilidade para todos
os contribuintes.

O SR. OSVALDO RENDER (PDS - RS;
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados,.visitei, no final
de semana, a região que represento no Rio
Grande do Sul, e constatei que o plano econô
mico do Governo Collor é aceito praticamen
te pela totalidade da população. Faltam ape
nas alguns pequenos ajustes, como no caso
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da incidência da correção monetária de mar
ço sobre os financiamentos agrícolas. Sei, por
informações, que a matéria já se encontra
em estudo pela Ministra Zélia Cardoso de
Mello, cujo resultado se arrasta demais.

Os agricultores vivem momento de pânico.
Precisamos trazer de volta a paz e a tranqüi
lidade ao meio rural. Não é possível conti
nuarmos insensíveis aos problemas agrícolas.
Por isso, quero, mais uma vez, fazer um pedi
do veemente às autoridades econômicas, es
pecialmente à Ministra, no sentido de solu
cionar esses problemas. A correção precisa
ser diminuída, no mínimo, em 50%, pois os
produtos agrícolas tiveram apenas 41,50% de
reajuste no preço mínimo. Logo, não é possí
vel pagar urna correção de 84%.

Acredito ser compreendido nessa solicita
ção que não é só minha, mas também da
Comissão de Agricultura, que reivindica uma
solução para tão grave problema. Também
as classes representativas estão atentas e
aguardam ansiosamente uma solução. Aqui.
apenas interpreto o pensamento daqueles
que clamam e se debatem sem que seus pedi
dos sejam atendidos.

Como porta-voz dos produtores da minha
região, faço este apelo mai! uma vez, depois
de tantas e tantas intervenções sem lograr
êxito algum, esperando conseguir agora senl
sibilizar os responsáveis por tão importantel
decisão.

oSR. CÉSAR MAIA (PDT- RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - SI. Presidente,
Sr~ e Srs. Parlamentares, a Constituição Fe
deral reestruturou o processo orçamentário
ordenando-o a partir de três peças combi
n"adas no tempo: o plano plurianual, que fun
ciona como um orçamento diretor de progra
mas e investimentos; os orçamentos anuais
da administraçaõ direta, da Previdência So
cial e de Investimentos das empresas estatais,
que devem obedecer à orientação do plano
plurianual, e as diretrizes orçamentárias, que
a cada início de ano compatibilizam o plano
plurianual com os orçamentos anuais, identi
ficando as condicionantes conjunturais e as
prioridades.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias trami
tou pela primeira vez no Congresso Nacional
em 1989. Ainda sem a direção do plano plu
rianual, que somente este ano será apresen
tado, o Congresso Nacional aprovou o relató
rio do Deputado José Serra, marcado pela
austeridade e pela procura de racionalidade
e transparência.

A atual administração apresentou agora"
em abril a sua ~ei de Diretrizes Orçamen
tárias, a LDO. E a sua primeira peça orça
mentária, que, embora pela ausência de temo:
po, possa não ter ainda evidenciado por com-;
pleto a filosofia e o método do atual governo, i
já permite algumas deduções preliminares. "

O corpo geral desta nova LDO é gêmeo
da LDO de 1989. Urna primeira diferença:
está na justificada ausência dos anexos que
registram as prioridades para investimentos
e programas. Justificada pelo tempo e tam-'
bém pelo fato de que em agosto o governo:

terá que apresentar o plano plurianual, este
sim .orientador geral.

No entanto, algumas alterações relativa
mente a LDO de 1989 devem ser anotadas.
Uma parte delas se refere à própria reorien
tação da política econômica a partir das Medi
das Provisórias. Sendo assim a LDO faz refe
rência a alguns aspectos das medidas aprova
das, principalmente aqueles que dizem res
peito à ação do Estado e da administração
pública, repetindo seus compromissos gerais.
Estas são alterações lógicas e não poderiam
surpreender.

Outras mudanças retratam com nitidez
uma certa postura política do Governo. Pode
ríamos dividi-Ias em dois blocos. Em um deles
o Governo deixa translúcido o seu pouco
apreço pela Federação. Praticamente todos
os dispositivos que tratavam de discriminar
e detalhar as relações entre a União, Estados
e Municípios foram suprimidos. Mesmo
aqueles cujo objetivo era o disciplinamento
de relações importantes, como as observadas
através de convênios, e que restringia liberali
dades e abusos de Estados e Municípios, de
sapareceram. As próprias regionalizações do
gasto público previstas na Constituição Fede
ral não surgem como orientação na LDO de
1990. Ao contrário da LDO de 1989, que
exigia transparência, por exemplo, na distri
buição de recursos do programa unificado de
saúde, a LDO de 1990 suprime o dispositivo.

Praticamente, o único dispositivo especí
fico que trata de Estados e Municípios é o
relatativo ao endividamento externo. ALDO
de 1989, de forma mais frouxa, permitia o
simples pagamento dos juros da dívida ven
cida e tão-s6 o pagamento de 25% do serviço
da dívida vincenda. A LDO de 1990 repete
o previsto para a dívida vencida e aponta
para a responsabilização de Estados e Muni
cípios pelo serviço integral da dívida vincen
da: Como em 1991 a única possibilidade de
rolagem do principal da dívida vincenda esta
rá nos termos da renegociação da dívida ex
terna, e em especial nas chamadas operações
de "relending", caberia ao Governo garantir
a proporcionalidade no acesso a estas para
evitar discriminações contra este ou aquele.

O outro bloco é o que trata das próprias
relações entre o Executivo e o Legislativo.
A supressão de certos dispositivos da LDO
de 1989 mostra um descompromisso com a
transparência em relação ao Legislativo. A
LDO de 1989 tratava de não apenas definir
compromissos gerais na redução de despesas,
mas também de fixar metas quantitativas de
talhadas. Isto ocorreu por exemplo em rela
ção ao relatório bimestral de execução orça-"
mentária exigido pela Constituição Federal.
Ocorreu também, com respeito à extinção
de cargos. E, surpreendentemente, ocorreu
relativamente à obrigação do Executivo de
apresentar a listagem dos servidores públicos,
cargos e salários, ao Legislativo. Ambos os"
blocos caracterizam tendências preocupan
tes.

Fora destes blocos, deveríamos registrar'
a injustificável ausência dos títulos da dívida

agrária, básicos para o processo de reforma
agrária, na LDO de 1990.

E finalmente registrar positivamente a dis
posição do Governo de estruturar seu "caixa
único", de aprofundar a reforma fiscal e de
operar em superávit.

o SR. FRANCISCO AMARAL (PMDB
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, estou mui
to consciente da carência de recursos que
marcou o gover,no passado na área das comu
nicações. Todavia, a realidade é que muitos
brasileiros efetuaram compras legítimas, juri
dicamente perfeitas, cumpriram com sua par
te contratual, e não vêm recebendo a contra
partida por parte das empresas concessioná
rias dos serviços de telecomunicações.

A situação é de âmbito nacional, porém,
ao que consta, ainda mais grave nos centros
mais populosos, nas áreas onde a ligação de
telefones por aparelho é mais densa, nos seto
res econômicos mais ativos. Isto é, o Estado'
de São Paulo, pelas suas peculiaridades, tor
na-se a maior vítima da carência de comuni
cações.

Não se pode falar em modernidade sem
comunicações de alto nível, sem ligações ime
diatas, sem a existência de terminais, de apa
relhos telefônicos que atendam à demanda
ou pelo menos a atendam em sua maior parte.

A ausência de comunicação atinge os indi
víduos enquanto seres, enquanto cidadãos,
enquanto fatores sociais e enquanto agentes
econômicos.

É sabido que carência de telefones, e por
conseqüência seu maior preço no mercado
paralelo, agride de forma mais dura' exata
mente aqueles que têm menor capital. E as
sim as pequenas empresas devem optar entre
deixar de investir na produção para disputar
onerosamente terminais no mercado paralelo"
ou arcar com as conseqüências mercadoló
gicas de não poderem se comunicar com a
agilidade necessária com fornecedores, finan
ciadores e compradores. Trata-se, portanto,
de uma questão que atinge exatamente aquilo
que desejamos ver florescer no País: uma eco
nomia próspera com adequada distribuição
de renda.

A esses fatores soma-se o esbulho jurídico
que, queira-se ou não, foi cometido contra
os que assinaram um contrato e pagaram sua
parte dele para que lhes fosse fornecido o
equipamento e o serviço em 24 meses, que
se transformam em anos. E são numerosos.
Somente 'em uma cidade de minha região,
que não se inscreve entre as metrópoles, Var
zem Paulista, há 4 mil compradores do plano
de expansão da Telesp que, após cumprirem
sua obrigação, esperam que a empresa cum
pra a dela.

Apelo, por isso, ao Presidente da Telesp,
DI. Antônio Ignácio de Jesus, ao Ministro
da Infra-Estrutura, Ozires Silva, ao Presiden
te da República, Fernando Collor de Mello,
para que atuem no sentido de rapidamente
o setor de comunicações saldar a dívida que
tem para coni a sociedade. Trata-se de uma
questão de legitimidade jurídica, garantir a
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confiabilidade do Governo e do setor, e per
mitir maior desenvolvimento econômico e
qualidade de vida.

O SR. LÉLIO SOUZA (PMDB - RS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr" e Srs. Deputados, em sessão realizada
no último dia lO, esta Casa aprovou o projeto
de lei de minha autoria que disciplina o con
trato de corretagem imobiliária. Trata-se do
Projeto de Lei n9 3.065-B/84, cuja redação
final já deve ter sido encaminhada ao Senado
Federal, onde concluirá sua tramitação con
gressual.

Esse projeto, apresentado ainda na legisla
tura passada, compõe-se de treze artigos.
Nesse articulado define-se o contrato de cor
retagem imobiliária e são estabelecidas as
condições sob as quais deve atuar o corretor
imobiliário, no desempenho da sua relevante
participação no âmbito da intermediação dos
negócios.

DisIJõe, ainda, sobre a remuneração, ads
trita às tabelas de preços de serviços de corre
tagens homologadas pelos Conselhos Regio
nais de Corretores de Imóveis, salvo ajuste
por escrito entre as partes.

Para prevenir eventuais litígios decorrentes
da ausência de provisão legal, são definidas
com clareza todas as situações suscetíveis de
ocorrência no curso da intermediação feita
pelo corretor, com vistas à efetivação do ne
gócio ambicionado.

A par das disposições específicas, estabe
lecidas no interesse das partes e para suprimir
litígios entre elas, assegurou-se a aplicação
subsidiária do Código Civil Brasileiro e de
outras normas baixadas pelo Conselho Fede
ral de Corretores de Imóveis.

A aprovação desse projeto contempla anti
ga e justa aspiração dos corretores de imó
veis. À época de sua apresentação, há mais
de seis anos, houve a participação decisiva
de vários sindicatos de corretores de imóveis,
tais como os do Rio Grande do Sul, Rio de
Janeiro, São Paulo, Brasília, Mato Grosso,
Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia e, Ceará.

A iniciativa partiu do Sindicato dos Corre
tores de Imóveis do Rio Grande do Sul, à
época sob a Presidência do Dr. Carlos Alber
to Schmitt de Azevedo. O teor do projeto
foi objeto de discussão em reunião realizada
na Federação das Indústrias do Estado do
Rio Grande do Sul, com a participação deste
Deputado, na condição de autor.

A aprovação do Projeto de Lei nO
3.065-N84 e a sua remessa para o Senado
Federal significam a ultrapassagem de uma
importante fase do processo legislativo e a
abertura de outra etapa, agora naquela Casa
do Congresso Nacional, onde a matéria pode
rá ser decidida em càráter definitivo.

Faço o presente registro para realçar a im
portância do projeto e despertar a atenção
das partes interessadas. Toma-se imprescin
dívelo exercício de mobilização dessa organi
zada e prestigiosa categoria profissional junto
ao Senado Federal para garantir, também ali,
sua aprovação.

É fora de dúvida que o projeto, ao disci-'
plinar o contrato de .corretagem imobiliária..

assegura às partes intervenientes nas transa
ções imobiliárias melhores e mais eficazes
normas garantidoras dos seus respectivos di
reitos, eliminando recursos ao Poder Judiciá
rio, medida derradeira de que se servem pre
sentemente para suprir omissões legais.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, o Governador
Moreira Franco recentemente mobilizou to
dos os recursos da Secretaria Estadual de
Saúde, a fim de apurar a origem dos casos
fatais de meningite meningocócica registra
dos em alguns municípios do Estado.

Esta ação tinha como propósito localizar
quem estava transmitindo a doença, já que,
para o Governador, a meningite era uma
doença totalmente controlada em seu Estac

do.
A Secretária Estadual de Saúde, Maria

Manoela Alves dos Santos, garantiu, no en
tanto, que o número de crianças mortas e
de internações, no Hospital São Sebastião,
de crianças infectadas pela doença está den
tro do normal, sem nenhum motivo para se
pensar num pique epidemiológico, uma vez
que, segundo critérios internacionais, para
se admitir uma epidemia, a incidência é de
14 casos por 100 mil habitantes, e nós atingi
mos apenas 4 casos por 100 mil habitantes.

SI. Presidente, diante das falhas de diag
nóstico ocorridas recentemente no Estado do
Rio de Janeiro, que levaram à morte algumas
crianças, vale recomendar aos médicos que
fiquem em alerta para a possibilidade de exis
tência de uma grande incidência de meningite
nas regiões de pouca ventilação.

Reporto-me à matéria para ressaltar que
a falta de atenção, exames incompletos e até
mesmo a ignorância sobre os sintomas das
meningites, incluindo a meningocócica tipo
B, implicaram muitas mortes, em alguns mu
nicípios do meu Estado.

Desta forma, enquanto sobe o número de
internações e mortes em várias partes do Es
tado, as autoridades responsáveis pelo pro
cesso de imunização da doença mantém dia
15 do corrente mês como o dia inicial da cam
panha de vacinação, abrangendo dez muni
cípios do Estado. Antes tarde do que nunca.
Todavia, a Secretária justificou a demora pa
ra o início da campanha alegando que os téc
nicos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
estavam pesquisando e testando a eficácia das
vacinas cubanas.

Sr. Presidente, ao ensejo em que registro
esse momentoso evento no meu Estado, asso
cio-me a todas as comunidades municipais
que, como ovelhas mudas levadas ao mata
douro, esperaram até agora a vontade do Go
verno.

Outro caso é o da leptospirose, doença de
efeitos fatais, transmissível pelos ratos, que
está grassando de forma epidêmica na Baixa
da Fluminense, em maior proporção na cida
de de Nova Iguaçu.

O problema tende a se agravar rapidamen
te com o término do período de incubação
da moléstia, que até agora se limita a um
surto, com cinco casos já registrados no Hos-

pital Geral de Nova Iguaçu, sendo um deles
com vítima fatal.

O aparecimento da doença na Baixada Flu
minense ocorreu após as enchentes do mês
passado, quando houve vastas inundações em
quase toda a Baixada.

Sr. Presidente, a leptospirose leva à morte
cerca de pelo menos dez ,por cento das pes
soas atingidas. Sendo assim, podemos prever,
dentf(;) óe alguns dias, situação caótica, vez
que· o Hospital Geral de Nova Iguaçu conta
com apenas 284 leitos, e todos estão ocupa
dos, o que não lhe permite prestar atendi
mento adequado àquela comunidade.

Nas minhas constantes visitas ao meu Esta
do tenho recebido inúmeras queixas dos mo
radores daquela região, afirmando que as
inundações naquelas cidades são freqüentes
por falta de obras de infra-estrutura, da res
ponsabilidade dos Governos Estadual e Mu
nicipal.

Em face de uma ameaça epidêmica de lep
tospirose, que poderá ceifar a vida de muitas
pessoas em toda a Baixada Fluminense, já
que os hospitais da região não oferecem con
dições de atendimento à população em dias
normais, quero fazer um apelo às autoridades
competentes do meu Estado no sentido de
se tomarem medidas objetivas e determina
das, visando a impedir a proliferação e propa
gação do surto, com o tratamento imediato
das pessoas que já contraíram a doença, bem
como outras medidas preventivas necessá
rias.

A situação de crise dos hospitais públicos
do País é a mais crítica de todos os tempos.
O Ministro da Saúde e o Presidente da Repú
blica já estiveram visitando alguns deles, sem,
contudo, solucionar o que existe de mais gra
ve no setor.

Em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, por
exemplo, existe apenas um hospital geral pa
ra toda a região, dispondo somente de quatro
ambulâncias, com duas delas precisando ur
gentemente de reforma.

Fomos informados também que oitenta por
cento dos médicos já pediram transferêl).cia
para outras unidades do Inamps porque não
estão suportando as deficiências nas condi
ções de trabalho.

Sr. Presidente, há filas para todos os lados
e doentes em macas nos corredores e nos
pátios. Apenas três pediatras atendem a tre
zentas crianças, em oito horas, e os pacientes
que precisam de socorro urgente COlTem risco
de vida.

Os fatos lamentáveis que estão sendo vei
culados todos os dias pela imprensa nacional
mos!Iam, infelizmente, que estamos à espera
de um colapso, total se não forem tomadas
imediatamente medidas urgentes a fim de de
ter o agravamento do problema, que já se
tornou crônico no País.

Sr. Presidente, esse doloroso quadro que
é mostrado diariamente pela televisão, o qual
está mais acentuado nas capitais do nosso
Pa~s, mais do que em qualquer outra época,
eXige das autoridades competentes do Go
verno Fdderal prioridade singular no seu en
frentamento.



5114 Quinta-feira 17 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Maio de 1990

Sr. Presidente, o sistema de saúde é caótico
em todo o País, e os trabalhadores da saúde
sentem diretamente no bolso a defasagem sa
larial, que ultrapassa a casa dos 1.900%, e
estão praticamente sem condições de prestar
serviço eficiente, pois faltam medicamentos,
leitos.. ambulâncias etc. A saúde é um serviço
essencial à população, que, sem sombra de
dúvida, é a mais prejudicada.

oSR. MÁRCIO BRAGA (PDT - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, SI"" e Srs. Deputados, há cerca de um
mês, o Diretório Acadêmico Hamilton Al
meida de Souza, da Faculdade de Medicina
de Teresópolis, solicitou a atenção do Sr. Mi
nistro da Educação a propósito dos elevados
reajustes das mensalidades cobradas pela
Fundação Educacional Serra dos Órgãos 
FESO, a partir do mês de dezembro de 1988,
quando era de 31.320 cruzados novos.

Em janeiro seguinte, a atualização deveria
ocorrer com base na URP, que daria o valor
de 45 cruzados novos e 81 centavos. Contra
riando as normas em vigor, a FESO elevou
a mensalidade para 70 cruzados novos, irre
gularidade esta constatada pela Sunab, por
meio dos Autos de Infração n" 0766562 e
0766563. Apesar disso, a direção da Funda
ção manteve a cobrança indevida.

Inconformado, um grupo de alunos recor
reu ao Poder Judiciário, visando à redução
dos reajustes, mas não obteve o resultado
esperado.

Em julho de 1989, a mensalidade foi fixada
em 127 cruzados novos e 40 centavos. Em
agosto seguinte, desobedecendo determina
ções do Conselho Federal de Educação, ado
tadas após ação proposta pelo Procurador
Geral da República, a Fundação elevou-a pa
ra 382 cruzados novos.

Em dezembro de 1989, o valor cobrado
foi de 623 cruzados novos e, em janeiro de
1990, a direção do estabelecimento aumen
tou-a para 1.861 cruzados novos, novamente
burlando as normas pertinentes, que determi
navam reajuste com base na variação do IPC.

Em fevereiro, foi cobrada a quantia de 2
mil 963 cruzados novos e 10 centavos e, em
mãrço, reincidindo na d~sobediência às nor
mas legais, a direção da FESO impôs o valor
de 10 mil, 106 cruzados novos e 16 centavos,
antecipando o vencimento para o dia 5. No
dia 26 de março a Fundação baixou portaria
com data do dia 9, elevando a mensalidade
para 16 mil, 426 cruzeiros e 90 centavos e
determinando a cobrança de acréscimos le
gais a partir do dia 10.

A direção da FESO, pelo Parecer n'
347/90, do Conselho Federal de Educação,
comprovou haver recebido, em 8 de março,
autorização para cobrança dos Cr$ 16.426,90.
Ocorre, porém, que desde o dia 5 já cobrava
Cr$ 10.106,16, sem qualquer autorização da
quele Conselho.

Nos últimos quinze meses, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, de dezembro de 1988 a mar
ço de 1990, a Faculdade de Medicina de Tere
sópolis reajustou suas mensalidades em
49.378,614%, impondo um ônus que muitos

jovens não têm condições financeiras para
suportar.

Em face de irregularidades e abusos como
o denunciado pelo Diretório Acadêmico da
Faculdade de Medicina de Teresópolis, no
bres colegas, esperamos que o Ministério da
Educação e os Conselhos Federal e Estadual
de Educação tomem as medidas corretivas
e punitivas necessárias, exigindo o fiel cum
primento das disposições contidas na Medida
Provisória n' 183, de 27 de abril de 1990,
especialmente quanto à legalidade dos au
mentos praticados no período de dezembro
de 1988 até a presente data, cuja documen
tação deve ser rigorosamente analisada.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr'" e Srs. Deputados, o art. 899 da CLT con
sagrou o princípio segundo o qual os recursos
ordinários, inclusive em processos coletivos,
tinham efeito meramente devolutivo, assegu
rando-se a imediata eficácia da decisão recor
rida. O efeito suspensivo foi criado pelos mili
tares através da Lei n' 4.725/65, como mais
um instrumento da ditadura. Tal instituto so
freu pequenas modificações no Governo Sar
ney, com a edição da Lei n' 7.701188. Em
3 de julho de 1989, com a promulgação da
Lei n' 7.788/89, o efeito suspensivo foi expul
so do nosso ordenamento jurídico. Entretan
to, a MP n' 154, agora Lei n' 8.030/90 revogou
a Lei n' 7.788/89 e a Medida Provisória n"
185 à qual se pede repúdio faz nova regula
mentação deste instituto autoritário incom
patível com a vida democrática.

Os conflitos coletivos exigem célere solu
ção, restando descaracterizado o processo de
dissídio coletivo com a volta da odiosa figura
do efeito suspensivo, pois em sendo chamada
a Justiça do Trabalho, não pode sua solução
deixar de ser observada de imediato, sob pe
na de não serem resolvidos tais conflitos. A
espera até decisão final, ainda que fosse por
apenas até cinco meses, torna-se absoluta
mente inviável para as questões coletivas.

Em erudito voto exarado na Ação Direta
de Inconstitucionalidade n' 162-1 (DF), do
Supremo Tribunal Federal, onde discute a
natureza e o alcance das medidas provisórias,
o eminente Ministro Celso de Mello leciona:
"o que justifica a edição dessa espécie norma
tiva, com força de lei, ém nosso Direito Cons
titucional, é a existência de um estado de
necessidade, que impõe ao poder público a
adoção imediata de provid.ências, de caráter
legislativo, inalcançáveis, segundo as Iegras
ordinárias de legiferação, em face do próprio
perigo da demora que fatalmente decorreria
do atraso na concretização da prestação legis
lativa".

Não há, pois, razóes de ordem pública,
notadamente de relevância e urgência, que
justifiquem o receio de que o retardamento
da prestação legislativa cause grave lesão, de
difícil reparação, ao interesse público. Grave
lesão haverá se o instituto do efeito suspen
sivo for reintroduzido em nosso ordenamento
jurídico.

Em face do exposto e, observando os ter
.mos do iIÍciso I do § 1Q 40 art. ~', da Resolução

n' 1, de 1989-CN, requeiro recurso sobre a
admissibilidade da Medida Provisória n'
185/90, que "dispõe sobre a interposição de
recurso nos dissídios coletivos e a concessão
de efeito suspensivo".

O SR. EDUARPO SIQUEIRA CAMPOS
(PDC - TO. Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, a
opinião pública tocantinense, entre incrédula
e indignada, tomou conhecimento da preten
são do Governador de Goiás, Henrique San
tillo, de lançar seu irmão, Adhemar Santillo,
candidato a um mandato parlamentar pelo
PMDB do Tocantins.

A notícia causou espanto pela "ingenui
dade" do Sr. Governador de Goiás, que pare
ce ter esquecido que houve uma divisão terri
torial e política, com a criação do Estado
do Tocantins.

Perdoando o lapso do Governador de
Goiás, aproveitamos a oportunidade para
lembrar a S. Ex' que o novo Estado - criado
pela Assembléia Nacional Constituinte, co
mo resultado de uma histórica luta do seu
povo - não pretende e não tem como meta
ser quintal eleitoreiro dos que, por um motivo
ou por outro, não se habilitaram e não se
capacitaram para receber, pelo voto, a repre
sentação do povo de seu próprio Estado.

Apesar da admiração e do respeito que
temos pela figura humana do Sr. Adhemar
Santillo, não podemos deixar de registrar o
profundo equívoco político em que está en
volvida essa decisão.

O povo do Tocantins tem conhecimento
da perseguição de que está sendo vítima o
Estado, quanto à divisão patrimonial com
Goiás. Para que esta Casa tenha idéia, as
máquinas do consórcio rodoviário que ser
viam em território tocantinense foram leva
das para Goiás, recolhidas sem que uma só
continuasse a nosso serviço. O mesmo acon
teceu com os equipamentos de televisão, com
os transformadores de distribuição de energia
elétrica. Até mesmo os armamentos e muni
ções que se encontravam na região do Estado
para uso da PM foram recolhidos e devol
vidos a Goiás, quando se anunciou a criação
do Tocantins.

Portanto, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, não nos 'causa surpresa a indignação
que tomou conta da população e dos meios
políticos tocantinenses com o anúncio da "in
gênua" pretensão.

Ingenuidade, porém, não parece ser o caso
do Sr. Derval de Paiva, Presidente do PMDB
tocantinense, e do Deputado Hagaús de
Araúj071'atrocinadores dessa aventura fada
da ao fracasso.

Derrotado nas últimas eleições, o Presi
dente do PMDB local vai buscar em Goiás
um candidato que, inelegível em seu próprio
Estado, procura refúgio para as suas preten
sões eleitorais na casa alheia.

O povo tocantinense saberá rechaçar as
manobras políticas que, sabemos todos, não
têm compromisso com o destino de progresso
e desenvolvimento do nosso Estado.

Era o que tinha a dizer.
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o SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, S....' e Srs. Deputados, basta de trapalha
das! O Governo está confuso e sem rumo
na condução do plano de ajuste econômico.

As pesquisas revelam que a percepção po
pular evidencia uma contrariedade e descon
tentamento em relação ao caráter perverso,
recessivo e antipopular das medidas econô
micas. Apesar do grande aparato de comuni
cação através das emissoras de TV, a verdade
não dá mais para ser escondida e escamo
teada.

As constantes violências contra a Consti
tuição Federal, através de medidas provisó
rias, a sucessão de portarias e de revogações,
produz um clima de incerteza e insegurança
da sociedade civil.

O povo está pagando um preço muito caro
por este plano. Além do confisco de suas
economias, da diminuição dos salários e da
perda do emprego, está perdendo a esperan

.ça e a confiança num futuro melhor: demo
crático, de igualdade social e de auto-orga
nização da sociedade civil.

Somente a mobilização popular, a união
das forças democráticas de oposição serão
capazes de barrar o autoritarismo e o messia
nismo do Governo Collor.

Precisamos resistir, no Congresso Nacio
nal, a esse autoritarismo e limitar o constante
uso de medidas provisórias, acelerando a re
gulamentação de pontos essenciais da Consti
tuição.

O SR. PAULO MACARINI (PMDB -SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, S....' e Srs. Deputados, houve grande
celeuma em torno da extinção do Banco Na
cional de Crédito Cooperativo - BNCC, re
centemente efetivada pelo Governo Federal,
a meu ver fruto de medida equivocada.. Toda
via, a questão que agora se apresenta é a
da continuidade das funções do crédito coo
perativo, o qual não foi nem pode ser extinto.
Com esse intento é que afirmo: o Banco do
Brasil necessita assumir suas responsabilida
des quanto ao crédito cooperativo no contex
to nacional.

Aliás, o próprio Jornal dos Funcionários
do Banco do Brasil, sob orientação do Sindi
cato dos Empregados em Estabelecimentos
Bancários de Brasília, reconhece esse impe
·rativo.

A linha de atuação do Banco do Brasil,
responsável por 80% do total de financia
mentos do setor rural, impõe sua interferên
ciana questão. Alie-se a isso dois importantes
fatores: nossas safras vêm, ano a ano, baten
do recordes de produçlio, geradores de enor
me volume de recursos e, por conseguinte,
seus financiamentos representam boa oportu
nidade de lucros.

A despeito da evasão da população rural,
'flossa produção agrícola aumenta. O coope
rativismo foi a solução encontr.ada pelos pro
dutores rurais para dotar (je efitiência.econô
mica sua atividade, pois que os elevados in
vestimentos em técnicas e maquinários mo
dernos são mais facilmente absorvíveis quan-

d? enfren~adospelo trabalho conjunto, atra
ves de entIdades cooperativadas, tendo como
resultante o incremento global da produti
vidade.

Esse esforço das cooperativas de crédito,
de produção rural, de consumo, de eletrifi
cação rural e outras, merece receber o supor
te adequado, a fim de que o país possa alcan
çar a auto-suficiência agrícola. O instrumento
que resta ao Governo, presentemente, é o
Banco do Brasil, cuja tarefa'sem dúvida lhe
incumbe, por força de sua tradição e estru
tura, até mesmo como um desdobramento
natural de suas atividades na área, sem levar
em conta as perspectivas de bons lucros.

Está mais do que na hora, portanto, de
as autoridades criarem a Carteira de Crédito
Cooperativo do Banco, como sucedânea do
BNCC, visto que as necessidades das coope
rativas não podem ficar relegadas indefinida
mente.

Era o que tinha a dizer.

O SR. SÓLON BORGES DOS REIS (PTB
- SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr~' e Srs. Deputados, uma das
leis complementares que devemos elaborar
e votar para dar cumprimento ao que manda
a Constituição é a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional.

A finalidade dessa 'Iei é assegurar que a
educação escolar, o ensino, em nosso País,
atenda às peculiaridades das nossas diferen
ças regionais, às necessidades e possibilidades
de cada região do Brasil, garantindo, no en
tanto, ao mesmo tempo, o respeito a um obje
tivo nacional permanente, que é a unidade
nacional. O Brasil é um só, embora diferen
.ciado pela sua geografia e pelas condições
de desenvolvimento, que não são as mesmas
em todo o extenso território brasileiro.

Isto importa garantir liberdade aos siste
mas regionais de educação e ensino, desde
que atendam ao mínimo indispensável à uni
dade nacional.

A nova Lei de Diretrizes e Bases que deve
mos elaborar e votar vai substituir a Lei n'
5.692, de iniciativa do Governo Federal, e
que, aprovada pelo Congresso Nacional, data
de 11 de agosto de 1971, tendo sucedido,
por sua vez, a Lei n9 4.024, votada como
imposição da Constituição de 18 de setembro
de 1946.

Vários projetos para a nova lei tramitam,
desde o ano passado, tanto na Câmara dos
Deputados quanto no Senado Federal. O pri
meiro deles, na Câmara, apresentado pelo
nobre Deputado Octávio Elísio, de Minas
Gerais, recebeu a juntada de muitos outros
que foram propostos posteriormente. Todos
eles e as emendas que lhes foram oferecidas
foram distribuídos, na Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto, ao nobre Deputado
Jorge Hage, da Bahia, para relatar a matéria.
O relator teve oportunidade de examinar
mais do que centenas, milhares de emendas,
concluindo em seu parecer por um substitu
tivo, mais tarde substituído por uma segunda
proposta, aproveitando cerca de quatrocen
tas emen9as ao primeiro e rejeitando mais

de outras quatrocentas que não foram publi
cadas.

Para agilizar o exame, debate e votação'
da matéria, o atual Presidente da Comissão,
nobre Deputado Carlos Sant'Anna, da Ba- .
hia, propôs um cronograma que a Comissão
aprovou.

A Comissão de Educação vai, assim, come
çar a votar o segundo substitutivo do nobre
Deputado Jorge Hage, na manhã de quarta
feira próxima, 23 do corrente, continuando
a votá-lo de acordo com um calendário que
vai até a segunda quinzena de junho, às ter
ças, quartas e quintas-feiras. Como o projeto
deu entrada antes da 'vigência do atual Regi
mento Interno desta Casa, o que a Comissão
decidir deverá ser submetido necessariamen·

'te ao Plenário da Câmara dos Deputados,
antes de ser oferecido à consideração do Se
nado Federal.

Membro que sou da Comissão permanente
com a responsabilidade de preparar a pro
posta que será debatida e votada em Plenário,
com parecer próprio, deixei claro, em várias
reuniões do aludido órgão especializado, mi
nha nítida posição própria sobre a matéria.

No meu entender, a nova Lei de Diretrizes
e Bases da Educação não pode e não. deve·
ser analítica. Deve ser genérica. Deve conter
apenas princípios, diretrizes de acordo com
as quais se orientarão e bases sobre as quais
se assentarão os sistemas regionais e até mu
nicipais de educação e ensino no País. Não
deve, a nova lei, constituir-se numa verda
deira camisa de força que sufoque a liberdade
das escolas. Não deve entrar em exigências,
pormenores próprios da peculiaridade das di
ferenciadas regiões brasileiras e das necessi
dades e possibilidades das escolas do País,
cujo território, com mais de 8 milhões de
quilômetros quadrados, é o quinto em exten
são dentre as 170 Nações que se congregam
na ONU. Nem pode. Porque a Constituição
.é clara. Quer apenas diretrizes e bases e não
um vade mecum da organização escolar brasi
leira.

A Constituição não permite e a realidade,
as necessidades, as possibilidades do País não
aconselham que engessemos, numa lei com
plementar restritiva, a liberdade que, ao lado
da responsabilidade, deve presidir a organi
zação do ensino no Brasil.

O SR. ISMAEL WANDERLEY (PTR 
RN. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

.Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, o novo Go
verno traz ares novos para mais um dos gran
des problemas de nosso País - a educação.·
O Ministério da Eduçação já encaminhou ao
Ministério da Economia, Fazenda e Planeja
mento sua propostá setorial, que dará subsí
dios à Lei de Diretrizes Orçamentárias para
o próximo ano. E não são limitadas as expec
tativas que se acenam.

No âmbito do ensino básico, pretende o
Ministério da Educação apoiar a el;pansão
e implantação de experiências e inovações.'
voltadas à maior eficácia das primeiras séries
de ensino do 19 grau, além de programasespe
cíficos que permitam a eliminação do analfa-
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betismo até 1998, nos termos do que dispõe
o art. 60 das Disposições Transitórias da
Constituição.

Em sua missão saneadora, e sempre com
base na transferência de recursos e àssistência
técnica aos Estados, Municípios e Distrito
Federal, o Ministério da Educação pretende
apoiar os programas de expansão do atendi
mento ao pré-escolar, dando prioridade às
crianças de baixa renda.

Ainda quanto à transferência de recursos,
uma nova sistemática deverá ser incorporada
às ações daquele Ministério, que contempla
os Estados e Municípios de maior capacidade
financeira, com mais verbas para o atendi
mento aos programas de assistência ao estu
dante, não ficando, entretanto, esquecidos
os mais aparelhados financeiramente. Para
estes, está prevista uma ampliação de encar
gos com a descentralização de programas su
plementares de material didático, transporte,
alimentação e saúde dos alunos em suas redes
de ensino.

No que eles denominam "ensino básico-lI"
estão enquadradas a formação, capacitação
e valorização dos recursos humanos voltados
ao atendimento do ensino fundamental e da
educação de jovens e adultos, assim como
a ampliação da oferta desses tipos de ensino
para camadas populares e aos que apresen
tem necessidades especiais, como os deficien
tes e os superdotados.

Para esse setor, consta ainda entre as dire
trizes e prioridades o apoio ao fornecimento
da alimentação escolar, do livro didático, ma
terial escolar e demais ações de saúde do edu
cando, além do apoio que vise assegurar aos
concluintes do ensino fundamental o acesso
e a permanência no ensino médio de boa qua
lidade, tendo como principal meta a educação
integral do jovem.

Às ações aqui relacionadas somam-se ou
tras tantas que certamente serão objeto de
debate nesta Casa. Penso, Sr. Presidente, e
por isso mesmo animo-me a comentar esta
pauta de atuação do Ministério da Educação,
que o êxito da democracia tem suas bases
intimamente relacionadas à educação, en
quanto linha mestra do futuro que a socie
dade deseja construir. Não há democracia
sem a formação de democratas, e a educação
funciona como força transformadora do cor
po social, promovendo ideais e valores repa
radores de injustiças e de qualquer iniqüidade
cometida pelo autoritarismo que oprime e
escravisa os estratos sociais mais carentes.

Bem-sucedidas sejam todas as iniciativas
da equipe. que atua nesse setor. Sem dúvida
alguma, um país' que aspira desenvolver-se
não pode abrir mão de investir na capacitação
intelectual de seu povo. Oportunamente re
tomaremos o assunto.

o SR. OSM~ LEITÃO (PFL - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr'" e Srs. Deputados, por ocasião das
comemorações de mais um aniversário de
emancipação poIítico.-administrativa do Mu
nicípio de Saquarema, no Estado do Rio de
Janeiro, fui agraciado com o título de Honra -

ao Mérito Municipal, conferido pela Câmara
Municipal por iniciativa do Vereador Jair Ro
drigues Moreira.

Falando em nome de todos,os agraciados
naquela ocasião, recebi o título conferido pe
lo reconhecimento daquela comunidade
àqueles que, de diversas formas, têm pres
tado relevantes serviços ao Município; e, con
fesso, senti-me muito honrado por tão signifi
cativa distinção.

Saquarema, que neste 8 de maio último
comemorou 149 anos, é um dos municípios
litorâneos do meu Estado, onde cumpre des
tacado papel devido à atividade de turismo
e lazer ali desenvolvida, bastante concorrida
pela procura do contraste ali existente entre
o belo do mar aberto e o das águas calmas
de suas lagoas, tendo como fundo os contor
nos da Serra do Mar.

São 149 anos em que Saquarema não parou
de crescer, consolidando-se como uma cidade
próspera e atuante no cenário estadual e que
se prepara para, em breve, sediar grande pólo
turístico, como parte do Plano Indutor do
Turismo na Região dos Lagos, que prevê a
construção de 35 centros distribuídos entre
Saquarema e as cidades circunvizinhas, num
empreendimento que monta a aproximados
1,8 milhão de dólares.

Não só de turismo vive Saquarema. Várias
outras atividades econômicas são presentes
no Município, das quais assinalo a atividade
pesqueira, hoje em franco crescimento. Com
o retomo do governo da Colônia de Pesca
dores Z-24 ao controle dos pescadores locais,
surge uma nova administração mais identi
ficada com as necessidades cotidianas daque
les trabalhadores, proporcionando-se uma si
tuação mais coerente para os destinos da pes
ca local.

Quero, neste pronunciamento,parabeni
zar o povo saquaremense pelo aniversário de
sua cidade, e, particularmente, ao Vereador
Jair Rodrigues Moreira, a quem agradeço a
honrosa distinção, certo de que por muitos
anos ainda esta data será comemorada, em
crescimento e prosperidade.

Era o que tinha a dizer..
O SR. CARLOS BENEVIDES (PMDB 

CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Deputados, em cQPcor
rida solenidade, com a presença de autori
dades, parlamentares e convidados, foi em
possado, no último dia 8, como Diretor-Geral
do DNER,..o Dr. José Henrique D'Amorim
de Figueiredo, e.ngenheiro graduado pela
Universidade Federal de Pernambuco com
curso de especiaIlzação na Europa. '

Tendo iniciado sua carreira profissional na
Companhia de Transportes Urbanos de Re
cife, granjeou destacadas posições ~aquele
órgão, graças à sua competência e seriedade,
ocupando as funções de Gerente, Coorde
nador e Diretor-Técnico, até alçar-se à Presi
dência da cru, na capital pernambucana.
. No exercício da Presidência da CTU, pro
Jetou uma imagem de administrador probo
e dinâmico, sendo favorecido"em rpão dis-

80, com o reconhecimento de seus coesta
duanos.

A sua ascensão ao Departamento Nacional
de Estradas e Rodagem ocorre numa hora
em que a malha viária federal se acha seria
mente danificada, à falta, sobretudo, de re
cursos que garantam a sua respectiva restáu
ração.

Discursando no ato de sua investidura, o
DI. José Henrique ressaltou:

"Não há, pois, como reconstruir o País
sem reconstruir o sistema rodoviário,
que, em parte, se acha em estado de
deterioração quase terminal. Ao lado de
reconstruir um elemento estrutural in
dispensável à economia urbana e agrá
ria, estaremos gerando economias em
larga escala e salvando milhares de vidas
vitimadas pela indecisão do Poder Públi
co."

Dentro de tais diretrizes, o novo Diretor
Geral do DNER iniciou a sua gestão, cercado
da expectativa de que, efetivamente, em
preenderá uma ação profícua, caracterizada,
sobretudo, pela reabilitação da nossa estru
tura viária.

Em fins de 1989, ocupei esta mesma tribu
na para clamar por dotações orçamentárias
ponderáveis, que assegurassem ao DNER o
cabal cumprimento de seus elevados obje
tivos.

Agora, ao saudar a posse do engenheiro
José Henrique, reitero pleito anterior, no
sentido de se consignar parcela significativa
da Lei de Meios da União para o DNER,
restaurando-se, sem mais protelações, as es
tradas a cargo daquele importante órgão, ho
je vinculado, hierarquicamente, ao Ministé
rio da Infra-Estrutura.

Todos n6s, Deputados, temo-nos revezado
na formulação de solicitação às autoridades
competentes, visando a obter a verba indis
pensável à recuperação de nossas rodovias.

Ao expressar, pois, a nossa confiança na
atuação do Dr. José Henrique, estamos con
victos de que a sua clarividência e tirocínio
haverão de conduzi-lo para realizar uma ad
ministração fecunda, assinalada por em
preendimentos de larga envergadura.

O SR. ANTONIO DE JESUS (PMDB 
GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, fui designado
pela Presidência da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação para relatar o
projeto de Lei n9 4.276, de autoria do ilustre
Deputado Elias Murad.

O projeto visa a preservar a vida de muitas
crianças, pois dispõe sobre a advertência em
rótulos e embalagens de alimentos industria
lizados que contenham glúten, a fim de evitar
a manifestação de doença celíaca, princip!!I
mente em crianças.

Todos os alimentos que contenham glúten,
como trigo, aveia, cevada, malte e centeio
deverão conter obrigatoriamente a advertên
cia dessa composição.

De ãcordo com o entendimento médico do
autor, se as famílias forem advertidas sobre
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que produtos contêm glúten ou seus deriva
dos, poderão evitá-los e salvar a vida de mui
tas crianças.

Assim sendo, votamos, como relator, pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técni
ca legislativa, merecendo a devida aprovação
na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação.

o SR. NEY LOPES (PFL - RN. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr's e Srs. Deputados, o Plano de Benefícios
e de Custeio da Previdência Social está sendo
aprovado nesta Câmara dos Deputados. Ca
be a todos n6s preservar o poder aquisitivo
dos aposentados e pensionistas, fazendo cum
prir a regra constitucional de que os bene
fícios sofrerão reajustes na mesma proporção
do salário mínimo. Isto é de fundamental im
portância, tanto por ser obediência compul
s6ria à Constituição do Brasil quanto pelo
fato de que não é possível justificar-se que
um cidadão, ap6s anos e anos de trabalho,
sofra reduções abruptas e drásticas em seu
orçamento familiar, por alcançar a idade limi
te da aposentadoria.

Em todos os países desenvolvidos, um dos
traços nítidos de política social é manter um
sistema previdenciário capaz de remunerar
e atender aos que dele necessitam, em condi
ções condignas.

Sr. Presidente, nas discussões ocorridas na
Comissão de Finanças perdura ainda o impas
se de aplicar o reajuste automático das pen
sões e proventos com base nos índices do
salário mínimo. Sabe-se - e isto tem que
ser levado em conta - da repercussão de
uma regra jurídica nos desembolsos da Previ
dêncía. Todavia,.é preciso que também se
considere a circunstância de que ao longo
dos últimos trinta anos os aposentados e pen
sionistas brasileiros sempre perderam e os
seus rendimentos estiveram aquém da infla
ção.

Tanto isto é verdadeiro que os tribunais
consagraram, em milhares de ações - eu,
como advogado, ajuizei mais de 10 mil delas
no Rio Grande do Norte - o princípio da
restituição das parcelas não pagas, isto é, as
diferenças encontradas entre a remuneração
da categoria e o que deveria ter sido pago,
se aplicadas as correções monetárias dos pe
ríodos respectivos. Esses pagamentos fizeram
- e ainda fazem - justiça aos aposentados
e·pensionistas, embora ultimamente esteja
havendo retardamentos inexplicáveis, pois
até pela idade e pelo serviço prestado à Nação
os aposentados devem merecer maior respei
to.

Sr. Presidente, o apelo que reafirmo, neste
hora de votação do Plano de Benefícios e
de Custeio da Previdência Social, é para que
as pensões e proventos dos aposentados e
pensionista"!> sejam revistos em função do sa
lário mínimo, com aplicação de tais atualiza
ções à data de vigência da Constituição, ou
seja, outubro de 1988. Se isto não for feito,
os aposentados continuarão perdendo rendi-o,
mentos, numa flagrante injustiça com quem

não tem mais tempo para esperar futuros go
vern.os.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ASSIS CANUTO (PTR - RO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr" e Srs. Deputados, mais uma vez ocupo
a tribuna desta Casa para denunciar as tre
mendas dificuldades que a população de Ron
dônia vem atravessando em decorrência do
caos existente na área de saúde de meu Es
tado.

Nos últimos quinze dias estive visitando
várias cidades e vilas de Rondônia. Em todas
as localidades visitadas encontrei o mesmo
quadro: hospitais fechados por falta de condi
ções de funcionamento, postos médicos que
não funcionam há longo tempo, falta de me
dicamentos, falta de materiais cirúrgicos e
clírricos, falta de materiais para exames labo
ratoriais, aparelhos de Raio-X quebrados,
danificados, sem peças de reposição, falta de
alimentação para os doentes internados nos
poucos hospitais que ainda estão funcionan
do, falta de ambulâncias e de manutenção
para as existentes.

Enfim, o quadro é o pior possível, e a cor
rupção grassa no seio do Governo Estadual.

Nunca, em toda a hist6ria de Rondônia,
convivemos com um quadro como este.

Nosso apelo é para que o Governo repasse
os recursos do SUDS diretamente às Prefei
turas, pois se os recursos continuarem sendo
repassados para o Governo Estadual, a situa
ção s6 tenderá a piorar.

Os rondonienses não merecem tamanho
descaso por parte do Governo Estadual. Nos
so povo é humilde, mas se sacrifica, é traba
lhador e enfrentam todos os tipos de dificul
dades. As mulheres e as criançâs trabalham
dia e noite, e o Governo não faz sua parte.
Assim ninguém aguenta.

Voltarei ao assunto.

O SR. VILSON SOUZA (PSDB -SC. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr" e Srs. Deputados, o aposentado brasi
leiro vive historicamente à margem da socie
dade. Ap6s exaurir suas forças em trinta anos
ou mais de atividade profissional, ao buscar
o justo e merecido descanso para os últimos
anos que lhe restam, assiste à rápida corrosão
de seus proventos e conseqüente redução do
poder de compra.

A Constituição de 1988 trouxe à sofrida
categoria alentadas esperanças, na medida
em que dispositivos nela inseridos garantem
a preservação dos valores reais dos ganhos
auferidos na atividade.

No entanto, Sr. Presidente, Sr" e Srs. De
putados, todas as conquistas duramente al
cançadas no decorrer dos trabalhos da As
sembléia Nacional Constituinte estão amea
çadas de se tornarem letra morta.

O substitutivo ao Projeto de Ler nO 2.570,
de 1989, de autoria do Deputado Floriceno
Paixão, e aprovado pela Comissão de Seguri
dade Social, dispondo sobre os planos de be
nefícios da Previdência Social, em consonân
cia com a atual Constituição, procura elími-

nar a injustificável discriminação contra a fi
gura do aposentado.

Todavia, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
custo a crer que as lideranças partidárias do
PDS, PFL,· PMDB, PRN, PDÇ e do meu
Partido, o PSDB, intentem vetar o reajuste
bimestral de 6,09% das aposentadorias e pen
sões da Previdência Social, proposto pelo re
ferido substitutivo. O veto à medida s6 trará
novas perdas aos aposentados, frustrando
lhes as expectativas alimentadas desde a pro
mulgação da Carta Federal.

Ora, Sr. Presidente, a importante questão
da Seguridade Social - que consagra nossa
Constituição como das mais modernas no
mundo civilizado - tem sido examinada
aqui, nesta Casa, unicamente pelo prisma fi
nanceiro, em função da crônica falta de recur
sos do sistema financeiro previdenciário, pos
to de lado o caráter eminentemente social
da medida.

Pelo que estabelece o art. 59 do Ato das
Disposições Transitórias, os planos de custeio
e de benefícios da Previdência Social deve
riam estar aprovados em 5 de outubro de
1989. A morosidade na apreciação do projeto
demonstra à sociedade o descaso com o qual
está sendo tratada a questão que afeta visce
ralmente a situação de 12 milhões de aposen
tados, cuja vida tem sido uma longa espera
do nada.

Apelo, pois, à sensibilidade e ao espírito
de justiça dos líderes dos partidos aqui repre
sentados, no sentido de que aprovem, o quan
to antes, o Projeto de Lei nO 2.570, sem veto
ao reajuste proposto, por dever de justiça
e em respeito à Constituição, para que mi
lhões de aposentados deste País possam ter
condições de vida digna, sem os sobressaltos
e a insegurança que têm marcado sua condi
ção de aposentado até agora.

O SR. SÉRGIO BRITO (PDC - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr's e Srs. Deputados, há um ditado muito
conhecido no meio rurál que se refere a uma
sucessão de acontecimentos infaustos: "além
de gueda, coice".

É isso exatamente o que está acontecendo
com os lavradores, levados à inadimplência
dos seus compromissos por medidas e omis
sões do Governo anterior, agora com os seus
débitos cobrados executivamente pelo Banco
do Brasil, com a penhora das suas terras,
sem condições econômico-financeiras para
reingressar no mercado produtivo, indireta
mente condenados à miséria.

Se alguns puderam sacrificar bens, m6veis
ou im6veis, carros ou tratores, outros, com
essa propriedade residw..l, não somaram re
cursos com que atender ao pagamento dos
empréstimos, com os juros bastante eleva
dos, contraídos para o plantio da safra 89/90.

A essa altura, seria justificável uma mora
t6ria de alguns anos, enquanto se abre nova
frente de crédito e incentivo para o setor agrí
cola nacional, para cuja sobrevivência precisa
de soluções urgentes e necessárias do Go
verno.

Não há qualquer motivq para o recuo de
tão salutar medida; s6 assim se afastam os.
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reflexos calamitosos que se abatem sobre o
futuro da nossa grande fonte de divisas, o
setor mais produtivo da Nação, e da agri
cultura.

Evidentemente, os recursos arrecadados
no Plano Collor, em quantidade superior à
arrecadação orçamentária prevista para este
ano, merecem uma destinação válida para
o incremento de produção. E a agricultura,
Sr. Presidente, corresponderá à altura a curto
prazo.

Que adianta, no momento, o leilão de pe
quenas propriedades e bens imóveis de mé
dios lavradores, quando se sabe que seus de
tentores representam, atualmente, mais de
oitenta por cento do abastecimento do mer
cado interno de alimentos?

Os menos avisados, os que não estão viven
do o drama da agricultura em cima do eito,
fustigados pelo crescimento astronômico das
dívidas, das execuções, das propriedades per
didas, podem hipervakJrizar a atitude desu
mana dos banqueiros. No entanto, a situação
é na realidade insustentável e urge uma solu
ção.

Não ignora o Banco do Brasil que a condu
ta de alguns dos seus gerentes tem gerado
revolta em todo o interior do País. Soman
do-se isso a uma execução revoltante, em has
ta pública; teremos, em breve, uma indese
jável reversão de conceitos da citada institui
ção financeira que durante longos anos se
orgulhou dê ser o maior banco de fomento
agrícola do País.

Mas ainda há tempo para corrigir esta fa
lha, desde que as autoridades competentes
estejam dispostas a ouvir a voz da agricultura.

Tenho para mim que o Governo do Presi~

dente Fernando Collor está consciente dos
problemas que com maior urgência reclamam
soluções e sabe que um deles é a questão
agrícola.

Por isso mesmo, solidarizando-me com o
desenvolvimento do meu País, apelo - em
nome dos agricultores do meu Brasil - para
a clarividência e para o descortino do Presi
dente Collor, convencido de que o Governo
que S. Ex' tão superiormente vem dirigindo
não faltará aos interesses do povo e da Nação.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PAULO ZARZUR (PMDB - SP.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr'S e Srs. Deputados, no ano passado
apresentamos o Projeto de Lei n' 4.354, dis
pondo sobre a emissão de cartão magnético
para pagamento de benefícios previdenciá
rios aos inativos e aposentados, a ser distri
buído aos que não mantenham conta-corren
te na agência bancária onde recebem o bene
fício. Naquela época, já havia sido noticiado
o lançamento, pelo Banco Brasileiro de Des
contos S/A, do Cartão Instantâneo de Paga
mento de Benefícios, para facilitar ao previ
denciário inativo sacar, nas agências do Bra
desco, o dinheiro correspondente ao bene
fício.

A adoção do sistema significa diminuição
drástica de despesas da Previdência Social,
facilitando, aos beneficiários, maior rapidez
e segurança nos recebimentos.

A proposição fixa o prazo de um ano para
que a rede bancária implante o sistema, lu
crando" a Previdência cerca de duzentos mi
lhões de cruzeiros por mês e trazendo maior
comoclidade para os pensionistas e aposen
tados previdenciários.

Em sua edição do dia 20 de fevereiro, o
Jornal do Brasil afirmava que o novo sistema
seria adotado por aquele banco, no Estado
do Rio de Janeiro, beneficiando 83 mil do
total de 1 milhão e 600 mil segurados, evitan
do-se a emissão de carnês e a necessidade
de deslocamento do interessado, bastando
que, com o cartão e a senha, mande alguém
receber por ele, o que também elimina a fila
da retirada, ficando apenas a do carnê men
sal.

A aprovação da idéia contida num projeto
por um importante estabelecimento bancá
rio, comprovada sua eficácia e a economi
cidade do sistema, leva-nos a propor o rápido
andamento do Projeto de Lei n", 4.354, de
1989, para o qual contamos, desde já, com
a aprovação deste Plenário, que não se nega
rá a prestar um grande benefício aos aposen
tados e pensionistas da Previdência Social.

Era o que tinha a dizer.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES
(PMDB - RN. Pronuncia·o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente,Sr" e Srs. Deputados,
a estatística econômica está se transforman
do, cada vez mais, numa ciência de iniciados,
e o seu desempenho matemático parece. no
Brasil, pelo menos, não ter melhorado muito
com o uso dos computadores.

No caso, por exemplo, das amostragens
-não são mais do que isso. pelo uso arbitrá
rio de uma centena de educadores em mais
de mil - referentes ao custo de vida e à
inflação, em cada cabeça uma sentença. Sur
gem disparatadas e escandalosas contradi
ções entre o IBGE, órgão que se dedica há
decênios ao problema. e a Ministra da Fazen
da, que resolveu, para bagunçar o coreto,
expurgar os combustíveis. lubrificantes e tari
fas públicas - os preços que mais dispararam
com o Plano Collor - das suas verificações.

O resultado aí está: enquanto as autorI
dades econômicas financeiras juram, de pés
juntos, que tivemos inflação zero - talvez
visível nos supermercados, que não contri
buem com 50% das despesas domésticas da
classe média a Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE, afirma
que os preços subiram, em abril, mais de
40%.

O consumidor que esteve na bomba de ga
solina no dia 15 de março e vai encher o
tanque hoje tem certeza absoluta de que a
inflação não foi zero, pois o Brasil marcha
sobre pneus e o preço dos combustíveis influi
no aumento das tarifas de transporte, 90%
rodoviário, entre os centros produtos e con
sumidor, encarecendo todos os produtos
transportados.

Quem paga aluguel de casa tem certeza
de que a inflação, no setor, foi de mais de
50%.

E conclui, lendo e ouvindo as informações
sobre o que já chama de "inflação Zélia":
não há seriedade nisso.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

O SR. NELTON FRIEDRICH (PDT
PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr'> e Srs. Deputados, a liturgia
do cargo de Presidente da República, no Bra
sil ou em qualquer país, exige do primeiro
mandatário da nação, postura compatível
com a dignidade de funções tão elevadas, pre
supondo-se que aquela que chega a esse posto
esteja, de fato, preparado para ostentá-lo..

Infelizmente, o que se tem constatado é
que o Sr. Fernando Collor de Mello demons
tra não estar à altura da função pública quan
to ao seu sentido ritual, e por isso submete
a sua autoridade ao exame crítico daqueles
poucos brasileiros que não se deixam levar
pelo sensacionalismo dos lances de efeito que
têm marcado a principal estratégica de seu
governo, que é a estratégia de marketing.

Viu-se, por exemplo, no treino do último
sábado da seleção brasileira de futebol, que
o Presidente da República praticamente es
gotou o leque de apelações de que dispunha
para manter-se nas primeiras páginas dos jor
nais e na telinha dos principais informativos
televisivos, pois demonstrou ter pouca intimi
dade com a bola. a que, decididamente, não
chama de "você", mas é forçado a dar-lhe
o tratamento de "Excelência".

Como todas essas demonstrações não pas
sam de "armações" muito bem concebidas
por seus auxiliares, Sr. Presidente, justo é
que a população imagine que também no
campo dos atos oficiais o Sr. Collor de Mello
esteja blefando, termo esse que, entre algu
mas definições dos léxicos, tem esta tradução:
"esconder uma situação precária". Pois outra
não tem sido a tática do Presidente da Repú
blica, que mascara a realidade brasileira e
cuja situação é das mais insustentáveis, bas
tando ver o que ocorre com'os bloqueios de
cruzados novos no Banco Central, que só tem
recursos aprisionados da classe médiá e do
"povão", porque as pessoas físicas de classe
mai~ alta e as empresas de maior porte, nacio
nais e multinacionais, já conseguiram, em
grande parte, zerar a sua conta.

Os últimos acontecimentos mostram que
o Sr. Collor não está com essa aola toda,
pois além das vaias na descida da rampa, das
manifestações militares que simbolizam uma
espécie de quebra da apatia da sociedade e
da pouca sorte. para não dizer outra coisa,
que transmitiu à Seleção de Futebol, e até
mesmo ao piloto Airton Senna, enfrenta, já,
uma taxa confessa de inflação superior a 3%
e uma "taxa" ainda maior de insegurança
e imprudência na condição do plano, com
constantes recuos, revogações, edição e nova
revogação de medidas provisórias, portarias,
atos administrativos, o que, na prática, Sr.
Presidente, significa que ele está não apenas
descendo a rampa, mas começa a descer lite
ralmente do seu pedestal.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
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A SRA. RAQUEL CÂNDIDO (PDT 
RO. Pronuncia o seguint~ discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o nosso
Estado, Rondônia, não sai das manchetes.
É pena que isso aconteça nas páginas de ocor
rências policiais, de roubos e furtos, se exis
tisse uma página ou um noticiário especial
sobre entrega de bens a interesses pessoais
e estrangeiros, ocuparíamos, de qualquer for
ma, lugar de destaque. Se tratar-se de entrega
de nosso patrimônio histórico, de igual for
ma, já ocupamos posição de relevo no cenário
nacional e internacional. Se não, vejamos.

No interior do Estado de Rondônia, mais
precisamente na região denominada Cone
Sul, de uns meses para cá, no Município de
Pimenteiras, Fazenda Santa Luzia, segundo
informações às dezenas de colonos e comer
ciantes da região, estabeleceu-se um labora
tório internacional. Uns, dizem, com a finali
dade de pesquisa experimental sobre insemi
nação artificial; outros, sobre o suave canto
dos pássaros na mata amazônica; e outros
mais claros e precisos, dão conta de que se
trata de mais um entreposto norte-americano
de combate às drogas.

De qualquer forma, todos enfatizam o cres
cente movimento, na região. do embarque
e desembarque de instrumental, mais varia
do, e sofisticado.

Os agricultores, assentados na região, há
doze anos, pelo lncra vêm sendo ameaçados,
coincidentemente, para abandonar as terras,
eis que as mesmas, segundo o Planoflora do
Estado, um plano de desenvolvimento - que
deve ser de desenvolvimento do Estado 
está servindo aos interesses da ocupação es
trangeira no território, para exploração de
minérios, sob o pretexto de defesa da ecolo
gia e do meio ambiente.

As populações trabalhadoras de Rondônia
já não agüentam mais tanta baboseira em
defesa do meio ambiente, ao mesmo tempo
em que aumenta consideravelmente o saque
sobre as nossa riquezas naturais e minerais,
sem que qualquer padre, bispo, ou grupo de
ambientalistas se manifestem com o brilho
costumeiro, a inteligência, a argúcia e o pa
triotismo <Lue revelam ao defender os índios
e a mata. E um mistério.

Aqui fica nossa denúncia sobre mais essa
ocupação estrangeira em nosso Estado. E um
modesto pedido às nossas autoridades de se
gurança, no sentido de que dêem uma olhada
na região, não apenas em Pimenteiras, mas
em outros dois locais. Por certo, encontrarão
fatos inusitados, comprovadores das preocu
pações de milhares de colonos agricultores.

Mas fica também urna sugestão às autori
dades responsáveis pelo setor segurança: ao
invés de se preocuparem com perseguições
políticas, quem sabe, podem construir postos
de segurança no Estado, a fim de preservar
a sua integridade e a tranqüilidade dos cida
dãos, prevenindo ainda o tráfico de drogas
e o contrabando de .ninérios.

Ao mesmo tempo ..n que tal ocupação es
trangeira ocorre em Rondônia, nosso ilustre
e preclaro colega, Deputado José Guedes,
faz estampar nos jornais da capital, mais pre-

cisamente em O Estadão do dia 12 de maio
do corrente, declarações no sentido de que
pedirá "ajuda aos americanos para combater
o tráfico de cocaína na fronteira". No texto
das declarações, menciona o insígne Parla
mentar a possibilidade de chamar até aviões
norte-americanos.

Por causa desses posicionamentos é que
o nosso País vai mal. Enquanto isso acontece,
autoridades executivas e legislativas clamam
por auxílio norte-americano, como se eles já
não mandassem em nosso País. Estamos sen
do duramente perseguidos e humilhados no
Estado. Quando chego a Porto Velho, já sou
intimada a comparecer na Polícia Federal pa
ra prestar declarações em inquerito formado
em agosto de 1989, sobre as pichações em
rua da cidade de Ouro Preto, com o nome
Brizola, durante a campanha presidencial.
Sim, isso existe em Rondônia. O Estado intei
ro foi bordado de propaganda escandalosa,
propaganda em out doors, como agora mes
mo, netas eleições. E a Polícia, e a Justiça
só enxergam a pichação do Brizola em Ouro
PReto, e armam inquéritos e mais inquéritos
contra minha pessoa.

Ainda na semana passada, sexta-feira, um
irmão meu. de nome David foi chamado à
4' Delegacia de Polícia, em Porto Velho, para
prestar declarações, segundo determinação
do Ministério Público, a respeito de fatos
ocorridos em 1984, ocasião em que fui atin
gida por um tiro no braço. Perseguição da
grossa. Os inquéritos não terminam nunca,
e são reativados, sempre, as vésperas de elei
ções, numa forma odiosa e nojenta de reles
perseguição política.

Admira-me muito esse comportamento da
Polícia Civil e do Ministério Público de meu
Estado, quando os mesmos sempre bateram
às portas do meu gabinete e nunca me escusei
de procurar resolver seus problemas, como
os da isonomia e da autonomia. Tenho procu
rado esquecer as injustiças, a tortura e a pró
pria doença que sobreveio de tanta pancada;
uma série interminável de exames e de opera
ções que abalaram consideravelmente minha
saúde. Mas, ao que parece. a Polícia Civil
e o Ministério Público têm feito questão de
me fazer recordar tão dolorosas páginas de
violência física, de tortura e de perseguição
política. Tudo isso, aliás, tem sido apanágio
desse Governo entreguista que está em Ron
dônia, responsável pelos constantes atritos
entre os três Poderes. Nunca se viu tamanha
falta .de compostura, de ética e de moral;
os três Poderes do Estado, brigando, pela
imprensa, quase todas as semanas. Enquanto
isso, a injustiça se abate sobre mim, no afã
de me desmerecer, de me humilhar. Quem
sabe, em conseqüência, os dólares america
nos, que vêm sendo derramados no Estado,
para compensar a secular exploração das nos
sas riquezas, a que somos submetidos, contri
buem para alguma coisa em Rondônia, quan
do não para encher ainda mais os bolsos de
governantes e auto,ridades, engordar suas
contas bancárias e aumentar seus patrimô
nios. Talvez, então, me deixem em paz.

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. PAULO MOURÃO (PDC - TO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados. foi com indigna
ção que li a reportagem realizada pelo jornal
goiano Diário da Manhã, no dia 8 de março
deste ano, que o Deputado Estadual pelo
Estado do Tocantins. Sr. Baylon Pedreira.
acusou de corrupção e ex-Secretário de Via
ção e Obras daquele Estado. Sr. Rubens
Guerra.

Os princípios do Estado de Direito sempre
foram defendidos com a verdade e boa fé
dos reais democratas. A contribuição ao en
grandecimento das instituições do País dá-se
através do combate a falsidades e não com
a construção delas.

O que se viu em tal artigo foi um completo
desserviço às instituições democráticas por
parte de membro da Assembléia Legislativa
Estadual.

Sr. Presidente, quando denúncias de cor
rupção são levantadas busca-se a verdade e
deseja-se a punição dos corruptos. Este é o
fim último que a sociedade espera. Entre
tanto, aquele Deputado Estadual pretendeu
coisa diversa. Muito além vai a intenção do
ofensor.

Agindo de ma-fé, vê-se que a finalidade
única foi tentar abalar as estruturas de boa
moral e competência que o Sr. Rubens Guer
ra construiu ao longo desses anos de serviço
ao povo tocantinense e. conseqüentemente.
tentar desestabilizar o Governo do Estado.
Mas não é dessa maneira que a imagem deste
homem de espírito público, experiência e de
dicação será manchada.

E para que a realidade seja única e verda
deira, informo a V. Ex' que o Sr. Rubens
Guerra requereu prestação jurisdicional do
Estado e iniciou processo contra o Sr. Baylon
Pedreira por crime de calúnia. Acrescento
que encontra-se na Assembléia Legislativa
Estadual pedido para que este Deputado Es
tadual responda à Justiça, sem as garantias
qu~ sua posição política lhe confere.

E chegada a hora. Sr. Presidente, de se
dar um basta a certas mesquinharias políticas.
Não há espaço para inverdades, mesmo que
diante de rivalidades políticas.

Ao Sr. Rubens Guerra deixo meu apoio
e a certeza de que seu trabalho incessante
é um desafio e não uma luz esmorecida; aos
inimigos deixo a certeza de que não recuare
mos diante de calúnias, que em nada nos en
fraquecem ou nos acovardam, como é pecu
liar aos fracos de caráter.

Era o que tinha adizer.
O SR. DORETO CAMPANARI (PMDB

- SP; Pronuncia o seguinte discurso.) Sr.
Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, se o Go
verno Federal não agravar o chamado confis
co cambial, inclusive pelo processo tributário
direto, o Brasil, a partir desta safra, começará
a restituir à cafeicultura a importância que
tinha antes do craque de 1929, podendo, bre
vemente, representar pelo menos vinte por
cento das nossas exportações, certo de que
a abertura das nosas importações tornará, ini
cialmente, nossa indústria menos competiti
va.
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A safra este ano é das maiores, os cafeicul
tores estão procurando melhorar a qualidade
do produto, os preços dos adubos e corretivos
estão controlados, a mão-de-obra enfrenta
preços estacionários, e na Colômbia - concor
rente do nosso "mild" - o Exército de Liber
tação Nacional começa a acutilar os cafeicul
tores, enquanto cresce, no Espírito Santo,
a produção do "condilIon", que enfrenta os
cafés duros africanos.

Com a anunciada melhoria çlos transportes
rodoviários e ferroviários no Centro-Oeste,
estados como Rondônia, Mato Grosso e To
cantins podem plantar café, para produção
maior em três anos, a fim de atender à deman
da internacional, que cresce, principalmente,
com as importações cada vez maiores da
União Soviética, que prefere o Nescafé, semi
industrializado.

Tudo leva a crer que, não havendo ganân
cia fiscal, o agricultor venderá cada saca de
café, a partir de julho, por mais de 6 mil
cruzeiros, preço que superará o custeio, com
um lucro razoável.

Quando tanto se fala em reforma agrária,
deve-se assinalar que, afora a horticultura,
a apicultura, a cunicultura e a avicultura, a
cafeicultura é a atividade agropecuária capaz
de produzir mais lucro por hectare.

O ideal seria que nas zonas propícias os
lavradores sem-terra fossem assentados em
dez hectares por família, pois, com cinco mil
pés, 'produzindo quinze sacos por mil covas,
cada lavrador obteria, por aquele preço, uma
renda bruta anual de 400 mil cruzeiros, mais
de 35 mil cruzeiros por mês, além da sua
lavoura de subsistência.

Era o que tínhamos a dizer, SI. Presidente.

o SR. WAGNER PUGLIESI (PMDB 
PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - SI.
,Presidente, Sr"' e Srs. Deputados, as reivindi
cações que o setor rural paranaense tem apre

'sentado ao Governo Federal estão calcadas
em dois pontos principais.

O primeiro é de curto prazo. É urgente
a necessidade de se encontrar soluções para
a produção agrícola e para sua comerciali
zação. O segundo, de médio prazo, visa a
resgúardar a produção agrícola dos reflexos
negativos, que podem se abater sobre <ela.
Historicamente, após cada choque, quem pa
ga a conta, em grande parte, é a agricultura.
A descapitalização do setor é o resultado.

Nos Planos Cruzado e Verão verificou-se
o tabelamento e congelamento dos preços dos
produtos, enquanto as dívidas dos financia
mentos eram corrigidas monetariamente.
Constatou-se também cobrança de ágios na
compra de insumos, falta de' recursos para
a comercialização, investimento e custeio. Os
preços mínimos estavam sempre abaixo do
realmente necessário, muitas vezes abaixo
dos custos de produção.

Outro problema sério é o que aflige a cafei
cultura. Com a extinção do IBC, a cafeicul
tura do Brasil ficou desamparada, urna vez
que nenhum órgão foi designado para desen
volver os trabalhos atinentes àquela institui
ção. É necessária, Sr. Presidente, a imediata.

definição do órgão que vai gerir a comercia
lização cafeeira, bem como a definição do
plano de safra.

Nos contratos de financiamento rural, pelo
menos na grande maioria, ficou estabelecido
que o índice de correção monetária a ser apli
cado é do IPC.

As dívidas de financiamento foram corri
gidas em março pelo índice de 84,32%. Ocor
re que os preços mínimos foram corrigidos
pela variação do BTN, que foi de 41.73%.

O fato se repete agora: observa-se que os
problemas verificados anteriormente estão
mais presentes do que nunca. As dívidas dos
produtores rurais são reajustadas bem acima
dos índices que corrigem os preços agrícolas.

Portanto, é mais do que justo que as dívidas
dos financiamentos rurais sejam corrigidas
pelo mesmo índice que atualiza os preços dos
produtos agrícolas.

O SR. UBIRATAN SPINELLI (PLP 
MT. Pronuncia o seguinte discurso. ) - SI.
Presidente, Sr,5 e Srs. Deputados, nos últimos
anos acentou-se o processo de modernização
da agricultura brasileira. A maturidade e a
abrangência desse processo de modernização
nos revelam que a agricultura se encontra
num estágio avançado de desenvolvimento,
tendo as formas modernas e auto-sustentadas
de produção penetrado em todas as regiões,
viabilizando, inclusive, a competitividade no
mercado internacionaL A agricultura empre
sarial, que apresenta condições de tamanho
e escala de operação e que permite a rentabi
lidade dos investimentos, toma corpo e se
consolida.

Esse processo de modernização viabilizou
a expansão da fronteira agrícola. A oferta
abundante de crédito e a internacionalização
da indústria de fertilizantes, viabilizando, in-

.Jsive, a incorporação produtiva de solos
menos férteis, a utilização de máquinas, insu
mos e equipamentos modernos e a introdução
de novas tecnologias de cultivo, permitiram
a ocupação dessas áreas de fronteiras, pro
porcionando, inclusive, a obtenção de rendi
mentos físicos capazes de competir com ou
tras regiões tradicionais de cultivo agrícola.,

Queremos, ,aqui, ressaltar a importância
dessa incorporação de novas áreas na Região
Centro-Oeste. O crescimento da atividade
agropecuária nesta Região vem ocorrendo
apoiado principalmente na mecanização. Ve
rificou-se, aqui, o maior crescimento relativo
do número de tratores, nos últimos anos.

O padrão tecnológico da agricultura do'
Centro-Oeste é marcado pela forte incorpo
ração de mecanização: o número de tratores
cresceu a umataxa anual de 7,2% nos últimos
anos, o que representa o dobro da média
do País; a relação entre pessoal ocupado e
número de tratores passou, ultimamente, de
um índice de 24 horas 18 pessoas, sendo esta
variação a maior dentre as observadas nas
demais regiões.

Apesar das repetidas crises econômicas cí
clicas, observa-se que a expansão e o dina
mismo da atividade agropecuária da Região
-Centr.Q~Qçste- particl,llarmel)te nos Esta-

dos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul
-são inegáveis. Naquelas unidades da Fede
ração se~rificou, realmente, um movimento
de intensa incorporação de fronteira agrícola.

O padrão de modernização'da agricultura
no Centro-Oeste e em toda região de fron
teira - através da mecanização e da utiliza
ção intensiva de insumos modernos - am
pliou sensivelmente a dependência das fontes
comerciais de energia e, em particular, a do
óleo diesel. utilizado tanto na fase de produ
ção como no transporte de insumos e pro
dutos.

Tomemos o caso específico da utilização
do óle diesel, em função do padrão tecnoló
gico da agricultura, principalmente com a ex
pansão da frota de tratores, colheitadeiras
e automotrizes. Estudos da Companhia de
Financiamento da Produção - CFP para a
Região Centro-Sul revelam que "a partici
pação dos gastl)s com óleo diesel no VBC
do arroz de sequeiro é de 15,36%; no VBC
do milho é de 13,62%; no VBC da soja é
de 13,55%, alcançando 22,62% no VBC do
arroz irrigado".

Se verificarmos os cursos de comerciali
zação. observamos que a participação do óleo
diesel é relevante: "A participação do óleo
diesel no frete situa-se ao redor de 25%, sen
do o item de maior peso na estrutura de custos
das empresas transportadoras depois da de
preciação do capital, que se refere aos desgas
tes do caminhão utilizado". segundo estudos
da Coordenação de Agricultura do IPEA.
A redação é válida para todos os combustíveis
,utilizados no processo de produção e comer
cialização dos produtos agrícolas.

Diante desse quadro, o setor agticola foi
surpreendido com a veiculação da notícia de
possível "liberação dos preços dos derivados
de petróleo". Com a adoção dessa medida
tornar-se-ia insubsistente a política de "uni
formização ou equalização de preços dos
combustíveis". A equalização ou uniformi
zação de preços é um mecanismo que está
contido na própria estrutura de preços dos
derivados de petróleo. E o "frete de unifor
mização do preço". Funciona como um fundo
que permite umá transferência de renda dos
consumidores próximos às refinarias e bases
de distribuição para aqueles que se localizam
em regiões mais distantes. Dado o mecanis
mo de transferência da renda, a equalização
é comumente denominada de "Preços Sociais
dos Derivados". O mecanismo de "unifor
mização dos preços dos combustíveis" é que
viabiliza a ocupação das regiões de fronteira,
distantes das refinarias e bases de distribui
ção. A eq';i'alização dos preços é o fator deter
minante da interiorização do desenvolvimen
to.

Tomemos, à guisa de exemplo, o Muni
cípio de Juína, em Mato Grosso. Para abas
tecer aquele município, o derivado de petró
leo tem que percorrer a seguinte rota: Paulí
nea (SP) - Campo Grande (MS) - Cuiabá
(MT), chegando, finalmente, a Juína, em
'Mato Grosso, a uma distância extraordinária.
Se não existisse a sistemática de uniformi
zação do preço, o óleo diesel chegaria ao
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consumidor final daquele município a um
preço 60% mais elevado que aquele praticado
em Paulínea (SP).. ;

Poderíamos tomar outros municípios de
Mato Grosso como exemplo: sem a adoção
da política de uniformização do preço, o óleo
diesel chegaria ao município do Sorrisp com
um acréscimo de 12% no seu preço; em Ari
puanã com 47%; em Porto dos Gaúchos com
25%. Na microrregião norte-matogrossense
o litro do óleo diesel chegaria a ser 52,12%
mais elevado que o preço base.

Na ausência do mecanismo de uniformi
zação do preço, a elevação do preço dos deri
vados de petróleo e principalmente do óleo
diesel refletiria direta e indiretamente nos
custos de produção na agricultura. Segundo
estudos do próprio Governo, executados pela
IPEA, revelam que "a participação do óleo
diesel no VBC do arroz produzido em Ron
dônia aumentaria de 15,4% para 19,5 resul
tando em um incremento real no VBC de
5,2%. No caso do milho produzido na micror
região norte-matogrossense esta participação
se elevaria de 13,6% para 19,3%, o que resul
taria num aumento real no VBC deste produ
to da ordem de 7,1%".

Continua afirmando o estudo efetuado pe
la Coordenadoria da Agricultura do IPEA
que "os custos de transportes dos produtos
de fronteira também aumentariam na hipó
tese de não uniformização de preço de venda
'do óleo diesel. A participação do óleo diesel
no frete, no caso dos preços não serem equali
zados, se elevaria para o patamar de 30%
em média. Em Diamantino, no Mato Grosso,
por exemplo, essa participação passa de 25%
para 32%.

Como se vê, dada a participação 'signifi
cativa do óleo diesel no custo final do produto
agrícola, a hipótese da eliminação da sistemá
tica 'de "uniformização do preço" acabaria
por inviabilizar a agricultura comeréial na
queles municípios. Subsistiriam, apenas, as
atividades tradicionais, intensivas de mão-de
obra, ao nível de subsistência da população
local.

Quanto maior a distância da base, maior
será este diferencial de preço, maior o custo
do insumo ao nível do consumidor, o que
inviabilizaria, fundamentalmente, a explora
ção das áreas agrícolas de fronteiras. Os pro
dutores rurais já onerados com o Imposto
de Renda instituído pela Lei n9 8.023, de 12
de abril de 1990, teriam dificuldades enormes
para viabilizar comercialmente sua produção
nos grandes centros consumidores. A ativi
dade agrícola, na região de fronteira, tende
ria' a se tornar de subsistência - produzindo
e comercializando a nível local - ou pratica
mente não mais existiria.

A intenção governamental de desregula
mentar a economia, diminuir o tamanho do
Estado e fortalecer a iniciativa privada mere
ce todo o nosso apoio. O controle do Estado,
através de licenças, quotas e fixação de pre
ços, nem sempre assegura eficiência. Para
que a desregulamentação"seja eficaz é neces
sário criar as condições mínimas ao exercício
da plena liberdade de mercado. Na atual es-

trutura de organização do mercado de distri
buição dos derivados de petróleo, onde pre
dominam um reduzido número de grandes
companhias distribuidoras e um grande nú
mero de pequenos postos revendedores disse
minados por todo o País, a total liberdade
de mercado favorecerá, inevitavelmente, a
ação dos oligopólios.

O perfil do mercado de distribuição de de
rivados de petróleo revela uma estrutura alta
mente oligopolizada, com a petrobrás deten
do 24,4% do mercado, as empresas privadas
nacionais ocupando 17,1% do espaço e as
empresas multinacion1J<is (Shell, Esso, Atlan
tic e Texaco) absorvendo a maior fatia do
mercado: 58,5%.

Como se vê, o mercado não é tão perfeito
como afirma os defensores da liberação dos
preços. A liberalização total favorecerá inevi
tavelmente os oligopólios, os cartéis de pre
ços e a dominação do mercado pelas multina
cionais, com riscos de rápida desnacionali
·zação do setor, em detrimento das empresas
genuinametlte nacionais e em prejuízo dos
relevantes interesses nacionais.

Pelas próprias características do mercado,
conclui-se, então, que a desregulamentaçãó
do atual sistema nacional de abastecimento
de petróleo, através da liberação total dos
preços, não é aconse!hável, a curto prazo.
Serão incalculáveis os prejuízos que recairão
sobre as comunidades localizadas em regiões
distantes das bases de distribuição. A ação
do Estado, aqui, é fundamental para que se
instaure o equilíbrio .de mercado. Para que
se evite a total desestruturação da economia
das regiões distantes das bases de distribui
ção, principalmente da atividade agrícola nas
regiões de fronteira, é necessária a tomada
de algumas medidas visando a preservação
da livre iniciativa contra a ameaça dos grupos
oligopolistas. Salientamos algumas dessas
medidas: garantia do suprimento dos produ
tos destinados à revenda, acesso das empre
sas de distribuição (TRR) às refinarias para
a aquisição dos produtos, com preço equali
zado em suas bases; a fixaçãq de preços máxi
mos de faturamento para a revenda; estabele
cimentos de prazos mínimos de faturamento
para a revenda; exigência de normas técnicas,
pãdrões de segurança e do nível de qualidade
dos produtos com acompanhamento rigoroso
dos requisitos para o exercício das atividades
dos setores de distribuição e revenda.

Outro aspecto que consideramos relevante
no exame da matéria é a necessidade de aten
tar para a determinação legal vigente de que
o abastecimento nacional de derivados de pe
tróleo é uma concessão e, assim sendo, não
pode o Estado se furtaF ao exerc(cio do con
trole com vistas ao resguardo do interesse
público. E a legislação vigente (Decreto n9

99.180, de 15-3-90, art. 214) ao definir o cam
po de ação do Departamento Nacional de'
Combustíveis, estabelece que a ele compete,
entre outras, as seguintes atribuições: Supe
rintender, autorizar e fiscalizar o abasteci
mento nacional de petróleo, óleo de xisto
e seus derivados; fixar os preços do álcool,

do petróleo e seus derivados e dos combus
tíveis sólidos.

A liberação total dos preços dos derivados
de petróleo é uma decisão que não pode ser
tomada sem uma longa discussão ao nível
da sociedade civil. Muito embora a desregula
mentação tenha como esteio básico a idéia
salutar da liberdade de mercado, encerra no
seu bojo uma série de contradições que se
refletirão negativamente nas atuais circuns
tâncias de Um mercado oligopolizado, como
o é, no momento, o setor de distribuição de
derivados de petróleo.

Sugerimos que a matéria seja levada à dis
cussão no foro próprio que é o Congresso
Nacional. Aí os vários interesses serão colo
cados na mesa de negociação. Aí a defesa
da livre incidência será vista num contexto
mais amplo onde a eficiência da liberdade
de mercado pressupõe, também, a existência
de salvaguardas e mecanismos de proteção
que permitam o exercício da plena liberdade
e não o predomínio do interesse de grupos.

A discussão da matéria terá no Congresso
Nacional o seu foro próprio, porque é aqui
onde será votada a lei prevista no art. 238
da Constituição Federal que "ordenará a ven
da e revenda de combustíveis de petróleo,
álcool carburante e outros combustíveis deri
vados de matérias-primas renováveis".

A SRA. ANNA MARIA RATTES (PSDB
- RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, S!'" e Srs. Deputados, a falta de
segurança enfrentada pela maioria das cida
des brasileiras, chama a atenção e preocupa
a todos nós. E justamente.a grave situação
que Petrópolis enfrenta que me leva a, neste
momento, registrar aqui a realização, por ini
ciativa da Câmara Municipal, da reunião de
trabalho que discutiu o tema "Violência e
Segurança na Cidade de Petrópolis", no dia
9 passado, em particular, pelo aspecto polí
tico. Mais uma vez procura a Câmara Muni
cipal atuar intensamente nas grandes ques
tões do Município, debatendo-as, propondo
ações e soluções. Mais: o faz buscando a par
ticipação da sociedade organizada, o que de
monstra o amadurecimento da classe política,
especialmente dos vereadores petropolita
nos, com relação à importância e à validade
da contribuição que a comunidade. - mais
do que os políticos - tem condições de dar
nas discussões e decisões referentes aos as
suntos que são de seu máximo interesse.

Nada mais preocupante em Petrópolis, ho
je - não nos esquecendo dos problemas nas
.encostas dos morros e a difícil' situação de
centenas de famílias carentes - do que a
segurança pública. Vemos-nos às voltas com
dezenas de solicitações encaminhadas pelo
movimento comunitário que pede intensifi
cação da ronda policial e colocação de viatu
ras em diversos bairros e 10calidlldes. Não
·é possível atender. Por quê? Eis os motivos
alegados: a 6' Companhia do 159 Batalhão
de Polícia Militar, responsável pelo policia
'mento ostensivo, possui um efetivo de apenas
-43 homens para uma área de 800 km2 : Para
essa mesma extensão (todo o Município),
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contamos com somente - pasmem, Srs. Par
lamentares - três viaturas em condições de
uso. O número de habitantes, por sua vez,
ultrapassa os 300 mil projetados f:m 1985.

Diante desses números, que resultados po
demos esperar? Nos dois últimos anos, as
ocorrências de assaltos, a residências, roubo
de carros, estupros e a ação de punguistas
no centro.da cidade aumentaram assustado-
ramente. .

A necessidade de reforçar o contingente
policial, está mais do que claro, é urgente.
E preciso que se tomem providências ime
diatas.

Daí a razão da comissão formada na Câma
ra Municipal, composta pelos Vereadores
Fernando Coelho e Phelippe Guedon, os pre
sidentes das associações de moradores do
Morin, Jorge Moura, e do Quarteirão Inge
lheim, Vera Gondin, da Associação de Defe
sa dos Mananciais da Alcobaça, Wilma Bor
sato, e da Executiva Municipal do PSDB,
Solange Pettersen. O partido dos tucanos foi
o único partido político representado.

O grupo espera entregar ainda esta semana
ao Governador Moreira Franco - cuja admi
nistração afirma dar absoluto destaque à se
gurança - a carta assinada pelas principais
lideranças da sociedade civil organizada, soli
citando, para a cidade, o mesmo tratamento
dispensado a municípios vizinhos que, em
muitos casos, têm população inferior à meta
de dos habitantes do município petropolita
no. Teres6polis e Magé, por exemplo, pos
suem unidades da PM independentes. Fribur
go conta com um batalhão. Enquanto isso,
só dispomos de uma subunidade, subordina
da a Duque de Caxias, que tem mil proble
mas, gravíssimos, pois o índice de violência
apresentado é dos maiores do País.

Apesar das características que apresenta,
de cidade tranqüila e privilegiada, Petr6polis
está por conta da insegurança há muito tem
po. Isto é um peso considerável no aumento
dos números estatísticos do crime. A popu
lação aguarda, há quatorze anos, a conclusão
do quartel da Polícia Mílítar em Petr6polis,
no bairro Quitandinha. Pelo menos há dois
anos a PM ocupa um prédio do Sesi, depois
da intermediação da comunidade durante as
enchentes de fevereiro de 1988. Concluir o
quartel e criar o batalhão é importante, mas
não emergente, agora. A esperança continua
a existir, e já se sabe da alocação de verba
para o prosseguimento da obra. Mais ho
mens, mais e melhores equipamentos: eis a
neceJSÍdade premente.

Não queremos resposta para amanhã. Ur
ge que seja hoje, o mais rapidamente possí
vel. Por isso renovo o apelo dos petropo
litanos, através desta tribuna, a S. Ex', o Go
vernador Moreira Franco, esperando que re
ceba a comissão nesta sexta-feira e dê solução
prática, eficaz e imediata ao problema. Não
há como deixar a situação se agravar mais.
Do contrário, teremos também na Região
Serrana os problemas existentes na Baixada
Fluminense. E aí será tarde demais.

O SR. NAPHTALI ALVES DE SOUZA
(PMDB - GO. Pronuncia o seguinte discur-

so.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
ap6s dois meses de implantação do plano de
estabilização econômica, a agricultura brasi
leira enfrenta situação dramática em decor
rência dos desequilíbrios financeiros nos cus
tos de produção e preços de comercialização,
e ainda por absoluta falta de definição de
uma política para o setor.

É evidente a descapitalização desse impor
tante segmento econômico a partir das medi
das governamentais que determinaram o en
xugamento da liquidez financeira, seja por
força da retenção de recursos, então aplica
dos no mercado de títulos, como proteção
contra o processo inflacionário, seja pelas dis
paridades criadas com os elevados custos ban
cários, em contrapartida ao baixo reajuste
dos preços de garantia dos produtos.

De fato, com a correção dos preços míni
mos agrícolas em apenas 41,28%, percentual
correspondente à variação do BTN em março
último, enquanto os financiamentos contraí
dos pelos produtores eram corrigidos em
84,32%, desestimula-se profundamente o
trabalho nas lavouras, cujas safras neste ano
já apresentam consideráveis quedas em face
de adversidade climáticas em praticamente
todas as regiões do País e também pela demo
ra na liberação de recursos para ciclo produ
tivo 1989/90.

Mas, Sr. Presidente, o que mais preocupa
a abnegada classe produtora rural é a indefi
nição do Governo quanto às diretrizes a se
rem adotadas pela agropecuária nacional,
neste exercício e nos pr6ximos plantios.

O setor aguarda, com justa expectativa,
a apresentaçã" urgente de um bem elaborado
programa governamental, que defina clara
mente os seus objetivos e os instrumentos
necessários à sua execução, a fim de que as
entidades representativas das áreas rurais
possam discutir as alternativas propostas,
oferecer sugestões e participar da construção
de um projeto amplo, capaz de fortalecer a
produção de alimentos, bem como seu ade
quado abastecimento ao mercado interno.
Ao Congresso Nacional permanece a respon
sabilidade de aprovar uma lei agrícola, con
fQ1me prevê a Constituição Federal, consubs
tanciando formulações que identifiquem as
prioridades, o acesso ao crédito, condições
de armazenamento, garantias reais de ~mer
cialização, além de outras variáveis igualmen
te significativas ao regular funcionamento da
agropecuária.

Observll<se, no' entanto, acentuada lenti
dão no processo decis6rio das respectivas au
toridades governamentais, inclusive quanto
ao preenchimento de cargos importantes na
esfera do Ministério da Agricultura e Refor
ma Agrária, situação que evidentemente difi
culta a adoção das medidas necessárias à im
plantação do reclamado plano agrícola.

O pr6prio Conselho Nacional de Agricul
tura, criado, no bojo do pacote de decisões
governamentais logo ap6s a posse, em 15 de
março, como 6rgão de assessoramento do Sr.
Ministro, ainda não foi devidamente implan
tado, embora disposições a respeito tenham

propiciado a edição do Decreto n" 99.232.
há exatamente duas semanas.

Tais indefinições provocam prejuízos ime
diatos, irreparáveis, à economia nacional e,
mais do que isso, levam a incerteza, para
todos os que se dedicam à agricultura, sobre
as possibilidades de continuarem exercendo
suas atividades ou de simplesmente encer
rá-las por absoluta falta de condições e apoio.

A persistir tal estado de desestímulo e de
sesperança que se abate sobre o meio rural,
por total responsabilidade do Governo, resta·
rá uma triste certeza: a de que o Brasil enfren
tará, já em futuro próximo. uma grave crise
no abastecimento de bens agrícolas, inclusive
de alimentos básicos considerados típicos da
mesa dos brasileiros porque historicamente
ocupantes de vastas áreas de lavoura em nos
so País.

O SR. FRANCISCO COELQO (PDC 
MA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, todos de
positamos as mais fundadas esperanças no
sentido de que a produção nacional, pelo in
cremento da produtividade e o aproveita
!Uento das possibilidades naturais do cerrado
e do Nordeste ocidental, farão com que a
nossa fronteira agrícola se amplie rapidamen
te, oferecendo-nos uma excelente oportuni
dade para o incremento do superávit da ba
lança comercial, para que possamos, definiti
vamente, enfrentar a dívida externa.

Uma das regiões que, pelas suas condições
geomorfológicas, oferece maiores possibili
dades de incremento agropecuário, é o do
norte do cerrado brasileiro. predominante
mente plano e ondulado, com razoável queda
pluviométrica e apreciável rede hidrográfica.
principalmente no eixo da Araguaia-Tocan
tins.

Com uma vegetação predominante arbustí
fera, apresenta matas baixas, na altitude de
trezentos a quatrocentos metros, e menos
densas, de quinhentos a seiscentos metros,
com clima bem definido de outubro a abril,
com a média anual de 1.420 milímetros, ria
chos perenes. nas bacias hidrográficas dos
rios Parnalba. Balsas, Tocantins, Sereno e
Maravilha, apresentando todas as condições
ideais para a aplicação intensiva da irrigação.

No sul do Maranhão, a região de Balsas,
com uma população superior a 300 mil habi
tantes, mão-de-obra não especializada driun
da do Nordeste e tradicionais agricultores e
pecuaristas do Centro-Sul, pode tornar-se um
importante centro abastecedor de alimentos,
além de que a situação geográfica da Região
permite uma possibilidade de competição in
ternacional com outros países produtores,
além de uma posição cômoda ao Brasil para
exportações à CEE e Japão. O desenvolví
menta s6 não tem sido maior na região por
falta de implementação conveniente do Plano
Verão e de uma política cambial heterodoxa,
que provocou a queda dos preços da soja
e acresceu os débitos dos lavraçlores junto
aos bancos.

Esses fatores levaram à redução da área
plantada em cerca de 60%, surgindo o desem
prego na zona rural.
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Diante disso, é preciso advertir as autori
dades econõmicas e agrícolas do País para
o estabelecimento de incrementos creditícios
e técnicos na região, em proveito do nosso
desenvolvimento harmônico.

A ampliação de nossa fronteira agrícola
é de suma importância, eis que gera divisas
e riquezas para a Nação.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JONES SANTOS NEVES (PL 
ES) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
a situação da saúde no Estado do Espírito
Santo é caótica. Tão ou mais caótica do que
vem sendo em outras Unidades da Federa
ção.

É importante. portanto. reiterar a nossa
insistência, já manifestada anteriormente.
para que o Ministro da Saúde. Deputado Al
ceni Guerra - que está demonstrando exce
lente poder de diagnóstico do quadro clínico
da saúde no Brasil - apresse a sua presença
em nosso Estado. a fim de que urgentes e
inadiáveis medidas, para atenuar a calami
tosa situação. possam ser empreendidas e
operacionalizadas.

A fim de acelerar a presença de S. Ex'
e as providências dela decorrentes, queremos
trazer a este plenário, e deixar registrados
nos Anais desta Casa. trechos, da impressio
nante reportagem que o jornal FA Gazeta,
que é o veículo de maior circulação no Espí
rito Santo. publicou. no último domingo, so
bre a terrível história de horror que se desen
rola diariamente aos olhos espantados da boa
gente capixaba.

Eis alguns trechos da reportagem. que, em
pinceladas lúgubres e reais, traduzem, num
impressionismo borripilante, o quadro dan
tesco de sofrimento e pavor em que vivem
os brasileiros. na mais importante de todas
as áreas sociais. que é a da saúde e da sobrevi
vência:

"Números 1.2,3..." A atendente de
enfermagem convoca as pacientes e elas
vão entrando num único consultório. Is
so mesmo. No Pronto Atendimento Mé
dico (PAM) do Inamps, na praça Costa
Pereira. centro da cidade, na última se
mana, foi possível constatar que as gine
cologistas Maria José Marsiglia e Lilia
Mazzei têm um jeito muito próprio de
atender suas clientes. Marsiglia chegou
ao seu consultório por volta das 13h30m
e às 14h40m já havia atendido 16 mu
lheres.

No PAM Costa Pereira, 0c:()?rdena
dor, Carlos Santana, não nega que:existe
médicos que não chegam a cumprir'ao'"
menos três horas combinadas e, sobre
os consultórios de ginecologia, que fun
cionam nas salas 11 e 12, no seu andar,
alego)l desconhecimento".

" ... É errado, eu não concordo, mas
nunca ninguém me falou nada sobre is
so", comentou. Santana chamou, então,
a atendente da doutora Marsiglia, que
não quis se identificar mas, na presença
dos jornalistas, confirmou:

"Realmente as pacientes entram em
grupo - a não ser que uma delas me
procure e diga que não quer que seja
assim. Mas eu sou apenas uma atenden
te, cumpro ordens...", disse a mulher".

" ... Para ter acesso à assistência mé
dica oferecida pela sede pública no Espí
rito Santo e cumprir um dos direitos do
cidadão, previstos na seção da Saúde,
art. 196, da Constituição Federal, são
necessários paciência e preparo físico do
usuário deste serviço. O .desafio de espe
rar horas e horas para se deparar com
um médico nem sempre é vencido por
alguns, que nãO resistem e morrem an
tes. Outros aguardam, ansiosos, até uma
semana para chegar o dia da consulta
marcada, que sequer ultrapassa três mi
nutos de duração".

" ... A falta de leitos disponíveis fez
com que a aposentada Elídia Silva da
Silva, de 75 anos, acabasse sendo inter
nada nos corredores do Hospital São Lu
cas durante um período de quase seis
horas. A nora de Elídia, Angelina Maria
da Conceição, de 32 anos. que mora em
Flexal, Cariacica, contou que o socorro
improvisado acabou sendo a alternativa
da idosa ser atendida. Angelina disse que
na Santa Casa de Misericórdia, primeiro
local procurado, também não havia lei
tos vagos. Elídia, que estava trêmula e
aparentava estar fora de si, foi medicada
com dois litros de soro e outro remédio.
Eram quase 22 horas e Elídia tivera alta.
O médico que cuidou dela disse que o
seu estado estava melhor e ela poderia
ir para casa. A ambulância do hospital
transportou a paciente até ~ua residência
em Cariacica".

" ... Diariamente, o corredor do pron
to-socorro do Hospital São Lucas perma
nece cheio de pe,ssoas, à espera de vagas
nos hospitais da Grande Vitória. Se os
leitos, teoricamente, atenderiam à popu
lação dos cinco Municípios da região,
na prática não são suficientes, porque
Vitória, principalmente, recebe doentes
até de outros Estados. Por isso, na noite
da última quarta-feira, Antonio Nasci
mento, intoxicado por gás freon (de gela
deira), permanecia, medicado, deitado
sobre um banco, com a cabeça recostada
numa sacola de papel. Ele chegou ao.
PS às 18 horas e ali pemaneceria até a
manhã do dia seguinte, porque os leitos
estavam lotados".

" ... Qual a avaliação que.o senhor tem
hoje do gerenciamento das Unidades de
Saúde. Estão ~endo bem-gerenciadas'?

Ribeiro - Não. Nós não temos geren
ciamento. sou o Secretário de Saúde e
tenho 150 postos de saúde e 30 hospitais
para tomar conta. Mas não tenho hoje
180 bons gerentes para exercer o traba
lho. Tem gente com boa vontade, é dife
rente, mas gerente mesmo, com conheci
mento, não tem.

Murad - Se você colocar um adminis
trador para gerenciar um hospital públi-

l.O. pagando a ele o salário que o Estado
oferece, ele não fica no cargo. Isso por
que, se for bom administrador, ganha
muito mais fora do hospital.

Peçanha - O que existe hoje é um
pacto de mediocridade por aí afora. O
empregador finge que paga e o médico·
finge que trabalha. Um não cobra nada
do outro. O médico trabalha em condi
ções precárias e não reclama, e o empre
gador não lhe cobra a produtividade que
poderia ter. O paciente é quem fica sem
saúde. Se esse ciclo vicioso não for rom
pido, não temos como melhorar a quali
dade do atendimento oferecido à popu
lação".

" ... As longas filas que os segurados
da Previdência Social enfrentam para ter
acesso à assistência médica tornaram-se
a forma de alguns aumentarem a renda
familiar. passando as noites em claro.
Este é o caso da dona de casa Araci Ma
chado Ribeiro, 55 anos, que constuma
"virar" a madrugada na fila do Posto
de Atendimento Médico (PAM) de Ari
biri. em Vila Velha. Para marcar as con
sultas de seus "clientes", ela recebe de
Cr$ 200,00 a Cr$ 250,00 de "gruja", co
mo ela própria define. "Estou fazendo
um favor para os outros. As pessoas que
não querem vir para a fila vão na minha
casa e me oferecem uma gratificação pe
lo meu trabalho. Isso não é comércio".
Ela possui 10 "Clientes" e conta que,
às vezes. chega a ser xingada pelas pes-.
soas que acham que ela toma a vaga de
uma pessoa que precisa ser atendida com
urgência na fila. Araci mora atrás do
PAM, em Santa Inês. O responsável pe
lo ,posto, Adeberto Pereira, diz desco
nhecer esta situação".

" ... A carência de leitos hospitalares
incapazes de absorver a forte demanda
de pacientes vindos até da Bahia e Minas
Gerais, na Grande Vitória, soma-se
atualmente a outro problema grave: num
hospital de urgência como o São Lucas,
no Forte de São João, falta com freqüên
cia até agulha descartável, gaze e termô
metro para o atendimento dos pacientes.
Faltou gerência às unidades hospitalares
e ambulatoriais da rede do sistema unifi
cado de saúde. segundo avalia o próprio
Secretário Jarbas Ribeiro de Assis, e es
sa é uma das causas do problema".

" ... Reinaugurado em agosto de 1988,
o São Lucas, há pouco mais de uma se·
mana, teve nomeado como seu diretor
geral o médico Carlos Guerra, que ainda
levanta seus inúmeros problemas e quer
reverter o quadro atual em "no máximo
seis meses". Vai ser preciso, porém mui
to dinheiro e determinação, P9rque a"
unidade é o retrato do abandono. Entre-.
gue à população com'o praticamente no
vo, depois de uma ampla reforma, o pré-o
dia está cheio de infiltrações e entupi
mentos. E é justamente um vaso sanitá
rio entupido o responsável pelo fecha
mento da enfélmaria e há mais de um'
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mês. Enquanto isso, porque a sobrecar
ga é grande, pacientes freqüentemente
chegam a passar a noite deitados sobre
macas e bancos, no corredor do pronto
socorro.

Toalhas para enxugar as mãos - que
devem estar sempre limpas - de médi
cos e erifermeiros, não existem, assim
como começou a escassear há quase um
mês materiais como agulhas descartá
veis, gaze, crepon para imobilização de
entorses. Ambulâncias, só há uma, para
extrema emergência, enquanto três, de
propriedade do hospital, permanecem
guardadas na garagem do Inamps"'.

SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados. após
os relatos e~idenciados nessa reportagem,
não há nada a acrescentar. exceto conclamar
todos os companheiros desta Casa para que
cerrem fileiras de esforço e trabalho hercú
leo, ao lado do Poder Executivo. particular
mente do Ministro da'Saúde, para juntos der
rotarmos o pavoroso monstro que, em brados
de incompetência e em clamores de descaso
e desídia, vem atirando impiedosamente as
suas garras de sofrimento, de violência e de
morte contra a saúde e a sobrevivência do
povo brasileiro.

Muito obrigado.

O SR. COSTA FERREIRA (PFL - MA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - SI. Presi
dente, Sr'~e Srs. Deputados, a educação, no
Brasil, está necessitando de política bem or
denada, visando a melhorar os métodos de
ensino, em todos os níveis, da alfabetização
à pós-graduação. No meu entender. como
educador, este é o meio pelo qual chegaremos
aos fins a que aspiram os educadores e estu
dantes. Só assim teremos encontrado a solu
ção para os atravancados problemas que difi
cultam o desenvolvimento da educação.

Hoje não temos uma política específica pa
ra combater o analfabetismo, que tanto ma
cuIa a eficácia dos responsáveis pela educação
no Brasil. com cifras de aproximadamente
30 milhões de analfabetos, que nos deixam
em má situação.

Quando o Governo cria um Mobral ou uma
Fundação Educar, essas instituições servem
ao empreguismo, e nada mais. Então, chegou
a hora de pensar em eliminar, de uma vez
por todas, esses tropeços, que servem apenas
para complicar mais a situação. sem que haja
um pequeno sinal de contribuição para que
a solução seja alcançada.

Com relação ao 1" grau, tanto na primeira
etapa como na segunda, a situação não é dife
rente. Uma fiscalização nas escolas das capi
tais e das grandes cidades mostrará conclusão
alarmante, por falta de material didático, de
acomodações físicas e também de corpo do
cente à altura das exigências do magistério.
Isso sem se falar na questão da interiorização
do ensino, que, no meu modo de ver, é a
causa principal do cruel analfabetismo que
nos assola.

Sr. Presidente, a situação continua idêntica
no 2" grau e até nas universidades, para es-
panto de todos.

Para que esses problemas, que focalizamos
sinteticamente, sejam eliminados da vida bra
sileira' teremos que construir e equipar esco
las não apenas nas grandes cidades. É neces
sário elaborar um estatuto para o magistério,
no qual fiquem delineados os seus direitos
e deveres, bem como sua remuneração, ex
tensivos também aos municípios e povoados.
Diga-se de passagem que. com a interiori
zação do ensino, com a construção de escolas
profissionalizantes e universidades, teremos
condições de eliminar todas as distorções de
tectadas em nosso ensino e partir para a ofen
siva, levando a nossa experiência a outros
povos. O que não se pode mais ver registrado
no ensino brasileiro são as omissões e distor
ções tão prejudiciais aos nossos adolescentes
e jovens, com repercussões negativas para
a educação.

Por isso. além de se modernizar o ensino
nas capitais e grandes cidades, levaríamos tais
benefícios a todos os rincões da nossa Pátria.

Daí insistirmos com o novo Governo para
a elaboração de uma política que atenda às
exigências do ensino brasileiro.

O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCE
LLOS (PFL - MG. Pronuncia o seguinte
discurso.) - SI. Presidente. Sr" e Srs. Depu
tados. a consciência de responsabilidade so
cial da empresa representa uma característica
das sociedades modernas. As nações real
mente desenvolvidas possuem um empresa
riado envolvido como o bem-estar do País,
com uma visão abrangente de progresso.

Assim, Srs. Deputados, além dos indica
dores econômicos e sociais, frios números,
a atitude dos donos do capital determina o
grau de desenvolvimento atingido por uma
comunidade.

A busca exclusiva do lucro na atividade
econômica, a ganância pelo enriquecimento
rápido, a apropriação sôfrega do dinheiro pú
blico. o desprezo pelo trabalhador e a indife
rença pelas condições da sociedade como um
todo, são variáveis delineadoras do perfil em
presarial, onde impera o capitalismo selva
gem, predomina o arcaísmo administrativo,
florescem as elites irresponsáveis.

Em boa hora decidiu o Presidente Collor
combater essas elites, responsáveis pela misé
ria do nosso povo, pelo atraso do País, pela
fragilidade da soberania nacional.

Felizmente, o Brasil conta também com
empresários cidadãos, aquelas pessoas identi
ficadas com a Nação, capazes de compreen
der. como extensão do seu próprio bem-es
tar, a melhoria da qualidade de vida do povo.
Para esses empresários, o corpo de empre
gados não representa uma fria força de traba
lho, destinada a aumentar sua riqueza pes
soal. Constitui. isto sim, uma ampliação da
própria famIlia e, como seres humanos, mere
cedores de um tratamento digno.

Este é o exemplo de Casas Sendas, uma
empresa voltada para a promoção da saúde,
pela boa qualidade nos alimentos por ela co
mercializados e do bem-estar do seu quadro
de pessoal. Tudo isso, com o objetivo de ex
plicitar a atitude dos fundadores no reconhe
cimento da "exata noção da dimensão huma-

na e social de uma empresa"', no dizer opor
tuno de seu presidente.

Essa empresa, a Casas Sendas, não satis
feita por oferecer à sociedade serviço da me
lhor qualidade e relevância, em proporcionar
a seus empregados assistência médico-hospi
talar-dentária e alimentação gratuita, bem
como bolsas de estudo, inclusive aos depen
dentes. acaba de instituir o Prêmio Sendas
de Saúde, destinado a estimular pesquisas,
nessa área tão importante e, ao mesmo tem
po, tão abandonada.

A elogiosa iniciativa merece o aplauso de
todos nós, o reconhecimento do avanço re
presentado por essa atitude, rara em nossa
sociedade.

Trago. a esta tribuna, o registro da criação
do Prêmio Sendas de Saúde, como homena
gem aos seus criadores. para sua divulgação
entre os jovens interessados em colaborar
com pesquisas pela melhoria da saúde dos
brasileiros, mas, em especial, para estímulo
à ampliação de exemplos como esse no âm
bito do nosso empresariado.

Neste momento, enquanto alguns despe
dem trabalhadores, sem a menor sensibili
dade, a Casas Sendas institui um prêmio de
pesquisa. São empresários desse nível os ver
dadeiros construtores de um grande país.
Quando a maioria do nosso empresariado,
no campo e na cidade, agir assim. teremos
uma verdadeira nação, um país desenvolvido.

Meus cumprimentos a Artur Sendas.

O SR. AGASSIZ ALMEIDA (PMDB 
PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, SI'" e,Srs. Deputados, diante da
grave situação em que se encontram as uni
versidades federais do País, após a autoritária
medida do Governo avaliação realizda por
essas instituições, venho a esta tribuna pro
clamar o meu protesto.

Esta medida ditatorial e autoritária, que
violenta a autonomia e independência das
universidades brasileiras, faz com que eu.
membro desta Casa. me manifeste veemente
contra, uma vez que, como integrante do cor
podocente da Universidade Federal da Paraí
ba, e diante do quadro de ameaças de demis
sões em massa, que chegam a alcançar a cifra
de dois mil servidores desta última institui
ção, criando um clima tenso e aterrorizante
de sobressalto. atingindo os corpos docentes
e dicentes; não posso me calar em face da
ditatotiral medida, que faz da universidade
um mero departamento burocrático do Go
verno, onde o critério de ordem é aquele
do chefe de plantão do dia.

Universidade projeta-se no seu alto obje
tivo de transmissora de conhecimentos e de
laboratórios de pesquisa, e que jamais, em
hipótese alguma. pode ser jogueteada como
um instrumento da ira ou da vontade unipes
soai dos homens do Poder.

Aí, nobre colegas, é que se alevanta a visão
e o precípuo papel que a instituição univer
sitária deve cumprir, como formadora de ge
rações e definidora dos homens do amanhã.

País sem universidade livre, é um país con
denado ao subsdesenvolvimento e à miséria
mental, que é a mais triste das misérias.



Maio de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 17 5125

Em nome da redução do déficit público,
corrijam-se os gastos; no entanto, subverter
toda a conquista de 10ngQs anos de cultura,
tecnologia e pesquisa é fazer de tudo isto
um mero amontoado de lixo burocrático,

Em nome desse acervo cultural e tecnoló
gico, sedimentado por longas décadas, insur
jo-me para proclamar que a instituição uni
versitária se projeta como uma autarquia for
madora de homens e não como cabide de
empregos de burocratas desocupados ou
ociosos,

A palavra de ordem tem um nome: resis
tência contra a prepotência daqueles que pre
tendem fazer curvar a instituição universi
tária a um nível de mero departamento de
burocratas.

Corrijam-se os erros ou distorções, sem,
contudo, distorcer as diretrizes da universi
dade e, muito mais ainda, o golpe inconse
qüente de demissões injustificadas.

Nobre colegas, os homens do amanhã pre
cisam, mais do que nunca, que essa arbitra
riedade seja cortada pela raiz, o fim de que,
eles sim, possam financiar suas raízes no de
senvolvimento do nosso País.

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr'; e Srs. Deputados, como já disse
mos em outras ocasiões, desta mesma tribu
na, as medidas adotadas pelo Presidente Fer
nando Collor de Mello trouxeram como con
seqüências inúmeras distorções, entre elas o
desmantelamento do Estado Brasileiro. O
governo Collor mantém os servidores subme
tidos a um clima de permanente terror. O
resultado não poderia ser outro funciona
mento precário das repartições públicas e fal
ta de instrumentos adequados e eficientes,
inclusive para executar as decisões emanadas
da área econômica.

Causa-nos estranheza o fato de o governo
conceber o serviço público brasileiro como
mera equação matemática e não como estru
tura histórica, com papéis definidos na orga
nização da sociedade e com graus de elevada
complexidade social. Na perspectiva do com
bate ao déficit público, o governo estabelece
quotas administrativas, como o corte pré-de
finido de pessoal. Mas em nenhum momento
delineia estratégias realmente inovadoras
tendo em vista uma profunda desprivatização
do Estado, de forma, torná-lo realmente pú
blico. Pauta-se pela "eficiência", mas eficiên
cia, neste caso, implica apenas uma economia
de bodega de esquina e não a estratégia do
novo Estado que toda a sociedade brasileira
reclama.

Vamos a um exemplo concreto. O governo
federal deu ordenas para que 30% dos funcio
nários da Sudene sejam demitidos, mas em
nenhum momento chamou a sociedade para
discutir um competente projeto de desenvol
vimento para uma região ao mesmo tempo
tão importante e tão relegada pelo poder cen
trai, como o Nordeste. Qualquer corte de
pessoal em uma instituição como a Sudene
- reconhecidamente qualificado - deveria
seguir critérios sócio-econômicos objetivos e
levar em consideração os aspectos humanos

do problema. Além do mais, só poderia ser
determinado depois de se traçar uma política
clara e inequívoca de desenvolvimento eco
nômico e social para aquela área do País.

Quando me refiro à Sudene, não me move
nenhum interesse de cunho regionalista.
Preocupa-me, isto sim, a falta de uma sinali
zação concreta por parte do governo para
a retomada de um desenvolvimento nacinal
coerente e harmonioso. E, para se buscar
este desenvolvimento, a questão das dispari
dades inter-regionais brasileiras não pode ser
desprezadas em nenhuma hipótese.

Nós, do Partido Comunista Brasileiro, con
sideramos de fundamental importância o re
pensar do nordeste numa nova perspectiva
de desenvolvimento regional e, em conse
qüência, queremos proceder a uma profunda
reformulação do Estado brasileiro. Agora,
esta reforma precisa ser encaminhada com
responsabilidade tendo-se em vista os inte
resses nacionais. Caso contrário, e prevale
cendo a atual política do governo, teremos
um Estado desestruturado e cada vez mais
atrelado aos interesses privados.

O SR. LUIZ ALBERTO RODRIGUES
(PMDB - MG. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados,
a data comemorativa da Abolição da Escra
vatura sempre coloca em evidência os efeitos
e conseqüência que a lei de 13 de maio de
1988 trouxe para a vida nacional e reacende
a discussão a respeito dos rumos da afro-bra
silidade no País.

Importa, sobretudo, melhor compreender
a situação atual da comunidade negra brasi
leira. Nesse sentido, o 13 de maio, parte inte
grante de um processo histórico que refletiu
os conflitos e a exaustão de uma ,ociedade
escravagista, afigura-se, hoje, como um mar
co incontornável da passagem de um sistema
de dominação explícita para uma outra situa
ção social, evidentemente, também injusta
e dramática.

Essa data serve, pois, no mínimo, como
um momento crucial de reflexão sobre o pas
sado, o presente e o futuro, a saga de sofri
mentos, as lutas e conquistas, a participação
dos elementos da raça negra na formação do
País.

Seria impossível deixar de lembrar, logo
de início, a desumanidade e injustiça das
quais tem sido vítima o negro no curso da
História. Arrancado à revelia de sua terra
natal, separado de sua família, privado de
seus bens, infamado pelos grilhões abjetos
da servidão e por severos castigos físicos, re
duzido a condições sub-humanas de existên
cia, o negro protagonizou, com suas agruras,
as páginas mais candent~s da histografia na-
cional. -

Civilizações africanas já estruturadas, com
avançado grau de evolução foram completa
mente destruídas, sendo o espólio daquele
continente distribuído entre as potências eu
ropéias inspiradas pela ânsia da exploração
colonialista.

No Brasil, sob' a condição degradante de
escravo, o negro foi forçado a abrir mão de

seus principais valores, renunciar às suas ori
gens, abafar seus ideais e melhores sentimen
tos. Aqui todos os seus direitos foram cassa
dos. Sem capacidade civil, o escravo não po

-dia contrair matrimônio, constituir família,
adquirir propriedade ou assumir obrigações.
As uniões entre escravos eram consideradas
ilegítimas.

Na memória nacional permanece viva a vi
são deste passado medonho e ultrajante, cu
jas feridas ainda não foram cicatrizadas no
âmago da sociedade brasileira. Entre as et
nias que contribuíram para a formação do
País, nenhuma outra sofreu tão profunda e
duradouramente as conseqüências do jugo a
que foi barbaramente submetida. Inclusive,
não há como negar, entre esses efeitos de
um longo período de exploração do trabalho
servil, a manutenção em nosso meio de uma
carga signficativa do País arrasta ainda con
sigo a int1uência de séculos seguidos de servi
dão e marginalização, bem como o ranço da
mentalidade colonizada.

A abolição mudou a realidade do negro
no Brasil, mas, apesar de uma certa dose
de humanidade nela contida, não o integrou
devidamente ao processo político, social, cul
tural e econômico do País.

Servindo-se desse argumento, alguns movi
mentos negros afirmam que a libertação ain
da se encontra em curso e, no intuito de sim
bolizar a continuidade dessa longa e árdua
luta pela igualdade de direitos, defendem a
mudança das comemorações do 13 de maio
para 20 de novembro, data na qual, em 1695,
foi covardemente assassinado o grande líder
e herói do Quilombo dos Palmares, Zumbi.

Tal discussão, convertendo-se em fator de
moblização política de movimentos reivindi
catórios, termina por permitir um conheci
mento mais preciso do País, inclusive quanto
ao descompasso entre a realidade e a propa
lada idéia de democracia racial.

Decorre daí a devida valorização do papel
desempenhado pelo elemento negro no pro
cesso de formação do País. Em seu périplo
pelo território nacional, a força do trabalho
do povo afro-brasileiro prestou enorme con
tribuição para o crescimento do Brasil. Quan
to à cultura negra, teve e tem importância
fundamental na construção da identidade na
cional. Todavia, esses fatos raramente se tra
duzem em um reconhecimento de nível insti
tucional. Nas escolas, nos meios de comuni
cação e na própria sociedade, a contribuição
cultural do negro ainda tende a ser associada
ao folclórico e ao exótico e minimizada a par
tir de uma visão de mundo que privilegia os
valores europeus. Segundo dados ao IBGE,
44% da população possuem origem negra.
Mesmo assim, inexplicavelmente, o negro
ainda continua a ser visto como objeto de
folclore, espetáculo, como dizia Sérgio Buar
que de Holanda, quando tem que ser conside
rado cidadão como os outros; não mais o
negro brasileiro, mas o brasileiro negro.

Esse respeito supremo à nossa nacionali
dade, em atenção. sobretudo à importância
do elemento negro, foi, por certo, a razão
principal para se incluir na 'constituição um
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dispositivo acentuando no ensino da História
do Brasil as contribuições das diferentes cul
turas e etnias para a formação do povo brasi·
leiro.

Com efeito, a história do negro do Brasil
constitui uma longa seqüência de feitos gran
diosos, lutas e conquistas, onde foram cons
tantes e eloqüêntes as provas de sua resis·
tência e capacidade de realização.

A propósito, carece de fundamento a idéia
de passividade do elemento negro diante das'
iniqüidades por ele sofridãs. Trata-se de ou
tro mito a imagem do negro dócil e acomo
dado. Ele foi, acima de tudo, um bravo que,
cedo e sempre, se rebelou contra as injustiças
atrozes da escravidão. Sua presença ativa na
história do País pode ser ainda confirmada
pela simples lembrança dos ilustres e nume
rosos representantes da genialidade e opero·
sidade da raça negra que prestaram sua inesti·
mável contribuição ao engrandecimento do
País, mesmo deparando-se com obstáculos
adicionais às suas trajetórias.

Quanto aos fatores que determinaram a
abolição da escravatura, a resistência dos ca·
tivos, com suas fugas e rebeliões, ocupou,
,sem dúvida, posição destacada. Além das
transformações econômicas e sociais, concor·
reu para a luminosa tesitura do 13 de maio
,a rebeldia dos próprios escravos aliada à de
,terminação dos democratas que, movidos por
diferentes motivações, humanitárias ou polí.
ticas, enfrentaram também os senhores escra
'vocratas e o império que os respaldava.
, O movimento da quilombagem, por exem
plo cuja importância no processo abolicio
nista foi extraordináriá, constituiu a forma
mais avançada de rebelião dos negros escra·
vos e protesto mais veemente contra as injus
tiças que imperavam no País. Presidente em
todo o território nacional, os quilombos re·
presentavam a união de negros fugidos das
senzalas em torno de um mesmo ideal, o di
reito de viver em liberdade e responder pelo
'seu próprio destino. Formavam comunidades
livres e auto-suficientes, tendo alcançado, co
mo no caso de Palmares, dimensões de verda
deira façanha histórica, uma epopéia que se
estendeu ao longo de quase todo o século
XVII e poderia ser denpminada "Guerra dos
Escravos".

A tragicidade da desarticulação do Qui·
lombo dos Palmares, em 20 de novembro de
,1695, retrata com fidelidade o açodamento
.da luta pela emancipação dos escravos.
, A quilombagem permaneceu como um mo
'vimento vivo e vibrante nos séculos seguintes,
tendo chegado inclusive ao nível de suble·
vação social. Incentivavam não só a evasão

'de escravos, mas também passaram a atacar
'diretamente as fazendas, registrando-se inú
meros casos de incêndios em canaviais.

Por outro lado, os abolicionistas, como os
integrantes das sociedades libertadoras, exer
ciam o papel de grupo de pressão social, so
bretudo por intermédio da imprensa. Defen
diam, com vigor, a alforria dos escravos, bem
como a fuga. Realizavam também amplas
campanhas pela doação de recursos para a
c..Q.I)lpra de escravos e posterior libertação.,

Muitos desses indivíduos terminaram ofere
cendo como tributo de sua dedicação à causa
abolicionista a própria liberdade ou a vida.

A par do papel da quilombagem e do esfor
ço dos abolicionistas, cabe lembrar, no cam·
po jurídico, a intensa atuação dos advogados
na propositura de ações contra abusos come
tidos pelos senhores que descumpriam as ai·
forrias ou obrigavam escravas à prática de
prostituição.

Também, a partir da metade do século
XIX, se acentuou a participação do Congres
so Nacional e, apesar da relativa lentidão do
processo legislativo, refletia com nitidez a ir
reversibilidade da questão abolicionista.

Em 4 de dezembro de 1850, com a Lei
Eusébio de Queiroz, proibindo o tráfico ne·
greiro, ocorreu o primeiro avanço jurídico
mais signifi,cativo dessa luta. Concedento li
berdade aos recém-nascidos de escravas e
possibilitando, através de um fundo de eman
cipação, a alforria de escravos adultos, foi
promulgada, em 28 de setembro de 1871, a
Lei do Ventre Livre. Todavia, o menor ficaria
junto à mãe até os oito anos de idade, ao
fim dos quais o proprietário poderia ser inde
nizado pela sua liberdade ou ficar com ele
até os vinte e um anos, utilizando-se de seus
serviços. A etapa seguinte do movimento an
tiescravagista se deu com a lei dos sexage
nários, de 28 de setembro de 1855. E, final
mente, em 13' de maio de 1888, foi assinada
a Lei n9 3.353, a discutida Lei Áurea, que
em sua tramitação no Legislativo obteve oi
tenta e três votos a favor e nove contrários.

Vale repetir que a abolição não foi simples
ato de benemerência do poder imperial, mas
a vitória longamente perseguida de um gran
de movimento popular, o abolicionismo, que
teve suas origens mais remotas nos quilombos
e revolta de africanos, iniciadas ainda no pe
ríodo colonial. Resultánte de lutas centená
rias, dos quilombos, das fugas, das subleva
ções, da batalha parlamentar, esse grande
movimento de massa da nacionalidade unifi·
cou, realmente, vários setores da população
-setores médios urbanos, estudantes e inte
grantes da elite política:

Assim, o Parlamento, em especial de 1823
a 1888, foi palco também de memoráveis ini
ciativas e contendas em tomo do regime ser
vil, tendo entre seus membros fiéis e devota
dos defensores da causa. Joaquim Nabuco,
por exemplo, se celebrizou na campanha abo
licionista pela tenacidade:: e lucidez com que
defendeu a emancipação dos escrav.os im(.·
diata e sem indenização. Tendo percebido,
,desde cedo, a vinculação do abolicionismo
com a questão agrária, penetrou o fundo no
'tema, considerando a aboliçãb não apenas
sob o ângulo legal, II\as, sobretudo, a situação
do liberto e seu futuro. Nabuco lutou, então,
pela realização sim\lltânea de uma reforma
agrária, capaz de fixar o ex-escravo à terra,
de modo de evitar sua previsível transfor·
mação em pária rural ou urbano. Tal reestru
turação permitiria, segundo ele, liquidar o
lafifúndio, "monopólio da terra, do capital
e do trabalho", intimamente ligado ao escra·
vismo .e, com certe~, um,dos fundamentos

da concentração de riqueza que ainda hoje
se observa no País. Para maior fidelidade ao
seu pensamento e como testemunho de sua
sensatez, reproduzo a seguir suas próprias
palavras sobre o assunto:

"Precisamos empregar no trabalho ruo
ral toda esta população inativa, privada
de trabalho e para gozo da qual devere
mos reconquistar a terra de que a escra
vidão fez monopólio. Não separarei mais
as duas questões - a da emancipação

,dos escravos e a da democratização do
solo. Uma é complemento da outra. '
Acabar com a escravidão não nos basta,
é preciso destruir a obra da escravidão."

Entretanto, destruir a "obra da escravi
dão" não se tratava de tarefa de fácil reali
zação.

O Brasil foi a última nação americana a
abolir a escravatura. Há mais de cem anos
a Princesa Isabel assinava um texto de duas
linhas nos eguintes termos: "Art. I' É decla
rada extinta a escravidão no Brasil. Art. 2'
Revogam-se as disp~sições em contrário".

Lamentavelmente, a experiência confir
mou a insuficiência dessas medidas para re
solver em definitivo um dos mais intrincados
problemas do País, ou seja, resgatar essa par
cela expressiva da dívida social brasileira. A
questão agrária permaneceu intocada e a re
forma social pretendida foi frustrada.

Encerrado o período escravagista, o Brasil,
, a reboque do liberalismo econômico, ainda
se apresetnava como uma economia colonial

, exclusivamente voltada para o mercado ex
terno e baseada no latifúndio.

Tal realidade, caracterizadamente arcaica,
impediu uma melhor sorte para os ex-cativos.
Logo em seguida à assinatura da Lei Áurea,
cerca de 700 mil escravos abondonaram em
massa as fazendas movidos por inúmeras ex
pectativas que não chegaram a ser satisfeitas.
O negro passou da condição de escravo à
situação de marginalizado. Não evolouiu do
trabalho escravo para o livre, mas sim para
a servidão, condenado à vida miserável nos
mocambos, morros, favelas e alagados, sujei
to a toda sorte de doenças e sem qualquer
tipo de assistência.

A libertaçãó dos escravos e a generalização
do trabalho assalariado ocorreram, no Brasil,

.associados a uma modalidade de "revolução
burguesa", responsável pela marginalização
de vastos setores sociais, excluídos da partici
pação no sistema político e no mercado eco·
nômico. Com a abolição,.foram os ex-escra
vos iurorporados às camadas mais pobres e
'desfavorecidas da sociedade, sendo substituí
dos nas regiões mais prósperas do Sudeste'
pelo trabalhador imigrante. Convertidos de
escravos em cidadãos de "segunda classe",
passaram os afris;anos e seus descendentes
a viver à margem da grande propriedade rural
e da expansão urbana.

Além disso, como agravante, o tronco mais
sacrificado da sociedade brasileira sofre ainda
com a perpetuação de preconceitos e privilé
gios cristalizados em uma estrutura social a!'-
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simétrica. na qual predomina o flagrante de
sequilíbrio na distribuição de oportunidades.

o predomínio econômico do branco euro
peu, a expansão colonialista e o papel pre
ponderante da mão-de-obra escrava negra
nesse processo conduziram à necessidade de'
justificar a escravidão através de uma cons
trução ideológica que desqualificava o negro
frente ao branco, ao ponto de destituir o es
cravo da condição humana para equipará-lo
a mercadoria. Porém, tão certo quanto o pre
conceito tem raízes remotas é afirmar aue
ele ainda existe. que o predomínio econômico
do branco continua e que o negro brasileiro
permanece marginalizado em todo o processo
produtivo.

Dados do Censo Demográfico de 1980
mostram uma situação preocupante, ao reve
lar que os indivíduos negros continuam em
sua maioria submetidos a condições precárias
de existência e a rígidos limites de ascensão
social.

Estudos atuais demonstram, inclusive.
uma diferença salarial média de 20 a 30%
entre profissionais negros e brancos que exer
cem a mesma função. Observem que os dados
estatísticos, mesmo camutlando o conceito
de negritude através da classificação de bran
cos, negros e pardos. evidenciam claramente
a presença da discriminação nos níveis de em
prego, na assimetria salarial mesmo em fun
ções iguais. no acesso à cultura. à saúde etc.

Falta, portanto. abolir as profundas desi
gualdades que ainda marcam a sociedade bra
sileira, para que os negros deixem de ser mar
ginalizados. deixem de constituir a maioria
dos presidiários. dos analfabetos, dos desem
pregados. dos favelados e dos menores aban
donados.

Cabe mencionar que só num período mais
recente começaram a surgir as condições in
dispensáveis para que as relações igualitárias
entre negros e brancos se impor no Brasil.

Contribuiu, sobremaneira. para este fato
a promulgação. em 5 de outubro de 1988,
da Constituição, cujo texto coloca o princípio
da igualdade e o bem comum acima de distin
ções e preconceitos dc qualquer natureza.
Expressamente, prOlbe diferença de salários,
de exercício de funções e de critério de admis
são por motivo de sexo. idade cor ou estado
civil. Atribui ainda à prática de racismo o
caráter de crime inafiançável e impre·scritível.
sujeito à pena de reclusão, nos termos da
lei.

Além disso. a Constituição. ao determinar
sigrlificativos avanços no campo dos direitos
sociais, prenuncia a correção de gritantes dis
torções e injustiças, criando perspectivas de
um futuro mais digno para milhões de brasi
leiros.

A propósito. o contingente de pobres. mi
seráveis e indigentes, composto em slia maio
~a de negros, corresponde a 62,7% da popul
ção brasileira. Existem, por conseguinte. for
tes razões para se afirmar' que os negros no
Brasil ainda não ocuparam o papel que dese
jam e merecem representar na sociedade.

A nova Carta, então, na medida em que
reflete os anseios da maioria e permite a todos
participação efetiva no progresso do País,
vem beneficiar. principalemtne, os indiví
duos que se encontram na base da pirâmide
social, onde se situa grande parte da comuni
dade negra.

Não há como negar, pois, que nas questões
de fato o negro continue aprisionado e escra
vizado por uma séJ:ie de barreiras, sendo obri
gado i prosseguir a sua busca hist6rica pela
igualdade de direitos e oportunidades. E essa
luta, adequada às exigências de nossa reali
dade. assume hoje, como seu objetivo central
a integração definitiva e plena do negro. à
cidadania nacional. .

Nesse sentido, o crescimento da organi
zação. da combatividade e do potencial rei
vindicativo da comunidade negra emoldura
este 13 de maio e constitui um dado bastante
positivo. inclusive para o engrandecimento
do País como nação livre e progressista.

Adquire, por fim, nova consistência tam
bém o empenho de se adotar no País um
modelo de l:iesenvolvimento sensível às de
mandas sociais e que não se furte a propiciar
o acesso da população aos direitos da cidada
nia e aos aos benefícios gerados pelo cresci:
mento econômico, tendo em vista em especial
aqueles segmentos mais sofridos, onde a co
munidade negra se chama maciçamente re
presentada.

o SR. GIDEL DANTAS (PDC - CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - SI. Presiden
te. Sr" e Srs. Deputados, como é do conheci
mento desta augusta Casa, programas de tele
visão veiculados em horários nobres cedem
o seu melhor espaço a campanhas sistemá
ticas contra as chamadas "seitas pente cos
tais", a partir da exploração, muitas vezes
grosseira e sensacionalista, de seus usos, pro
cedimentos e costumes.

O fato não poderiapeixar de ocupar lugar
de destaque em muitos jornais e passar, em
função de tamanha cobertura, a se constituir
tema de generalização e controvérsia.

Compreendo que grupos religiosos amor
fos, frios, limitados às paredes de templos,
não preocupem a elite sacerdotal.

O nome "seita" vem sendo manipulado de
forma abusiva e com os deliberados prop6
sitos de confundir a opinião pública, posto
que ele se refere a grupos religiosos rebeldes
e não à Igreja constituída segundo os ditames
da Bíblia e em rigoroso respeito à legislação
do País.

Admito, mesmo, que estejam surgindo
grupos religiosos independentes, liderados
por ministros evangélicos que deixaram, por
diversos motivos, suas· igrejas de origem e
com os quais não estejam em comunhão.

Concordo que estejam surgindo grupos re
ligiosos designados pelos mais diferentes títu
los e apresentando mensagem de compor
tamwnto em tudo semelhante ao do povo
pe~tecostal. Contudo, antes de generalizar
impressões sobre as atividades desses gupos
é preciso verifiéar com isenção de critérios
suas origens, sua área de ati"idade e suas

ligações com a comunidade evangélica. Eu
sei que muitos deles resultam simplesmente
.do ímpeto missionário e do fervor que existe
no coração de todo crente pentecostal, o que
pode, eventualmente. conduzir a excessos
por feIta de respaldo doutrinário e de orien
tação e~esiática. Mas é preciso distinguir es
ses grupos daqueles dirigidos por homens que
não foram consagrados ou que não têm auto
ridade para dirigi-los, o que, no meu enten
der, representa uma exceção que não pocie
ser considerada senão como fato isolado que,
de nenhuma maneira, representa o perfil do
povo evangélico.

A maioria das igrejas evangélicas do Brasil
sã constituídas de instituições centenárias di
rigidas por homens de Deus com formação
qualificada e consagrados pelos seus respec
tivos ministérios, os quais sempre se distin
guem por padrões morais, muito acima da
queles praticados pela nossa sociedade. De
fato, SI. Presidente Sr71' e Srs. Deputados.
o que até bem pouco tempo caracterizava
os evangélicos, fossem eles da Igreja Batista
Pentecostal, Metodista, Prebisteriana, Lute
rana, Anglicana, Adventista, Igreja de Cristo
e tantas outras, eram os ógidos padrões e
costumes, ao que voluntariamente ainda hoje
se submetem e pelos quais, inequivocamente,
são distinguidos.

Infelizmente, um dos objetivos da campa
nha por motivos inconfessáveis contra os
evangélicos é não s6 denegrir essa preciosa
e intocável imagem, como criar, para seus
líderes em maior evidência. ,uin perfil em na
da condizente com essas respeitáveis contra
dições. Não nego, nem poderia fazê-lo às au
toridades religiosas e aos jornalistas o direito
de registrar fatós que mereçam o conheci
mento da sociedade, inclusive para estimular
reparos e correções e reconheço que as insti
tuições religiosas estão sujeitas à vigiliância
da sociedade naquilo que elas têm de humano
e social, excluindo, obviamente, o julgamen
to e a' cótica a matéria de fé e de doutrina;
mas considero um abuso que deve ser repri
mido e contestado a leviana generalização
de acusações, nem sempre sustentada em fa
tos verdadeiros e divulgados com sensacio
nalismo. desrespeito e até mesmo deboches.

Volto a fazer desta tribuna. um apelo since
ro e emocionado àqueles que não avaliam
o grave erro e a terrível injustiça que estão
cometendo para que reconsiderem seus atos
e reavaliem os motivos a inspirá-los.

A hist6ria nos ensina que de todas as perse
guições o povo evangélico saiu mais forte e
unido. Conheço a hist6ria de uni respeitãvel
pastor que surpreendeu suas ovelhas e os seus
obreiros quando, orando, clamava a Deus
perseguição para sua igreja. No coração deste
1l.0mem estava a convicção de que a perse
guição serve para separar o joio do trigo,
para fortalecer os espíritos e aumentar a fé.

SI. Presidente Sr" e Srs. Deputados, a his
t6ria nos mostra que, como resultado de per
seguição de hoje, o povo evangélico há de
crescer ainda mais em número, em fé, em
consagração e no amor de Cristo.-

Era o que tinha a dizer, SI. Presidente.
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o SR. CARLOS VINAGRE (PMDB 
PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, SI'" e Srs. Deputados, criada em
1957, com o objetivo de soergu~r o cultivo
do cacau no sul da Bahia, a Comissão Execu
tiva do Plano da Lavoura Cacaueira instituiu
um plano de recuperação econômico-rural,
então vinculado o novo órgão ao Ministério
da Fazenda, saneando, no primeiro biênio,
a situação financeira do setor, voltando-se,
depois, para a melhoria tecnológica, por in
termédio do CEPEC, criado em 1963 e, pos
teriormente, o Decex, para cuidar do crédito
a extensão rural, surgindo as Escolas Médias
de Agricultura para treinar técnicos agrícolas
e administradores de fazendas.

Foram bem sucedidas o Programa de Recu
peração das Lavouras Decadentes do Sul da
Bahia e o Procacau, ampliando a participação
do Brasil no mercado internacional.

Assim, a cacauicultura brasileira bateu to
das as recordes, entre 1957 e 1975, aumen
tando de 100 mil para 300 mil toneladas por
ano a produção, enquanto a produtividade
crescia de 300 quilos para 750 e a receita
cambial subia de 50 para 600 bilhões de dóla
res no qüinqüênio 1975/1979.

As pesquisas da Ceplac na Amazônia ele
varam uma produção de 1.500 para 50.000
toneladas por ano, aumentando as exporta
ções e gerando 150 mil empregos diretos e
indiretos.

Alcançou a Ceplac o maior acervo mundial
relacionado com a pesquisa agrícola, traba
lhando de forma integrada em pesquisa agro
nômica, extensão rural, suprimento de insu
mos (sementes hídricas, adubos, inseticidas,
fungicidas e equipamentos), além do treina
mento de proprietários e operários rurais.

Mas a recente crise econômica enfraqueceu
os mecanismos propulsores do desenvolvi
mento agrícola e provocou a desorganização
dos serviços públicos de pesquisa e extensão
rural.

Nunca será tarde, no entanto, para que
o Ministério da Agricultura, utilizando o pes
soal e o know·how da Ceplac, em novo orga
nismo, reconquiste o tempo perdido, com
uma visão mais ampla, programática e admi
nistrativa, com uma estrutura leve e flexível
que valorize. sobretudo. o trabalho humano.

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

O SR. OCTÁVIO EUÍSIO (PSDB - MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, o Ministro da
Educação, Senador Carlos Chiarelli, e o Se
cr~tário Nacional de Administração, Dr.
João Santana, reuniram-se com os reitores
das unh:ersidades públicas federais para d~

terminar um corte de,30% nas despesas de
pessoal. .

Creiá, Sr. Presidentb, ql\e o papel do Mi
nistro da Educação é Goloc:u-se do lapo das
universidades, na ·defe~a·da autonomia con
quistada na Constituiçãp de 1988 e da melho
ria das condições dê ensino, pesquisa e exten
são. A autonomia foi t;onqulstada porque é
indispensável para que cumpra seus qbjetívos
pedagógicos, científicos, tecnológicos, artís-

ticos e culturais, organizando o ensino, a pes
quisa e a extensão com ampla liberdade e
sem quaisquer restrições. E devemos lutar
para torná-la realidade.

As universidades e os estabelecimentos pú
blicos federais de ensino devem ter tratamen
to especial e não podem ficar submetidos a
uma reforma administrativa arbitrária e auto
ritária, que fere a autonomia e só contribui
para agravar as dificuldades do ensino públi
co. Foi proposto aos reitores a "economia
de guerra", com o corte de 42 mil funcio
nários e a eliminação de funções gratificadas.

Nas universidades, Sr. Presidente, a admi
nistração depende de decisões dos colegiados
superiores, e não dos reitores isoladamente,
e não é provável que aprovem as propostas
do Governo, pois não há mais o que cortar,
em instituições que há muito estão sendo sa
crificados pela impossibilidade de contrata
ção de docentes e de pessoal técnico-admi
nistrativo de que necessitam. Além disto, é
indispensável que se entenda que funções
gratificadas nas universidades englobam in
centivos ao tempo integral ou dedicação ex
clusiva, indispensável ao trabalho acadêmico
de qualidade.

Foi .dado prazo até o dia 11 de junho para
que os reitores apresentassem suas propostas
para cumprir os cortes solicitados. Parece-me
mais adequado que seja solicitado das univer
sidades relatório sobre sua situação adminis
trativa e de pessoal e que sejam incentivadas
a expandir o número de vagas e implantar
cursos noturnos, como manda a Constituição.
Neste sentido apresentamos requerimento à
Comissão de Educação da Câmara dos Depu
tados, em anexo, e que foi aprovado.

REQUERIMENTO

Proponho que esta Comissão de Educação,
Cultura e Desporto da Câmara dos Depu
tados se manifeste junto ao Senhor Ministro
da Educação, Senador Carlos Chiarelli e ao
Secretário Nacional de Administração, Dr.
João Santana, sobre o seguinte:

1 Que às universidades e aos estabeleci
mentos públicos federais de ensino seja ga
rantido tratamento especial na Reforma Ad
llÚIlistrativa em andamento, protegendo-os
do corte linear de pessoal ou de custos, tendo
em vista a prioridade do trabalho que desen
volvem e também o fato de que, há 4llgum
tempo, estão proibidos da contratação do
pessoal docente e administrativo de que ne
cessitam;

2 Que ~s universidades conquistaram na
Constituição plena autonomia administrativa
e o corte em funções gratificadas certamente
conduzirá à queda de seu desempenho acadê
mico;

3 Que o Ministério da Educação, ao con
trário do corte de recursos para as univer
sidades públicas federais, que já são insufi
cientes, procure sua racionalização adminis
trativa e de custos, incentivando a expansão
de vagas e a abertura de cursos noturnos,
como manda a Constituição.

Sala de Reuniões, 16 de maio de 1990. 
Deputado Octávio Elísio.

O SR. HÉLIO ROSAS (PMDB - SP. Pro
nuncia o seguinte dis-curso.) - Sr. Presiden
te, SI'" e Srs. Deputados, a Câmara Municipal
de Platina, no Estado de São Paulo, por ini
ciativa dos edis Geraldo Segatelli (Presiden
te), Paulo César da Costa, José Ferreira ~ar

bosa, Brasiliano Sebastião Lima e Luiz Leo
poldo Caetano, aprovou moção, no mês de
abril próximo passado, repudiando, por es
magadora maioria de seus membros, inicia
tiva do Deputado Gerson Marcondes
(PMDB - SP), o qual, através de proposta
de emenda à Constituição, pretende prorro
gar os mandatos dos atuais prefeitos e verea
dores até 31 de dezembro de 1994.

Argumentando que essa iniciativa talvez
esteja sendo tomada sem uma consulta direta
e específica aos chefes de Executivos e aos
Vereadores dos mais de quatro mil municí
pios brasileiros e - o que é mais importante
- sem consulta às populações locais, esses
nobres Vereadores platinenses desaprovam
a iniciativa por julgá-Ia antidemocrática, pois
a democracia, lembram eles, se faz especifica
mente com eleições regulares nas épocas cer
tas, de acordo com nossa Constituição.

Abstendo-me, por agora, de examinar o mé
rito de tão importante assunto, o que irei
fazer quando a propositura vier a plenário
no Congresso Nacional, desejo elogiar o espí
rito público elevado e atento dos vereadores
de Platina, que, mesmo argumentando contra
os seus interesses, pois poderiam ganhar mais
quatro anos de mandato de graça, não hesi
tam em profligar uma medida que não lhes
parece atender aos interesses do povo neste
momento.

Era o que tinha para dizer.

O SR. VLADIMIR PALMEIRA (PT- RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
siente, Sr" e Srs. Deputados, recebemos da
Associação de Pilotos da Varig e do Sindicato
Nacional dos Aeronautas um dosslê sobre os
demitidos daquela empresa.

Que aconteceu? Diante da enorme defasa
gem salarial provocada pelo Plano Bresser,
no segundo semestre de 1987, os aeronautas
desencaderam uma forte mobilização pela re
posição de seu poder aquisitivo. Iniciaram,
assim, uma operação padrão, que é simples
mente o cumprimento à risca das normas e.
regulamentos de tráfego aéreo e dos maÍlUais
operacionais das aeronaves. Apesar dessa
movimentação, eles obtiveram apenas o pa
gamento do resíduo em três parcelas.

Em seguida, a Associação dos Pilotos da
Varig se voltou para o processo de negociação
coletiva desencadeada pelo Sindicato dos Ae
ronautas, juntamente, com o Sindicato dos
Aeroviários, originados a Campanha Salarial
Unificada. O Sindicato das Empresas não
quis a negociação, obrigando, dessa forma,
a deflagração de uma greve de advertência
de 48 horas, que resultou na determinação
da Justiça de que apenas seria resposta a infla
ção acumulada do ano e o cumprimento de
diversos itens sociais da pauta de reivindi
cações. A direção da VARIG buscou judio'
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cialmente desobrigar-se do cumprimento do
que a categoria havia conquistado.

Diversas tentativas de negociação foram
feitas pelos trabalhadores, que nada conse
guiram.

Veio então nova greve, em fevereiro de
1988. Sem haver diálogo, as empresas aéreas
passaram a demitir os grevistas, entre eles
as principais lideranças do movimento. Auto
ritariamente as empresas romperam todos os
acordos feitos e demitiram funcionários, utili
zando expedientes irregulares, tais como de
missão por falta sem a convocação das Juntas
Disciplinares, ou, quando convocadas, sem
a presença de um representante da Associa
ção.

As readmissões aconteceram de forma hu
milhante para os profissionais demitidos, que
foram obrigados, caso desejassem retomar
ao trabalho, a retratar-se. Entretanto, conti
nuam sem ser readmitidos os Presjdentes do
Sindicato dos Aeronautas e da Associação
de Pilotos da Varig e outros diretores, o que
demonstra o caráter político das demissões.

Queremos registrar nosso repúdio â atitude
da direção da Varig pela forma autoritária
com que tratou e tem tratado seus funcio
nários que, através de um instrumento legal
- a greve - lutam por melhores salários.

Nossa solidariedade e apoio aos funcioná
rios demitidos, ao mesmo tempo em que re
clamamos da direção da empresa e das autori
dades responsáveis a imediata reintegração
dos demitidos em função da greve e o retorno
das relações coletivas de trabalho na Varig.

O SR. ALDO ARANTES (PC do B - GO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr's e Srs. Deputados, o País inteiro
assiste a uma. campanha publicitária promo
vida pelo Presidente da República e pelo Mi
nistro da Saúde com o objetivo de d::smo
ralizar o Sistema Público de Saúde e, princi
palmente, seus profissionais.

Exibindo, em reportagens encomendadas,
o triste quadro vivido pelos hospitais públicos
do País, o Governo tenta vender â opinião
pública a idéia de que o único culpado por
tal situação é o médico ou a enfermeira, que
não trabalham como deveriam. Escondem da
população, propositadamente, que a situação
de calamidade do serviço público de saúde
decorre de uma política intencional do Go
verno, que jamais teve como prioridade a
assistência de saúde â população e que este
mesmo Governo, a exemplo dos anteriores,
tem interesse no sucateamento dos hospitais
públicos para justificar a sua privatização.

Ao invés de aplicar recursos na melhoria
do serviço público de saúde, o Governo pre
fere assinar convênios com os hospitais 'parti
culares e com um sitema viciado de distri
buição de cotas, torna-se cúmplice de um dos.
mais rentáveis casos de corrupção existentes
no Brsail. Os hospitais conveniados freqüen
temente fraudam o Inamps, ao internarem
pacientes por um dia e cobrarem por uma
semana, ao fazerem apenas uma consulta
com o paciente e cobrarem do Inamps uma
cirurgia. Esses hospitais conveniados fre
qüentemente promovem paralisações, bus-

cando pressionar o Governo para o aumento
dos preços pagos pelo Inamps pelos convê
nios.

Na distribuição das cotas aos hospitais con
veniados encontra-se mais uma fórmula de
corrupção acintosa, promovida pelo próprio
Governo. Essa distribuição é feita por inter
médio do apadrinhamento político, em que
os critérios técnicos são ignorados e o favore
cimento político priorizado.

Os Parlamentares que apóiam o Governo
CoIlor, usufruem desse tipo de corrupção pa
ra montar bases de apoio nas capitais e no
interior, em troca de ampliação das cotas de
internação dos hospitais conveniados com o
Inamps. Por outro lado, com a criação do
Sistema Único de Saúde, as Secretarias Esta
duais de Saúde, na sua quase totalidade diri
gidas por pessoas que apóiam o Governo Co
I1or, transformaram-se em importante instru
mento político-eleitoreiro, onde a doença do
povo é fator de barganha em troca de votos.

A realidade do sistema público de saúde
não é combatida por CoIlor ou por seu Minis
tro da Saúde em muito menos é retratada
nas campanhas publicitárias, que têm a Rede
Globo de Televisão como principal meio de
veiculação. '

A prática pessoal de CoIlor, já utilizada
com sucesso na campanha eleitoral, transfor
mou-se também na prática de seu Governo,
e consiste em divulgar meias verdades, utili
zando-se de um grande aparato de comuni
cação para esconder do povo a verdade dos
fatos e buscar legitimar medidas antipopu
lares adotadas pelo Governo.

CoIlor e seu Ministro da Saúde usam o
justo descontentamento da população com
esse sistema público de satide, sucateado e
ineficaz, para tentar desmoralizar os profis
sionais de saúde, tratando por igual tanto
aqueles nomeados por apadrinh'amento polí
tico como os verd;;tdeiros profissionais de saú
de. Esses últimos não merecem tais críticas,
pois trabalham em situação adversa e, muitas'
vezes â custa de sacrifício pessoal, procuram
atender da melhor maneira pOSSÍVel a uma
população desesperada e acometida de doen
ças primárias e inexistentes, hoje em dia, em
vários países.

Por trás dessa campanha promovida pelo
Governo contra a saúde pública está a élispo
sição de privatizar os serviços de saúde no
Brasil. Este é o verdadeiro objetivo do Go
verno CoIlor: desmoralizar o sistema público
de saúde, ganhar o apoio da população e pri
vatizar esse serviço, para desgraça desta mes
ma população.

Portanto~ presto minha solidariedade aos
verdadeiros profissionais da saúde do País
e denuncio â população mais essa farsa mon
tada pelo Governo CoIlor com a prestimosa
ajuda da Rede Globo de ~elevisão.

Chamo ainda a atenção de ·todos para a
sintonia existente entre as'campanhas promo
vidas pela Rede Globo e as medidas adotadas
pelo Governo. Basta observar que nos últi
mos dois mes~ª de governo, a Rede Globo
investiu contra o Parlamento, para justificar
o uso de medidas provisórias por parte do

Executivo. Depois, a Globo investiu contra
os servidores públicos, e Collor logo anun
ciou a demissão de 360 mil funcionários. A
seguir, a mesma rede de televisão investiu
contra as empresas estatais, e logo veio a
privatização das mesmas. Ainda existe a cam
panha dessa televisão contra as universidades
públicas, justificando a intenção do governo
de demitir 30% dos servidores dessas institui
ções. Agora, promove-se uma campanha
contra os profissionais da saúde pública, e
a esta campanha, certamente, se seguirão me
didas contra o provo, como tem sido a tônica
desse Governo.

Conclamo os setores democráticos e pro
gressistas a cerrarem fileiras contra a política
econômica, social, educacional e de saúde
adotada pela atual administração. Somente
desta forma conseguiremos impedir a cons
tante adoção, por parte do Governo, de me
didas contrárias aos interesses da maioria do
povo.

O SR. JOACI GÓES (PSDB - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr'S e Srs. Deputados, desde tempos ime
moriais o humor vem sendo utilizado com
êxito como meio de vergastar práticas e costu
mes contrários ao bem-estar geral do povo.
É precisamente o que sucede com a crônica
da lavra do jornalista ilustre da minha terra,
Luiz Eugênio, sob o título "O Suplicante",
que a Tribunna da Bahia publica em sua edi
ção de hoje.

Acreditando no que a crítica bem-humo
rada de Luiz Eugênio possa fazer pela simpli
ficação dos formulários de Imposto de Ren
da, a cujo preenchimento se obrigam os con
tribuintes brasileiros, mais do que têm conse
guido repetidos, sistemáticos e' bem-funda
mentados discursos sobre a matéria, peço a
V. Ex' mandar transcrevê-Ia nos Anais desta
Casa, para conhecimento dos seus membros
e de toda a Nação.

MATÉRIA REFERIDA PELO
ORADOR:

Com respeito a acatamento que durante
minha longa vida de ex-combatente e aposen
tado 'aprendi a ter para com as alftoridades
constituídas ouso dirigir-me ao Exm9 Sr. Dr.
Juiz de Direito da Justiça Federal. Não sei'
a qual deles terei que humildemente apresen
tar-me e tainbém nem sei se terei que usar
duque e gravata. Nesse caso tomarei empres
tada uma gravata a um amigo porque desse
tipo de enforcamento já fugi há muitos anos.
Quero dirigir-me ao Meritíssimo magistrado
não como um requerente, um peticionário,
um pletelmte, mas como um suplicante. Lite
ralmenteJum suplicante, abandonado, des
prezado, ncompetente e incapaz de entender
os meandros da Excelentíssima senhora Mi
nistra da Economia, a.simpática senhora dos
cabelos esvoaçantes.

Não entendi até hoje quais os motivos que
levaram o Presidente CoIlor a ressuscitar Sér
gio Porto, o genial Stanislau Ponte Preta, pa
ra que ele cond1,1zisse comtodo seu incomum
humorismo a construção e elaboração dos
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formulários a que estão obrigados a preen
cher qualquer cidadão que deseje continuar
cumprindo as obrigações legais. Quero supli
car a V. Ex' Meritíssimo Magistrado que te
nha toda paciência comigo, sempre muito fa
lho e incapaz em assuntos numéricos.

Isso posso provar com meus antigos bole
tins da matéria aritmética, quando aluno do
Colégio Maristas. Depois de ter sido repro
vado várias vezes nas operações fundamen
tais, o bem-aventurado irmão Eduardo deci
diu, certamente inspirado pela Virgem da Vi
tória, fazer uma pequena conta de chegar
e aos 4,98 que tirei na última chance que
me deram, ele acrescentou os dois décimos
elevando minha nota ao cinco salvador.

Talvez não fosse hoje bacharel em Direito,
certamente não seria jornalista e ainda estaria
ali no Canela, no meio da meninada, com
idade de netos, caso os tivesse, tentando
aprender aritmética. Esta minha desesperada
súplica (existe uma mq.sica lindíssima cantada
por Orlando Silva, com esse título) Meritís~

simo Magistrado nasceu no dia em que fUi
à Receita Federal apanhar um formulário de
nominado. Declaração de Ativos Financeiros
e o IOF. Só o nome assusta qualquer um.
A mim, assusta até a fronteira do pânico.
Li e reli o tal formulário cerca de 72 vezes,
com toda atenção. Finalmente resolvi sentar
à máquina e tentar elaborar o tal labirinto,
ou dele desviar-me. Bati tudo com cuidado
conforme ~xplicações no verso e levei a um
amigo entendido em assuntos exotéricos.
Com o mais sarcástico olhar de desprezo fo~

curto e grosso: "Está tudo errado".
É por isso Excelência que estou aqui como

humilde suplicante para dizer que se não fiz
DIo foi por descaso ou desatenção ao Poder
competente. Foi por simples ignorância. Os
c41culos foram feitos e o imposto foi pago,
porém, a elaboração do formulário não me
foi possível completar. Sei que o ~'Ieão" cra
vará suas garras afiadas em minha carne já
gasta pelo tempo e pelos dissabores nascidos
a partir do dia 16 de março.

Confesso a V. Ex' que não sou e nunca
fui um sonegador. Aliás, se fosse nem mora
ria aqui e sim na Suíça ou no Caribe gastando
em dólares. Sou, isso sim, um aposentado,
ex-combatente absolutamente incapaz de
acompanhar os gênios da equipe da ministra
de cabelos esvoaçantes.

Declaro a V. Ex' que já fui confundido
pelo Presidente Collor com bicheiro e contra
bandista que faziam especulações utilizando
as cadernetas. De mão postas juro diante de
V. Ex' que nunca fui nenhuma coisa, nem
outra. Do contrário também moraria em al
guma grande cidade do mundo, gastando em
dólares. Sou um simples poupador que acre
ditou no governo. Por isso sim, devo ser con
denado com rigor. Porém, prometo que esse
erro jamais cometerei.

A SRA. MÁRCIA KUBTISCHEK (PRN
- DF. Pronuncia o seguinte discurso.) 
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, não
é novidade para llinguém a existência da crise
de moradia que afeta todo o País., Brasília,

como pólo de atração migratóriá, não poderia
fugir à regra e como resultado dessa migra
ção, já apresenta hoje um déficithabitacional
de mais de 200 mil moradias.

Se em outras"cidades brasileiras já é difícil
construir a casa própria, devido ao custo do
material, principalmente para a chamada
classe média, já em Brasília, além dessa difi
culdade, acrescenta-se outra: a de se conse
guir comprar um terreno, já que o Governo
do Distrito Federal, através da Terracap, é
o detentor e monopolizador das chamadas
áreas de expansão urbana.

As projeções do Plano Piloto, nas Asas
Sul e Norte, e agora no chamado Setor Su
doeste, pertencem ou a órgãos públicos ou
a grandes imobiliárias, e nelas são construí
dos prédios cujos apartamentos, muitas ve
zes, duplex e triplex, tornam-se proibitivos
para os adquirentes da classe média.

Os terrenos ainda vazios, tanto no Lago
Sul ou Norte, como nas Quadras 700, estão
acima de cinco milhões de cruzeiros, o que
constitui uma mirage para aqueles que ali
mentam a ilusão de querer construir sua casa
própria.

Não há, atualmente, para o inquilino que
sempre morou no Plano Piloto, uma saída,
além dessas duas: ou compra apartamento
financiado sem ter, hoje em dia, a certeza
de um eqlprego para pagamento das presta
ções mensais, ou tem de mendigar um lote
de assentamento em cidade-satélite, a fim de
que possa, mesmo afastado de seu ambiente
social, construir a sua casa, aos poucos, de
acordo com suas condições financeiras.

A solução, para nós, seria o GDF privatizar
grandes extensões de terras adjacentes ao
Plano Piloto, a fim de que a iniciativa privada,
com terreno a baixo custo, pudesse fazer um
planejamento para a construção de moradias
individuais para a classe média ti média alta,
cada vez mais sacrificada no atual contesto
imobiliário de Brasília, pois, se de um lado
ganha pouco para comprar imóvel financia
do, por outro lado, ganha muito para ser
aquinhoado com um lote em cidade-satélite.

O SR. NILSO SGUAREZI (PMDB - PRo
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, S~ e Srs. Deputados, no Brasil está-se
impondo novo sistema de governo - o da
"contagem regressiva". O General Figueire
do mantinha, ostêiísivamente, calendário, no
qual figurava ao invés do dia, mês e ano,
o número de dias que faltavam "para dar
o fora", segundo suas próprias palavras. O
Presidente Sarney, após luta engalfinhada
por mandato de cinco anos, deu claras mos
tras de enfado e desinteresse nos derradeiros
dias de governo. Em vários pontos desta Na
ção, painéis indicavam quantos dias faltavam
para., o fim do seu governo, como torcida
organizada da população para se ver livre
do pesadelo que a amargurava. Collor de Me
Io - mal completados 60 dias - recebe ine
quívocas demonstrações de desencanto atra
vés 'das últimas pesquisas de opinião. Para
milhões de brasileiros, duramente atingidos
pelas temperamentais medidas do Presiden-

te, começa a ressurgir o clima de "contagem
regressiva", para não dizer o desejo de jamais
tê-lo visto assumir a Presidência.

A que. então, atribuir este acender e apa
gar de esperanças do povo brasileiro? Sem
sombra de dúvida, ao presidencialismo. To
dos conhecemos a soma exagerada de pode
res que se concentra nas mãos do Presidente.
abandonando a Nação à mercê das idiossin
crasias de um único mandante. É o govemo
do temperamentalismo. Um simples confron
to entre os dois últimos Presidentes ilustra.
à perfeição, semelhante conceito. Sarney era
a indecisão; Collor, a impulsividade. Um con
duz à anarquia: outro. ao imobilismo. Em
ambos os casos, nenhuma providência legal
pode ser tomada para coibir tais excessos.

À guisa de exemplo. registre-se o que acon·
teceu nas últimas 48 horas, com a decisão
presidencial de taxar com 20% de IOF os
já explorado e vilipendiados poupadores, pa
ra voltar atrás no dia seguinte. Foi mais uma
das noites indormidas que o Brasil teve, com
as incríveis intervenções presidencialistas na
área da economia. A impotência legal de
frear a intervenção do Executivo constituiu-

; se na marca registrada do presidencialismo.
Não se pense possuir C! Brasil a exclusividade
desta característica. E universal a todos os

,presidencialismos. Na Argentina. o primeiro
governo pós-re,volucionário abdicou meses
antes do seu término constitucional. O suces
sor, ainda no início do seu mandato. vê o
povo desfilando seu desencanto em passeatas
Ide protesto. Pouco acima, no Peru, o mesmo
'desalento nacional tomou conta do país. E
:não se jogue com o argumento de que a insta
bilidade registra nosso caráter latino, em con
fronto com a aparente tranqüilidade dos Es
tados Unidos, onde o presidencialismo nas
ceu. No mínimo, tal análise precisa ser quali
ficada de superficial, porquanto. se falharmos
a Hist6ria nas últimas três décadas. nos depa
raremos com um painel em que está regis
trada a morte por atentado de um presidente.
a quase-morte de outro, o assassínio de dois
candidatos a presidente. o impeachment de
mais um presidente, o enquadramento por
corrupção de um vice-presidente, além de
epis6dios escandalosos como os de Water
gate, Irangate, Contras e tantos outros. Cer
tamente, nenhum historiador imparcial cha
mará de sucesso a período tão tumultuado.
Tome-se agora qualquer das nações parla
mentaristas - França, Alemanha. Japão (pa
ra não mencionar às "paraísos" parlamen
taristas como Noruega, Dinamarca, Canadá)
- e ter-se-á chocante contraste de um trintê·
nio de paz. de trabalho, de progresso e de
estabilidade.

Onde, pois, a solução? Na implantação do
sistema parlamentar. O parlamentarismo é
o regime do equilíbrio, o governo da respon
sabilidade, a mais perfeita f6rmula de demo
cracia que o homem inventou até aqui.

Basta de regimes idiossincráticos!
Basta de regimes fomentadores de corrup

ção, de nepotjsmo, de favorecimento pessoal
ou regional. É hora de pensar no Brasil!
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Até mesmo o amor a esta Casa nos deveria
itnpelir à opção parlamentarista. Ninguém
melhor para comprová-lo do que Rui Barbo
sa, educado no parlamentarismo, implanta
dor do presidencialismo e amargurado con
fessor de dolorosa desilusão: "Com o gover
no parlamentar", - escreveu em 1919 - "as
Câmaras Legislativas constituem uma escola.
Com o presidencialismo, uma praça de neg6
cios".

Sr. Presidente, penso que chegou a hora
pôr-se fim aos governos que se regem pelos
humores de um homem s6; é hora do equilí
brio, de estabilidade, da rejeição do "regime
da contagem regressiva" e implantar-se a de
mocracia plena, através do sistema que já
deu certo no Brasil por 42 anos: o parlamen
tarismo.

O SR. LEONEL JÚLIO (PT do B - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, S~ e Srs. Deputados, neste momento
estou encaminhando ofício ao Sr. Presidente
da RepúbL:ca solicitando seu empenho para
investir nas rodovias, ferrovias e hidrovias
do Estado de São Paulo. Estas áreas foram
totalmente 'abandonadas pelo ex-Ministro
dos Transportes, que s6 se preocupou com
o Estado do Maranhão, onde pretende ser
candidato ao governo do Estado.

Acredito que o eminente Presidente Fer
nando Collor de Mello cuidará com grande
interesse de nosso Estado, pois sabe perfeita
mente que foi São Paulo que o levou a vit6ria.

O SR. PRESIDENTE (Wílson Campos)
Passa-se ao

v - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra'o Sr. Manoel Castro

O SR. MANOEL CASTRO (PFL - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sfl' e Srs. Deputados, inicialmente quero re
gistrar que nem sou do PSDB, nem sou de
Minas Gerais, como consta da Ordem do Dia
de hoje. Inscrevi-me para falar nesta oportu
nidade com a idéia básica de fazer uma avalia
ção do plano de estabilização econômica' do
novo Governo, que agora completa dais me
ses de administração. Esta não é porém, uma
idéia original, porque em todos recantos da
Nação há idêntica preocupação.

Nós, parlamentares e homens públicos, so
mos solicitados pela imprensa, pelas universi
dades, escolas, sindicatos e associações, para
fazer referências a respeito de nosso ponto
de vista quanto ao êxito ou fracasso e também'
quanto às perspectivas do plano do Governo.
Igualmente, o Congresso Nacional, pela Co
missão de Economia, promove seminário
com o mesmo objetivo. Portanto, esse tema
atual está presente na política brasileira e não
constitui novidade alguma. Nossa intenção
é contribuir para o debate.

Sr. Presidente, enquanto aguardava vez
para fazer meu pronunciamento, pude assistir
a vários outros, quase todos pautados numa
linha muito' pr6xima ao ponto de vista que
pretendo defender neste instantcr: a insegu
r~nça do cidadão brasileiro em relação ao

Governo Federal, no que diz respeito às me
didas econômicas. Somos de opinião que a
insegurança decorre muito mais das pr6prias
falhas e erros do Governo do que de uma
postura de oposição.

A imprensa noticia que os índices de opi
nião pública sobre o plano apresentaram ní
vel mais baixo nas últimas pesquisas, situan
do-se num patamar pouco superior a 50%,
contrastando bastante com os primeiros dias
das medidas, quando chegaram a estampar
maioria de mais de dois terços, mais de 75%,
favorável aos objetivos do Governo. É o caso
de se perguntar onde reside o problema da
falta de credibilidade desse plano de estabili
zação econômica.

Tenho recebido solicitações para que ex
terne minha opinião acerca do assunto. Por
isso, arriscarei uma. Diria, antes de mais na
da, que o grande êxito eleitoral do Presidente
Fernando Collor de Mello se deve ao fato
de S. Ex' ter sabido usar adequadamente os
meios de comunicação, passando a ser sauda
do pelos profissionais da área como exemplQ
de bem-sucedido processo de comunicação.
Alega-se, inclusive, que ele se tornou Presi
dente apenas em razão do êxito obtido no
uso adequado do instrumental de comuni-
cação. ,

Ora, se um homem tão afeito, tão familia
rizad.o com o processo de comunicação erra
na pr6pria área de comunicação, é o caso
de se perguntar por que isso está acontecen
do.

Temos feitos críticas desde o primeiro ins
tante em que o plano era anunciado pelos
responsáveis da área econômica.

Tenho em meu poder, por exemplo, um
jornal publicado Pelo Conselho Federal de
Economistas, onde profissionais de todos os
partidos elogiam a parte conceitual, doutri
nária do plano. Por que, então, com essa
quase unanimidade a favor, houve tão grande
reação por parte da população? Evidente
mente, a comunicação foi falha, inadequada,
deficiente. E não ape~as a parte da comuni
cação em si, mas, sobretudo, este plano e
o Governo não conseguiram transmitir à so
ciedade brasileira o aspecto indispensável 
a credibilidade e a confiança. Partiu-se de
pressuposto extremamente perigoso de que
só o Governo quer o bem-estar deste País.
Isso não é verdade. O Governo de pronto
discordou daqueles que fazem oposição ao
plano, haja vista as divergências ideol6gicas
existentes entre os partidos políticos e em
toda a sociedade brasileira. Evidentemente,
podemos discordar, mas temos que respeitar,
pelo menos, a boa intenção de todos que que
rem o melhor para o País. Portanto, esse pres
suposto perigoso - volto a n:;petir - condu
ziu o Governo a uma posição refratária a'
qualquer tipo de colaboração desinteressada
e descompromissada, à participação daqueles
que querem o melhor para o País, certamente
a maioria dopavo brasileiro.
, Portanto, desde o primeiro instante, o Go
verno criou um fosso desnecessário, impon
do, assim, que, de uni lado, estivesse ele co
mo o único bem-intencionado e, de outro"

estivessem os demais, até mesmo este Con
gresso, que se dispunha a fazer emendas às
medidas provisórias, amparado por uma
maioria capaz de defender os objetivos do
plano, que vão ao encontro, dos anseios e
das aspirações dos brasileiros. Ainda assim,
no Congresso Nacional, os que defenderam
o plano não tiveram a liberdade necessária
para conversar com o Governo,e apontar-lhe
os erros, os quais em muitos casos ele pr6prio
reconheceu,' com a retirada de algumas me
didas.

Concedo o aparte ao nobre Deputado Luiz
Eduardo.

O Sr. Luiz Eduardo - Nobre Deputado
Manoel Castro, V. Ex' faz uma abordagem
dos primeiros 60 dias do Plano Brasil Novo
ech~a a atenção para alguns aspectos extre
mamente positivos, ao mesmo tempo em que
e critica determinados pontos que considera
negativos. Na verdade, o plano teve o mérito
de atacar a inflação, com a qual a sociedade
brasileira não podia mais conviver. Às voltas
com índices de 80% mensais, estávamos pres
tes a cair numa hiperinflação, somada a uma
recessão já acentuada no primeiro trimestre
deste ano. Sentimos, Deputado Manoel Cas
tro, que para o plano dar certo é fundamental
o Governo enfrentar duas questões. Em pri
meiro lugar, o déficit público; demonstrar à
sociedade que está disposto a zerá-Io neste
ano e a tomar as providências necessárias pa
ra no pr6ximo ano trabalhar sem déficit. Caso
contrário, o plano poderá sofrer conseqüên
cias imprevistas e desagradáveis. O segundo
ponto, como V. Ex' mencionou, é a necessi
dade de o Governo transmitir à sociedade
segurança suficiente para que se possa reto
mar os investimentos nos ativos financeiros
tradicionais, evitando-se o consumo desne
cessário e investimentos em d6lar, por exem
plo. Para tanto, o Governo poderá valer-se
de leis complementares, emendas constitu
cionais, enfim, de qualquer instrumento que
realmente ofereça ao cidadão a certeza de
que daqui para frente as regras serão estáveis
e para valer.

Esses dois aspectos são básicos e devem
ser analisados de forma competente pela área
econômica do Governo, porque s6 assim, em
minha opinião, teremos o que toda a socie
dade brasileira deseja: o sucesso do plano.
Todos queremos colaborar para que o plano
seja aperfeiçoado e venha dar estabilidade
econômica ·e tranqüilidade para viabilizar os
investimentos necessários à. geração de em
pregos e à retomada estável do crescimento
econômico. Também' é necessário mostrar
competência na negociação da dívida exter
na, eliminando erros anteriores, com o de
levar planos prontos, previamente anuncia
dos, que só contribuíram para a radialização
entre o Governo brasileiro e os credores ex
ternos. Para tratar de assuntos tão sérios, es
pera-se competência eserenidade, sem pala
vras de ordem ou de demagogia. Esperamos
também uma negociação competente, para
que fique assegurado o fluxo de comércio
internacional,. bem como a retomada dos in-
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vestimentos estrangeiros no Brasil, o que
consideramos indispensável para impulsionar
a economia brasileira. Agradeço a V. Ex' a
gentileza da concessão do aparte.

O SR. MANOEL CASTRO - Muito obri
gado, Deputado Luiz Eduardo. Incorporo
com muito prazer sua contribuição ao meu
discurso. Quero também afirmar que trata
rei, durante este meu pronunciamento, de
dois aspectos citados por V. Ex' a questão
do déficit público e a da transmissão de segu
rança. Tinha excluído, por insuficiência de
tempo, a questão da dívida externa, 'mas en
dosso incondicionalmente o ponto de vista
defendido pelo nobre companheiro da Bahia.

Dando continuidade à minha análise, gos
taria de afirmar que a busca do apoio da co
munidade deve ser feita em outras bases. O
próprio Governo posicionou-se, original
mente, no intervalo entre a eleição e a posse,
com três grandes objetivos: o combate à infla
ção, o combate à corrupção e o combate à
miséria -providências inadiáveis e indispen
sáveis a um programa de governo capaz de
atender aos anseios da sociedade.

O Plano Collor foi o primeiro grande ins
trumento do Governo no combate à inflação.
Concordarmos inteiramente com seus objeti
vos. Aliás, como afirmou o Deputado Luiz
Eduardo, era impossível o Brasil conviver
com inflação superior a 80% ao mês, já se
aproximando do patamar de 3% ao dia, o
que desorganizava a vida de todos nós, cida
dãos. Era indispensável dar um basta a isto,
e, sem exceção, todos os brasileiros concor
davam em que era indispensável um posicio
namento claro, concreto, determinando, pa
ra vencer a inflação. A respeito de inflação,
para não analisar aspectos tão comentados
e discutidos, como o problema do limite de
saques na poupança, ou a intervenção na con
ta corrente, citamos todas as agressões, até
mesmo do ponto de vista constitucional que
sofremos; mas as entendemos necessárias
dentro de um objetivo maior, mesmo sob o
risco de se entendemos necessárias dentro
de um objetivo maior, mesmo sob o risco
de se desrespeitar em alguns instantes a Cons
tituição brasileira, o que foi feito de maneira
muito consciente e patriótica pelo próprio
Congressd brasileiro.

Entretanto, dentro desse combate à infla
ção, o Governo, que precisva dar demons
tração de boa vontade e de participação no
zeramento do déficit público, ele próprio,
não levou em conta um importante canal do
aumento de liquidez: deixou, em nível dos
Governos estaduais e municípios, um ponto
de escape que está vazando grandemente e
constitui um dos maiores causadores da crise
de liquidez, inclusive o do ponto de vista mo
ral, que tem a ver com o segundo item, ou
seja, o problema da corrupção. Durante o
Pequeno Expediente, alguns Deputados de
monstraram que os trabalhadores estavam in
seguros, com tantas modificações no curto
prazo de implantação do novo Governo. Há
a questão do FGTS, a questão dos aposen
tados e das pessoas que têm problema de
saúde, que hoje vivem assustadas, sem saber

o que pese a todas as nossas críticas e a todas
as denúncias relativas à conversão a que têm
direito Estados e Municípios. Independente
de qualquer outra coisa, o crescimento do
Fundo de Participação dos Municípios, em
nível nacional foi, de tal ordem que tem sur
preendido a todos, colocando Estados'e Mu
nicípios numa posição invejável e pondo em
risco toda a segurança do plano. E em caso
de insucesso caberà à sociedade brasileira pa
gar um preço extremamente elevado por essa
falha do Governo.

Ouço, com prazer, o aparte do nobre De
putado Jutahy Júnior.

O Sr. Jutahy Junior - Deputado Manoel
Castro, é com satisfação que ouço V. Ex'.
principalmente por pertencermos a partidos
distintos e termos, neste momento, visões pa
recidas em relação ao desejo de sucesso do
plano econômico do Governo Collor. A con
fiabilidade e a segurànça da população são
fundamentais para o plano dar certo. Hoje,
em função da última medida ad.otada pelo
Governo - a taxação de 20% no caso de
transferência de titularidade de cruzados no
vos para pagamento de impostos, taxação ni
tidamente inconstitucional, posteriormente
revogada - sentimos que estamos chegando
a um momento de perplexidade, em que as
pessoas se perguntam se vale a pena acreditar
e investir no sucesso desse plano. Este é o
momento de maior risco. É essencial a comu
nicação do Governo, no sentido de evitar que
vá escoando pelo raio a confiança conquis
tada no momento inicial. Desde o início, ma
nifestei minha preocupação com alguns as
pectos nitidamente inconstitucionais do pro
jeto apresentado pelo Governo. Citei aqui
o mais grave de todos: a alteração na legisla
ção penal através de medida provisória. Fiz
parte da Comissão que faria a avaliação da
admissibilidade dessa medida e já tinha meu
voto contrário, quando o Governo a retirou.
Estamos preocupados porque se está mexen
do com muita gente ao mesmo tempo, com
atitudes equivocadas, posteriormente revo
gadas. A questão relativa ao Fundo de Ga
rantia diz respeito a todos os trabalhadores
que têm nele a segurança de poder enfrentar
um breve período de desemprego. Mexeu-se
com todos os aposentados, com todas as pes
soas que tinham Imposto de Renda a pagar.
E, mais do que isto: no setor do déficit públi
co. a única medida proposta até o momento
é a ameaça de demissão de milhares de fun
cionários públicos. A solução para zerar o
déficit público é apresentada à sociedade co
mo a diminuição de gasto com pessoal. Anun
cia-se que 360 mil funcionários serão demiti
dos. V. Ex', que já foi Secretário de Estado
como eu, sabe que é impossível gerenciar a
máquina burocrática, seja em nível munici
pal, seja em nível estadual ou federal, quando
o servidor não sabe onde vai ficar, ou se vai
Nada mais perigoso do que se aesmontar toda
a estrutura burocrática existente, sob a visão
distorcida, que está sendo massificada, de
que o funcionário público não é necessário
para as atividades essenciais do País. Essa
é minha preocupação básica, porque, para

os erros já cometidos, não há mais solução.
Vamos olhar para a frente e ter a preocu
pação de que novos enganos não sejam prati
cados, porque hoje já há mais um grave erro
sendo cometido, quando o Governo Federal
anuncia demissão de 360 mil funcionários
públicos. Não se sabe quem serão os demiti
dos, onde estão, sequer corno será o procedi
mento, mantendo, dessa forma, muita gente
sob ameaça real de demissão a curto prazo.

O SR. MANOEL CASTRO • Muito obri
gado pelo aparte, Deputado Jutahy Júnior.
É nosso objetivo também abordar, entre ou
tros, o tema da reforma administrativa.

Concordamos com o Governo quanto aos
aspectos legais relacionados com o plano de
estabilização econômica. Discordamos, po
rém, com referência à liquidez, pois o Gover
no, vem vez de trabalhar nas linhas de maior
pressão e impacto, em vez de cuidar do ataca
do, ficou cuidando do varejo. Essa atitude
não s6 levou a população a ficar chocada.
como também a ficar desestimulada em rela
ção à poupança. Como disse o nobre Depu
tado Luiz Eduardo, as pessoas estão assus
tadas não apenas com a poupança, mas tam
bém como o consumo.

Elas passam por um momento psicológico
de pânico, sofrimento e inquietude, que até
as leva a gastos desnecessários, porque, em
contrapartida, o Governo não oferece alter
nativa mais simples. O Governo, por exem
plo, acabou com as contas remuneradas, es
vaziou a caderneta de poupança e, perseguin
do objetivos pouco claros, também criou pro
blemas ao mercado de capitais. Tudo isso
provoca desestímulo à poupança.

Voltando à questão do déficit público, gos
taria de adicionar que o governo apenas não
fez emissões. Mas acho que o Governo Fede
ral e alguns Governos Estaduais entraram nu
ma linha de combate à mordomia de visível
aspecto eleitoreiro, mas de pouco conteúdo
em relação ao déficit público.

Quando ainda não havia sido realizado o
segundo turno das eleições presidenciais,
muitos companheiros defendiam a posse ime
diata do candidato eleito. Naquela época, eu
dizia que, independentemente, do vencedor
depois de uma eleição de dois turnos, o novo
Presidente precisaria de um tempo adequado
para cuidar do seu programa de Governo,
a fim de, ao assumir tIo dia 15 de março,
ter condições de dar prontas respostas à socie
dade brasileira, inclusive com relação à ques
tão da reforma administrativa.

Houve tempo suficiente para o Governo
chegar com uma proposta administrativa bem
elaborada e sedimentada, que não apenas ex
tinguisse alguM' 6rgãos, mas expiicitasse O'

que os substituiria. A administração federal
tem uma política de pessoal que continua a
merecer a desconfiança de todos n6s, porque
não está claro, até agora, se o Governo já
esgotou o problema da duplicidade de empre
go e de uma série de vantagens existentes.
Não se sabe, efetivamente, se as pessoas es
tão trabalhando. Há um ca,mpo muito grande
de negociação, citado por vários Parlamen
tares, entre eles o experiente e vivido homem
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público Delfim Netto. S. Ex' sugeriu, ao invés
da demissão, negociar-se uma redução de sa
lários e vantagens, adequada a um crono
grama onde os resultados e a produtividade
fossem levados em consideração.

A nível de política nacional e estadual,
quando se trata de reforma adminstrativa,
não se tem falado nos resultados. Cobra-se
muito o número de pessoas e se diz que elas
não estão fazendo nada, mas o Governo não
tem política adequada para diversos setores
capazes de utilizar as pessoas que estão em
pregadas.

Para citar exemplo concreto, o pessoal da
universidade entrou em pânico com o corte
horizontal determinado pelo Governo. No
entanto, nas universidades, há uma preocu
pação muito pequena com o problema de re
sultados, produtividade e mérito. Tenho, di
ga-se de passagem, grande familiaridade com
as universidades - minha mulher é diretora
de uma unidade de universidade - e sei que
lá se questiona, inclusive, a remuneração do
corpo administrativo comparativamente ao
corpo docente. No entanto, essa situação é
esquecida quando se discute a reforma admi
nistrativa, causando grande preocupação. Ao
invés de se tentar ver qual a organização ade
quada à universidade, o índice de produti
vidade que ela tem comparativamente ao nú
mero de alunos, nada é feito. Evidentemente,
o problema do déficit público continua sendo
o calcanhar-de-aquiles, porque o. Governo
não pode cobrar da soceidade posição de
apoio incondicional quando ele próprio é in
capaz de dar o exemplo, fazendo com que
o objetivo de zerar o déficit público seja alca
çado dentro de prazo adequado.

O Sr. Luiz Eduardo - Permeti-me V. Ex'
mais um aparte?

O SR. MANOEL CASTRO - Concedo o
aparte a V. Ex'.

O Sr. Luiz Eduardo - Nobre Deputado
Manoel Castro, a questão do déficit público
é extremamente complexa. Sinto que a área
econômica se deparou com a situação profun
damente delicadá. A Constituição que vota
mos e promulgamos em 1988, criou uma série
de dificuldades no sentido de se combater
o déficit público. Na ocasião, alertamos os
Srs. Constituintes para alguns aspectos, com
que efetivava servidores' com mais de cinco
anos de serviço. Isto gera insegurança, no
sentido de o Governo ter que demitir funcio
nários de setores fundamentais e pérmitir.que
outros permaneçam tranqüilamente' estáveis
nas suas funções, mesmo que desnecessárias.
É um aspecto que a área econômica levou
em contá, na medida em que só pode reduzir
as despesas com pessoal em meio por cento
do PIB, em função de amarras constitucionais
que realmente não puderam ser agredidos
como na verdade não deveriam. Em segundo
lugar, haverá um programa de privatização
das c:;:;tatais. Ele tem de ser feito de maneira
competente, inclusive aproveitando os cruza
dos novÇls que ficaram retidos, os quais não
deverão ser adicionados ao caiXa do Gover
1)0, mas usados para amortizílr a dívida inter-

na. Outro aspecto, Deputado Manoel Castro,
é o que deve assegurar à sociedade a devolu
ção dos recursos retidos. Só assim, consegra
remos o processo de transparência e segu
rança, para que, se, no futuro, sugurir novfl
mente o déficit público, possamos ter condi
ções de financiá-lo. Caso contrário, estare
mos diante de problema grave, que pode
ocorrer no próximo ano, na medida em que
certamente, apenas para zerar o déficit deste
exercício. Estes aspectos devem ser conside
rados, para que possamos ter uma política
de combate ao déficit público que talvez passe
por uma reforma da Constituição. Fizemos
uma reforma tributária que tirou recursos da
União, mas não transferiu aos Estados e Mu
nicípios as atribuições correspondentes, dei
xando à União a responsabilidade de arcar
com uma série de despesas adiCionais.

O SR. MANOEL CASTRO - Agradeço
a V. Ex' este segundo aparte. Gotaria de con
solidá-lo, afirmando que a participação da
sociedade requer um tipo de mobilização ade
quada por parte po Governo.

O Governo não pode imaginar ser o tutor
isolado, que só ele quer o bem da sociedade
e que ela não o quer. É um equívoco muito
grande. O Governo não está estimulando a
sociedade.

Um cuIto fundamental nesta comunicação
é ter a sociedade como part:eira, como sócia
do plano de estabilização econômica. Para
tal, é condição sine qua non que o governo
assegure liquidez, clareza e transparência.
Sem dúvida alguma, o objetivo maior do pIa
no econômico é assegurar a todos que forem,
de alguma forma, 'prejudicados pelo progra
ma que esse prejuízo temporário, circunstan
cial e que no futuro haverá um retorno desses
recursos. Portanto, é indispensável este tipo
de mobilização.

Quando o Governo se referiu ao combate
à inflação, mencionou igualmente o proble
ma da corrupção. No tocante a corrupção,
ele tem tido alguns avanços, mas não suficien
tes para serem considerados como ponto de
apoio na parceria com a sociedade, que está
trabalhando junto à comunidade, demons
trando exatamente o que tem sido feito. Não
batam alguns exemplos isolados de punição
a grandes empresários; é preciso que, em ca
da Estado, a sociedade brasileira tenha co
nhecimento de quem são os sonegadores, os
que estão pendentes com a Receita Federal,
os que não vêm cumprindo os seus deveres
de cidadão, como pessoa física ou jurídica,
para que ela sintaque realmente está compro
metida com um programa que visa combater
a corrupção de fato, que não é apenas um
enunciado de jornal.

No que diz respeito ao programa de. com
bate à miséria, há uma indefinição por parte
do Governo: falta uma política de desenvol
vimento regional. Na hora em que o Governo
trata do desequilíbrio de renda no plano de
estabilização, quando se mostra preocupado
com a melhor distribuição da riqueza nacio
nal, não pode deixar de a dotar, concomi
tentemente, de desenvolvimento regional

adequado. Não se pode parar o País porque
se está combatendo a inflação.

O programa de provitização poderia ter
toda uma avenida a ser percorrida a curto
prazo, inclusive com apoio do próprio progra
ma de estabilização, do prOgrama de desen
volvimento regional e de outros programas
de natureza "econômica. No entanto, o pro
grama de privatização continua nos seus
enunciados, e sua discussão a nível de Con·
gresso Nacional e de outros segmentos .ex
pressivos da sociedade ainda permanece num
estágio elementar, no qual não podemos
avançar, nem mesmo esclarecer adequada
mente ao povo brasileiro, 'que precisa ser
conscientizado dos verdadeiros objetivos do
processo de privatização.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Cel·
so Dourado.

O Sr. Celso Dourado - Deputado Manoel
Castro, no dia 19 de março, no horário do
Grande Expediente, ocupei a tribuna para
fazer uma avaliação do plano econômico do
Governo. Minha crítica em relação ao plano
se refere exatamante à falta de diálogo e de
espírito democrático. O erro básico do plano
é ser autoritário. e por isso termina por con
fundir a real situação do País. Não há diálogo.
com a sociedade, dando a impressão de que
conseguimos um Presidente milagroso,. que
veio resolver todos os problemas da socie
dade brasileira, como se ele fosse realmente
o único defensor do povo brasileiro e o único
interessado em salvar o País. Deputado Ma
noel Castro, o combate à corrupção, 'como
disse V. Ex', ainda não se iniciou. As adminis
trações municipais continuam com os mes
mos vícios de outrora. O plano (lo Governo
não provocou, nem: motivou mudança de
comportamento. A atitude continua a ser a
mesma: indiferença em relação à educação
e aos demais problemas básicos do Municí
pio, onde o Prefeito muitas vezes se destaca
pela. compra de apartamentos, carros zero
Km etc. As administrações continuam sepul
tadas na própria corrupção. A realidade é
que de ar e mar não pode vir bom fruto.
NãOlse combate a corrupção com comporta
mento corrupto. O autoritarismo peca por
julgar-se santo. Tem de haver uma auto-a
nálise e uma mudança de comportamento.

O SR. MANOEL DE CASTRO - Agra
deço ao nobre Deputado Celso Dourado o
aparte. Concordo quanto aos aspectos con
ceituais e doutrinários, mas devo esclarecer,
mesmo discordando da orientação dada ao
plano, que o Governo, no primeiro ip.stante,
precisava de um posicionamento capaz de
sensibilizar a sociedade. Contudo, agora é
indispensável que ele reveja todos Os aspectos
referentes à mobilização da sociedade brasi-
leira em favor do plano. .

Concluo, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputa
dos, com uma observação sobre um artigo,
publicado em uma revista de grande circula
ção nacional, de autoria de um festejado em
presário,' que disse algo preocupante. Ele de
fendeu a tese de que não podemos desejar
o frecasso do plano, porque representaria <)
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fracasso da sociedade, nem o seu êxito, por
que seria o êxito do Presidente da República,
o que nos levaria a um eventual autorita
rismo. O empresário propõe algo realmente
incrível, partindo de quem partiu, que me
parece possuidor de mente muito àrejade e

'modernista: a tese do meio termo, ou seja,
torçamos pelo meio êxito do plano.

Não deve preperar essa hip6tese. Devemos
torcer integralmente pelo êxito do plano,
com a convicção de que, sendo bem sucedido,
ele apresentará o êxito da sociedade brasi
leira, que saberá impedir qualquer resquício
de autoritarismo, enfrentando quem quer
que seja, não para defender o Presidente iso
ladamente, o Governo, a ou b, mas, sim,
toda a população brasileira. Temos de torcer
pelo sucesso do plano; se o Presidente quer
o bem do Brasil, tem de compreender isso.
S. E,,· tem que nos aceitar, não apenas n6s,
os políticos, o Congresso Nacional, mas toda
a sociedade brasileira como parceari do plano
de estabilização econômica; S. Ex' tem de
aceitá-Ia não apenas como destinatária ou be
neficiária deste plano, porque a sociedade
sabe exatamente o que quer.

Durante o discurso do Sr. Manoel Cas
tro assumem sucessivamente a Presidên
cia os Srs. Ruberval Pi/otto, 4' Secretário,
Paes de Andrade, Presidente, e Ruberval
Pi/otto, 4. Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Ruberval PilIoto)
- Concedo a palavra ao Deputado Roberto
Rollemberg.

O SR. ROBERTO ROLLEMBERG
(PMDB - SP. Sem revisão do orador.) -'
Sr.Presidente, Sr'S e Srs. Deputados, temos
ouvido nesta Casa todas as análises possíveis
sobre o Plano Brasil Novo, de forma brilhan
te, como s6i acontecer quando partem dos
representantes desta Casa. Por esta razão,
não estamos aqui para analisar problemas já
•amplamente examinados e de conhecimento
da maioria dos Srs. Deputados.

Os Parlamentares que se encontram no ple
nário e em seus gabinetes são pessoas cons
cientes das posições que devem assumir. Nes
ta fase, em que o Congresso Nacional tem
sido criticado por diversos segmentos da so
ciedade, principalmente pela grande impren
sa, com referência aos eventuais desmandos
do Legislativo, gostaríamos de registrar que,
nesta semana, diante de atitudes menos de
mocráticas adotadas pelo Presidente da Re
·pública e pelo Governo, vimos, nos jornais
.- isso ocorre poucas vezes - afirmações
no sentido de que o Congresso foi capaz de
impedir essas atitudes autoritárias.

E nesta fase de luta pela democracia e pelas
instituições democráticas que o Poder Legis
lativo tem de se afirmar. O Congresso Nacio
nal tem tomado posição saneadoras no que
diz respeito as garantias constitucionaise à
manutenção da Constituição. Compete-lhe
agora, em acréscimo·, a função de Poder Mo
derador ante os exageros das mensagens e
da posição do Governo Federal.

Estivemos nesta Casa n.o período de elabo
ração da nova Constituição, até a sua promul-

gação em 5 de outubro de 1988. Portanto,
presenciamos os esforços desta Casa e do
Congresso Nacional para, através dos líderes
dos partidos políticos, devolver ao país o esta
do de direito pelo qual de forma vigorosa
devemos lutar e, como tal, nos colocarmos
sempre na posição capaz de sanear qualquer
projeto ou medida autoritária que deseje re
duzir o mesmo estado de direito. O Con
gresso será sempre o defensor dos princípios
constitucionais e o Poder Moderador neces
sário em todos os períodos de transição.

Ap6s o período de elaboração da Consti
tuição, ocupamos a Secretaria do Governo
do Estado de São Paulo para elaborar com
o Governador Quécia na primeira reformu
lação do seu secretariado e na reforma admi
nistrativa implementada pelo Governo de
São Paulo, de forma pioneira e moderna. Na
quela Secretaria, obediente à política munici
palista do Governo Quércia, abrimos as dis
cussões com os Municípios para que, de for
ma clara, pudéssemos dar maior assistência,
no sentido de fortalecer os Município que
receberam na Constituição um tratamento
melhor, no que diz respeito aos recursos a
eles destinados. Muitas outras reivindicações
municipais existem, porém é inegável um
grande avanço nesse sentido.

No Governo de São Paulo, a municipa
lização da saúde e da educação - e hoje
se discute a municipalização da administração
no setor da agricultura - leva a uma prática
democrática ao poder. Por esta razão, aqui
estamos hoje para registrar que - embora
ocorram, eventualmente, ato sautoritários ou
medidas menos democráticas - o Governo
de São Paulo, numa posição amplamente de
mocrática, promove a descentralização dos
serviços municipais, fortalece-os, emancipa
os, restabelecendo assim a liberdade política.

Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, nesse
período, estivemos em contato direto com
municipalistas de São Paulo e de outros esta
dos. Deles recebemos á incumbência de tra
zer novamente à discussão, no Congresso Na
cional, a questão da coincidência de man
datos dos Prefeitos, Governadores e respec
tivas Câmaras Municipais.

Problema que realmente prejudica o de
senvolyimento administrativo e político do
País são as eleições municipais, que não coin
cidem com a eleição dos Governadores e De
putados. A coincidência dos mandatos de
Prefeitos e Vice-Prefeitos com os de Gover
nadores e Vice-Governadores é, antes de tu
do, imperativo de economia, não s6 quanto
à Justiça Eleit<Jral, mas, ainda, quanto aos
Partidos.

Presta-se, também, para reforçar a unidade
partidária, mediante a inevitável vinculação
entre as candidaturas no âmbito estadual e
municipal.

Favorece o relacionamento entre os Go
vernos de ambos os níveis, ao sabor dos pro
p6sitos renovadores dos novos mandatários.

Por outro lado, a excepcionalidade da hi
pótese prevista justifica o tratamento liberal
quanto a se permitir a reeleição sem a obriga
toriedade de desincompatibilização, sem o

qual se tornaria desestimulante a hipótese de
um mandato por apenas dois anos.

Por essa razão, estamos propondo emenda
à Constituição na seguinte forma:

"Art. 4°_ § 5" A eleição dos Prefeitos
e Vice-Prefeitos que deverão suceder aos
empossados no dia In de janeiro de 1989
realizar-se-á até noventa dias antes do
término dos mandatos respectivos, para
um período de dois anos, tendo em vista
a coincidência com os mandatos de Go
vernadores e vice-Governadores, permi
tida a releição, sem obrigatoriedade de
desincompatibilização."

Buscamos, com esta proposta de emenda
à Constituição aprimorar o funcionamento
institucional da organização do Estado brasi
leiro.

Efetivamente, este é assunto da compe
tência do Congresso Nacional. Depois da ela
boração da Constituição, a feitura das leis
complementares e inúmeras outras obriga
ções nos propiciarão oportunidade de criar
o máximo possível de instrumento, visando
à estabilidade das instituições.

Além de abordarmos o aspecto da mudan
ça institucional, aproveitamos para reivindi
car em favor do nosso Estado. Em face dos
reajustes econômicos praticados recentemen
te, não podemos deixar de mencionar assun
tos de maior importância ligados ao Estado
de São Paulo.

Nossa preocupação, por solicitação daque
la unidade da Federação, diz respeito à reali
zação de obras. Embora reconheçamos que
até neste momento o Governo Federal ainda
não atentou para essas obras fundamentais.
é necessário que se discuta o tema.

No setor de estradas, trazemos o clamor
da população de São Paulo e, principalmente,
do Vale da Ribeira, já que a BR-1l6, ligando
São Paulo ao Paraná, cada vez mais se trans
forma em via de destruição de vidas humanas.
É um desreipeito ao desenvolvimento de São
Paulo e do Paraná.

O Governo de São Paulo, através da ação
do Governador Orestes Quércia, tocou em
silêncio um dos maiores canteiros de obras
de transportes a que o país já assistiu. O Go
verno Federal, em dez anos, aumentou os
62 mil quilômetros da malha de estradas bra
sileiras em apenas 582 quilômetros. Em três
anos, Quércia, só em obras de duplicação
das mais caudalosas rodovias paulistas, co
briu mil e cem quilômetros.

A administração constrói outros 5 mil qui
lômetros de estradas regionais, menores. de
acabamento menos requintado, mas que se
responsabilizam por um significativo tráfego
de riquezas entre as cidades do interior.

Quando o último quilômetro de rodovia
duplicada for entregue ao tráfego no final
do atual governo, São Paulo contará com 2
mil 300 quilômetros de rodovias de pistas du
plas. Teremos feito em um governo a mesma
extensão de estradas duplicadas que foram
construídas em meio século, diz QuércÍa, que
não consegue esconder sua satisfação quando
fala de estradas. Não há brasileiro que trafe-
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gue pelas rodovias estaduais paulistas que
não se sinta num ambiente diferente.

A via Anhangüera, em São Paulo, recente
mente, ganhou os últimos 60 quilômetros que
faltavam ser duplicados em seu trajeto, que
vai da Capital paulista à fronteira de Minas
Gerais, e tornou-se, com 455 quilômetros,
a mais extensa via duplicada do País - sub
traindo esse título da via Dutra, artéria que
liga São Paulo ao Rio de Janeiro.

Nos últimos três anos, o Governo paulista
jogou nas estradas do Estado nada menos
que 4,2 bilhões de dólares. Desse dinheiro,
apenas uma pequena parte -menos de 15%,
veio do Banco Mundial. O restante é fruto
da arrecadação do próprio Governo.

A ação do Governo de São Paulo no setor
de rodovias tem dado enorme contribuição
ao País, portanto,com o direito de reivindicar
do Governo Federal a duplicação e o recapea
mento da BR-1l6, que liga São Paulo a Curi
tiba, uma vez que essa estrada federafé uma
das mais importantes do Brasil, mas é tam
bém a mais perigosa e destruidora de vidas
humanas. Toda a região do Estado de São
Paulo mais diretamente ligada à ineficiência
dessa rodovia é a região do Vale da Ribeira,
cujos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores,
que compõem o Codivar, têm como priori
dade a solução do problema. Ora, se o Estado
de São Paulo, no período de maior inflação
brasileira construiu uma obra enorme no se
tor rodoviário, é necessário que o Governo
Federal cumpra também sua obrigação com
a BR-1l6, defendendo as vidas humanas e
o desenvolvimento regional e de todo o sul
do País.

Governo Federal, iniciativa privada, Go
verno do Estado de São Paulo e dos Estados
do sul precisam umr esforços para a solução
urgente deste problema. Recentemente o
Presidente da República esteve em Mato
Grosso e autorizou o Ministério da Infra-Es
trutura a desenvolver o projeto da ferrovia
Leste-üeste, no Mato Grosso, e a construir
• ponte rodoferroviária sobre o Paraná, atitu
de essa que atenderá grande desenvolvimen
to de Mato Grosso, facilitando as exportações
de suas riquezas.

Entendemos que os ajustes econômicos são
prioritários, mas o desenvolvimento não po
de parar nos aspectos mais críticos nas diver
IRI regiões do País. Entendemos, Sr. presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, que há necessi
dade urgente de o Governo fixar alguns pon
tos fundamentias de sua administração, para
qlie possamos entender as medidas e colabo
rar nas que forem propostas, de tal forma
q~e estejam direcionadas a objetivos ch~ros,
nao s6 no setor da economia e das finanças;
como também em obras que signifiquem de~

senvolvimento,

O SR. PRESIDENTE (Ruberval Pilotto)
-Concedo.a palavra ao Sr. Wilson Campos

O SR. WILSON CAMPOS (PMDB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr~ e Srs. Deputados, o não cumpri
mento da Constituição, por parte do Governo
e de outros importantes segmentos da socie-

dade, já representa lima provocação e um
desreipeito ao povo brasileiro.

Neste instante, Sr. Presidente, quero re
portar-me a aspectos que considero vitais pa
ra a convivência democrática e o desempenho
do setor da economia composto pelos micros
.e pequenos empresários, rurais e urbanos.

Ninguém desconhece que é o setor das mi
cros e pequenas empresas responsável pela
inetade das riquezas produzidas no País e pela
geração de 80% dos empregos criados.

Ninguém desconhece que é esse setor res
ponsávelpela produção de mais de 60% dos
alimentos "in natura" e industrializados que
chegam à mesa das famílias.

Ninguém desconhece, e muitos até se en
carregam de divulgar, que são as micros e
pequenas empresas que dão respaldo ao equi
líbrio do sistema econômico.

Ninguém desconhece, por fim, que são as
micros e pequenas empresas responsáveis pe
la capacitação primeira da mão-de-obra, de
pois internalizada no circuito da economia
das grandes organizações.

Pois bem, Sr'S e Srs. Deputados, apesar
de todos esses méritos, os micros e pequenos
empresários de todo o País se encontram
abandonados, marginalizados e tratados co
mo párias, penalizados pelo Governo e pelos
bancos como se fossem elês os culpados pelos
fracassos de seguidos planos de estabilização
econômica impostos à sociedade brasileira
desde 1986.

Além de tudo, expressiva quantidade des
ses produtores ainda não teve solucionado
o problema de isenção da correção mone
tária, prevista no art. 47 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transit6rias.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, sabemos
que, por insinuação e instrução desta Casa,
aqueles pequenos proprietários, em dezem
bro de 1988, depositaram seus débitos em
cart6rio, para que nãt> tramitassem as ações
que contra eles impetravam os bancos, que
desrespeitavam e continuam desrespeitando
a Constituição.

Hoje, passados quase três anos, nenhuma
solução foi dada, e esses pequenos e mi
croempresários continuam inadimplentes pe
rante os bancos - mas jamais perante a socie
dade.

Quem pode mais, pode menos. Por que
o Governo não edita? uma medida provisÓria
determinando seja cumprido o consagrado
nesse artigo da Costituição? Nessa mesma
medida provis6ria viria inserida, também, a
obrigatoriedade de, uma vez por todas, se
limitar àquilo 9ue os empresários chamam
de cancro ou cancêr, o juro. A Constituição
determina que o juro máximo será de 12%
ao ano, mais a correção monetária, e o que
estamos vendo, depois daquele momento em
que se meteu a mão na poupança e no bolso
da maioria dos brasileiros, é CI que' os juros
bancários, hoje, diretamente, são cobrados
na base de 10% ao mês. E, para a infelicidade
daqueles que procuram o crédito direto ao
consumidor, nesse.-caso ele atinge, talvez, a
mais de 25% mensais.

Onde está o Governo? Está aí, diante de
n6s, mas esta Casa tem de tomar a si a respon
sabilidade de exigir que ele faça cumprir, o
mais rápido, esses dois preceitos constitucio
nais.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, todos n6s
lembramos da celeuma que a concessão desse
benefício provocou, logo após promulgada
a Constituição, sendo a resistência maior co
mandada pelo então Ministro da Fazenda,
Maíson da N6brega, juntamente com o lobby
orquestrado pelos banqueiros, sob o argu
mento de que seria de 10 bilhões de d61ares
a anistia do débito. Lembro até que o Presi
dente José Sarney falou em ingovernabilida
de e vendeu à Nação a idéia de que o mundo
poderia acabar, com aquela mudança.

Muitos empresários negociaram seus débi
tos com os bancos, mas a maioria optou pela
demanda judicial, depositando em juízo as
importâncias que os credores se recusavam
a receber.

São bilhões de cruzeiros, milhões de d6la~

res esterelizados, fora do processo de produ
ção, por culpa exclusiva dos bancos e do Go
verno, que teima em não cumprir o dispo
sitivo constitucional.

O drama dessa pendência vi estampado no
rosto de milhares de microempresários, em
visita que realizei a regiões do meu e de ou
tros Estados, mostrando que, infelizmente,
nem o Congresso Nacional, composto por
Deputados e Senadores, tinha poder para fa
zer com que o Presidente da República pelo
menos cumprisse a Constituição, permitindo,
assim, que os banqueiros se aproveitassem
da desgraça dos brasileiros.

Sr. Presidente, será que já não basta o mal
que nos causou o Plano Collor, que nos to·
mou:a poupança e nos jogou nessa depres
são?

Informavam-me aqueles pobres microem
presários que, sem a quitação dos débitos
objeto da isenção, - somas altíssimas, expo
nencializadas pela inflação dos últimos anos
- estão impedindos de contratar novos fi
nanciamentos. É a ordem dos bancos que
domina o País, é a pouca-vergonha que se
instala, contra aqueles que estão desampa
rados pela Constituição.

Pergunto-me, como alguém já fez: que País
é este? Por que não se determina o cumpri
mento da Constituição, que estabelece direi
tos, mas também deveres? E o dever jamais
foi opção dos bancos.

Ouço o nobre Deputado Oswaldo Lima .
Filho.

O Sr. Oswaldo Lima Filho- Deputado
Wilson Campos, V. Ex' aborda, com IilUita
razão, a mais grave chaga nacional, que é,
sem dúvida, a exploração praticada pelo Sis
tema Financeiro contra todas as atividades
produtivas. Em nenhum país. do mundo as
taxas de juros alcançam os· limites praticados
pelos sistema bancário brasileiro. Isso se
agrava, agora, num regime de inflação redu
zida, que está, sem dúvida, limitada a 14%.
Pois bem, mesmo nesse regime de inflação
limitada a 14%! os bancos, sabe V. EX', sabe-
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mos todos nós, cobram, habitualmente, taxas
de 30 a 40% de juros mensais. É um'escân
dalo deste que determina a ruína da economia
nacionaL Governo após Governo, nenhum
toma providência, nem esta Casa. Temos o
dispositivo constitucional, temos projetos de
leis em regime de urgência, e esses projetos
não são votados. Agradeço a V. Ex' pela
oportunidade e o felicito por abordar um dos
mais graves, senão o mais grave problema
nacionaL

O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço
a V. Ex', Deputado Oswaldo Lima Filho;
companheiro daquela também sofrida região.
V. Ex' é mais experiente do que eu na vida
pública e sabe que isso é um descalabro, um
acinte, uma agressão é até fazer terrorismo
contra aqueles que querem produzir. O pe
queno e o micro empresários empregam, co
mo disse, mais de 80% daqueles que real
mente precisam trabalhar.

Visitei, na semad'a passada, um Município
que V. Ex' conhece bem, um dos mais bem
sucedidos de todo o Brasil, Santa Cruz do
Capibaribe, onde não havia desemprego, não
havia pedintes.

O Sr. Oswaldo Lima Filho- Era um muni
cípio modelo. V. Ex' tem toda razão.

O SR. WILSON CAMPOS - Mas, Depu
tado Oswaldo Lima Filho, na semana passada
já encolitrei ali pedintes, as pessoas que tra
balham por tarefa para as confecções que
rendo vender suas máquinas, ou qualquer ou
tra coisa, para se salvarem, e não vão salvar
se. V. Ex' conhece aquela história da galinha
dos ovos de ouro: foram-se os ovos e, depois,
foi-se a galinha. Aí, tudo acabou.

Por isso, Sr. Presidente, estamos aqui para
protestar, em nome dessa gente que acredita
e diz: ora, se o Executivo edita medidas provi
sórias que ferem a Constituição, como é a
opinião' unânime de renomados juristas, por
que não toma a iniciativa de determinar aos
bancos e a si próprio a obediência pura e
simples ao texto constitucional? É preciso
obedecer, e não rasgar a Constituição, com
estão fazendo os banqueiros, com a colabo
ração do Governo.

E não procedem os argumentos como os
da não-aplicabilidade do dispositivo, porque
isto já é matéria vencida, destituída, assim,
de qualquer necessidade de norma comple
mentar.

O que há mesmo é a má vontade, obri
gando aos empresários a paralisar as suas ati
vidades, a desempregar milhares de pais de
famílias, redundando, finalmente, na impor
tação de alimentos com a queima irrespon
sável das nossas divisas.

Srs. e Sr' Deputados, as minhas palavras
são de advertência e chamo a atenção para
a gravidade do problema, pois, dinheiro pos
to na agricultura e no estímulo às atividades
produtivas implementadas pelas micros e pe
quenas empresas, é serviço público, obra de
Governo tão essencial quanto os gastos com
a educação e a·saúde.
. A necessidade deste País, no que se refere
a grãos, é de 100 milhões de toneladas, e

já se diz que, este ano, a produção não chega
rá l! 50 milhões de toneladas. O que significa
isso? Irresponsabilidade, ausência do Gover
no no campo, o que levará o agricultor a
situações muito difíceis, talvez imprevisíveis.

Outro ponto que me parece oportuno re
gistrar é o que diz respeito à regulamentação
da taxa de juros reais em 12% aO.ano, mais
correção. Esta Casa precisa, de uma vez por
todas, definir como crime de responsabili
dade a desobediência ao § 3', do art. 192,
da Constituição. É um desrespeito ao Poder
Legislativo, com a conivência do Governo,
que está de braços cruzados, porque serve
aos interesses dos banqueiros. Mas outro
grande problema é saber como detectar a in
flação de forma absoluta e reaL Isto é menti
roso. Acredito que a área econômica do Go
verno conhece a forma de detectar índice de
inflação e o indexador real e absoluto.

Para solucionar este dramático problema,
inúmeros colegas, como já foi dito pelo De
putado Oswaldo Lima Filho, apresentaram
projetos de lei visando à regulamentação da
matéria, iniciativas que, para nossa angústia,
se encontram encamlhadas na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

Tenho certeza de que não é por motivos
alheios à nossa vontade que os eminentes
componentes da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação não vêem que, real
mente, é necessária a urgente definição, de
uma vez por todas, da questão dos juros e
da anistia, que constam da Carta constitu
cional. O motivo desse encalhe é incom
preensível.

Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, faço
daqui um apelo, apelo daquele que sempre
vê o sofrimento dos menos favorecidos, no
sentido de que não se queira ver o circo pegar
fogo. Sabemos que há pessoas interessadas
em evitar que, de uma maneira ou de outra,
esta Casa tome posição definitiva no que con
cerne à aplicação dos preceitos constitucio
nais relativos à economia, aos juros bancários
e também à aplicação da anistia, que favorece
os micro e pequenos empresários.

Ao deixar esta tribuna, quero dizer que
não vamos parar, vamos continuar lutando.
Viemos aqui para isto. Todos sabem que so
mos candidatos à reeleição. Se não acreditás
semos no Brasil, nesta Casa e na indepen
dência do Poder Legislativo, jamais pensa
ríamos em voltar para cá.

Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, preci
samos dar-nos às mãos e fazer, a qualquer
custo e a qualquer preço, com que o Governo
eos que estão preocupados em fazer respeitar
a Constituição sejam chamados à responsa
bilidade, em nome dos que acreditam no Bra
dI. .

,O SR. PRESIDENTE (Ruberval Pilotto)
- Vai-se passar ao horário destinado às

VI - COMUNICAÇÕES
DE LIDERANÇAS

O SR. PRESIDENTE (Roberval Pilotto)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado

Maun1io Ferreira Lima, que falará pela Lide
rança do PMDB.

O SR. MAURÍLIO FERREIRA LIMA
(PMDB - PE. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, em no
me da liderança do PMDB, quero manifestar
nosso apreço ao corpo de funcionários da Su
dene. Uma decisão absurda do Governo Fe
deral anuncia que haverá corte linear de 30%
no seu quadro de servidores.

É necessário que se rememore aqui a histó
ria da Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste, idealizada por Celso Furtado
e criada por Juscelino Kubitschek. Trata-se
de um viveiro de técncios do maior nível,
do maior gabarito, onde o empreguismo e
o clientelismo, que marca a administração
pública no Brasil, ficaram, felizmente, da
porta para fora. A maioria dos seus técnicos
foi recrutada através de concurso público ou
do exame de currículos, enriquecidos, muitas
vezes, com 'diplomas das melhores univer
sidades do exterior.

Durante a época do regime militar, a Sude
ne - que, no que se refere ao corpo de fun
cionários d.a autarquia, sempre foi muito for
te - sofreu brutal processo de esvaziamento.
E não s6 foi esvaziada, como teve seus cargos
comissionados ocupados por pessoas que até
desfiguraram o papel de autarquia da região.

Pude sentir na própria carne quão desfigu
rada está a imagem da Sudene no nosso Esta
do, quando tive a oportunidade de relatar
a Medida Provis6ria n' 161, que trata dos
incentivos fiscais para o Nordeste. Nessa
oportunidade, fizemos reuniões em Pernam
buco, e pude sentir a repulsa da opinião públi
ca à política de incentivos fiscais, sempre criti
cada pelos funcionários da Sudene, com o
risco, inclusive, de prejudicar suas promo
ções ou o acesso a cargos comissionados na
autarquia. Posso afirmar, como pernambu
cano e nordestino, que o corpo de funcio
nários da Sudene jamais confraternizou co,
os desacertos da política de incentivos fiscais.

Com a redemocratização do País,a Sudene
se transformou em centro obrigatório de con
cepção de políticas alternativas para a nossa
região.

Na última campanha presidencial, candi
datos os mais importantes desfilaram pela Su
dene e lá realizaram debates com seus técni
cos, para ouvirem a palavra abalizada de pro
fissionais.que conhecem muito bem a dura
realidade nordestina.

O cliina que reina hoje na Sudene é de
terror, porque o anúncio de 800 demissões.
leva qualquer técnico, independentemente,
do tempo de serviço que tenha prestado à
autarquia, a sentir que a qualquer momento
poderá ser demitido do cargo que ocupa há
anos.

Não conheço na Sudene ninguém que ali
tenha entrado ultimamente por indicação de
político. Pelo contrário, conheço técnicos
com dez, quinze anos de serviço prestados
à autarquia. Mnitos deles - inclusive seus
fundadores' - gozam do maior respeito na
nossa região. Quando um profissional se
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apresenta à sociedade como técnico da Sude
ne, é imediatamente respeitado. É um con

. ceito que, em média difere daquele entendi
mento que tem a sociedade dos funcionários
públicos 'em geral.

Portanto, Sr. Presidente, posso constatar,
a partir do clima que hoje reina na autarquia
nordestina, o desacerto de uma política go
vernamental de corte, puro e simples, de um
número "x" de funcionários.

O que ocorre hoje na Sudene, Sr. Presi
dente, também se verifica nas universidades
brasileiras, que estão falidas - é bem verda
de - mas não por culpa do funcionalismo
ou do professorado que nelas trabalham.

Faria, por isso um apelo ao Presidente da
República, Sr. Fernando Collor de Mello.
Creio que cortes drásticos ou lineares, da or
dem de 30%, no número de funcionários que
trabalham, seja nas universidades federais,
seja na Sudene, não representem peso muito
grande no déficit público. O Governo agirá
muito mais corretamente se colocar atrás das
grades aqueles que fraudaram o processo de
conversão de cruzados novos em cruzeiros;
diminuirá o déficit público, fechando as tor
neiras do Tesouro Nacional às oligarquias
que nele vivem mamando.

Tive oportunidade, nesta Casa, de defen
der o fim da generalização dos subsídios e
o fim dos subsídios concedidos a certas ativi
dades cartoriais do capitalismo atrasado que
existe no Brasil, que pesam muito mais nas
finanças públicas do que o pagamento de salá- .
rios a funcionários categorizados como os que
trabalham na Sudene.

Portanto, deixo aqui o protexto do nosso
partido, ao mesmo tempo em que registro
minha solidariedade como Parlamentar nor
destino e a solidariedade do PMDB ao corpo
de funcionários que têm relevantes serviços
prestados à região e que se encontram, neste
momento, na rua da amargura.

Todos sabemos que, no mercado de traba
lho, quem tem mais de quarenta anos é consi
derado velho e imprestável, assim como sabe
mos que estamos enfrentando uma grave re
cessão, já sentida inclusive nos grotões do
nosso País. E é com tristeza que constato
que (')s técnicos que poderão amanhã perder
os seus empregos não terão onde exercer 'com
dignidade as suas habilidades, perdendo com
isso o País a contribuição inestimável de bra
sileiros que têm ainda muitos serviços a pres
tar a esta Nação.

.Durante o discurso do Sr. Maurílio
Ferreira Lima, o Sr. Ruberval Pilotto,
4. Secretário, deixa a cadeira da Presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio
Oliveira, 1. Vice-Presidente. .

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
José Guedes, que falará pela Liderança do
PSDB.

O SR. JOSÉ GUEDES (PSDB - RO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr'" e Srs. Deputados, no momento em
.que a população brasileira experimenta fortes'
sentimentos de esperança, ressurge vigoroso

no povo o desejo de resolver velhos e cruciais
problemas que ainda se acumulam nesta fase
de transição e que constituem as causas do
crônico estágio de subdesenvolvimento que
ameaçam o presente e o futuro das gerações.

Dentre esses problemas, um dos que envol
vem maior importância social, econômica e
política relaciona-se com a qualidade de vida
da população e se desdobra em vários aspec
tos, como o acesso à terra, o direito ao traba
lho e à habitação, o êxodo rural e conseqüen
temente o inchamento das cidades e a auto
suficiência em gêneros alimentícios e bens
de primeira necessidade. O Brasil não se po
derá enquadrar entre os países desenvolvidos
sem que tenha resolvido esses problemas, o
que confere ao assunto, tambéni, um inte
resse estratégico do ponto de vista da política
internacional.

Para um país com a extensão territorial
do Brasil e com o papel,que tem a desem
penhar na América Latina, há um passo
maior a ser dado no sentido de coordenar
e encaminhar a ocupação de terras devolutas
da União, situadas na fronteira internacional
das Regiões Norte e Oeste (amazônia Legal),
hoje sujeitas a todo o tipo de investidas e
à devástação, em decorrência de atividades
clandestinas, conforme comprovam imagens
de satélites.

A ocupação dessas terras poderá ser feita
de modo eficiente, mediante a criação de
agrovilas e assentamento de comunidades
agrícolas, de forma gradual e organizada, do
tando-se de toda a infra-estrutura para o ple
no funcionamento de serviços básicos de saú
de, educação, comunicação, segurança e la
zer, o que inclui, como medida prioritária,
a construção de um único cinturão rodoviário
a interligá-las.

Sr. Presidente, são múltiplos os benefícios
diretos e indiretos que advh:ão do aproveita
mento pretendido.

No plano social, oivbenefícios se traduzem
principalmente em criação de oportunidades
de trabalho para desempregados, subempre
gados e para agricultores sem-terra. Enquan
to a desassistência gera a precariedade de
vida e trabalho no campo e impõe o êxodo
rural, as agrovilas, com infra-estrutura prévia
e permanente e adequado apoio financeiro
e tecnol6gico, estarão aparelhadas para mu
dar a imagem da área desprivilegiada que
tem o meio rural em comparação com o meio
urbano, para oferecer oportunidade de traba
lho em larga es.cala e para atrair numerosa
mão-de-obra servindo, assim, de válvula' de
descompressão para o problema da aglome
ração de populações marginalizadas, sobre
tudo nos grandes centros.

Outrossim, o empreendimento tenderá a
auto-sustentar-se, com o desenvolvimento do
cooperativismo que surgirá, como decorrên
cia natural da prática eJitreajuda que carac
teriz~ as comuiridades pioneiras, bem como
a adoção de projetos extrativistas que deve
rão ser estimulados pelos 6rgãos governa
mentais, que orientarão o processo.

Do ponto de vista econômico, além do fato .
da incorporação de um grande número de

pessoas à população economicamente ativa,
há de ser considerado O surgimento e, bem
assim, a consolidação de produção agrope-
·cuária em toda a extensão ao longo da fron-
•teira internacional, paralelamente, há que se
caminhar para a auto-suficiência' em gêneros
·alimentícios, maior intercâmbio com, os paí
ses limítrofes, barateamento do custo de vida
pela eliminação das despesas de frete dos pro
dutos hoje importados por aquelas longín
quas regiões e pelo maior equilíbrio entre
demanda e oferta. O projeto tem seu inte
resse aumentado, quando analisado sob a óti
ca da implantação de um mercado comum
latino-americano com a participação, tam-'
bém, dos países irmãos da fronteira amazô
nica. Ademais, sua execução poderá reali
zar-se por etapas, de tal forma que as primei
ras agrovilas implantadas já possam contd
buir com apoio logístico para a viabilização
de outras, mas em consonância com um plano
global que, entre outros aspectos, preveja a
utilização intermodal dos meios de transpor
tes, priorizando o aproveitamento das vias
já existentes, com vistas a criar acesso aos
centros consumidores.

No plano político, os resultados serão posi
tivos, pois a efetiva ocupação daquelas terras
permitirá a consolidação das fronteiras inter-

·nacionais, hoje abstrações geográficas que es
tarão sob vigilância do próprio povo; e con
correrá para reforçar os sentimentos da na
cionalidade, em um momento em que a Ama
zônia é. o objetivo maior das grandes potên
cias, que após destruírem suas florestas e ma
tarem seus índios, praticam as mais variadas
formas de investidas, atraídos e incentivados
pelas riquezas naturais da Amazônia, facilita
dos pelo isolamento sécular absurdo em que
se encontra aquela região.

Tenho dito.

DISCURSO DO SR. OSVALDO
COELHO, QUE, ENTREGUE ARE·
VISÃO DO ORADOR, SERÁ POSTE·
RIORMENTE PUBLICADO.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Pela Liderança'do PDT, concedo a palavra
ao nobre Líder Brandão Monteiro.

O SR. BRANDÃO MONTEIRO (PDT 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr' e Srs. Deputados, ouvimos o apai
xonado pronunciamento do Deputado Osval
do Coelho e queremos dizer que, embora
tenhamos algumas divergências, entendemos
que·S. Ex' trouxe, do fundo do seu coração,
aquilo qu,e,. ele e sua região sentem, ofere
cendo, em função desse posicionamento, crí
ticas à nossa Casa e à Assembléia Nacional
Constituinte.

Esta Casa, na verdade, merece críticas,
mas também louvores, porque é 'um dos po
deres importantes do País para manutenção
e desenvolvimento do processo democrático.

Sem discordar das colocações feitas pelo
Deputado e de seus queixumes, parabenizo
a Casa por uma decisão importante, tomada
hpje n9 Çolégio de Líderes, qual seja, a ime-
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diata instalação das Comissões Parlamenta
res de Inquérito que estão deferidas há mais
de três anos e ainda não folam efetivado.

Como Parlamentares, temos a obrigação
de legislar, e criticar não só o Executivo, mas
a nós mesmos, na fiscalziação dos erros que,
por acaso, ocorram no País.

Quero, portanto, regozijar-me com essa
decisão, que recaioca a Casa no seu caminho,
como órgão fiscalizador do Poder Executivo
ou de quaisquer outras instituições existentes
no País.

Por outro lado, Sr. Presidente, não quero
dizer que me esteja regozindo, ao contrário,
começo a ficar extremamente preocupado,
porque o meu gabinete em Brasília e o meu
escritôrio no Rio de Janeiro subitamente se
transformaram em receptáculos de denúncias
continuadas contra o Governo Collor de Me-
1l0. Na medida do possível as traremos à Ca
sa, ao estilo das novelas, em capítulos, pois
é grande o número de denúncias recebidas.

O tempo é curto, Sr. Presidente, mas quero
ressaltar o profundo desrespeito deste Go
verno pelos artistas, intelectuais e, especial
mente, por aqueles que há muitos anos traba
lham na Rádio MEC, que, neste momento,
estão sendo tratados como marginais.

Solicito à Mesa a transcrição nos Anais da
Casa de dois requerimentos do funcionalimos
daquele órgão ao Delegado Regional do Mi
nistério da Educação no Rio de Janeiro, acer
ca do envio dos termos estatutários ao Minis
tro Carlos Chiarelli.

Quero dizer ainda, Sr. Presidente, que o
espectro da incompetência, da improvisação
e da irresponsabilidade ronda ao País neste
momento. Todos nós, da situação ou da opo
sição, temos de examinar com muito clareza
o estuário do quadro em que vivemos.

Concluo. Sr. Presidente, não sem antes co
mentar a profunda incompetência e a irres
ponsabilidade do Governo que aí está. On
tem editou a Resolução n· 1.706, absoluta
mente inconstitucional, que previa a cobran
ça do IOF, por urna resolução do Banc() Cen
trai sobre a utilização de cruzados, e o Decre
to n. 99.251, que estabelecia a diminuição
dos salários dos funcionários postos em dispo
nibilidade. Menos de 24 horas depois-ainda
bem - esta resolução e este decreto foram
revogados.

A improvisão, a irresponsabilidade e a in
competência campeiam pelo País. A Ministra
Zélia Cardoso de Mello ficou quatro dias com
sua equipe econômica em São Paulo e an
teontem confessou publicamente que não po
deria definir os índices de inflação, porque
ainda não acertaram a metodologia. Parece
brincadeira. É que o~ ares da Academia'de
Tênis de Brasília não podem ser transpor
tados para resolver os graves problemas da
República brasilera.

Vínhamos dizendo que o mais importante
é o País. Mas hoje a economia começa a se
dolarizar . Os índices atuais de valorização
de dólar são superiores à época em que o
Presidente Conor tomou posse. É um dado
indicativo da irresponsabilidade deste Gover-

no, da falta de confiança dos investidores e
da população brasileira no atual Governo.

Alías, imagino que o despreparo do Sr.
Fernando Conor de Mel10 seja tão grande
que o Sr. Antônio Kandir, o Sr. Ibrahim Eris,
Presidente do Banco Central, e a Ministra
Zélia Cardoso de Mello disseram que'a solu
.ção para resolver o problema da inflaÇão bra
,sileira é dinamitar o Banco Centra~ ou o Su
premo Tribunal Federal, o Presidente é capaz
de entender que a única bala que lhe resta'
se destina a acabar com esses órgãos. '

Sr. Presidente, já havia solicitado a V. Ex'
- e ratificado o meú" pedido que foss~m

transcritos nos Anais desta Casa os dois re
querimentos de funcionários"e artistas do ní
vel de Isaac Karabitcheysky que, como outros
trabalhadores, servidores públ,ioos,. estão
oprimidos por este Governo que humilha tó.,
do o P.aís. (falmas)

REQUERIMENTO REFERIDO PE
LO ORADOR

Somente existe um meio de ser grato ao
Rádio: respeitar o Rádio. - Roquette Pinto

ADENDO AO REQUERIMENTO DOS
SERVIDORES DA RÁDIO MEC

DATADO DE 28 DE MARÇO DE 1990

11m· Sr. Delegado Regional do Ministério
da Educação no Rio de Janeiro

Os servidores do antigo Serviço tle Radio
difusão Educativa do MEC (Rádio MEC),
lotados nessa DEMEC que encontravam-se
na Fundação Centro Brasileiro de TV Educa
tiva - FUNTEVÊ, atual Fundação Roquet
te-Pinto, em cumprimento ao previsto pelo
artigo 16 do Decreto n. 99.188f9O, se apresen
taram à essa DEMEC RJ em 27 de abril p.p.
Data vênia, vêm novamente à presença de
V. S~, a fim de acrescentar novos dados, que
consideramos relevantes, ao requerimento de
l8 de março o corrente ano, encaminhado
à sua consideração, apreciação e posterior
remessa ao Exm" Sr. Ministro de Estado da
Educação (cópia anexa).

2. A 7 de setembro de 1936 o Eminente
Professor Edgard Roquette Pinto fez doação
da Rádio Sociedad~ do Rio de Janeiro (pri
meira emissora de radiodifusão sonora a ser
registrada no país) ao antigo Ministério da
Educação e Saúde, cujo Termo de Doação
juntamos ao prsente. Ano seguinte (1937),
a Lei n. 338, de 13 de janeiro de 1937, em
seu artigo 50 estabelece que:

"Fica instituído o Serviço de Radiodi
fusão Educativa, destinado a promover,
permanentemente, a irradiação dt: pro
gramas de caráter edljcativo."

Naquela fase surgiu a PRA-2, Rádio Minis
tério da Educação, na qualidade de ser suces
sora da primeira emissora de radiodifusão do
país, com, o compromisso histórico de dar
prosseguimento ao lema "Pela cultura dos
que vivem em nossa Terra, pelo progresso
do Brasil", que havia sido adotado pela Rá
dio Sociedade do Rio de Janeiro. Cabe assi
nalar que a Rádio MEC, ao longo de seus

cinqüênta e quatro anos de existência, vem
cumprindo suas finalidades educativo-cultu
rais. Foi a primeira emissora a irradiar uma
ópera diretamente do Teatro Municipal do
Rio de Janeiro, a veicular cursos via rádio,
inicialmente de 1· grau, cursos de inglês, ale
mão, francês, a apresentar uma programação
diária com textos educativos de música erudi
ta, popular, folc6rica, noticiário (jornalismo)
e desportivo.

3. O artigo 2., item XII, do Decreto n9

96.921/88, estabelece que a Fundação Centro
Brasileiro de TV Educativa a "Operar as
emissoras já autorizadas a executar serviços
de radiodifusão educativa, compreendendo
a Rádio MEC do Rio de Janeiro e de Brasília,
a TVE do Rio de Janeiro, Canal 2 e a TVE
do Maranhão, Canal 2, além de outras que
vierem a ser objeto de autorização, permissão
ou concessão, nos termos da legislação vigen
ie".

l! fato que o Decreto n. 87.062, de 29 de
março de 1982, em seu artigo 33, extinguiu
o Serviço de Radiodifusão Educativa do
MEC e transferiu seu acervo para a Fundação
Centro Brasileiro de TV Educativa. No en
tanto, ante o Têrmo de Doação da Rádio
Sociedade do Rio de Janeiro e o que consta
do artigo 2·, ítem XII do Decreto n·
96.921/88, está evidente que a Rádio Minis
tério da Educação constitui-se patrimônio do
MEC.

4. Logo após a publicação do Decreto n"
87.062f82, o MEC e a FUNTEVÊ, depois
de alguns anos de entendimentos, acertaram
que os ervidores do Serviço de Radiodifusão
Educativa do MEC (Rádio MEC), permane
ceriam no órgão, por opção, na condição de
cedidos, no desempenho de suas funções es
pecificas, na área de radiodifusão educativa,
por tratar-se de:

- Maestros de fama internacional;
- Produtores de programas de radiodi-

fusão;
- Cantores do Coral da Rádio MEC;
- Músicos da Orquestra de Câmara da

RádioMEC;
- Pianista e CravW;a, famosa interna

cionalmente;
- Operadores da Técnica (transmis

são);
- Pessoal da Discoteca da Emissora;
- Locutores.

5. Os servidores em causa tem como ór
gão de origem a Rádio Ministério da Educa
ção, não só devido serem os precursores da
Radiofusão Educativa, em suas funções, es
pecializadas, (refereidas). Em caso contrária,
seria caracterizado o desvio de suas funções,
o qu," contraria os ditames da Léi n' 5'.645,
de 10 de dezem,bro de 1970, que estabelece
diretrizes para a classificação de Cargos nõ
Serviço'Civol da União.

Em face dos motivos que ora expomos a
superior consideraçãq de V. S., os servidores
do antigo Serviço de Radiodifusão Educativa
do MEC (Rádio MEC), mais uma vez solicí~

tam seus bons ofícios junto ao Exm· Sr. Mi
nistro de Estado da Educação, no sentido
de autorizàt que sejam realizados estudos e
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autorizada a permanência desses servidores
,ern suas respeciivasfúnções' específicas na
Rádio MEC, eisque/portratar~se de .uma
situaçãO "sui geÍIei'is" e, também; de servi
dores que, 'profissio'nalemnte, estão' identifi·
cados coma 'obra déRoquette Pinto', esse
precioso legado histórico· - a Radiodifusão
Educativaéo'mo um do!; mais eficientesveícu
los de coinunicaÇão e difusão educativo-cul-
tura dopaís. . .

Nestes termos, solicitamos deferimento.
Rio de Janeiro, 3 de maio de 1990.

ao Gabinete Civil da Presidência da Repú- Cópia do térmo lavrado no Ministério da
blica e dévido aos entendimentos havidos en- Educação e Saúde Pública em 7·9·1936:
tre o Senhor Delegado Regional. do MEC, "Aos sete dias do mês de setembro"'{fe mil
RJ e o Presidente da FUNTEVE, os servi- novecentos e trinta, de seis na séde da: Rádio
dore em apreço foram amparados pelo item Sociedade do Rio de Janeiro, à rua da Cario-
II doa: rt. 3· do referido Decreto e retorna-, , ca, númeJ;o quarenta e cinco, terceiro andar,
ream a exerçer suas funções específicas" no nesta Capital, presente o Senhor Hilario Luiz
Centro Rádio Educativo Roquete- '
Pinto/FUNTEVÊ, conforme consta Of. Fun- Leitão, Diretor Geralde Contabilidade do

Ministério da Educação e Saúde pdblica de
tevê n· 089/89 (cópia anexa), por tratar-se signada pelo Aviso número G ~ duzentos
de: _ Maestros;' 'etrinta e cinco do corrente mês, para em

nome do mesmo Ministério receber a estação
---':M;úsicos;' Rádio Difusora PRA-2, doada ao Governo
- Cantores; pela Rádio Sociedade dó Rio de Janeiro e
- Produtores de programas radiofôni- a Diretoria da mesma Sociedade constituída

cos;' ;,
dos Senhores Dr. Alvaro OSório de Almeida,

-Orquestra de Câmara da Rádio MEC; Presidente Efetivo; representado neste ato
-Coral da Rádio MEC; pelo Almirante Moraes Rego, Membro do
-Atores (do Rádio-Teatro da Rádio Conselho Diretor, Dr. Canby de Araújo, Se-

MEC); , ,cretário, Dr. Alvaro Alberto, Tesoureiro, foi
- Técnicos de Audio e Gravação;, 1 d 1 d d d I_ Agente de Telecomuníéação (OPera- por e e ec ara o que e acor o com areso u-

" çãoda Assembléia Geral dos Sócios Efetivos
dores da Transmissão) da mesma Sociedade realizada em treis do

- Locutores.
4. O Decreto n. 99.178, deIS de março corrente mês, entregava ao Ministério da

de 1990, publicado no D.O.U de 15 de março Educação e Saúde Pública suas instalações
, transmissoras, 'compreendendo a estação

de 1990, em seu artigo 14 revoga os casos Marconi e o estúdio, conforme descrição
de cessões e requisições de funcionários e constante da relação anexa, devidament~ au-
estabelece que os servidores se apresentem tenticada, sob a condição de conservar o Go.
aos órgãos até o dia 1· de maio vindouro, 'vemo os atuaisfuncionários enquimto man
sob pena de ser considerado abandono de tiver o serviço de,'Rádio Difusão. e, assumir
cargo ou emprego 'ocupado. , " , a responsabilidade de contrato de aluguel da

Ante o que prevê o Decreto citado, os ser- séde onde ela está instalada, tudo conforme
S~nhor Délegado Regional do MEC no Es- vidores do Extinto SRE/MEC, ora cedidos se vê da ata da referida Ass'embléia 'Geral,

t'cldo do RI'o' de Ja"nel'ro ',,' ao Centro Nacional de Rádio Educativo da , . . fi" d '.
Ê

' " , "em COpIa Junta, que ca ,azen o parte mte-
Os funcionários do extinto SierviÇO de' Ra- FUNTEY. lMEC, terão que retornar à DE-' grafite deste têrmoo qual em duas vias depois

diofusão do MEC (Rádio (MEC), cientes do MEC, RJ,onde, certamente, não poderão de lido e achado conforme vai por mim assi-
que estabelece o Art. 14 do D,ecreto n. exercer suas funções específicas da área ra- nado e por todos os membros da Diretoria
99.178, de 15 de março de 1990, que deter- diofônica, medida que, após ser posta em ,da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro acima
mina que os servidores apresentem aos res- prática irá criar um problema ao MEC e para referidos pelas testemunhas e demais pessoas
pectivos órgãos, vêm expor e.requerer a V. a Fundação Roquette-Pinto. Ao MEC admi' presentes ao ato~'Rio de Janeiro, sete de se-
S! o seguinte: , " nistrativamente e à Fundação Roquete-Pine tembro de mil novecentos e trinta fê seis (a)

1. 'APortaria Ministerial (MEC) n.,700, to, recentemente criada, que serádesfalcada Hilario L. Leitão - Cauby C. Araújo -
di;: 16 de dezembro de 1981, trata da transfe- ,em seu quadro de funcioD,áriosespecializados Diretor Secretário - Alvaro Alberto - Di-
ré:ncia do acervo do SRE (Serviço de Radio- na área de radiodifusãoeserá forçada a con· retor Tesoureiro - Paulo RoqueÜe Pinto-
fusão Educativa/MEC) e não faz referência tratar novos funcionários para substituir os pera Rádio Sociedade do Rio de Janeiro -
direta quanto ao destino a ser dado ao pessoal referidos servidores do extinto SRE/MEC ,Francisco Venancio Filho-João Melo, co-
do Órgão. O mesmo fato ocorre com o que '(Rádio MEC). mo testemunha." , ,
estabelece o Art. 33 do Decreto n. ,87.062, :Em face ao exposto; vimos através do pre- " ' ,
.de 29 de março de 1982: "Fica extinto o SRE . sénte requerer: os bons ofícÍos de V. ,S' junto Dwante o discurso do Sr. Brandão
do MEC e transferido o seu aceryo para a Exm· Sr. Ministro de Estado da:Educação, Monteiro, o Sr. Inocêncio Oliveira, l'

com a finalidade de que seja encontrada uma Vice-Presidente, déixa a cadeira da Presi-
Fundação Centro Brasileiro de TV Educa- 1 ' d'd d deAnc'l'a, que'e' ocupada pelo Sr. Arnaldotiva". so ução ao caso presen~e, como me I a' e

2..."Depois de alguns alios de entençlimen- just~ça aos que sempre exerceram as atribui- Faria de.Sá, Suplente de Secretário.
tos, cômo MEC, a Fundação Centro Brasi- ções oe seus Cargos na Rádio MInistério da O Sr. Messias Góis - Sr. Presidente, peÇ9
ledio de. TV Educativa· encontrou a solução Educação. a palavra para uma questão de ordem.

. Nestes Termos --'- P. Deferimento. - Rio
administrativa para solucionar a situação em de Janeiro, 28 de. m.atço de 1990 O SR. PRESIDENTE (Arrialdo. Faria de
que. seéncontram os servidores do extinto Sá) - Concedo apalavr!i a V. Ex'.
SREIMEC; através dos formuláriós deopção," ,
para 'osfuncionários qu~ desejassem perma~ l'I . ,~,fí)ot LQ_WII "" . ? ~R. MES~IAS GOlS (P~ - CE. ~em
necer em seu Quadro no Centro Brasileiro / ysJ'SJ~~{ ,evlsa.? do orador.) - Sr. Presldent~, mmha

d,eR.á.,d.i,O,.E,d.ucatiVO, Roq.U,et,te_p.int,O',nacon- ~J >-..: -, 1;1 t./:.r..a~ lues.ta~ de orde~ tem, fundamento no art.dição de cedidos, conforme foi acertado entre . í't 17, mClso n, almea e, e no art. 137, § 1·,
o MEC e a Funtevê. ' . -'lt.--...-::: incisos I e n, do Regimento Interno. Eu gos-
. 3.:" OsseT'Íidores do extinto Serviço de...... . tatia que não fosse V. Ex' a presidir a sessão
Radio'fusão Educativo' do MEC (Rádio ~ desta tarde, mas o próprio Presidente Pàes'
MEC), emcumpriménto ao que. estabelece '. de Andrade, a fim de que fossem tomadas
o Decretan' 97.459, de 15 de'janeiro de 1989,',· imediatas providências para 'corrigir uma in-
séapresentara!ll ao DEMEC, RJ. Por motivo . . versão total de valores a que estamos assis-
da FUN~VE, na época,' estar sulJordinada _ lindo..
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Diz o art. 137, § I", incisos I e lI:

"Art. 137. Toda proposição recebi
da pela Mesa será numerada, datada,
despachada às Comissões competentes
e publicada no Diário do C(JIIgresso Na
cional, e em avulsos, para serem distri
buídos aos Deputados, às Lideranças e
às Comissões.

§ I" Além do que estabelece o art.
125, a Presidência devolverá ao Autor
qualquer proposição que:

I -não estiver devidamente formali-
zada e em termos;

II - versar matéria:
a) alheia à competência da Câmara;
b) evidentemente inconstitucional;
c) anti-regimental."

Sr. Presidente, o Congresso Nacional 
e digo isso pela Câmara dos Deputados 
está sendo alvo de críticas da sociedade, em
face de projetos de cunho carnavalesco da
rem aqui entrada, tais como o do "Dia Nacio
nal do Forró" e outros que não merecem
sequer ser apresentados.

A Mesa tem obrigação regimental de um
pré-exame das matérias, e para isso tem um
corpo de assessores. No entanto, a Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação é obri
gado a examinar todo e qualquer projeto,
sem que a Mesa o tenha analisado previa
mente, mesmo com um corpo técnico espe
cializado para tal fim.

Sr. Presidente, solicitaria a V. Ex', como
membro da Mesa que é - e o foi com o
meu voto - que levasse minha preocupação
ao Sr. Presidente da Câmara. Ao invés de
cortar o cafezinho, a água gelada, tirar ônibus
e carros ou mesmo manter sua casa palaciana
na Península dos Ministros, S. Ex' deve assu
mir efetivamente a Presidência da Mesa e
cumprir sua obrigação regimental de previa
mente examinar os projetos, o que não seria
inovação, mas apenas o cumprimento do que
estabelece o Regimento Interno. Digo mais:
isso não seria novidade. O próprio Congresso
Nacional, ao debruçar-se sobre o privilégio
que tem o Executivo de encaminhar medidas
provisórias, aceita um exame prévio de sua
admissibilidade e urgência. Não estamos ino
vando. Apenas pedimos que o Sr. Presidente,
cumprindo o Regimento da Casa, determine
a seu corpo técnico o exame prévio das propo
sições - e o autor de projeto que se sentir
eventualmente prejudicado que recorra ao
Plenário, nos termos do Regimento. Desta
forma, projetos que não têm qualquer fundà
mentação constitucional, nem qualquer sus
tentação jurídica deixarão de tramitar pelas
Comissões competentes, respeitando-se o .
Regimento da Casa.

Quero dizer que ontem projeto que define
crimes na área econômica, da maior impor
tância, foi relatado pelo nobre Deputado Nel
son Jobim e não tiro o brilho de S. Ex', uma
das maiores caQeças pensantes desta Casa.
No entanto, sob uma pressa não fundamen
tada, sob um matiz não muito bem definido,
chamou-se uma prioridade de votação.

Sr. Presidente, matéria da importância co
mo a de ontem ser votada no plenário ex

abrupto, sem um exame maior da Casa, sem
uma distribuição do parecer do Relator; faz
com que os Deputados que mão participante
da mesinha, do petir comitêonde são distri·
buídos os projetos e indicados os relatores
à surdina, se sintam totalmente alijadas do
processo de elaboração legislativa.

Sr. Presidente, minha questão de ordem
é para pedir que o Presidente Paes de Andra
de - cito-o nominalmente - cumpra o Regi
mento e não continue vilipendiando a lei in
terna desta Casa. Assim as Comissões Téc
nicas trabalharão de acordo com o Regimen
to.

Espero que V. Ex' seja o portador do pro
testo e da questão de ordem deste humilde
Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de
Sá) - Nobre Deputado Messias Góis, infor·
mo a V. Ex' - que demonstra ser tão vigio
lante com o Regimento - que neste mo
mento V. Ex' usou a palavra por mera libera
lidade da Mesa. No horário de Comunicação
de Lideranças não cabe questão de ordem;
mas, dentro do espírito democrático, manti
vemos o tempo de V. Ex', para que a formu
lasse.

Levaremos ao Presidente Paes de Andrade
a manifestação de V. Ex' Repudio, no entan
to, certas referências feitas por V. Ex' em
relação ao Presidente, que se tem mantido
atento ao cumprimento do Regimento.

Quanto ao projeto aludido anteriormente
por V. Ex', não é inconstitucional. Não sendo
incostitucional, pode tramitar normalmente.
A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, sim, poderia manifestar-se· a esse
respeito. Quando o projeto vier ao Plenário,
este será soberano para decidir.

Quanto ao parecer do Deputado Nelson
Jobim, informo que está sendo impresso e
será oportunamente distribuído a esta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de
Sá) - Concedo a palavra ao nobre Deputado
Nelson Sabrá, pela Liderança do PRN.

O SR. NELSON SABRÁ (PRN - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, estamos completando ses
senta dias de um novo tempo, de um novo
mandato saído das urnas. Assumiu a Presi
dência da República um político que percor
reu praticamente todos os patamares impos
tos àqueles que abraçam a carreira pÚ'blica.
Dizia S. Ex', ao assumir, que medidas seria
baixadas de imediato, a fim de sustar a infla
ção e mantê-la sob controle. Simultaneamen
te, seriam implementadas reformas, de ma
neira que o País pudesse; em curto prazo,
exatamente a cem dias, retomar seu desen
volvimento. As medidas foram baixadas e a
reforma administrativa - a despeito da críti
ca de muitos que não desejam os acertos,
aqueles que pregam o regime da terra arra
sada - está em curso.

Hoje, tomamos conhecimento de que S.
Ex', a SI" Ministra da Economia, Prof' Zélia
Cardoso de Mello, anunciará a implemen
tação da reforma patrimonial. Neste particu
lar, chamo a atenção dos nobres Pares para

o que se passa com relação à Companhia Si
derúrgica Nacional. Chegou-se ao impasse:
de um lado, há um corpo de gestores com
objetivos de sanear as finanças da empresa
e permitir que sua produtividade, além de
gerar divisas para o País, melhore o padrão
de vida daquela massa operária que compõe
o seu quadro de funcionário; de outro, seg
mentos redicais combatem a reforma admi
nistrativa, a fim de impedir o saneamento
da Companhia Siderúrgica Nacional. Feliz
mente, segundo entendimento entre o sindi
cato dos trabalhadores e a direção da empre
sa, as reformas serão implementadas.

Todos desejamos que esse espírito de sabe
doria seja a tônica, o consenso no processo
de privatização, já que é um dos vetores que
compõem o Projeto Brasil Novo, indispen
sável para que possamos ret<:>mar o desenvol
vimento econômico nos próximos quarenta
dias.

Sr. Presidente, SI'" e Srs. Deputados, te
mos consciência de que, se a nossa economia
cresceu, isso se verificou nas suas origens,
com o estímulo à criação de grandes oligopó
lios, segmentos cartelistas e oligarquias, para
o controle de parcelas significativas da econo
inia nacional.

Ainda há pouco, pudemos discutir a ques
tão da indústria automobilística que em 1963
aqui se instalou, originariamente com a
Volkswagen. Esta empresa, que montou no
País equipamentos obsoletos, depois de qua
tro anos repatriava para a Alemanha quatro
vezes o valor do capital social da multina
cional Volkswagen. Nesses anos todos, nada
se fez para corrigir a situação. Mas temos
consciência de que haveremos de conseguir
que esse grande cartel se submeta aos anseios
do povo brasileiro, como tantos outros que
aí estão, como é o caso, por exemplo, do
cimento, que vem afrontando o Congresso
Nacional com essa HurIa dos preços, acoplan
do o transporte ao custo do produto.

Toda aNação brasileira tem conhecimento
disso. No entanto, estamos aqui lutando para
evitar que esses carteis, grandes oligopólios
imponham. à Nação brasileira ações atrabi
liárias deletérias que o Congresso Nacional
tem o dever de corrigir. Neste momento, não
há outra alternativa aos homens de bem, aos
democratas, a não ser a de se associarem ao
Programa Brasil Novo. Em pássado muito
recente, assomaram a esta tribuna Parlamen
tares de outros matizes para criticar o Progra
ma Brasil Novo e o enxugamento da Iiquidez
do mercado. Hoje, deveriam estar preocu
pados em instalar comissões parlamentares
de inquérito para apurar de que forma as
grandes empresas, esses mesmos grandes car
téis conseguiram capitalizar-se, transferindo
a titularidade de cruzados novos para cru
zeiros.

É necessário que assomemos à tribuna des
sa casa para patentear a importância do posi
cionamento do Congresso Nacional.

Exatamente nesse momento quando somos
sabedores de que hoje pouquíssimas grandes
empresas têm cruzados ainda retidos no Ban
co Central.
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Este é o momento de o Congresso Nacional
e de os Parlamentares fazerem com que cada
qual assuma as suas responsabilidades diante
do fisco e da lei, e não fique a criticar, muitas
vezes de forma injusta, as medidas que vêm
sendo tomadas pelo Presidente da RepÚblica.
Felizmente à nossa porta está a eleição de
1990. Aqueles que estão radicalizando que
continuem, que ocupem as tribunas popu
lares, as praças públicas, que critiquem, sim,
Projeto Brasil Novo. Mas estejam certos de
que a grande maioria do povo brasileiro está
ao nosso lado, porque todos sabem que que
remos o desenvolvimento econômico com
justiça social. .

Durante o discurso do Sr. Nelson Sa
brá, o Sr. Arnaldo Faria de Sá, suplente
de Secretário, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio
Oliveira, lo Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Antes de passar a palavra ao próximo ora
dor esta Presidência solicita aos Srs. Parla
mentares que permaneçam em plenário, pois
votaremos, dentro de 15 ou 20 minutos, no
máximo, a pauta da Ordem do Dia, de hoje.
Avisa ainda, que haverá sessão do Congresso
Nacional às 19h.

O SR. PRESIDENT~ (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra, pela Liderança do PT,
ao Deputado'Vladimir Palmeira.

O SR. VLADMIR PALMEIRA (PT
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. presi
dente, SI" e Srs. Deputados, queríamos tra
tar hoje das idas e vindas do Presidente da
República Fernando Col1or e de sua equipe
econômica. Anteontem, o Presidente da Re
pública decidiu criar um imposto flagrante
mente inconstitucional, ou seja, um imposto
sobre imposto, colocando, dessa forma ao
mesmo tempo, novo imposto em cima da uti
lização do cartão de crédito e baixando algu
mas restrições. Ontem, o Presidente da Re
pública recuou.
. Há muitas pessoas achando que houve um
~cesso .de bom senso no Presidente e que,
ào recuar, S. Ex' simplesmente mostra ser
um democrata que reconhece seus erros e
sabe que faz. na verdade, fato como o de
ontem comprova que este País não tem Go
verno e que, mais uma vez, temos legítima
sucessão do Presidente Sarney, isto é, a inde
cisão, a inoperância, a contradição e a confu
são. Tudo isso caracteriza um Governo que
perdeu o rumo.

Vamos examinar a situação da ecpnomia:
há quinze dias, o Governo federal, 'dizendo
que a situação estava difícil, que haviã amea
ça de recessão, decidia abrir as fomosas' tor
neiras. Quinze dias depois, considera que há
excesso de Iiquidez e que é preciso atuar na
economia para, de n9vo, restringi-la. Em
quinze dias o Brasil não mudou tanto; em
conseqüência, não poderia ter sido alterado
"O diasgnóstico da economia. A única coisa
que permanece é a confusão reinante no Go
verno Federal. Admitimos, neste caso, que
õ que haveria no País seria muito possivel-

mente a estagnação, ou seja, -recessão e au
.mento de preços. E o fato de o Presidente
da República haver tocado na caderneta de
poupança levaria a economia a uma dolari
zação.

O retrato da economia aí está. Com relação
ao passado, a economia está cada vez mais
dolarizada, e ainda temos a queda da produ
ção econômica, com a conseqüente alta de
preços. Não adianta o Governo agora calcu-'
lar a inflação de ponta a ponta, porque a
deste mês, calculada por este método, não
pode ser comparada com as inflações apura
das segundo o método anterior. Mas há indí
cios claros, nas pesquisas que trabalham com
os métodos tradicionais, de que os preços
começaram a subir. O próprio diagnóstico
do Governo de que agora há excesso de liqui
.dez está forçando as autoridades a tentarem
conseguir, através de meios ilegais, o que eles
estão chamando de onda de liqüidez. Em su
ma, o País está em um impasse.

Aquele Presidente orgulhoso, aquela equi
pe determinada, aquela imagem de despor
tista, aquele vigor-saúde do Governo Federal
tudo isso já começa a cair em pedaços. Os
cabelos do presidente estão ficando branco",
a pele do presidente está enrugando, o Go~
vemo está mumificando, e assistimos, neste
País, ao fato de que o Governo começou cedo
a se desmoralizar, começou cedo a ir pelas
vias da ilegalidade. e hoje, no Brasil, qual
quer pessoa de bom senso sabe que caminha
mos não para um Brasil novo, mas para um
Brasil ainda mais do que o da Nova Repú
blica.

O País está caindo aos pedaços, e o Presi
dente faz um milagre: recessão, mais inflação
e mais insconstitucionalida~. Este é o caso
do presidente Collor. Esta política de gover
no começa a mostrar que S. Ex' é absoluta
mente incàpaz de governo do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Pela Liderança do PDC, concedo a palavra
ao nobre lider Deputado Eduardo Siqueira
Campos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
(PDC-TO. Pronuncia o seguinte discurso.)
-'- Sr. Presidente, SI" e Srs. Deputados, a
impr.ensa brasileira noticiou, nessa terça-fei
ra, dia 15, o encontro do Governador do Es
tado Tocantins, Siqueira Campos, com a Sr'
Ministra da Economia, Zélia Cardoso de Me
llo.

Na ocasião, tratou-se da liberação de recur
saos da ordem de 2,75 bilhões de cruzeiros
para a implantação de progrmas de desenvol
vimento nq Estado e pará"a conclusão do
processo de instalação e implantação do Go
verno local, recilrsos estes previstos nas Dis
posições Constitucionais Transitórias.

A atenção e a boa vontade com que a Mi
nistra Zélia Cardoso de M~l1o tratou,o pleito
apresentado se devem ao fato de que o Esta
do do Tocantins vem recebendo apenas os
recursos relativos ao Fundo de Participação,
não tendo sido contemplado até agora com
nenhum outro-tipo de investimento ou de
recurso federal.

Lembramos ainda a esta Casa, Sr. Presi
dente, que o Estado do Tocantins nada deve
à União nem tem débitos a'rolar e nada cus
tou à União no ato da sua criação.

Além disso, os recursos reivindicados são
para programas de investimentos rentáveis
e de retorno indiscutível. O Tocantins não
deseja empréstimos a fundo perdido ou favor
financieiros da União; ao contrário, desejar
ser uma opção de investimento e um pólo
irradiador de desenvolvimento econômico
para as Regiões Norte, Centro-Oeste, e Nor
deste.

Esperamos que a manifesta receptividade
da Ministra Zélia Cardoso se traduza, no me
nor espaço de tempo possível, em efetiva libe
ração dos recursos pretendidos, para que pos
samos, os brasileiros do Tocantins, dar conti
nuidadfe ao projeto de desenvolvimento do
Centro-Norte brasileiro.
Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Pela Liderança do PC do B, concedo a
palavra ao nobre Líder, Deputado Haroldo
Lima.

O SR. HAROLDO LIMA (PC dos B 
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. PreS1='
dente, Sr" e Srs. Deputados, queremos mani
festar nossa preocupação quanto ao estilo que
vai tomando o Governo Federal, ao adotar
medidas e voltar atrás nas decisões de enorme
importância para a vida da Nação.

Sr. Presidente, vimos ainda ontem o Go
verno Federal, através do Banco Central, edi
tar e revogar a Resolução n.1.706, que previa
a criação de Imposto sobre Operações Finan
ceiras, de maneira especial para as operações
de transferência de titularidade, para as com
pras com cartões de crédito, operações de
crédito ao consumidor, etc.

Ora, a criação desse IOF foi criticada sobe
jamente por diversos setores políticos e jurí
dicos como medida totalmente inconstitucio
nal.

Ainda ontem, o Presidente da RepÚblica
revogou o Decreto n· 99.251, que havia sido
assinado por ele próprio na sexta-feira passa
da. O DIAP criticou o caráter pérfido desse
decreto. Juristas e políticos se pronunciaram
sobre o assunto, inclusive o Superior Tribunal
do Trabalho. Até mesmo esta Liderança teve
oportunidade de denunciar desta tribuna o
caráter inconstitucional do decreto e o pre
juízo que referida situação traria aos servi
dores públicos da União. Ora, alguns setores
observam esses fatos como sendo uma de
monstração do caráter democrátiCo, não in
transigente, do Presidente Collor. Preferimos
avaliar tais aspectos de maneira diversas.
Pensamos que isso mostra o caráter atrabi
liário do Governo, a fodna pouco amadu·
recida com que atua em primindo o ritmo
precipitado, provisório fJ. economia do País.
Por outro lado, esse fato mostram que esta·
mos ao sabor de um Governo perigoso. Atra
vés de decretos desse tipo, o Governo fere
abertamente a Constituição e adota medidas
que dizem respeito a assuntos de extrema
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importância para a soberania nacional brasi
leira, para o direito dos trabalhadores e servi
dores públicos de maneira geral. Hoje, este
mesmo Governo, de forma atabalhoada, in
tempestiva e descabida, fez novo pronuncia-'
mento, dizendo que seis estatais serão privati- .
zadas em ordem de prioridade: Usiminas,
Companhia Sinderúrgica de Tubarão, Aços
Finos Piratini, Mafersa, Petroquímica União
e Campanhia Siderúrgica do Nordeste. Esta!
é a relação apresentada hoje pelo Governo
Federal daquelas estatais que serão imediata
mente privatizadas.

Ora, Sr. Presidente, esse mesmo Governo,
que tem tomado posição precipitadas e pou
cos amadurecidas que são revogadas vinte
e quatro horas depois de proclamadas agora
vem esclarecer a opinião pública brasileira
que vai por a venda estatais que estão implici-,
tamente vinculadas à luta do povo brasileiro'
e ao partrimônio nacional deste País.

Há pouco mais d~ um mês, a Usiminas'
foi objeto de editorial de um dos principais
jornais do País, um dos mais conservadores'
órgãos de comunicação desta Nação, o O Es
tado de S. Paulo. Nesse editorial, aquele jor
nal defendia o ponto de vista de que, longe
de a Nação brasileira ou de o Governo ColIor'
ter que se submeter ao pseudonacionalismo
segundo o qual os estatais de menor impor
tância ou aquelas economicamente inviáveis
é que deveriam ser privatizadas, deveriam
ser privattzada precisamente as estatais que
demonstrassem maior viabilidade econômica
e importância até mesmo estratégica. Daí po.r
aquele mesmo raciocínio, concluía o "Esta
dão" que a Usiminas, uma das estatais mais
importantes, que estava entre as que tiveram
melhor desempenho no ano passado, deveria
ser das primeiras a ser privatizadas.

Ora, um mês e meio depois que o "Esta
dão" defende esse ponto de vista antinacio
nal, vem'o Governo ColIor e proclama ipsis
Utteris que também ele considera que é a
Usiminas a empresa nacional que deve ser'
privatizàda em primeiro lugar.

Queremos denunciar esse fato, essa coinci
dência singular entre o que divulga em edito
rial o principal jornal do País, defendido pelas'
forças mais conservadoras da Nação, e a ati
tude do Governo de privatizar em primeiro
lugar a Usiminas.

Portanto a decisão levada a efeito pelo Go
verno Federal, um mês depois desse editorial
foi justamente a que tomou agora: isto é pri
vatizar em primeiro lugar a Usiminas, porque
é lima empresa que não dá problemas, é eco
nomicamente viável, não tem dívida das vul-
tosas, etc. .

Sr. Presidente, protesta o PC do B por
considerar esse tipo de medida ·antinaciona1.
A Usiminas, assim como outras empresas es
tatais será vendida a grnpos não brasileiros,
mas estrangeiros, que entrarão para comprá
la como testas-de-ferro de empresas estran
geiras. O que está em curso é a desnaciona
lização da economia e uma política absoluta
mente entreguist!l.

Não podemos aceitar que, de repente, co- .
mece a se decantar pelo País essa idéia de.

que defender a soberania nacional é coisa
do passado, por que hoje vivemos um outro
momento, o da modernidade; no qual não
se tem essa preocupação com a defesa da
nossa soberania e das estatais.

Não somos defensores intransigente de to
da e qualquer estatal, mas as que foram fruto
do trabalho e esforço do povo brasileiro, liga
das a setores estragégicos fundamentais, de
vem ser defendidas. Entregá-Ias a grupos in
ternacionais significa uma afronta à soberania
nacional brasileira. Tal procedimento está
sendo adotado por este Governo, o mesmo
que faz num momento para desfazer vinte
e quatro horas depois, porque é surpreendido
em flagrante atitude anticonstitucionaI.

O Sr. Eliel Rodrigues - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. ELIEL RODRIGUES (PMDB 
PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, hoje, por volta das 13h, tivemos desa
gradável surpresa. Ao adentrar um dos res
taurantes da Casa, o "Bandejão", que fica
junto ao restaurante selt service, lá se encon
trava um número acentuado de servidores
bastante alvoraçados. Nessa ocasião, toma
mos coribecimento de que ontem a Ascade
autorizou aumento de 100% sobre o preço
das refeições.

Pergunto a V. Er. se a Mesa tem conheci
mento de tal atitude, já que há contrato cele
brado entre esta Casa e a Ascade. Os servi
dores que se alimentam no "Bandejão" hoje
foram surpreendidos com este aumento no c

preço das refeições e se sentem prejudicados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- esta Presidência informa ao nobre Depu
tado Eliel Rodrigues que, na verdade, não
se trata de questão de ordem e, sim, de reda
mação administrativa. Ass~ sendo, a PresF~

dência encaminhará o assunto a quem de di
reito, no caso, °Diretor-Geral da Casa, que
coincidentemente me telefonou esta manhã
para falar sobre o assunto.

Vou relatar-lhe a explicação que me foi
dada. Disse-me o Diretor-Geral que os servi
dores estavam pl\gando cinqüenta cruzeiros
pela refeição. No entanto, como a Câmara
não mais dispunha de orçamento para subsi
diar essas refeições, a Ascade se viu obrigada
a elevar o preço para cem cruzeiros.

Esta foi ãexplicação que me deu S. S' Ama-.
nhã, haverá uma reunião da Mesa, sob a coor
denação do nosso Presidente titular, Depu
tado Paes de Andrade. Na oportunidade, dis
cutiremos este assunto, e encaminharei a re
clamação de V. Ex' para que seja levada em
consideração.

O SR. ELIEL RODRIGUES - Agradeço'
a V. Ex' a atenção.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vai-se passar à Ordem do Dia.

Presentes mais os seguintes Srs. Deputados:

Acre

Narciso Mendes - PFL; Nosser Almeida
-PDS.

Rondônia

Assis Canuto - PTR; José Guedes 
PSDB; Raquel Cândido - PDT.

Pará

Arnaldo Moraes - PMDB; Dionísio Hage
-PRN; Eliel Rodrigues -PMDB.

Tocantins

Ary Valadão - PDS; Edmundo Galdino
- PSDB; Paulo Mourão - PDC; Paulo Sid
nei-PMDB.

Maranhão

Cid Carvalho - PMDB; Costa Ferreira
- PFL; Eliézer Moreira - PFL; Francisco
Coelho -PDC; José Carlos Sabóia -PSB;
Vieira da Silva - PDS.

Piauí

Átila Lira - PFL; Manuel Domingos 
PC do B; Paes Landim - PFL; Paulo Silva
-PSDB.

Ceará

Aécio de Borba - PDS; Carlos Benevides
- PMDB; Carlos Virgílio - PDS; Etevaldo
Nogueira - PFL; Furtado Leite - PFL; Luiz
Marques - PFL; Paes de Andrade 
PMDB.

Rio Grande do Norte

Ney Lopes - PFL; Vingt Rosado 
PMDB.

Paraíba

Agassiz Almeida - PMDB; Aluízio Cam
pos - PMDB; Antonio Mariz - PMDB;
Edivaldo Motta - PMDB; João Agripino
-PRN.

Pernambuco

Egídio Ferreira Lima -PSDB; Fernando
Bezerra Coelho - PMDB; Fernando Lyra
- PDT; Horácio Ferraz - PFL; Inocêncio
Oliveira - PFL; José Jorge - PFL; Maurílio
Ferreira Lima - PMDB; Nilson Gibson
PMDB; Osvaldo Coelho - PFL; Roberto
Freire - PCB; Wilson Campos - PMDB.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PFL; Eduardo Bon
fim - PC do B; Roberto Torres - PTB;
Vinicius Cansanção - PFL.

Sergipe

Cleonâncio Fonseca - PRN; José Queiroz
- PFL; Leopoldo Souza - PMDB.

Bahia

Abigail Feitosa - PSB; Carlos Sant'Anna
- PMDB; Genebaldo Correia - PMDB;
Jairo Azi - PDC; Jairo Carneiro - PFL;
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José Lourenço - PDS; Jutahy Júnior 
PSDB; Luiz Vianna Neto - PMDB; Milton
Barbosa - PFL; Sérgio Brito - PDC.

Espírito Santo

Jones Santos Neves - PFL; Lezio Sathler
- PSDB; Lurdinha Savignon - PT; Rita
Camata-PMDB.

Rio de Janeiro

Amaral Netto - PDS; Anna Maria Rattes
- PSDB; Brandão Monteiro - PDT; Daso
Coimbra - PRN; Doutel de Andrade 
PDT; Francisco Dornelles - PFL; Jayme
Campos - PRN; José Carlos Coutinho 
PDT; José Luiz de Sá - PL; José Maurício
- PDT; Márcio Braga - PDT; Miro Tei
xeira - PDT; Nelson Sabrá - PRN; Osmar
Leitão - PFL; Vladimir Palmeira - PT.

Minas Gerais

Aluísio Vasconcelos - PMDB; Álvaro
Aatónio - PRS; Bonifácio de Andrada
PDS; Célio de Castro - PSB; Chico Hum
berto - PST; José Geraldo - PL; José San
tana de Vasconcel1os - PFL; Lael Varel1a
- PFL; Marcos Lima - PMDB; Mário As
sad - PFL; Maurício Campos - PL; Oscar
Corrêa - PFL; Paulo Almada - PRN; Ro
berto Brant - PRS; Rosa Prata - PRS; Sér
gio Naya - PMDB; Sérgio Werneck - PL;
Virgílio Guimarães - PT; Ziza Valadares
-PSDB.

São Paulo

Agripino de Oliveira Lima - PFL; Airton
Sandoval - PMDB; Arnold Fioravante 
PDS; Bete Mendes - PSDB; Del Bosco
Amaral - PMDB; Dirce Tutu Quadros
PMDB; Doreto Campanari - PMDB;
Eduardo Jorge - PT; Fábio Feldmann 
PSDB; Francisco Amaral-PMDB; Geraldo
Alckmin Filho - PSDB; Hélio Rosas 
PMDB; José Genoíno - PT; Koyu Iha 
PSDB; Luis Inácio Lula da Silva - PT; Nel
son Seixas - PSDB; Paulo Zarzur-PMDB;
Plínio Arruda Sampaio - PT; Roberto Ro
llemberg - PMDB; Robson Marinho 
PSDB; Samir Achôa - PMDB; Tidei de Li
ma-PMDB; Ulysses Guimarães-PMDB.

Goiás

Antonio de Jesus - PMDB; Luiz Soyer
- PMDB; Maguito Vilela - PMDB; Naph
tali Alves de Souza - PMDB.

Distrito Federal

Geraldo Campos -PSDB; Márcia Kubits
chek - PRN; Maria de Lourdes Abadia 
PSDB; Sigmaringa Seixas - PSDB.

Mato Grosso do Sul

Valter Pereira - PMDB.

Paraná

Borges da Silveira - PDC; Darcy Deitos .
- PSDB; Hélio Duque - PDT; Maurício
Nasser - PTB; Max Rosenmann - PRN;
..Nelton Friedrich - rDT; RC?nato Johnsson

- PRN; Tadeu França - PDT; Waldyr Pu
gliesi - PMDB.

Santa Catarina

Artenir Werner - PDS; Cláudio Ávila
PFL; Henrique Córdova - PDS; Paulo Ma
carini - PMDB; Ruberval Pilotto - PDS.

Rio Grande do Sul

Antônio Britto - PMDB; Carlos Cardinal
- PDT; Floriceno Paixão - PDT; Hermes
Zaneti - PSDB; Ibsen Pinheiro - PMDB;
Ivo Lech-PMDB; Jorge Uequed-PSDB;
Lélio Souza - PMDB; Luís Roberto Ponte
- PMDB; Mendes Ribeiro - PMDB; Vi
cente Bogo - PSDB.

Roraima

Chagas Duarte - PDT; 'Morazildo CavaI·
canti-PFL.

VII - ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

- A lista de presença registra o compare
cimento de 327 Senhores Deputados.

APRESENTAÇÃO DE PROPOSI-.
ÇÓES

OS Senhores Deputados que tenham pro·
posições a apresentar poderão fazê-lo.

Apresentam proposições os Senhores:
NELSON SEIXAS - Requerimento de

informações ao Presidente da Empresa Bra
sileira de Correios e Telégrafos - ECT, Dr.
José Carlos Rocha Lima sobre a extinção das
regionais da ECT nas cidades de São José
do Rio Preto, Bauru e Ribeirão Preto, no
Estado de São Paulo.

LÍDICE DA MATA - Projeto de Lei que
dispõe sobre a dispensa do trabalho do servi
dor público eleito para cargo de direção sin
dical.

ANTÓNIO CÂMARA - Projeto de Lei
que dispõe sobre o exercício da profissão de
Técnico em Relatividade Física de nível mé
dio e dá outras providências.

NILSON GIBSON - Projeto de Lei que
regulamenta o art. 199 da Constituição Fede
ral relativamente à coleta, processamento e
transfusão de sangue e seus derivados, e dá
outras providências.

VICTOR FACCIONI-Projeto de lei que
estabelece limite para subsídios dos parla~

mentares.
OSVALDO BENDER.- Projeto de lei

que acrescenta um parágrafo ao art. 33 da
Lei 5.197, de 3 de janeiro de 1967, alterada
pelas Leis de n~ 7.584, de 6 de janeiro de
1987, e 7.653, de 12 de feveJeiro de 1988.

CESAR MAIA - Projeto de Lei comple=
mentar que institui sistema simplificado de
pagamento e transferência de recursos entre
os órgãos e entidades da administração fede
ral.

Requerimento de informações à SI" Minis
tra da Economia sobre a situação efetiva das
carteiras de títulos estaduais e municipais.

FRANCISCO AMARAL - Projeto de
Lei que dispõe so~re transmissão de cartas

e mensagens pela Empresa Brasileira de Cor
reios e telégrafos.

Projeto de lei que dispõe sobre a Lei de
Diretrizes da assistência farmacêutica.

CARLOS CARDINAL - Projeto de Lei
que determina o cancelamento de anotações
cadastrais negativas relativas aos produtores
beneficiados com anistia con~dida pelo att.
47 das Disposições Constitucionais e Transi
tórias da Constituição de 1988 e dá outras
providências.

FÁBIO FELDMANN - Requerimento
para concessão de voto de louvor à Rede
Manchete de Televisão pela apresentação da
novela "Pantanal"

JORGE ARBAGE - Projeto de Lei que
disciplina a transformação da união estável,
em casamento, regulando o art. 226, § 39,

da Constituição.
SÉRGIO BRITO - Projeto de Lei 'que

autoriza o poder Executivo a criar uma Esço
la Agrotécnica Federal, no Município de !to-
roró, Estado da Bahia. .

PAULO ZARZUR - Projeto de Lei que
destina recursos da Loteria Esportiva à apli
cação em Bolsas de Estudo.

JOAQUIM SUCENA - Projeto de I..c;i
que dispõe sobre a prevenção do uso excel~

sivo de drogas e dá outras providências.

AUGUSTO CARVALHO - Requeri·
mento de informações à SI" Ministra da Eco
nomia sobre imóveis funcionais, no Distrito
Federal, discriminando, quantidade, forma
e data de sua ocupação.

MAX ROSENMANN - Projeto de Lei
que autoriza o poder Executivo a doar imóvel
que especifica à Prefeitura Municipal de
Campo Largo, no Estado do Paraná.

INOCêNCIO OLIVEIRA - Projeto de
lei que dispõe sobre a concessão de incentivos .
aos municípios com escolas rurais.

ANTÓNIO DE JESUS - Projeto de lei
que dispõe sobre a criação da Escola Agro
técnica Federal de São Luiz dos Montes Be
los, Estado de Goiás.

LEOPOLDO SOUZA.. - Projeto de lei
que altera redação de Lei n9 3.529, de-13
de janeiro de 1959, que dispõe sobre aposen
tadoria de jornalistas profissionais.

JAYME CAMPOS - Projeto de lei que
autoriza o Poder Executivo a criar a Escola
Técnica Federal Região dos Lagos, no muni
cípio de Maricá, Estado do Rio de Janeiro.

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Projeto
de lei que dispõe sobre aposentadoria espe-.
cial de profissionais v.inculados à área de saú
de.

Projçto de Lei que dispõe sobre a incorpo
ração do abono de permanência em serviço.

AGASSIZ ALMEIDA - Projeto de -lei
que fixa remuneração míIiima aos bancários
e dá outras providências. .

Projeto de lei que concede isenção do Im
posto sobre Produtos Industrializados - IPI
e Impostos sobre Circulação de Mercadorias
- ICMs, para veículos automotores, adqui
ridos pelas p.I:efeituras Municípais. e destiIia
das à Limpeza pública.
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ARNOLD FlORAVANTE - proposta
de Emenda à Costituição que altera dispo
sitivo da Constituição Federal.

GERALDO CAMPOS - Projeto de lei
que acrescenta parágrafo S9 ao art. 69 da Lei
n9 8.025, de 12 de abril de 1990.

RITA CAMATA - Projeto de lei que
dispõe sobre as concessões, permissões e_ au
torizações para exploração de serviços públi
cos, pela iniciativa privada e dá outras provi
dências.

WALDYR PUGLIESI - Proj~to de lei
que dá nova redação ao art. 11, da Conso
lidação das Leis do Trabalho,

Projeto de lei que dispõe sobre a obrigato
riedade da anotação da função ou profissão
do empregado na Carteira do Trabalho e Pre
vidência Social - CTPS.

SAMIR ACHÔA - Projeto de lei que
acrescenta parágrafo ao art. 1.196 do C6digo
Civil e ao art. 745 do C6digo de Processo
Civil, revogando o § 49 do art. 36 da Lei
n9 6.649, de 16 de maio de 1979.

Projeto de lei que dispõe sobre a expedição
de cédula de identidade de aposentado pelo
INPS, e dá outras providências.

Projeto de lei que acrescenta alínea ao §
I" do art. 22 da Lei n" 4.591, de 16 de dezem
bro de 1964.

Projeto de lei que assegura ao consumidor
o direito de não efetuar o pagamento de mer
cadoria adquirida ou serviço prestado sem
que tenha sido, espontaneamente, emitida a
respectiva nota fiscal.

PAES LANDIM - Projeto de lei que au
toriza o Poder Executivo a criar a Escola
Agrotécnica Federal de São JOl!-O do Piauí.

EDUARDO JORGE - Projeto de lei que
dispõe sobre as obrigações dos empregadores
em relação à saúde dos trabalhadoes.

A Sra. Cristina Tavares - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

A SRA. CRISTINA TAVARES (PDT
PE. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, a Constituição determina que osTe
querimentos de informações devem ser res
pondidos. no prazo de trinta dias. Essa é uma
prerrogativa que o Congresso Nacional obte
ve a duras penas. No entanto, esse preceito
.constitucional vem sendo quase que sistema
ticamente desobecedido pelo Executivo, des
de a edição do Plano Collor, que, além de
desnacionalizante e inflacionário, confisca sa
lários e cadernetas de poupança de pessoas
modestas, batendo, enfim, em cachorro ma
gro, porque em cachorro gordo não bate.

Sr. Presidente, formulamos dois requeri
mentos de informações sobre o Plano Collor:
o primeiro, de n" 49S, tratava de declarações
do Secretário do Tesouro dos Estados Unidos
a respeito de um plano econômico do qual
o Congresso Nacional não tinha conhecimen
to.

Sr. Presidente, como disse, o plano desna
cionaliza a economia brasileira, confisca salá
rios e extingue estatais, vendendo-as a preço
de banana. O Secretário do Tesouro dos Es-

tados Unidos tomou conhecimento dele antes
do Congresso Nacional. Isto é uma grave
ameaça à soberania nacional.

O segundo requerimento de informação é
de n9 456. Indagamos à Ministra Zélia Car
doso de Mello quais as contas das cadernetas
de poupança dos maiores poupadores. Isto
tem clara significação política: deverá infor
mar não s6 ao Congresso Nacional, mas à
Nação, além de dizer quais os mecanismos
pelos quais o Plano Collor pretende concen-
trar renda. .

Esses requerimentos são de 6 de abril. Em
6 de maio completarão trinta dias. Estamos
já a 15 de maio, e, por isso, faço esta reclama
ção. Não acredito que tenha havido omissão
por parte da Mesa da Câmara dos Deputados.
E, se não foi omissão, peço a V. Ex' rigorosa
apuração, caso, sob pena de nós, Parlamen
tares, fazermos o enquadramento das autori
dades responsáveis por desrespeito ao Poder
Legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Esta Presidência informa à nobre Depu
tada que todos os pedidos de informações
são relatados pela Primeira Vice-Presidência.
E temos procurado, no mais breve espaço
de tempo possível, nas reuniões da Mesa,
encaminhar o assunto. Todos os pedidos de
informações, a não ser o mais recentes, que
são cerca de 38, que iremos relatar amanhã
na reunião da Mesa, já foram encaminhados.
V. Ex' tem razão. A Constituição estabelece
o prazo de trinta dias para que a autoridade
competente responda ao requerimento.

Portanto, a Mesa, mais uma vez, envidará
esforços nesse sentido, a fim de que se cum
pra realmente a Constituição de nosso País.

O Sr. Brandão Monteiro - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra, pela ordem.

O SR. BRANDÃO MONTEIRO (PDT 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, a Deputada Cristina Tavares, que nos
antecedeu, tratou especificamente de um re
querimento de informações por ela encami~

nhado.
Nossa questão de ordem é no sentido de

solicitar à Mesa que nos informe se já chegou
à Casa a resposta de um requerimento de
informações que fizemos. Entendendo que
talvez V. Ex' não tenha condições de respon
der agora. Nesse caso, que o faça posterior
mente, porque evidentemente, a Mesa não
estava preparada para a relação dos requeri
mentos de informações.

Fizemos um requerimento sobre o vaza
mento de informações privilegiados do Plano
Collor. Nossa preocupação é por que, segun
da nos informa a Mesa, ele foi enviado no
dia 4 de abril à Ministra da Economia. Mais
do que isso, há um precedente extremamente
-perigoso, que ocorreu com o Senado Federal.
Foi enviado, pela Mesa do Senado Federal,
-requerimento idêntico à Ministra da Econo
mia. O Senado obteve a resposta, segundo
parecer de um assessor jurídico do IS9 escalão

do Banco Central, de que ela não teria de
responder ao pedido de informações, pois
não aceitva - de acordo com o entendimento
- que esse requerimento fosse aprovado
apenas pela Mesa daquela Casa. Só o respon
deria se fosse aprovado pelo Plenário do Se
nado.

Desde logo, queremos acautelar-nos. Gos
taria, após informar junto à Mesa, que V.
Ex' nos dissesse se já voltou a resposta.

O prazo constitucional é de trinta dias, sob
pena, de cordo com o que estabelece o art.
50 da Constituição, de ser instaurada a com
petente ação por crime de responsabilidade
por parte do Ministro de Estado que não obe
decer ao ditame constitucional.

Posteriormente V. Ex' nos informará. Des
de logo o meu agradecimento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência informa ao nobre Deputado
Brandão Monteiro que todas as respostas são
enviadas à Primeira Secretaria da Casa. As
sim sendo, determinará à Secretaria Geral
da Mesa que entre em contato com a Primeira
Secretaria para saber se já chegou a resposta.
Posteriormente transmiteráaV. Ex' e ao Ple
nário o resultado desse pedido de informa
ções.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Antes de passar à Ordem do Dia, a Presi
dência informa que amanhã, conforme acor
do de todos os Líderes aqui presentes, haverá
sessão extraordinária às 9h no plenário desta
Casa.

Faremos um período de Breves Comuni
cações de uma hora posteriormente às Comu
nicações de Liderança e então entraremos
na Ordem do Dia.

No final desta sessão, a Presidência anun
ciará as matérias incluídas na pauta da sessão
extraordinária convocada para amanhã de __
manhã.

Está, portanto, conv-ocada sessão extraor
dinária para amanhã às 9h.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vai-se passar à votação da matéria que
está sobre a Mesa e a Gonstante da Ordem
do Dia

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO

Senhor Presidente:

Requeremos, nos termos regimentais, a ex
tinção 'da urgência concedida a projetos em
tramitação na Câmara dos Deputados, cOm
exceção daqüé1as do Projeto de Lei Comple
mentar n9 223/90, do Deputado Nelson Jo
bim, e de Lei n9 602/83, do Deputado Gastone
Righi.

Sala das Sessões, 16 de maio-de 1990. 
Fernando Santana, Vice-Líder do PCB - Ib
sen Pinheiro, Líder do PMDB - AfifDomin
gos, Líder do PL - José Lins, Vice-Líder
do PFL - Nelson Sabrá, Vice-Líder do PRN
- Haroldo Lima, Líder do PC do B - Eduar
do Siqueira Campos, Líder do PDC - Paulo
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Paim, Vice-Líder do PT - Euclides Scalco,
Líder do PSDB - Brandão Monteiro, Vice
Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O objetivo é limparmos a pauta de todas
as urgências. A partir de agora, quando for
concedida urgência, que a matéria seja colo
eada, na sessão seguinte, na Ordem do Dia.

Limparemos a pauta de urgência, ficando
apenas esses dois projetos, fruto de acordo
entre todos os Líderes. Os projetos que esta
vam em regime de urgência serão redistri
buídos aos órgãos técnicos da Casa, para que
deles possam receber parecer. Esses órgãos
técnicos, que têm poder terminativo, conclui
rão a apreciação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem a palavra o Sr. Theodoro Mendes,
para encaminhar a votação.

O SR. THEODORO MENDES - Sr. Presi
dente, quero manifestar minha .total concor
dância com o requerimento apresentado.

Havia 58 projetos em regime de urgência,
e isso fica mal até para a própria imagem
da Casa. Temos projetos que já estavam com
urgência há mais de duzentos dias. Que tipo
de urgência é essa que demanda tanto tempo?

As Lideranças acertadamente apresenta
ram requerimento para extinção da urgência
concedida a todos os projetos em tramitação
na Casa, à exceção daqueles dois citados.

De agora em diante, deve-se conceder ur
gência apenas aos projetos que realmente a
mereçam; e estes imediatamente serão colo
cados em votação na sessão seguinte à da
discussão.

Parabenizo as Lideranças e a Mesa pelo
acerto da decisão. ,

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem a palavra o Sr. Haroldo Lima, para
encaminhar a votação.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
talvez V. Ex' já tenha anunciado, mas, se
o'fez, não me fiCOll claro. Por isso, gostaria
de saber quando serão votados os dois proje
tos excluídos da relação dos que tiveram ex
tinta a urgência.

O'SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Decidiu-se que o projeto do nobre Depu
tado Nelson Jobim irá à Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação por duas s«s
sões. Posteriormente, na quarta-feira decidi
remos sobre o mesmo. Quanto ao projeto
do nobre Deputado Gastone Righi, posso in
formar que provavelmente será decidido na
quarta-feira.

Ambos os projetos continvam em regime
de urgência; não se poderá votar qualquer
matéria enquanto esses dois não forem resol
vidos, de acordo com o que reza o Regimento
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem a palavra o Sr. José Costa, par.a enca
minhar a votação.

O SR. JOSÉ COSTA (PSDB - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o

PSDB felicita a Mesa por essa providência
e pelas Lideranças que subscrevem o pedido.

Entretanto, é necessário que doravante a
própria Mesa diligencie no sentido de se evi
tar a desmoralização de um dispositivo regi
mental da maior importância e utilidade co
mo é este, para que matérias relevantes e
do interesse superior da sociedade seja apre
ciadas em regime de urgência.

O PSDB vota favoravelmente ao projeto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

1

PROJETO DE LEI N0 3.655-A, DE 1989
(Do Poder Executivo)

Discussão única do Projeto de Lei n9

3.655, de 1989, que dispõe sobre a prisão
temporária e acrescenta alínea i ao art.
4. da Lei n9 4.898, de 9 de dezembro
de 1965; tendo parecer, da Comissão de
Constituição e Justiça e Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade, técni
ca legislativa e, no mérito, pela aprova
ção. (Relator: Sr. Michel Temer.)

OSr. Haroldo Lima-Sr. Presidente, peço
apalavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
minha questão de ordem é relativa ao projeto
de lei mencionado por V. Ex'.

O art. 163 do Regimento Interno da Casa
diz o seguinte:

"Art. 163. Consideram-se prejudi
cados:

I - a discussão, ou a votação, de qual
quer projeto idêntico a outro que já te
nha sido aprovado, ou rejeitado, na mes
ma sessão legislativa..."

O projeto ora em dis'cussão foi apresentado
pelo Poder Executivo em setembro de 1989.
Posteriormente, foi editada medida referente
à prisão provisória. Trata-se do mesmo tema,
que, se aprovado e sancionado, será transfor
mado na Lei n9 7.960, de 21 de dezembro
de 1989.

Com base nessa argumentação, solicito a
V. Ex' um esclarecimento: não é esse o caso
de se proceder de imediato ao arquivamento
do referido projeto?

O Sr. José Costa - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado.

O SR. JOSÉ COSTA (PSDB - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quer
nos parecer que é absolutamente pertinente
a observação do eminente Líder do PC do
B. Entretanto. a Medida Provisória n9 111

foi aprovada via projeto de conversão. Há,
pois, uma ligeira modificação. Há também
o sentimento de que a matéria, já tendo sido
discutida, deva ser recusada. Acho que, por,
economia processual, o mais prático seria co
locá-la em votação. Então as Lideranças po
deriam rejeiUí-la.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência precisa ter muito cuidado.

O Sr. Maurílio Ferreira Lima - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra. '

O SR. MAURÍLIO FE'RR,EIRA LIMA
(PMDB - PE. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, a Liderança do PMDB con
corda inteiramente com as argumentações do
Líder do PC do B e espera que a Mesa declare
a prejudicialidade do projeto incluído na Or
dem do Dia, desde que a Medida Provisória
n9 111 já tenha contido todas as suas pro
postas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência agradece ao ilustre Depu
tapo Maunlio Ferreira Lima a valiosa contri
buição e vai retirar o projeto da pauta para
examiná-lo. Se a matéria já estiver regula
mentada, ele estará totalmente prejudicado.

O Sr. José Costa - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Olivc;:ira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. JOSÉ COSTA (PSDB - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o pro
jeto já está pronto para votação. Por que
não submetê-lo a votos?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Porque, aprovado, repetiria uma 'lei que
já está regulamentada.

A P.residência retira o projeto para exami
ná-lo. Como disse, se a matéria já estiver
regulamentada, ele será prejudicado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

-2-

PROJETO DE LEI N" 3.656-A, DE 1989
(Do Poder Executivo)

Discussão única do Projeto de Lei
n" 3.656, de 1989, que dispõe sobre
a extinção de recursos ex officio; tendo
parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade, técnica legisla
tiva e, no mérito, pela aprovação. (Re
lator: Sr. Ibrahim Abi-Ackei.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vou submeter a votos o
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-REQUERIMENTO

PROJETO DE LEI N' 3.656-A DE 1989

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica extinto o recurso ex offieio

previsto nos arts. 574, inciso I e 11, e 746
do Código de Processo Penal e nlJ art. 79
~aLei n91.521, de 26 de dezembro de 1951.

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores que o aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte

Redação final:

PROJETO DE LEI N' 3.656-B, DE 1989

Dispõe sobre a extinção de recursos
"ex omelo".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica Extinto o recurso ex omeio

previstos nos incisos I e 11 do art. 574 e no
art. 746 do C6digo de Processo Penal, e no
art. 79 da Lei n9 1.521, de 26 de dezembro
de 1951.

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 39 Revogam-se as disposições em
contrário.

Sala das Sessões, 16 de maio de 1990. 
DeputadoIbrahim Abi-Ackel, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.
Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

-3-
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N9 53-A, DE 1989
(Do Sr. Carlos Cardinal)

Discussão única do Projeto de Lei
Complementar n953, de 1989, que disci
plina a permanência temporária de tro
pas estrangeiras -no territ6rio nacional
(art. 21, inciso IV, da Constituição); ten
do pareceres: da Comissão de Consti
tuição e Justiça e Redação, pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa, com emenda, (Relator: Sr. José
Maria Eymael); e, da Comissão de Defe
sa Nacional, pela rejeição deste e apro
vação do de n9 153/89, com emendas.
(Relator: Sr. Expedito Machado.)

O SR;PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

Requeiro, com base no item 2, alínea "a",
do art. 101 e do art. 177 do Regimentq Inter
no, adiamento de discussão por (dez) sessões,
do item 3 da pauta de hoje.

Sala das Sessões, 16 de maio de 1990. 
Ricardo Fiuza, Líder do PFL - Renan Calhei·
ros, Líder do PRN.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores que o aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

-4-
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N9 156-A, DE 1989
(Do Sr. Francisco Dornelles)

Discussão única do Projeto de Lei
Complementar n9156, de 1989, que fixa
o início e o término do exercício finan
ceiro na administração pública e dá ou
tras providências; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça e Re
dação, pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa. (Relator: Sr.
Adylson Motta); e da Comissão de Fi
nanças, pela aprovação, com emendas.
(Relator: Sr. Mussa Demes.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
os seguintes

REQUERIMENTOS

Senhor Presidente:
Requeremos, nos termos regimentais,

Adiamento, por dez sessões, da discussão do
Projeto de Lei Complementar n9 156-A, de
1989, que "Fixa o início e o término do exer
cício financeiro na administração pública e
dá outras providências."

Sala das .Sessões, 16 de maio de 1990. 
Ibsen Pinheiro, Líder do PMDB.

Senhor Presidente:
Requeiro, com base no item 2, alínea "a",

do art. 101 e do art. 177 do Regimento Inter
no, adiamento de discussão por 10 (dez) ses
sões, do item 4 da Pauta de hoje.

Sala das Sesões, 16 de maio de 1990. 
Ricardo Fiuza, Líder do PFL - Renan Ca
Iheiros, Líder do PRN.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os.Srs. que os aprovam queiram perman
cer como estão. (Pausa.)

Aprovados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Olivei&)

-5-
PROJETO DE RESOLUÇÃO

N~ 211-A, DE 1989
(Do Sr. Evaldo Gonçalves)

Discussão única do Projeto de Reso
lução n' 211, de 1989, que institui o Gru
po Parlamentar Brasil-França e deter
mina outras providências; tendo parecer
da Mesa pela aprovação do Substitutivo
apresentado pelo autor. (Relator: Sr.
Wilson Campos.) _

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vou submeter a votos o seguinte Substitu
tivo, do Autor ao PROJETO DE RESOLU
çÃO N9 211-A, DE 1989, adotado pela Me
sa:

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 19 Fica criado, como serviço de coo-

peração interparlamentar, o Grupo, Parla
mentar Brasil-França.

Art. 29 O Grupo Parlamentar reger-se-á
por seus Estatutos, aprovados pelos seus
membros, cujas disposições deverão respei
tar a Legislação Interna em vigor e atuará
sem ônus para a Câmara dos Deputados.

Art. 3' Esta Resolução entrará em vi
gor na data de sua publicação.

Art. 49 Revogam-se as disposições em
contrário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.
Fica prejudicado o projeto.
Vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

-6-

PROJETO DE LEI N' 2.362-A, DE 1989
(Do Sr. Arnaldo Fioravante)

Discussão única do Projeto de Lei n'
2.362, de 1989, que estabelece compe
tência para constituição de Comissão
com a finalidade de prover o C6digo de
processo Civil das alterações jurídicas di
tadas pela Constituição da República Fe
derativa do Brasil, de 1988; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Jus
tiça e Redação, pela constitucionalida
de, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação. (Relator: SI.
Michel Temer.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra, para discutir a matéria,
ao nobre Deputado José Costa.

O SR. JOSÉ COSTA (PSDB - AL. Sem
resvisão do orador.) - Sr. Presidente, em
poucas palavras, este projeto é um contra
senso, um absurdo. Em primeiro lugar, o Su'
premo Tribunal Federal não tem iniciativa
de lei. Segundo, essa matéria é da compe
tência do Congresso Nacional.

De modo que o PSDB"apela para as demais
lideranças partidárias no sentido de que rejei
tem este projeto, que vem em desfavor do
exercício das prerrogativas constitucionais do
Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não havendO mais oradores inscritos, de
claro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria,

O SR. ~IDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vou submeter a votos o
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PROJETO DE LEI N. 2.362·A DE 1989

O Congresso Nacional âecreta:
Art. 19 O Supremo Tribunal Federal or

ganizará uma lista de 14 nomes de renomados
juristas para apreciar e reformular o C6digo
de Processo Civil nas partes atingidas pelas
alterações promovidas pela Constituição de
1988 e conseqüentes à criação do Supremo
Tribunal de Justiça.

Art. 29 Cabe ao Presidente da República
escolher sete nomes para constituir a referida
Comissão.

Art. 39 Do resultado dos trabalhos será
formulada proposta de projeto de lei que,
mediante aprovação governamental, será en
viada ao Congresso Nacional para discussão
e aprovação.

Art. 49 O prazo para a constituição da
.Comissão será de 40 dias ap6s a publicação
desta lei.

Art. 59 Esta lei entrará em vigor na data
dé sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em votação o projeto.

Como votam os Líderes?
Votam "sim" os Srs. Líderes do PDS, PFL

ePL.
Votam "não" os Srs. Líderes do PMDB,

PDT, PT, PCB e PC doB.
Rejeitado.
Vai ao A!quivo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

-7-
PROJETO DE LEI N9 3.287-A, DE 1989

(Do.Sr. ~ra~ci~co Amaral)

Discussão'única do Projeto de Lei n9
3.287, de 1989, que autoriza os táxis a
portarem painéis publicitários fixados no
teto; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça e Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa. (Relator: Sr. Gerson Pe
res); e, da Comissão de Transportes, pe
la aprovação. (Relator: Sr. Rubem
Branquinho.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro, com base no item 2, alínea "a",
do art. 101 e do art. 177 do Regimento Inter
no, adiamento de discussão por 10 (dez) ses-
sões, do item 7 da Pauto de hoje. .

Sala das Sessões,16 de maio de 1990. 
Renan Calheiros, Líder do PRN - Arnaldo
Faria de Sá, Vice-Líder do PRN.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer comQ estão. (Pausa:)

Aprovado.

O Sr. Paulo Paim - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
'-Tem V. Ex' a palavra.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
dos Trabalhadores é contra o adiamento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Fica, pois, registrado o voto do Partido
dos Trabalhadores, contra o adiamento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

-8-

PROJETO DE LEIN9 3.650, DE 1989
(Da SI"' Rita Camata)

Discussão única do Projeto de Lei n9
3.650, de 1989, que dá nova redação ao
§ 39 do art. 19 da Lei n9 5.584, de 26
de junho de 1970, que "dispõe sobre nor
mas de direito Processual de Trabalho";
tendo parecer, da Comissão de Consti
tuição e Justiça e Redação, pela constitu
cionalidade, juridicidade, técnica legis
lativa e, no mérito, pela aprovação, com
emenda. (Relator: Sr. Theodoro Men
des.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro, com base no item 2, alínea "a",
do art. 101 e do art. 177 do Regimento Inter
no, adiamento de discussão por 10 (dez) ses
sões, do item 8 da Pauta de hoje.

Sala das Sessões, 16 de maio de 1990. 
Renan Calheiros, Líder do PRN - Arnaldo
Faria de Sá, Vice-Líder do PRN.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vai-se passar ao horário de

VIII - COMUNICAÇÕES
PARLAMENTARES

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra a Sr' Abgail Feitosa,
peloPSDB.

A SR' ABIGAIL FEITOSA (PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
SI"" e Srs. Deputados, assomo à tribuna para
lamentar o comportamento da bancada go
vernista, hoje, na Comissão de Finanças e
Tributa~ão. Sabemos que os milhões de apo
sentado'!; neste País passam grandes dificul
dades, aguarda,ndo seja regulamentada a le
gislação referente à aposentadoria.

O projeto de lei" relativo à aposentadoria
foi apreciado hoje na Comissão de Finanças
e Tributação. Os partidos que dão apoio ao
Governo ---'- o PRN, o PFL, o'PDÇ, o ~DS,

o PL e parte do PMDB - votaram contra
os aposentados.

Abordarei o assunto por itens.
Votaram pela' ampliação do prazo de ca

rência para aposentadoria de cinco para oito
anos por limite de idade. Vejam V. Ex" que

havia dificuldade para quem já contribuía.
Agora, mais ainda, com o prazo de oito anos.

Os partidos votaram pela redução de 80
para 70% do salário-benefício, nos casos de
aposentadoria proporcional aos trinta anos
de serviço para0 homem e aos 25 para a
mulher. Manifestaram-se também pela des
vinculação do salário mínimo como base de
cálculo para proventos de aposentadoria e
pela redução de 100 para 80% do salário do
aposentado por invalidez. Votaram ainda pe
la redução de 100 para 80% do salário-be
nefício para o amalio-doença.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, os
partidos que ap6iam o Governo Collor e di
zem defender o descamisado, na verdade, vo
tam contra seus interesses. É preciso deixar
bem claro que esses partidos votam contra
os aposentados. E o Deputado José Lourenço
teve coragem de dizer que defendia os apo
sentados. Nesse momento, dezenas de apo
sentados presentes à Comissão vaiaram-no,
tendo-se iniciado um processo de tumulto.

Registro que o Governo do Sr. Fernando
Collor de Mello não tem compromisso com
o social. O argumento de que a Previdência
não consegue pagar os benefícios, da forma
encaminhada pelo projeto original já votado,
é velha desculpa. Com o dinheiro da Previ
dência são construídas pontes, estradas, e os
aposentados ficam a ver navios. A pessoa
idosa, aposentada, sujeita a uma plêiade de
patologias, necessitando de amparo maior,
vê diminuída sua condição de viver uma vida
digna.

Afirmo a posição do meu partido em rela
ção ao assunto. Também quero manter e rea
vivar uma denúncia contra o Governador da
Bahia. Médicos baianos, que percebem salá
rio de 6 mil cruzeiros, encontram-se em greve
há vinte e oito dias, estando, por conseqüên
cia, a emergência paralisada. O Governador,
depois de muita dificuldade e da interferência
do Cardeal, resolveu voltar a negociar e pro
pôs manter o atual salário, prometendo que
pagará até o fim do ano oito salários mínimos.
Na mesma época em que promotores, delega
dos, secretários de Governo consegui'ram
60% de aumento e o Ministério Público está
recebendo mais de 100 mil cruzeiros, aQl; mé
dicos ofereceram, inicalmente, 18 mil cruzei
ros. Agora estão querendo partir de cinco
e chegar a oito salários mínimos no fim do
ano.

Os médicos, que somam 4 mil e 500, no
Estado, estão fazendo listagem para demis
são coletiva. Foi iniciado até um movimento
pela dignidade médica. Esses profiss,ionais,
embora não sejam servidores do Estado, re
conhecem que a saúdeno Brasil, em particu
lar, na Bahia, está deteriorada,já que o aten
dimento médico não tem sequer condiçãQpsi
ca, num total desrespeito ao direito de cida:
dania. Esse movimento se está alastrando,
e não s6 os médicos do Estado, mas os parti
culares afirmam que paralisarão o atendi
mento em seus consult6rios.

Sr. Presidente, a situação da saúde, na Ba
hia, está realmente vergonhosa. O Gover
nador continua insensível ao problema. Em'
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determinada circunstância, deixou de aten
der ao Deputado Haroldo Lima e a mim.
Seu secretário particular, que nos recebeu,
disse-nos que o Governador tem mais inte
resse, que o recurso do Estado para investi
mento serviria para construir 3 mil quilôme
tros de estrada e duas pontes sobre o rio São
Francisco.

Pasmem, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputa
dos, o Governador tem mais interesse em
abrir estradas nas áreas onde tem grandes
propriedades do que restaurar as que já fo
ram construídas e manter um atendimento
digno, na área da saúde, à população carente.

Isto tudo faz parte da linha de atuação do
Governo Collor de Mello.

No meu Estado, o Hospital das Clínicas,
com 300 leitos, ligado à Universidade Fede
ral, continuasem poder funcionar porque não
pagam aos fornecedores de comida.

A estrutura montada nos hospitais do
INAMPS para al;/ender aos casos de emer
gência - e está sendo fechada nos hospitais
do Estado - é muito precária, com pacientes
até nos corredores.

Concito, pois, o Sr. Presidente da Repú
blica e o Presidente desta Casa a que interfi
ram junto ao Ministro da Saúde, no sentido
de que sejam repassados recursos para o Es
tado da Bahia. Só assim resolveremos as con
dições de atendimento à saúde. As entidades
Iigadali, a esta área solicitam audiência com
o Sr. Ministro da Saúde, para requerer sua
mlerveniência no caso, visto que o descami
sado - tanto falado pelo Presidente da Repú
blica - é quem está sendo prejudicado.

Com o pagamento de um salário vil e ver
gonhoso ao profissional de saúde e sem condi
ções técnicas de atendimento, a população
que não pode pagar hospitais particulares é
a mais atingida.

Agradeço desde jáa V. Ex', Sr. Presidente,
a atenção, na certeza de que interferirá junto
ao Governo do Estado, pedindo providências
para o problema.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra à nobre Deputada Be
nedita da Silva, pelo PT.

A SR' BENEDITA DA SILVA (PT - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, diz o art. 203 da Consti
tuição, relativo à assistência social:

"Art. 203. A assistência social será
prestada a quem dela necessitar, inde
pendentemente de contribuição à.seguri
dade social, e tem por objetivos:"

I -: a proteção à família, à materni
dade, à infância, à adolescência e à ve
lhice;

11 - o amparo às crianças e adoles
centes carentes;

111 - a promoção da integração do
mercado de trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das
pessoas portadoras de deficiência e a
promoção de sua integração à vida co
munitária;

V - a garantia de um salário mínimo
de benefício mensal à pessoa portadora
de deficiência e ao idoso que comprovem
não possuir meios de prover à própria
manutenção ou de tê-Ia provida por sua
família, conforme dispuser a lei."

Amanhã, na Comissão de Seguridade So
cial e Família, estaremos aguardando a pre
sença da Ministra da Ação Sociai, Margarida
Procópio, que tem a responsabilidade de ga
rantir o bem-estar social da população.

Examinando o trabalho desenvolvido pela
Fundação Legião Brasileira de Assistência e
vendo que ela será responsável pela distri
buição do leite - que já foi palco de muitas
discussões - preocupa-me o fato de a LBA
fugir da sua função, como tivemos oportu
nidade de ver no Estado do Rio de Janeiro.

Sabemos que a LBA tem um grande patri
mônio, fazendas e terrenos, mas não é possí
vel que transfira seus recursos, para substituir
o Estado ou o Município na execução das
suas funções. A Fundação tem como propó
sito recuperar seus 26 horríveis e irrecupe
ráveis centros, promover o bem-estar social
e não se deve preocupar com a construção
de prédios. Não é esta a sua função. É preciso
descentralizar. Não cabe ao Governo Federal
cuidar da creche, do mosquito ou do leite.
Isso deve ser tarefa dos Municípios e dos Es
tados.

Quero levantar uma questão importante.
No Rio de Janeiro, foram atendidas 150 mil
crianças, que viveram, até agora, com a ajuda
de apenas 1% dos recursos da LBA.

Ora, para que serve a LBA se não para
dar respaldo ao bem-estar social? Ela deve
ser fiscalizada pela população e pelos conse
lhos diretos, que, junto com os Estados e
Municípios, estarão executando a política de
bem-estar social; porém a Fundação tem ser
vido apenas para criar empregos, criando
também uma dependência política. Não vejo
medida descentralizadora. Pelo contrário,
existe centralização, e as medidas tomadas
não ajudam a promover o bem-estar social.

No programa do Ministério da Ação So
cial, qual a previsão para o Rio de Janeiro
em relação à habitação popular, um dos gran
des problemas daquele Estado?

Eu gostaria de saber se a Ministra Marga
rida Procópio acha melhor substituir os enla
tados e os po~nhos pelo que chamamos de
alimentação natural.

Já o disse nesta Casa, e os jornais já noticia
ram que o programa do leite está associado
à pressão da Associação Brasileira das Indús
trias Nacionais de Nutrição, porque a ela inte
ressa que se dê à nossa criança um pozinho
nutritivo. O leite não precisa de uma criança,
mas, numa situação de miséria e de fome,
é um paliativo.

. Por motivos políticos e não apenas eleito
reiros ou fisiologistas, o leite ainda é impor
tante, fato já discutido com os responsáveis
por sua distribuição nas comunidade caren
tes. Há nove indústrias fornecedoras, que
tentam desmoralizar o fornecimento do leite,
porque estão interessadas em vender seus po
zinhos.

Sabemos que a assessora da Secretária de
Promoção Social, D' Flora, é uma das direto
ras da fábrica de alimentos Nutrimental. Essa
é a minha grande preocupação, Sr. Presiden
te, Sr" e Srs. Deputados. Por que a LBA
fica com essa responsabilidade, quando pro
prietários de fábricas de alimentos querem
substituir o programa do leite por um pó nu
tritivo?

É importante que esta Casa tenha o cuida
do de preservar uma cultura introjetada na
sociedade brasileira. Não podemos, de uma
hora para a outra, substituir esse leite por
um pozinho. Poderia ser apresentado outro
gênero alimentício que pudesse substituir o
leite, mas não esse pozinho, que não será
suficiente para dar as proteínas e calorias ne
cessárias a essas crianças.

Há medidas que estão sendo tomadas de
forma arbitrária, porque impedindo que a po
pulação carente, que tem a sua organização
- associações de moradores, movimentos
comunitários - faça esse repasse de tickets
e fiscalize a execução da política de promoção
social.

Peço a esta Casa que defenda a Consti
tuição que votamos. Não podemos desmo
ralizar o texto que resultou de um consenso.
Avançamos na ordem social, mas essa polí
tica desmedida e centralizadora impedirá que
o art. 203 da Constituição seja cumprido. A
LBA tem a sua função, que é extrapolada,
quando assume responsabilidades da alçada
do Poder Executivo, dos Estados e do Muni
cípio.

Sr. Presidente, aqui fica registrada essa de
núncia e o alerta para que todos os Deputados
possam comparecer amanhã à audiência com
a Ministra Margarida Procópio.

Durante o discurso da SI"" Benedita da
Silva, o Sr. Inocêncio Oliveira, r Vice
Presidente, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Carlos Cotta,
3q Secretário.

o SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) 
Concedo a palavra ao Sr. Arnaldo Faria de
Sá, pelo PRN.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PRN
- SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, foi votado na
Comissão de Finanças o projeto que trata
do custeio e benefícios da Previdência Social,
o que interessa aos futuros aposentados, que
aguardam a aprovação para poderem reque
rer suas aposentadorias.

Na Comissão de Saúde e Previdência So
cial, quando o Deputado Arnaldo Faria de
Sá presidia a sessão, conseguiu-se manter a
vinculação com o salário mínimos, mesmo
sabendo-se que, pelo art. 58, essa vinculação
era temporária.

Agora a Cobap tenta denegrir este Parla
mentar, que nem é da Comissão de Finanças,
quando fui justamente aquele que lutou junto
ao Governo, porocasião da discussão sobre
a Medida Provisória n" 154, para manter a
vinculação, como estabelece o texto consti
tucional.
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Lutamos com os aposentados não para nos
aproveitarmos deles.

IX - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - Na

da mais havendo a tratar, vou encerrar a Ses
são.

o SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta)

COMPARECEM MAIS OS SRS:

Ceará

Osmundo Rebouças - PMDB.

Rio Grande do Norte

Marcos Formiga - PST.

Sergipe

Messias Góis - PFL.

Bahia

Francisco Pinto - PMDB; Joaci Góes
PSDB; João Carlos Bacelar - PMDB; Ma
noel Castro - PFL; Murilo Leite - PMDB.

Espírito Santo

Rose de Freitas - PSDB.

Rio de Janeiro

Arolde de Oliveira - PFL; Ronaldo Cezar
Coelho-PSDB.

Minas Gerais

Carlos Cotta - PSDB; Milton Lima 
PMDB; Roberto Vital-PRN; Saulo Coelho
-PSDB.

São Paulo

Caio Pompeu de Toledo - PSDB; Gu
mercindo Milhomem - PT; Irma Passoni 
PT; José Serra - PSDB; Manoel Moreira
-PMDB; Theodoro Mendes -PMDB.

Goiás

Aldo Arantes - PC do B; Jalles Fontoura
- PFL; João Natal - PMDB; José Gomes
-PRN.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PCB; Francisco Car
neiro-PTR.

Mato Grosso

Antero de Barros - PT.

Mato Grosso do Sul

Rosário Congro Neto - PSDB.

Paraná

Alarico Abib - PMDB; Antônio Veno
- PFL; José Carlos Martinez - PRN; Mau
rício Fruet - PSDB.

Rio Grande do Sul

Amaury Müller - PDT.
Amapá

_Eraldo Trindade - PFL.

DEIXAM DE COMPARECER OS SE
NHORES:

Acre

Francisco Diógenes - PDS; Geraldo Fle
ming - PMDB; José·Melo - PMDB; João
Maia - PMDB; José Melo - PMDB; Maria
Lúcia-PMDB; Osmir Lima-PMDB; Ru
bem Branquinho - PL.

Amazonas

Antar Albuquerque - PTR; Beth Azize
- PDT; Carrel Benevides - PTB; Eunice
Michiles - PDC; Ézio Ferreira - PFL; José
Dutra - PMDB; Sadie Hauache - PFL.

Rondônia

Chagas Neto - PTB; José Viana - PL.

Pará

Ademir Andrade - PSB; Asdrúbal Bentes
- PMDB; Benedicto Monteiro - PTB;
Fausto Fernandes - PMDB; Gabriel Guer
reiro - PSDB; Gerson Peres - PDS; Ma
noel Ribeiro - PMDB; Paulo Roberto 
PL.

Tocantins

Freire Júnior - PRN; Leomar Quintanilha
- PDC; Moisés Avelino - PMDB.

Maranhão

Albérico Filho - PFL; Antonio Gaspar
- PMDB; Edivaldo Holanda - PCN; Jayme
Santana - PSDB; Joaquim Haickel- PTB;
José Teixeira - PFL; Sarney Filho - PFL;
Victor Trovão - PFL.

Piauí

Jesualdo Cavalcanti - PFL; Myriam Por
tella - PSDB.

Ceará

Firmo de Castro - PSDB; Orlando Be
zerra-PFL.

Rio Grande do Norte

Vingt Rosado - PMDB.

Paraíba

Adauto Pereira - PDS; Edme Tavares 
PFL; Evaldo Gonçalves - PFL; João da Ma
ta - PFL; José Maranhão - PMDB; Lúcia
Braga-PDT.

Pernambuco

Artur Lima Cavalcanti - PDT; Gilson
Machado - PFL; José c.arlos Vasconcelos
- PRN; Marcos Queiroz - PMDB; Paulo
Marques - PFL; Ricardo Fiuza - PFL.

Alagoas

Antonio Ferreira -PFL; Geraldo Bulhões
- PSC; José Thomaz Nonô - PFL.

Sergipe

Acival Gomes - PSDB; Bosco França 
PMDB; João Machado Rollemberg - PFL.

BahÚ!

Jonival Lucas - PDC; LCUr Lomanto 
PFL; Nestor Duarte - PMDB; Priscó Viana
-PMDB; Raul Ferraz-PMDB; Vldurico
Pinto - PSB; Virgildásio de Senna - PSDB.

Espírito Santo

Hélio Manhães - PMDB.

Rio de Janeiro

Adolfo Oliveira - PFL; Bocayuva CunjIa
- PDT; Carlos Alberto Ca6 - PDT; Clímé
rio Velloso - PMDB; Edésio Frias - PDT;
Ernani Boldrim - PMDB; Flávio Palmier
da Veiga- PRN; Jorge Gama - PMDB;
Jorge Leite - PMDB; Messias Soares 
PFL; Roberto D'Avila - PDT; Roberto Jef
ferson - PTB; Rubem Medina - PRN; So
tero Cunha - PDC.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Genésio Bernar
dino - PMDB; Gil C(lsar - PMDB; Hélio
Costa - PRN; João Paulo,=,PT; Leopoldo
Bessone - PMDB; Mauro Campos 
PSDB; Melo Freire - PMDB; Milton Reis
- PTB; Paulo Delgado - PT; Raul Belém
- PRN; Ronaldo Carvalho - PSDB; Sílvio
Abreu-PDT.

São Paulo

Antônio Perosa - PSDB; Delfim Netto
- PDS; Farabulini Júnior - PTB; Fausto
Rocha - PRN; Gerson Marcondes 
PMDB; João Cunha - PMN; João Herr
mann Neto - PSB; Mendes Botelho - PTB;
Ralph Biasi - PMDB; Ricardo Izar - PL.

Goiás

Délio Braz - PMDB; José Freire 
PMDB; Lúcia Vânia-PMDB; Pedro Cane
do - PRN; Roberto Balestra - PDC; Tar
zan de Castro - PDT.

Mato Grosso

Jonas Pinheiro - PFL; Júlio Campos 
PFL; Osvaldo Sobrinlio - PTB; Percival
Muniz - PMDB; Rodrigues Palma - PTB.

Mato Grosso do Sul

Gandi Jamil - PDT; Ivo Cers6simo 
PMDB; José Elias - PTB; Levy Dias 
PST; Saulo Queiroz - PSDB.

Paraná

Dionísio Dal.Prá - PFL; Ervin Bonkoski
- PTB; Jacy Scanagatta - PFL; Jovanni
Masini - PMDB; Matheus Iensén - PTB;

'Mattos Leão - PMDB; Santinho Furtado
-PMDB.

Santa Catarina

Luiz Henrique - PMDB; Orlando Pache
co-PFL.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB; .Hilário Braun
-PMDB;NelsonJobim -PMDB; Rospide
Netto - PMDB.
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Amapá

Raquel Capiberibe - PSB.
Roraima

Marluce Pinto - PTB;

ORDEM DO DIA

oSR. PRESIDENTE Cotta) - En-
cerro 3. §es§ão~ convocando sessão extraor~

dinária matutina para amanhã.. quinta-feira,
dia 17. às 9:00 horas, com a seguinte

:M:.A.TÉRLA SOBRE A lVIESA

Requar;mento do Deputado Vicente Bego, solicitando prorrogação da Sessão
Ordinária do dia 31 do corrente mês para homenagear o Trabalhador Rural, pela,
passagem de sua data comemorativa anual a 25 de maio.

Tramitação eln Prioridade

Discussão
1

PROJETO DE LEI N." 7 .503-A, DE 1936
(Do Poder Executivo)

Di§..cussáo única do Projeto de Lei n." 7 .503, de 1986, que autoriza o Departa
mento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS r Autarquia vinculada ao
Ministro da Estado E}~traordinário para Assuntos de Irrigação, a doar o imóvel
que menciona, situado no Município de Icõ, no Estado do Ceará; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, pela constitucionalidade. ju:ddi~

cidade, técnica legislativa e, no mérito pela aprovação. (Relator: Sr. Ubiratan
Aguiar), I;.ela aprovação; e da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Interior e
índio, pela aprovação. (Relator: Sr. Fírm.o de Castro.>

2
PROJETO DE LEI N." 6.B63-A, DE 1985

(Do Senado Federal)

Discussáo única do Projeto de Lél n." 6.663, de 1935, que determina seja. ~,

Bandeira Brasileira hasteada, diariamente, no..<; estabelecimentos de 1.0 e 2.'" g:ntu:s,
sob cânUco do Hino Nacional; tcndo pareceres: da Comissão de Constituição e
Justiça e Redação, pela constitucionalidade, juridicid:tde e técnica legislativfJ,
(Relator: Sr. Nilson Gibson): e, da Comissão d:; Educação. Cultura, Esporte e
Turismo, pela aprovação, com substitutivo e voto e:ça separado do SI'o Agassiz
Almeidao (Relator: ·Sr. Sólon Borges dos Reis,)

S

PROJETO DE LEI N." 6.7M-A, DE 1935
(Do Senado Federal>

Discussão única do Projeto de Lei 11.° 6.754, de 1985, que veda a, iabricaçãO)
de veículos automotores de passageiros, cOm potência superiot 2!, 130 (cento e
oitenta) HP, que não sejam para consumo a álcool, e dá Clutra,.s providência.s;
tendo Dar;:;cel'es: lia Comissão de Constituição e Justiça e Redaçã,o, peJa constit\l
donalidade,. juridicidade e técnica legislativa (Relator: Sr. Roberto" Torres); <3,
d!l, Comissão de Economia, Indústria e Cómérclo, pela rejeição (Relator: SI', José
serra), com voto em separado do Sr. Gilson Machado.

4

PROJEI'O DE LEI N." 7.941-A, DE 1986
(Do Senado Federal)

Discussão única do Projeto de Lei n." 7 .941, de 1986, que introduz modificações
110 Código Penal; tendo parecer, da Comissão de Constituição e Justiça e Redaçiê,C9,
pela constitucionalidade, juridicidade, técnicá legislativa e., no mérito pe]B., I1provg·
çao. (Relator: Sr. Ney Lopes.)

5

PROJETO DE LEI N,o a.3ela-A, DE 1986
(Do Senado 'Federal)

Discussáo única do Projeto de Lei n." 8,346, de 1986, que acrescenta disposi
tivo ao Decreto-Lei. n.o 7.661, de 21 de junho de 1945 '-- Lei de FaJêllcias; tendo



Maio de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 17 5151

parecer, da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, pela constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. (Relator: Sr.
Tito Costa.)

6

PROJETO DE LEI N.o 8.604-A, DE 1986
(Do senado Federal)

Discussão única do Projeto de Lei n.o 8.604, de 1986, que acrescenta dispositivo
à Lei n.o 5.108, de 21 de setembro de 196& - Código Nacional de Trânsito; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa. (Relator: Sr. Mendes Ribeiro); e, da

·ComissãQ. de Transpqr.tes, pela aprovação. (Relator: Sr. Lézío Sathler.)

'1

PROJETO DE LEI N.a- 'l-A, DE 1987
(Do senado Federal)

Discussão única do Projeto de Lei n.O 7, de 1987, que faculta aos depositantes
de estabelecimentos bancários", terem consig'nado,· em seus talões de cheques as
referências que especlrtca e dá outras providências; tendo pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça e Redação, pela constitucionalidade, juridicldade e técni
ca legislativa. (Relator: Mendes Ribeiro, e da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, pela aprovação. (Relator: J~é 'Ihomas NonO.)

8

PROJETO DE LEI N.P 1.417-A, DE 1988
(Do Senado Federal)

Discussão única do Projeto de Lei n.o 1.417, de 1988, que cria Conselhos
Federal e Regionais (ie Economistas Domésticos, regula seu funcionamento e dá
out.ras providêI?-cias;· tendo pareceres: da Comissão de constituição e Justiça e
Redação, pela constitucionalidade, e técnica legislativa, com emendas. (Relator:
Sr. Lélio Souza); e, da Comissão de Trabalho, pela aprovação. (Relator: Sr. Júlio
Costamilan.)

Tramitação Ordinária.

Discussão
:J

PROJETO DE LEI N.o 5.394-A, DE 1985
(l?o Sr.' Floriceno Paixão)

Discussão única do Projeto de Lei n.o 5.394, de 1985, que' altera dispositivo da
Lei n.O 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que regula as atividades dos representan
·tes cOmerciáis autônomos; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça
e :Redação, pela constitucionalidade, juridicídade e técnica legislativa (Relator:
sr. Alcides Lima); e, da Comi!'são de Economia, Indústria e Comércio, pela apro
vação, com substitutivo, com voto em separado do Sr. Moysés Pimentel. (Relator:
sr.. 'Oswaldo Lima Filho.)

10
PROJETO DE LEI N.O 1.102-A, DE 1968

(Do Sr. Francisco Amaral)

Dlscussãn,iip~!L-do Projeto de Lei n.O 1.102, de 1988, que. veda a dispensa de
--mpreg9.Ço sindicalizado, nas condições que especifica; tendo pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça' e Redação, pela constitucionalidade, juridícidade e· falta
de técnica legislativa. (Relator: Sr. Mendes Ribeiro); e, da. Comissão de Trabalho,
pela. aprovação, com substitutivo. (Relator: Sr. Osmar Leitão.)
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ORDEM DO DIA DAS COMISSOES

Maio de 1990

I - COMISSÃO DE CONSTITUI CÃO E JUSTICA E DE REDACÃO

A V I S O

PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS NA COMISSÃO:

DE ADMISSIBILIDADE E MÉRITO

INfcIO DO PRAza: l4/0S/90

TÉRMlNO'DO PRAZO: lS/QS/90

PROJETO DE LEI NI 4.S73/90 - do Senado Federal (PLS n l 141/89) 
"que regula as atividades, disciplina a responsabilidade civil e
criminal dos notários, oficiais de registro e seus prepostos e
define a fiscalização de seus atoa de 'oflc~o pelo Poder Judiciá
rio",

RELATO~: Deputado OSCAR CORRtA

DE ADMISSIBII.IDAD~ (constitucionalidade e juridicJd~d~)

INIcIO DO PRAZO: '~/05/90

TÉRMINO DO PRAZO: l'8/0S/90

1) - PROJETO DE LEI Nt 4.389/89 - do Sr. Ale.ysJo Chaves -qtl~ "dls
põe sobre- o lntep:ro,çõo de qu<' trot.1I o pnr'rl{'r'nfo 41 d'o arU:
go 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e
e d~ outras provld;nclas".

RELATOR: Dep,Jt;ado CARLOS VINAGRE

2) - PROJETO DE 1.:::1 Nt 4.401/89 - do Sr. Aloysto Chaves - que "in
t~oduz alterações no artigo 896 'da COnsolidação das Leis d~

Trabalho"

RELATOR: Deputado CARLOS VINAGRE

3) - PROJETO DE LEI Nt 4.437/89 - do Sr. Aloysio Chave~ - que "e~

tende ~s regl~es d~ Baixo Amazonas, X1ngu e Tapajos os bene
deios fiscais concedidos às áreas da Ama;ônia Ocidental",

RELATOR: Deputado GERSON PERES

4) - PROJETO DE LEI'Nt 4.562/89 ~ do Poder Executivo (Mensagemnt
91ote9) - que "trrUlsforma as Escolas Agrotécnicas Federais
em autarquias e dá outras providências".

RELATQR: Deputado NELSON JOBIM
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5) - PROJETO DE LEI NR 4.617/90 - do Poder Executivo (P.'ensagemnl
104/90) - qu~ "dl~p5e sobre a crlaçio de Escolas Agrotecnl
cas Federais e dá outras providências".
(apensos os Projetos de Lei nOs 2.6S9 c 4,081, de 1989)

RELATOR: Deputado NELSON JOBIM

11 - COMISSÃO DE ECONO~IIA .INDUSTRIA E COM~RCIO

Horãrio':::~HH.()'{)"h - Lecal: Auditório Nereu Ramos
.1 Simpósio de Ava~iação do Plano de Estabilização Econômica

:~~..~ -, ·~·7 ~.:~.~. 11~' ~:i~_~ n I.~ ~ .. : ~ -:-- .. ,:~.~: zJJ':r; J;:- S7;;,.!~. ç :~:.. :-. s.::~ \..].ç::
lO:OOhoras - Abertura
lO:15horas - EÀposições

Tema: Setor produtivoCII)
Câmbio.EÀportacão, Mercado Financeiro
e de Capitais

11:00horas - Painel
lí:OOhoras - Debates
13:30horas - Bncerramento

111 .. CO~tISSÃO DE mNAS li ENERGIA

lIorãrio: 9:00h .. Local: Sala 21
Pauta:

1. f!tOJno Of. 1.f:I 1-1" 1.248/66 - que "Cria o "Instituto Brasileiro
de Controle Técnico-Cientifico de Atividades Nucleares" IDRAN,
para.proceder à fiscalizaç50 e controle das atividades nucleares
desenvolvidas no territ6rio nacional, por,ôrgãos pvblicos, civis e
.111tar~s e demais entidades."

AUTOH: Deputado NOEL .DE cr,RVALHO

RELATOR: Deputado MAURrC10.C~HP.OS

PAnrrrn, nela I\PROVAÇ~~

'.rROJElO oe tO ,~~ 2.137189 ~ que "Pro!be a m'ajoiaç~o do preço dQ
bo.JJ~o Oe l' kg de gás liquefeito de petróleo - GLP."

AUTOR: Deputado AN10NIO SI\L1M CURIAll
RELATOR: Oeputado MURILO LEITE
PARECER: pela REJElçno

3. PROJeTO DE LEI N9 3.205/09 - que "Estabelece a adoção de horário
\lnJ~o em todo o território nacional."

AUrOR: Deputado ISMAEL tiArmERLEY

RELATOR: Dêputado VLADIMl~ PALMEIRA
PARECER: pclü REJEIÇAO

IV .. COMlSSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLIA
Horirio: IO:OOh - Local:Srila 27
Reunião ce Audiência Pública
Coowidado: Ministra da Ação Social, Dra. Margarida

Maria Mãia Proc6pio
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'j'ema: " A política a ser implantada pelo Ministério
da Ação-Social".

Maio de 1990

v - com ss1\o DE TRABALHO, n-E ADMI NI STRAÇÃO E SERVI ÇO

POBLICO.

Horário: IO:OOh -Local: Sala 11

Pauta: Assuntos Internos

(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 2
minutos.)

ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Reunião destinada à Eleição

do Presidente e Vice-Presidentes,
realizada em 21 de março de 1990

Às nove horas e vin~ minutos, do dia vinte
e um de março do ano de mil novecentos
e noventa, na Sala n. 18 - Anexo II/CD,
reuniu-se a Comissão de Economia, Indústria
e Comércio, sob a Presidência do Senhor De
putado Airton Cordeiro, presentes os seguin
tes Senhores Deputados: Afif Domingos,
Marcos Queiroz, Ezio Ferreira, Vladimir Pal
meira, Francisco Carneiro, Rosa Prata, Mar
celo Cordeiro, Luiz Salomão, Amilcar Mo
reira, Valnfir Campelo, Aluízio Campos, Sté
lio Dias, Costa Ferreira, Artur Lima Caval
canti, Gerson Peres, Felipe Mendes, Israel.
Pinheiro, João Agripino, José Teixeira, Max
Rosenmann, Manoel Moreira, Sérgio Wer
neck, Ronaro Corrêa, Genebaldo Correira,
Rubem Medina, Manoel Castro, Fábio Rau
nheitti, Cunha Bueno, Virgildásio de Senna,
Adauto Bezerra, José Costa, José Lins, Os
waldo Lima Filho, Roberto Balesta, O~tomar
Pinto, Darl,:y Deitos, Jayme Paliarin e José
Moura. Havendo número regimental, o Se
nhor Deputado Airton Cordeiro, assumindo
a Presidência dos trabalhos, na forma regi
mental, como membro a ter exercido mais
recentemente o cargo, declarou aberta a reu
nião destinada à eleição do Presidente e dos
três Vice-Presidentes da Comissão para o
mandato até quinze de fevereiro do ano de
mil novecentos e noventa e um. Antes de
dar início à votação, o Senhor Presidente ofe
receu os esclarecimentos concernentes ao
processo, informando que concorriam aos
cargos da Mesa, respectivamente, os Senho
res Deputados Marcelo Cordeiro (PMDBI
BA) - Presidente, Fernando G~spariaD

(PMDB/SP) -1· Vice-Presidente, Ezio Fer
reira (PFUAM) - 2· Vice-Presidente e Luiz
Salomão - 3· Vice-Presidente, de confor
midade com acordo partidário prévio e na
forma regimental. Procedida a chamada pelo
Senhor Presidente, Deputado Airton Cordei
ro, votaram vinte e oito (28) Senhores Depu
tados membros da Comissão. Aberta a urna
e havendo coincidênica do número de sobre
cartas com o número de votantes, passou-se
à apuração com o' resultado acusando vinte
e sete (27) votos favoráveis à chapa única,

um (01) em branco e nenhuma abstenção ou
voto nulo. Proclamado o resultado o Senhor
Presidente declarou empossados os eleitos,
aos quais parabenizou e desejou pleno êxito
no cumprimento dos encargos à frente da Co
poio permanente na dedicação aos trabalhos
do Órgão, com o pensamento sempre voltado
no sentido de responder e corresponder às_
esperanças e reclamos da sociedade brasilei
ra, em momento de grandes e graves questões
a serem encaminhadas e solucionadas no
País. Prosseguindo, o Senhor Deputado Air
ton Cordeiro destacou a colaboração que re
cebeu de todos os membros da Comissão,
durante seu período à frente dos destinos do
Órgão, incluindo também a exemplar partici
pação da equipe administrativa do desem
penho de suas atribuições. Lembrou, ainda,
as dificuldades que vêm enfrentando as Co
missões Técnicas da Casa, em termos de ope
racionalidade, diante de escassez de recursos
técnicos e mesmo materiais elementares in
dispensáveis ao cumprimento do papel que
lhes cabe, notadamente agora nesta fase de
reordenamento da vida do País. Passou, em'
seguida, a direção dos trabalhos ao Presiden-'
te eleito, Deputado Marcelo Cordeiro, que
convidou a sentarem-se à Mesa os compa-
nheiros igualmente eleitos para as Vice-Presi
dências, respectivamente Deputados Fernan
do Gasparian, Ézio Ferreira e Lniz Salomão.
Franqueando a palavra aos presentes, o Pre
sidente Marcelo Cordeiro e os demais inte
grantes da Mesa e da Comissão receberam
do Senhor Deputado Ronaro Corrêa efusivos
cumprimentos, destacando o trabalho reali
zado por todos que compunham o Órgão du
rante a Sessão LegWativa passada e rogando
a Deus a proteção para todos nessa nova eta
pa a ser vencida. Com a palavra, o Presideníp
Marcelo Cordeiro agradeceu a deferência re
cebida para a missão, assegurando o vivo em-o
penho e a atenção permanente em trabalhar
em defesa dos interesses maiores e mais ur
gentes da população do País, fazendo da Co
missão um forum permanente de debates dos_
problemas nacionais 'e das questões mais in
quietantes do momento presente. Ressaltou
a delicadeza do momento atualmente vivido
pelo País, com as transformações que se vis
lumbram, sobretudo nos campos da econo-:
mia e no social, na busca de caminhos que
co~duzama uma reorganização da sociedade·
brasileira, por meios pacíficos e ordeiros. Re
ferindo-se ao "Plano Econômico do Gover-'

no" recém-instalado, o Presidente Marcelo
Cordeiro atribuiu-lhe dúvidas e indagações
no seu bojo, mas asseverou a oportunidade
do Congresso Nacional corrigí-Ias para adap
tá-lo às situações reais e específicas, mediante
uma negociação ampla, aberta e responsável
e que conduza à estabilização econômica e
política do País. Finalizando, o Presidente
Marcelo Cordeiro lembrou as elevadas res
ponsabilidades que envolvem as competên
cias desta Comissão; tanto no trabalho de
fiscalizar e acompanhar, controlando, os atos
de gestão praticados no País, quanto na for
mulação de políticas que atendam verdadei
ramente às exigências legais e da sociedade,
dentro da presente conjuntura mundial, vi
sando, sobretudo superar aspectos tradicio
nais de desenvolvimento, suplantando está
gios de desigualdade e injustiças sociais. Co
laboraram como Secretários Escrutinadores,
junto à Mesa, os Senhores Deputados João
Agripino e Ronaro Corrêa. Antes de encer
rar a reunião, o SenhorPresidente registrou
os agradecimentos a todos que comparece
ram à Comissão, destacando a presença do
Primeiro Vice-Presidente, Deputado Inocên
cio Oliveira, que prestigiou a posse dos novos
dirigentes do Órgão. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente encerrou os tra
balhos às onze horas e vinte minutos. E, para
constar, eu, Ronaldo Alves da Silva, Secre
tário, lavrei a presente Ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e irá à publicação.

l'-Reunião (ordinária), realizada
em 28 de março de 1990

Às dez horas e dez minutos, do dia vinte
e oito do mês de março do ano de mil nove
centos e noventa, reuniu-se a Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, na Sala n"
18, do Anexo 11, da Câmara dos Deputados.
sob a Presidência do Senhor Deputado Mar
celo Cordeiro, presentes os seguintes Senho·
res Deputados: Francisco Carneiro, Marcos
Queiroz, Vladimir Palmeira, Jayme Paliarin,
Ronaro Corrêa, Luiz Salomão, César Maia,
Amílcar Moreira, Costa Ferreira, Oswaldo
Lima Filho, Artur Lima Cavalcanti, Fernan
do Gasparian, Miro Teixeira, Darcy Deitas,
Felipe ~endes, Valmjr Campelo, Francisco
Rolim, Ezio Ferreira, Bocayúva Cunha, José
Teixeira, Manoel Castro, Antonio Salim Cu
riati, Nestor Duarte, Júlio Costamilan, Koyu



Maio de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta~feira 17 5155

!ha e Victor Fontana. Havendo número regi
mental, o Senhor Presidente declarou abertos
os trabalhos solicitando ao Vice-Presidente,
Deputado Luiz Salomão, que procedesse à
leitura da Ata da 33' reunião, realizada no
dia 13 de dezembro de 1989, a qual, não tendo
sido objeto de ressalvas, foi aprovada, unani
mente. Expediente: passando ao expediente
o Senhor Presidente comunicou ter recebido
convite do Senhor Deputado Adolfo Olivei
ra, Preseidente da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, 'no
sentido de comparecer à reunião de todos
os Presidentes das Comissões Técnicas, com
o Presidente da Casa, para tratarem de assun
tos diversos referentes ao funcionamento des
tes Órgãos. Lembrou, em seguida, o convite
feito a Senhora Ministra da Economia, Fa
zenda e Planejamento, Professora Zélia Car
doso de Mello, para comparecer ao plenário
desta Comissão, em reunião conjunta com
a de Finanças e Tributação, oportunidade em
que abordé'Iá o tema: "Programa Econômico
do Governo", no dia 05/04/90, às nove horas
e trintà 'minutos. Comunicou, também, que
atendendo li apelos de diversos integrantes
da Comissão, bem como de segmentos em
presariais e trabalhistas, resolveu promover
a realização de um "Painel" sobre os "Refle
xos" do Plano de Estabilização do Governo
na Indústria da Construção Civil", para o'
qual convidou os Senhores: Dr. Aníbal Frei
tas, Presidente em exercício da Companhia
Brasileira da Indústria da Constrnção; Dr.
Luiz Chor, Presidente do SINDUSCON-RJ;
Dr. Lafaiete Coutinho Torres, Presidente da
Caixa Econômica Federal; Sindicalista Jair
Meneguelli, Presidente da CUT; Sindicalista
Joaquim dos Santos Andrade, da CGT; Jor
nalista e Professor José Carlos de Assis, bem
como um representante do Banco Central.
Deixando em aberto o assunto a sugestões
dos Senhores Deputados, e não havendo
quem se manifestasse, o Senhor Presidnte
passou à ordem do dia. Ordem do Dia: Pro
posições Legislativas - item 1) Mensagem
n. 776/89, de autoria do Poder Executivo,
que "Solicita a homologação do Congresso
Nacional para as emissões adicionais de pa
peI-moeda autorizadas pelo Conselho Nacio-
adicionais de papel-moeda autorizada pelo

Conselho Monetário Nacional através dos
Votos CMN-252/89, no montante de NCz$
33.047.000.000,00 (trinta e três bilhões e qua~

renta e sete milhões de cruzados novos), des~
tinados a atender às atividades produtivas do
País e à circulação da riqueza nacional". Re
lator: Deputado Arnaldo Prieto. Voto do Re
lator: Favorável, na forma do Porjeto de De
creto Legislativo, anexo. Discutiram a maté
ria os Senhores DeputadQs: Felipe Mendes,
Vladimir Palmeira, Oswaldo Lima Filho,
Luiz Salomão, Fernando Gasparian, Miro
Teixeira, Ronaro Corrêa e Artur Lima Caval
canti. Durante a discussão, o Senhor Depu
tado Miro Teixeira ponderou sobre a necessi
dade de serem feitas diligências requerendo
informações ao Poder Executivo quanto aos
procedimentos que vêm sendo adotados pelo
Governo, nas emissões de papel-moeda, ob-

jetivaildo evitar embaraços na tramitação
dessas matérias no Congresso Nacional e ao
pr6prio Governo, em face da necessidade de
prévia autorização do Poder Legislativo para
a prática dos atos da espécie em discussão.
Vista concedida ao Senhor Deputado Artur
Lima Cavalcanti. Item 2) Projeto de Decreto
Legislativo n. 46/89, de autoria do Senado
Federal, que "Susta os efeitos do art. 2·, inci
sos I, 11, 111, IV e V do Decreto n? 97.455,
de 15 de janeiro de 1989". Em apenso o PDL
n? 47/89, do Deputado Amílcar Moreira. Re
lator: Deputado Osvaldo Bender. Voto do
Relator: Pela rejeição. Discutiram a matéria
os Senhores Deputados: Miro-Teixeira, Ar
tur Lima Cavalcanti, Fernando Gasparian,
Ézio Ferreira e Ronaro Corrêa. Em votação:
Rejeitado. Designado o Senhor Deputado
Ronaro Corrêa para redigir O parecer Vence
dor. Item 3) Projeto de Lei n? 6.753/85, de
autoria do Senado Federal, que "Dispõe so
bre a cobrança pelas. empresas concessioná
rias de serviços públicos, das contas de ener
gia elétrica, água, gás e telefone". relator:'
Deputado Bocayúva Cunha. Voto do Rela
tor: Favorável. Discutiram a matéria os Se-'
nhores Deputados Bocayúva Cunha, Ronaro
Corrêa e oswaldo Lima Filho. Em votação:
Aprovado, unanimemente. Item 4) Projeto
de Lei n. 8.037/86, de autoria do Senado Fe
deral, que"Acresce parágrafo único ao artigo
2. da Lei n? 1.579, de 18 de março de 1952,
que dispõe so.bre as Comissões Parlaméntares
de Inquérito". Relator: Deputado Saulo
Coelho. Voto do Relator: Pela rejeição. Dis
cutiram a matéria os Senhores Deputados
Fernando Gasparian e Bocayúva Cunha. Em
votação: Rejeitado. Designado o Senhor De
putado Fernando Gasparian para redigir o
Parecer Vencedor. Item 5) Projeto de Lei
n. 8.591/86, de autoria do Senado Federal,
que "Isenta do recolhimento do Imposto so
bre Produtos Industrializados - IPI - a
aquisição de veículos de fabricação nacional
por portadores de deficiência física". Rela
tor: Deputado César Maia. Voto do Relator:
Pela apensação ao de n" 1.271/87. Em vota
ção: Aprovado, unanimemente. Item 6) Pro
jeto de Lei n. 110/87, de autoria do Senhor
Deputado Renato Vianna, que "Proibe a fa
bricação e a comercialização, em torno o ter
rit6rio nacional, de brinquedos que se asse"
melham a armas de fogo e dá outras provi"
dênçias. Relator: Deputado Ronaro Corrêa.
Voto do Relator: Pela rejeição. Discutiram
a matéria os Senhores Deputados Ronaro
Corrêa e Oswaldo Lima Filho. Em votação:
Aprovado, contra o voto do Senhor Depu
tado Oswaldo Lima Filho. Item 7) Projeto
de Lei n· 422/88, de autoria do Senhor Depu
tado Antônio Salim Curiati, que "Vera a apo
sição de preços nas embalagens dos medica
mentos". Relatora: Deputada Lúcia Vânia.
Voto da Relatora: Pela rejeição. Discutiram
a matéria os Senhores Ileputados Antônio
Salim Curiati, Miro Teixeira, Vladimir Pal
meira e Felipe Mendes. Vista concedida ao
Senhor Deputado Felipe Mendes. Item 8)
Projeto de Lei n" 423/88, de autoria do Senhor
Deputado Antônio Salim Curiati, que "Al-

tera a Lei n° 5.823, de 14 de novembro de
1972, que "dispõe sobre a padronização, clas
sificação, inspeção e registro de bebidas, e
dá outras providências". Relator: Deputado
Cunha Bueno. Voto do Relator: Favorável.
Dijicutiu a matéria o Senhor Deputado Fer
nando Gasparian. Em votação: Aprovado,
unanimemente. Item 9) Projeto de Lei n"
813/88, de autoria do Senhor Deputado Fábio
Feldmann, que "Dispõe sobre a redução de
emissão de poluentes por veículos automo
tores e dá outras providências". Relator: De
putado Artur Lima Cavalcanti. Voto do Re
lator: Favorável, com Substitutivo, e pela re
jeição dos Projetos de Lei nOS 2.184 e 4.407,
de 1989, apensos. Discutiu a matéria o Se
nhor Deputado Artur Lima Cavalcanti. Em
votação: aprovado. unanimemente. Item 10)
Projeto de Lei n" 1.999/89,·de autoria do Se·
nhor Deputado Alcides Lima, que "Dispõe
sobre o aproveitamento, em instituição, finan·
ceira sob controle acionário da União, dos
servidores do Banco de Roraima SIA, criado
pela Lei n° 5.476, de 24 de julho de 1968,
e em liquidação pelo Decreto n. 96.583, de
24 de agosto de 1988, e dá outras providên
cias". Relator: Deputado Firmo de Castro.
Voto do Relator: Pela Rejeição. Em votação:
aprovado, unanimemente. Item 11) Projeto'
de Lei no 2.447/89, de autoria do Senhor De
putado Koyu Iha, que "Dispõe sobre o esta
belecimento de limites para comissões de
agentes de exportação". Relator: Deputado
Hélio Duque. Voto do Relator: favorável.
Discutiu a matéria o Senhor Deputado Rona
ro Corrêa. Em votação. Aprovado, contra
o voto do Senhor Deputado Ronaro Corrêa.
Item 12) Projeto de Lei n. 3.438/89, de auto
ria do Senhor Deputado Leonel Júlio, que
"Assegura aos aposentados e às pessoas com
mais de 60 (sessenta) anos, de baixa renda,
direito ao transporte coletivo gratuito e da
outras providências". Relator: Deputado.Jo
fran Frejat. Voto do Relato: Pela Rejeição.
Discutiram a matéria os Senhores Deputados
Oswaldo Lima Filho e Artur Lima Caval
canti. Em Votação: Aprovado, unanimemen
te. Item 13) Projeto de Lei n" 434/88, de auto
ria do Senhor Deputado Jayme Paliarin, que
"Concede isenção do Imposto sobre Produ~i

tos Industrializados aos veículos rodoviários
de carga, e dá outras providências". Relator
do Parecer Vencedor: Deputado Francisco
Carneiro. Voto do Relator: Pela rejeição.
Em votação: Aprovado, contra o voto em
separado do Senhor Deputado José Moura.
Nada mais havendoa tratar, o Senhor Presi
dente encerrou os trabalhos às doze horas
e cinqüenta e quatro minutos. E, para cons
tar, eu, Ronaldo Alves da Silva, Secretário,
lavrei a presente Ata que, após lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente
e irá à publicação.

COMISSÃO DE FINANÇAS
ETRIDUTAÇÃO

5'Reunião (Ordinária), realizada
em 9 de maio de 1990

Aos nove dias do mês de março de mil
novecentos e noventa, às dez horas' e trinta
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e cinco minutos, na sala cinco, do Anexo
lI, da Câmara dos Deputados, reuniu-se a
Comissão de Finanças e Tributação, sob a
presidência do Deputado Francisco Dorne
lles, para a ·discussão e votação dos projetos
em pauta. Compareceram os Senhores Depu
tados: Rita Furtado, José Carlos Grecco, Fer
nando Bezerra Coelho, José Ulisses, Mussa
Demes, Arnaldo Prieto, Delfim Netto, Luiz
Alberto. Rodrigues, Basílio Villani, Chagas
Duarte, João Machado Rollemberg, Irajá
Rodrigues, Expedito Machado, Paulo Minca
rone, José Lóurenço, Rose de Freitas, Ma
noel Castro, Edmundo Galdino, Benito Ga
ma, Edivaldo Motta, Paulo Ramos, Waldeck
Ornélas, Arolde de Oliveira, Victor Faccioni,
Sandra Cavalcanti, José Elias, José Maria Ey
mael, Simão Sessim e o Senhor Deputado
não membro Eduardo Jorge. Havendo núme
ro regimental, o Senhor Presidente declarou
abertos os trabalhos, colocando em votação

.a Ata da reunião anterior, que foi aprovada
por unanimidade. Expediente: o Senhor Pre
sidente leu para os Senhores Membros da
Comissão o teor do art. 214 do Regimento
Inferno, relativo à elaboração de Projeto de
Decreto Legislativo sobre os vencimentos do
Presidente e do Vice-Presidente da Repúbli
ca, e dos Parlamentares. A propósito, lem
brou que, dada a exigüidade de tempo, tal
proposição poderia ser deixada à iniciativa
da Mesa da Câmara. Ordem 'do Dia: a) Em
regime de urgência: Projeto de Lei n"
4.. 788/89 (Em apenso PL n'" 4.864/90,
4.835/90, 4.820/90, 4.821/90 e 4.878/90, que
"define crimes contra a Adiministração Tri
butária,de abuso do poder econômico e dá
outras providências". Autor: Poder Execu
tivo. Relator: Deputado Arnaldo Prieto. Pa
recer: pela aprovação do projeto e pelo aco
lhimento das emendas de Plenário n·' 01,03,
04,05, 07, 08, 09, lO, 12, 15, 16, 18, 22 e
26; pela aprovação, com subemendas às de
n~' 06, 20 e 21; e pela rejeição das de n9'

02,11,13,14, 17, 19,23,24 e 25. Em votação:
aprovado por unanimidade. B) Em tramita
ção ordinária: 1) Projeto de Lei n" 222/87,
que "autoriza a admissão, pela Caixa Econô
mica Federal, dos empregados da Associação
de Previdência dos Empregados do Banco
Nacional de Habitação - PREVHAB, e dá
outras providências". Autor: Deputado
Aloysio Teixeira. Relator: Deputado Basílio
Villani. Parecer: Favorável, com uma emen
da. Concedida vista ao Deputado Arnaldo
Prieto. 2) Projeto de Lei n9 7.502/86, que
"dá nova redaç~o ao item I do art. 7~ da
Lcin9 3.765, de 4de maio de 1960, que dispõe
sobre as pensões militares". Autor: Senado
Federal. Relator: Deputado Expedito Ma
chado. Parecer: Favorável. Em votação:
aprovado por unanimidade. 3) Projeto de Lei
n~ 1.144/88, que "dispõe sobre incentivos às
empresas que mantenham menores empre
gados, e dá outras providências". Autor: De
putado Francisco Dias. Relator: Deputado
Flávio Palmier da Veiga. Parecer: Favorável,
com uma emenda. Em votação: rejeitado.
Designado relator do Parecer Vencedor o
Deputado José Lourenço, que opinou pela

rejeição do projeto. Em votação o Parecer
Vencedor: aprovado, contra o voto em sepa
rado do Deputado Flávio Palmier da Veiga.
4) Projeto de Lei n' 1.271/88 (Em apenso
PL n'" 2.052/89, 2.163/89, 2.495/89 e
3.255/89), que "isenta do Imposto sobre Pro
dutos Industrializados os veículos especiais
ou utilitários quando destinados a pessoas
portadoras de deficiências físicas, ou entida
des filantrópicas que especifica". Autor: De
putado Nelson Seixas. Relator: Deputado
Luiz Alberto Rodrigues. Parecer: pela preju
dicialidade. Concedida vista ao Deputado Jo
sé Maria Eymael. 5) Projeto de Lei n""
2.616/89, que "dispõe sobre linha .de financia
mentos para instalar unidades de produção
de ETENO nas usinas de destilação de álcool
do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Bra
sil". Autor: Deputado Flávio Rocha. Rela
tor: Deputada Rose de Freitas. Parecer: Pela
rejeição. Em votação: aprovado por unanimi
dade. 6) Projeto de Lei n° 2.650/89 (Em apen
so PL n9 3.036/89), que "dispõe sobredestina
ção às entidades filantrópicas de mercadorias
apreendidas". Autor: Deputado Francisco
Amaral. Relator: Deputado José Geraldo.
Parecer: favorável, com uma emenda. Con
cedida vista ao Deputado Arnaldo Prieto. 7)
Projeto de Lei n~ 2.658/89 (Em apenso PL
a desmontagem de veículos automotores e

dá outras providências". Autor: Deputado
Leonel Júlio. Relator: Deputado Paulo Min
carone. Parecer: favorável. 'Concedida vista
ao Deputado José Lourenço. 8) Projeto de
Lei n" 2.894/89, que "concede isenção do Im
posto sobre Produtos Industrializados - IPI.
para Táxis movidos a óleo diesel e dá outras
providências". Autor: Deputado João Natal.
Relator: Deputado Luiz Alberto Rodrigues.
Parecer: favorável. Em votação: aprovado
por unanimidade. 9) Projeto de Lei n 9

3.119/89, que "autoriza o Instituto de Admi
nistração Financeira da Previdência e Assis
tência Social - lAPAS, a doar à Diocesse
de Pinheiro, no Estado do Maranhão, o imó
vel que m~nciona". Autor: Poder Executivo.
Relator: Qeputado Jayme Santana. Parecer:
favorável. iEm votação: aprovado'por unani
midade. 11jJ) Projeto de Lei n" 3.230/89, que
"proíbe aslentidades beneficentes de alienar,
gravar ou alugar as respectivas sedes sociais".
Autor: Deputado. Paulo Zarzur. Relator: De
putado Moysés Pimentel. Parecer: favorável.
Em votação: aprovado por unanimidade. 11)
Projeto de Lei n. 3.592/89 (Em apenso PL
n~' 1.329/!8, 1.727/89, 1.735/89, 2.189/89,
2.580/89 e .167/89), que dispõe sobre a repa
ração de n tureza econômica prevista no pa
rágrafo 2~ tio art. 89 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias". Autor: Sena
do Federal. Relator: Deputado Francisco
Küster. Parecer: favorável, nos termos do
substitutivo e pela prejudicialipade dos apen
sados. Copcedida vista ao Deputado José
Maria Eymael. 12) Projeto de Lei n9 4.248/89
(Em apenso PL n9 2.020/89), que "isenta do
Imposto sobre Pordutos Industrializados as
saídas de veículos automotores, máquinas,
equipamentos, bem como de suas partes e
peças separadas, quando destil)adas à utiliza-

ção nas atividades dos Corpos de Bombeiros,
em todo território nacional". Autor: Senado
Federal. Relator: Deputado Paulo Ramos.
Parecer: favorável. Em votação: aprovado
unanimemente. 13) Projeto de Lei n"
6.362/85 (Em apenso PL n9 1.380/88), que
"dispõe sobre atividade de caixa, openidor
de caixa, tesoureiro ou função assemelhada".
Autor: Deputado Floriceno Paixão. Relator: .
Deputado Adhemar de Barros Filho. Pare
cer: favorável. Concedida vista ao Deputado
Benito Gama. 14) Projeto de Lei n" 3.138/89,
que "acrescenta parágrafo ao artigo 33 da
Lei n" 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que
dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras
providências". Autor: Deputado Gandi Ja
mil. Relator: Deputada Rita Furtado. Pare
cer: favorável. Concedida vista à Deputada
Rose de Fr,eitas. Encerrada a Ordem do Dia,
o Senhor ~reSidente passou a palavra ao De
putado Fe nando Bezerra Coelho, para que
procedess à leitura do relatório Geral, sobre
os Projeto de Lei no' 2.570/89, que dispõe
sobre os planos de benefícios e de custeio
da Previd~ncia Social e dá o.utras providên
cias"; PL r 3.101-A/89, que "dispõe sobre
a organiza~.ão da Seguridade Social, institui
o Plano de ~usteio e dá outras providências";
PL n" 3.099-B/89, que "dispõe sobre a Lei
Orgâncica da Assistência Social, suas defini
ções, princípios e diretrizes, determina com
petência gerais em cada esfera de governo,
benefícios e serviços, fontes de financiamento
e dá outras providências"; PL no 3.110-B/89,
que "dispõe sobre as condições para a proje
ção, proteçãoe recUPeração da saúde, a orga
nização e o funcionamento dos serviços cor
respondestes e dá outras providências". An
ites de iniciar a leitura, o Deputado Fernando
Bezerra Coelho agradeceu ao Presidente
Francisco Dornelles a honra de ter sido convi
dado para Relator de tão importantes proje
tos. Ao término, o Senhor Presidente comu
nicou que o Parecer seria encaminhado para
publicação e que a discussão e votação do
mesmo seria efetuada no dia 16 (dezeseis),
quarta-feira próxima. O Senhor Deputado
Floriceno faixão levantou a questão de pra
zos para d~staque, sugerindo que o prazo fa
tal fosse até terça-feira, às doze horas. Em
seguida, ellogiou o exc€}lente trabalho reali
zado pelo ~e1ator, Deputado Fernando Be
zerra Coelho. O Senhor Presidente acolheu
a sugestão ~ convocou reunião para a próxima
quarta-feira, dia dezesseis de maio. Nada
mais havendo a tratar, encerrou os trabalhos
às doze horas e cinco minutos. E, para cons
tar, eu, Maria Linda Magalhães, Secretária,
lavrei a presente Ata que, depois de lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente e irá a 'publicação.

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E

SERVIÇO PÚBLICO

l' Reunião Estraordinária

Aos três dias do mês de abril do ano de
mil e novecentos e noventa, às onze horas
e quinze minutos, no Plenário·da Comissão
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Mista de Orçamento, Anexo lI, sala 16, reu
niu-se esta Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, sob a presidência
do Senhor Deputado Amaury Müller, Presi
dente, presentes os seguintes Senhores Depu
tados: Carlos Alberto Caó, José da Concei
ção, Eurico Ribeiro, Costa Ferreira, José
Mendonça Bezerra, Luiz Marques, Francisco
Küster, Edmilson Valentim, Augusto Carva
lho, Aristides Cunha, Francisco Rolim,
Eduardo Siqueira Campos, Nelton Friedrich,
Francisco.Amaral, Darcy Pozza. Compare
ceram também os Deputados: Mário Assad,
Raimundo Rezende, Cristina Tavares, Agri
pino Oliveira Lima, Antero de Barros, José
Camargo, Eduardo Jorge, Vivaldo Barbosa,
José Genoíno, Érico Pegoraro e Antônio de
Jesus. Havendo número regimental e dispen
sada a leitura da Ata da reunião anterior,
o Senhor Presidente declarou abertos os tra
balhos esclarecendo que a presente reunião
foi convocada com a finalidade de serem ou
vidos os Senhores Antônio Rogério Magri,
Ministro do Trabalho e Previdência Social;
Eduardo Freitas Teixeira, Ministro Interino
da Economia; João Santana, Sec{etário de
Administração e Ulisses Riedel dé Rezende,
Advogado na Área Trabalhista, a respeito
das conseqüências das medidas provis6rias
do Governo sobre a sociedade brasileira. Nos
termos regimentais, ocupou o lugar à direita
do Presidente, o Ministro do Trabalho e Pre
vidência Social. Em seguida o Senhor Presi
dente concedeu a palavra ao Ministro, Se
nhor Antônio Rogério Magri, para sua expo
sição. O Ministro discorreu a respeito das
dificuldades que a nação sempre viveu e que,
através do Plano, era o momento oportuno
para se dar um basta nisso. Esclareceu, tam
bém, que o País não conhecerá recessão com
o Plano. A seguir o Senhor Presidente passou
a palavra ao Dr. Ulisses Riedel que discorreu
a respeito da Medida Provisória n9 154.que,
no seu entender, penalizou a atual política
salarial vigente, principalmente a do salário
mínimo. Falou também que com o Plano do
Governo, os. trabalhadores estão perdendo
seu poder aqnisitivo mês a mês. Prosseguin
do, o Senhor Presidente perguntou ao Plená
rio sobre a possibilidade de se permitir o uso
da palavra aos representantes das entidades
sindicais presentes à reunião. O Plenário foi
unânime em aprovar esta iniciativa. O Senhor
Presidente esclareceu que, logo após as inter
pelações dos deputados inscritos, os 'debate
dores responderiam a,s questões fOllÍluladas
pelos representantes de lideranças sindicais
e que estas perguntas deveriam ser feitas por
escrito e entregues na Secretaria da Comissão
que, por sua vez, as en~aminhariam à Mesa.
A seguir solicitou a palavra o Senhor Depu-'
tado Carlos Alberto Caó para dizer que, no
seu entender, os Planos Econômicos deve
riam ser elaborados a partir de um princípio
democrático, com os diversos setores.da so
ciedade sendo consultados; levantou uma dú
vida quanto a aplicação dos recursos represa
dos; e defendeu os funcionários públic;:os con
siderando uma injustiça as demissões ocorri
das. Dando prosseguimento, o Senhor Presi-

dente concedeu a palavra ao Ministro Inte
rino da Economia, Dr. Eduardo Freitas Tei
xeira, que discorreu a respeito da necessidade
do Brasil ter maior competitividade externa.
Considerou que é muito cedo se falar em
recessão econômica e que o Governo Collor
de Mello está determinado em· construir um

. grande número de casas populares. Por últi
mo o Senhor Presidente concedeu a palavra
ao Secretário de Administração, DI. João
Santana:, que falou a respeito de diversos pon
tos do Plano Econômico, colocando em des
taque que com a extinção das ,empresas esta
tais citadas no Plano, o País fará uma econo
mia em tomo de oito bilhões de d6lares e
que os funcionários com estabilidade serão
absorvidos por outros setores da Adminis
tração Pública. Esclareceu, também, que o
Governo não tem conhecimento do número
total de funcionários, mas que com o cadas
tramento que está sendo feito, este número
será revelado, assim como o de servidores
que têm dois ou mais empregos. Encerrada
a fase destinada aos expositores, o Senhor
Presidente PllSSOU aos debates. Foram inter
pelantes os Senhores Deputados: José da
Conceição, Eduardo Siqueira Campos, Luiz
Marques, Francisco Rolim, Mário Assad,
Brandão Monteiro, Eduardo Jorge, Nelton

.Friedrich, Miro Teixeira, Antero de Barros
e Vivaldo Barbosa. Dando seqüência à reu
nião, o Senhor Presidente esclareceu que os
expositores tinham compromissos inadiáveis
e que, dado ao avançado da hora, não pode
riam mais ficar à disposição dos presentes.
Ficou acordado, então, que o Ministro do
Trabalho e Previdência Social receberia as
lideranças sindicais no audit6rio do Minis
tério, na quinta-feira, dia: cinco de abril, às
quinze horas. As perguntas formuladas pelos
líderes sindicais seriam encaminhadas poste
riormente aos expositores através de Ofício
,da Secretaria da Comissão. O .Ministro do
Trabalho e Previdência Social bem como os
demais convidados, se iJrontificaram em vol
tar numa outra oportunidade, á este Órgão
Técnico ou ao Plenário do Congresso Nacio
nal. O Senhor Presidente agradeceu a pre
sença do Senhor Ministro do Trabalho e Pre
vidência Social, Antônio Rogério Magri, do
Ministro Interino da Economia, Dr. Eduardo
Freitas Teixeira, do Secretário de Adminis
tração, Dr. João Santana, do DI. Ulisses Rie
deI de Resende, dos Senhores Parlamentares
e dos demais presentes e, às treze horas e
trinta e oito minutos, deu por.encerrada a
presente reunião e, para. constar, eu, Jose
Roberto Nasser Silva, Secretário, lavrei a
presente Ata que, dePois de lida e aprovada,
será assinada pelO;~nh"r Presidente. Os tra
balhos da reunião (onll!í gravados e, depois
de tradu~idos, farão paite integrante desta
Ata. - Deputado Amaury Müller, Presiden
te.

2' Reunião Ordinária

Aos cinco dias do mês de abril do ano de
mil 'e novecentos e noventa, às onze horas
e vinte e dóis minutos, em sua Sala n9 11,
do Anexo lI, reuniu-se esta Comissão de Tra-

balho de Administração e Serviço Público,
sob a presidência do Senhor Deputado
Amaury Müller, Presidente, presentes os se
guintes Senhores Deputados; Carlos Alberto
Caó, José da Conceição, Eurico Ribeiro, Má
rio Lima, Costa Ferreira, Eraldo Trindade,
José Mel!ldonça Bezerra, Luiz Marques, Cé
lio de Castro, Osvaldo Sobrinho, José Luiz .
de Sá, Paulo Paim, Domingos Leonelli, Au
gusto Carvalho, Aristides Cunha, Myriam
Portella, Nelton Friedrich e Vilson Souza.
Havendo número regimental e dispensada a
leitura das Atas anteriores o Senhor Presi
dente encareceu, aos no.bres parlamentares,
o comparecimento às, reuniões no horário
marcado e que se encontrava presente o De
putado Osvaldo Sobrinho', relator de vários
projetos constantes da pauta dos trabalhos.
O Senhor Carlos Alberto Caó, pela ordem,
sugeriu que a presente reunião se destinasse
à discussão das Propqstas sobre "Garantia
no Emprego" e "Reposição das Perdas Sala
riais" e que a pauta dos projetos ficasse para
depois da Semana Santa. O Senhor Presi
dente submeteu ao Plenário a decisão da
questão. Todos foram unânimes em apoiar
a sugestão do Deputado Carlos Alberto Caó.
O Senhor Paulo Paim solicitou a palavra para
dizer que existem vários projetos tramitando
na Casa sobre reposição salarial. O Senhor
Presidente solicitou que fossem indicados à
Mesa os números dos projetos. A seguir o
Senhor Presidente convidou o Deputado Cé
lio de Castro para fazer parte da Mesa e ler
o seu relatório à Proposta da Comissão sobre
"garantia no meprego". O Senhor Célio de
Castro esclareceu que, devido à prorrogação
no prazo para entrega de emendas, não foi
possível preparar o relatório, mas disse que
foram apresentadas 11 (onze) emendas e que
algumas foram agregadas ao texto original
e outras não. O Senhor Presidente abriu dis
cussão em torno das e~endas. O Senhor Pau
Ie;> Paim voltou a dizer que, com relação à
proposta sobre "reposição salarial" dos De
putados Carlos Alberto Ca6 e Augusto Car
valho, existem vários projetos em tramitação
na Casa. O Senhor Presidente solicitou que
se iniciasse a discussão a respeito das emen
das à Proposta sobre "garantia no emprego".
O Senhor José da Conceição fez algumas con
siderações a respeito da Proposta em discus·
são, elogiou a iniciativa da Mesa, disse estar
de acordo com as duas Propostas sobre "Per
das Salariais" e acrescentou que se faz nece's
sário a criação de Medidas Jurídicas a respei
to do assunto. O Senhor Paulo Paim discor
reu a respeito das Propostas sobre "Perdas
Salariais" e disse gue gostaria que a Proposta
sobre "Aviso Prévio Porporcional" fosse dis
cutida naquele momento. O Senhor Nelton
Friedrich solicitou tramitação de urgência pa
ra esta proposta. O Senhor Mário Lima suge
riu a criação de mecanismos de proteção ao
trabalhar e disse que o País não pode ser
dirigido por Medidas Provisórias. O Senhor
Carlos Alberto Caó solicitou a palavra para
esclarecer que os Projetos sobre "Reposição
das Perdas Salariais" e "Salário Mínimo" fo
ram encaminhados à Mesa antes do Plano
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Aos scis dias do,mês de abril do ano.de
uni mil noveCentos e,noventa;ãs nove hoÍ'âs

.e doze minutos, em sua sala n" Ú, do Anexo
n, reumu-se esta Comissão de Trabalho, ~de

:Administração e ServiçoPúbliro, sob a: Presi~
dência do Senhor Deputado Amaury Müller,.
Presidente; presentes os seguintes Senhores
DClputados: 'Carloll Alberto Caó; José. di!
Conceição, Eurico.Ribeiro, Hat:oldo Sabóill,
Mlirio Lima, Costa Ferreira, Eraldo Trindá- :

. de, ··Luiz Marques, Antonio Carlos Mendes

do Governo e que agora precisam ser revis
tos. Prosseguindo,.o Senhor Presidente vol
tou a falar nas emendas à·proposta de "Ga
rantia. no Emprego''., e ·citou·a. emenda.da
Deputada Myriam Portella que, no seu en
tcmder, era inexeqüível, uma vez que o em-

· presário não poderá manter o empregado
sClm' capital de. giro para o pagami:lnto dos
salários; O Senhor Célio de Castro esclareceu
o teor da emenda da Deputada Myriam Por
tella; O SenhorJosé da Conceição achou que
a preocupação da Deputada era procedente,
~(:zalgumas considerações a respeito da
emenda e questionou se não havia a necessi
dade de uma apreciação prévia por parte do
Poder Judiciário. O Senhor Presidente suge
riu que fosse feita uma discussão sobre a reda
Çlio da emenda da Deputada com o intuito
de melhorá-lamas sem cllusar-llie qualquer
ti:po de desvirtuamento pàra'poder adequá-Ia
ao texto do Substitutivo; O Senhor Paulo
'Paim propôs que se fizesse essa.discussão com
a subseqüenté votação,.na.reuniãodeama
fihã, dia 06.04:. OSerihor.P.residente ponde
rou 'que 'gostaria de entregiu. ainda hoje'. à
.tall'de, aos· Senhores Deputados, a redação
final doSubstitutivo. O Senhor Carlos Alber
-tó Caódisseque a redação. do texto. deveria
se,r muito bem pensada erefletida e que teria
que conter mais dispositivos: O Senhor Presi
dénte própôs, então,-que'à·reunião com a
discussão. de todos os, projetos sobre."Repo
sição' Salarial" ficasse··para 'amanhã, COm
prioridade, para o Substitutivo· do Deputado
Célio de Castro. Os Senhores Paulo Paim
e Domingos Leonelli reClamaram falha de
comunicação; por parte da Secretaria da co
missão; quan~vinda do Ministro do Traba
lho e Previdência Social e ao dilatamento do

.prazo para entrega de· emendas ao Substitu
tivo. O Senhor Presidente refutou·as reclama
çoes e esclareceu as providências. Antes de

'encerrar, o Senhor Presidente .solicitou·o
·~omparecimento dos. Senh()res Parlamentâ
res no horário estipulado'e marcou umareu
niáo extraordinária para' amanhã 06/04 às 9

··(move) horas. Nada' mais havendo á tratar,'
às doze horas e trinta minutos, o Senhor Pre
sidente deu por encerrada a presente reunião
e, para constar, eu, José Róberto Nasser Sil
va, Secretário, lavrei a presente Ata que, de
pois ~de lida e aprovada,'será assinada pelo
Senhor Presidente - Deputado Amaury Mü·

· lll:r? Presidente. .•

. ',"'.'
2' Reunião Extraordiiuuia

Thame, Célio 'de Castro,Geraldo Campos,
O~valdo Sobrinho, Paulo Paim,. Augu~to
Carva!ho, Aristides Cunha, Nilson.Gibson,
OsmarLeitão,José Guedes; Myriam Porte
lla, Nelton Friedrich, Vilson Souza e -Irma
Passoni. Havendo número regimental. e dis
,pensada a leitura das Atas anteriores, o Se.
nhor Presidente deu início à reunião, abrindo
uma discussão a respeito do documento dis
tribuído aos parlamentares pelo Sindicato dos
Engenheir~s do,Estado de São Paulo em que
re~vindicava a liberação de recursos pelo Gp
vemo Federal.para o pagamento dos.salários
daqueles que foram demitidos antes do dia
13/03: fizeram uso da palavra os Deputados:
MáJ.:io Lima;.que discorreu a respeito da,ne
cessidade da Comissão.lutar ,pelos direitos
trabalhistas, especificamente o caso dos enge
,nheiros; Eurico. Ribeiro, sugeriu que a Co
.missão designasse' alguém para .falar,com 'Os
rc::presentantes do Governo.sobnfos recursos
represados; José da Conceição, ~ugeriu f~sse

coJ!.tactado q Deputado OsmllIldo Rebouças,
r~lator de. uma Medida. Prcwisória, para se
achar'um~ saída para .0 problema; ,Paulo
~aim,que concordou COm,o.DeputadoJosé
da Conceição. Q ,Senho~.Presidelltesugeriu

q~e o Deputado Jo~é da. Conceição fizesse.
contato como Deputado Osmundo Re1:?ouças
e que o Deputado Eurico ·Ribeiro procurasse
falar com os representanti:lsd() 'Goyerno. A
seguir o Senhor Presidente esclareceu "que
existiam doi~. aS~!1ntos, impoItilllt~s a serem
debatidos: 1 ,-;- Perdas Salariais e 2 - Au.
mento doprazopaiaAyi~o~PréVio;demicia
tivá do DePlltado ?!lul9'f~. O Senhor Pau"
lo Paim pediu !l pal!lvra pl,lfa dlzúque solici
tou a sua l!-ssessoria que ,~esse uma pesquisa
a respeito de todo~ os projetos em tramitação
na, Casa, que versavam sobre aviso prévio
e qUl!Ddo .da confecção da proposta, pensou
em termos de Comissão e não individualmen~

~ Em seguil:ia o,S,en1).~rPrçsidente passou
~palavra !lI)Deputado Célio de Castro,. para
ler o relatótiodefinitivo à proposta de projeto
.da Comissão sÇlbre garantia no ,emprego. O
Senhor Célio de Cilstro leua proposta e, a
iustificat!-~ae prestou alguns escJ,arecimentos
s~bre a mes,ma, des.tacando-se que· a preocu.
pação principal .era garantir ao,s Servidores
·Públicos os mesmos direitos dados aos traba.
Ihadoresem geral. O Senhor Présidente .con
'cordou totalmente com o Relator arespeitó
dos Servidores Públicos. O Senhor~urico
Ribeiro sugeriu qlle á proposta 'fosse votada
imediatamente, O Deputado ;Paulo Paim
concordou. O Senhor Presidente, colocou;
então, a flroposfa em votação que foi apro
·vada unanjmemente. Pela ordem, o Senhor
CarlosAlberto Caó comunicou ~ue a respeito
do não cumprimento do art. 8? das Dispo-

·siç(íes Transitórias da Constituição, jáhavia,
como Presidente desteÓrgáo Técnico,con
vocado o Ministro' das Comunicações que,
alegando diversos motivos, entre eles o de

·saúde, aqui não compareceu; qtie seria opor
tuna a convocaçãó do atual Ministro da Infra

:Estrutura e que se convidasse '0 Secretário
'de Comunicação para que aqui éompareces
se. O Senhor Presidente argumentou que é

dever da Comissão assim proceder. O Senhor
Mário Lima, pelá,ordem, concordou como
Deputado Carlos Alberto Caó e disse que
osprlncipais descumpridores deste preceito',
.constitucioanlsempre, foramo Mninistério
das. Comunicações e o.das Minas e Energia.
O.SenhorPresidente lembrou que até quarta
feira todas as Medidas Provisórias devem ser
votadas e a disponibilidade de tempo diminui
cada vez mais. O Senhor Célio de Castro
sug.eriu.que se formalizasse a convocação do

· ,Ministro e esclareceu que a sua vinda é obri
gatpria e a do Secretário das Comunicações,
.não. O Senhor,Presidente perguntou ao Ple
nário qual a melhor data. O Senhor Mário
Lima sugeriu que fosse após a Semana Santa.
O Presidente concordou e passou a palavra
ao Senhor Paulo Paim para que lesse a pro
posta sabre Aviso.Prévio Proporcional. Após
a leitura da proposta e da justificativa, o Se
nhor Paulo Paim.s!1geriua abe.rtura de prazo
para' a entrega,de e;mendas e que esta pro
post,a deveria ser, aprovada em caráter de' UT-

·;gêllcia. O Senho~ Presidente consultou o Ple
,n~posobre indicar 9 SçJ!.hor Deputado José
.da.Conceição,com.o Relator. O Senhor José'
.~a ',Conceição pec;liu a palavra para dizer que
não gostaria de ser o relator e indicava o
Deputado Paulo Paim. No seu entender,co
mo a proposta é da Comissão, o Deputado
Paulo .Paimpoge reJatá-la. O Senhor Célio
,de Castro concordóu 'com o Senhor José da
,C;onceição, b ,Senhor Cailós Alberto Caó
açhou que ,cqm9 ?,Deputado Paulo Paim foi
.o.idealizado! da' proposta, não seria conve
niente colqcá-Io, ~ll).oRelator, estana ferin
,do ,o Regimento e concordou com o Presi- ,
.dente, em 'que o'Senhor José da Conceição
fosse o Relator. O Senhor Paulo Paim disse

..que. trata~ll-se. apenas de uma'proposta. de
ProJc::to ,r, ~q~e i).~o .feriria em nada o Regi
lIlento Interno. O Senhor Eraldo Trindade
i:lsciareç~ú ~q'u~ .·a~ proposta teve. origem n~
DIAP e ~ugeriu ql;1e a mesma fosse .votada

;~mo sendo da Comissão e o Deputado Paulo
Pàim fosse indicádó o Relator. O Senhor Car
los Alberto CaÓ apoiou esta idéia., O Senhor
Presidente ài:61heu a sugestão e colocou em

·votação a proposta que foÍ aprovada unani
memente. O ~enhor Carlos Alberto Caó pela
ordem, sugenu uma reunião extraordinária
píua s?~ado ?u.doriringo, já que os Depu-

·tados mam .ficar· em Brasília para votar as
Medidas Provisórias, e que fosse fixa,ddprazo
para a entrega de emendas até ,hoje às'
,18:00hs..0 Senhor Presidente cónÇordou e
marcou umitreunião extraordinária".para .
amanhã, 7/4, às 10:00hs. Antes de encerrar,

.o Senhor Presidente lembrou a importância
de se começar a reunião no horário marcado
e que continua pendente o assunto sobre Per
das Salariais, mas crê que até amanhã se pos~

sa ter uma decisão sobre este assunto. Nada
mais havendo a tratar, às 'nove horas e trinta
·minutos, o Senhor Presidente deu por encer
.rada a presente reunião e, para 'constar, eu
~osé Roberto Nasser Silva, law.ei.a presente
~.t~<!~e~ depois de lida' e aprovada, será as
sinada peÍoSenhor PreSidérite. ;,.. Deputado
Amaury Müller, Presidente.
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3' Reunião Ordinária

Aos dezoito dias do mês de abril do ano
de mil e novecentos e noventa, às onze horas
e quarenta e cinco minutos, em sua Sala n9
11, do Anexo 11, reuniu-se esta Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço PÚ
blico, sob a presidência do Senhor Deputado
Amaury Müller, Presidente, presentes os se
guintes Senhores Deputados: Carlos Alberto
Caó, José da Conceição, Eurico Ribeiro, Má
rio Lima, Mauro Sampaio, Tidei de Lima,
Eraldo Trindade, José Lins, José Mendonça
Bezerra, Luiz Marques, Célio de Castro, Ge
raldo CampQs, Osvaldo Sobrinho, Edmilson
Valentim, Augusto Carvalho, Aristides Cu
nha, Nelton Friedrich, Lysâneas Maciel,
Mendes Botelho e Irma Passoni. Havendo
número regimental e aprovadas as Atas dos
dias 28/3, 314, 6/4, 7/4 e 9/4, o Senhor Presi
dente deu início à presente reunião lendo o
Aviso n950/90. de 12A.90, do M.inistério da
Infra-Estrutura onde o Senhor Ministro, Dr.
Ozires Silva, comunicou sua imposs~bilidade _
de comparecer no dia 17/4 neste Órgão Téc
nico e sugeriu a data de-15/5. o Senhor Presi
dente colocou em discussão o assunto e fize
ram uso da palavra os Senhores Deputados:
Carlos Alberto Caó, para, a princípio, sugerir
o dia 3/5 e, posteriormente, concordar com
o dia 15/5; Osvaldo Sobrinho, para dizer que
o importante era a presença do Ministro para
prestar esclarecimentos e não uma data para
sua vinda; e, Edmilson Valentim que lem
brou que, na presidência da Petrobrás, o Mi
nistro Ozires Silva readmitiu os funcionários,
em cumprimento à Constituição. Colocada
em votação, ficou definida a data de 15/5.
A seguir o Senhor Presidente colocou em dis
cussão o relatório do Deputado Costa Fer
reira sobre a Proposta de Reposição das Per
das Salariais. Falaram os Deputados: Augus
to Carvalho que questionou o percentual en
contrado pelo Relator, mas disse preferir fa
zer suas considerações finais na sua presença;
José da Conceição que leu partes do relató
rio, defendeu algumas colocações feitas pelo
Deputado Costa Ferreira e sugeriu que o tex
to fosse recuperado; Carlos Alberto Caó que
disse que a Comissão precisa estabelecer me
canismos de reposição automática para o sa
lário mínimo e que o mesmo não pode ficar
à mercê das Medidas Provisórias do Gover
no; Edmilson Valentim que acrescentou às
perdas, o expurgo da inflação de março; Ly
sâneas Maciel que discordou totalmente do
relatório apresentado; e, Geraldo Campos
que solicitou VISTA do relatório para estu
dá-lo e apresentar um outro mais completo.
O Senhor Presidente encerrou a .ç1iscussão
e marcou para a próxima reunião a exposição
dos relatórios dos Deputados Costa Ferreira
e Geraldo Campos para que a melhor pro
posta seja aprovada. Dando prosseguimento,
o Senhor Presidente -informou ao Plenário
que a Comissão está, no momento, com apro
ximadamente 170 (cento e setenta) Projetos
para serem discutidos e votados e solicitou
a máxima cooperação dos nobres parlamen
tares. Passou, então, à pauta: l-Projeto de
.I-ei 3.531/89 (Mensagem n9497/89), que "dis-

põe sobre a criação da Carreira de Delegado
de Polícia Federal, sobre a remuneração dos
cargos da Carreira Policial Federal e dá ou
tras providências". Relator: Deputado Luiz
Marques. Parecer: Pela Aprovação, nos ter
mos das emendas enumeradas de 1 a 9 adota
das pela Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação. Em votação, foi Aprovado
Unanimemente, nos termos do parecer do
Relator. 2-Projeto de Lei n93.6(}7/89 (Mensa
gem n" 498/89), do Poder Executivo que "Dis
põe sobre a criação da Carreira de Delegado
de Polícia do Distrito Federal, sobre a remu
neração dos- cargos da Carreira Policial Civil
do Distrito Federal e dá outras providên
cias". Relator: Deputado Luiz Marques. Pa
recer: Pela Aprovação, nos termos das emen
das enumerads de 1a 10 adotadas pela Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação.
Em votação, foi Aprovado Unanimemente,
nos termos do parecer do Relator. 3-Projeto
de Lei n" 1.182/89, do Senhor Carlos Cardi
nal, que "Dá nova redação ao § 19do artigo
59 da Consolidação das Leis do Trabalho".
Relator: Deputado Osvaldo Sobrinho. Pare
cer: Pela Aprovação. Em discussão o Senhor
Edmilson Valentim questionou se o Projeto
não estaria versando assunto já cop.sagrado
na Constituição. O Senhor Osvaldo Sobrinho
disse que, no seu entender, o Projeto reforça
o texto constitucional. Em votação, foi Apro
vado Unanimemente, nos termos do parecer
do Relator. 4-Projeto de Lei n" 1.207/88, do
Senhor Adhemar de Barros Filho, que "Al
tera a redação do parágrafo único do art.
513 da Consolidação das Leis do Trabalho".
Relator: Deputado Osvaldo Sobrinho. Pare
cer: Pela Aprovação. Em votação, foi Apro
vado Unanimemente, nos termos do parecer
do Relator. 5-Projeto de Lei n9 2.911/89; do
Senhor Qastone Righi, que "Regulamenta
o exercício da profissão de corretor de café".
do Sobrinho. Parecer: Pela Aprovação. Em
votação, foi Aprovado Unanimemente, nos
termos do parecer do Relator. 6-Projeto de
Lei n" 3.344/89, da Senhora Rita Camata,
que "Dispõe sobre a concessão de adiCional
de iusalubridade aos trabalhadores que
atuem no combate à raiva dos animais herbí
voros". Relator: Deputado Osvaldo Sobri·
nhQ. Parecer: Pela Aprovação. Em votação,
foi Aprovado Unanimemente, nos te11Í1os do
parecer do Relator. 7-Projeto de Lei n"
8.576/86, do Senado Federal, que "Acres
centa parágrafo ao artigo 39e revoga o artigo _
49daLein96.994, de 25 de maio de 1982".Re
lator: Deputado Osvaldo Sobrinho. Parecer:
Pela Aprovação. Em votação, foi Aprovado
Unanimemente, nos termos do parecer do
Relator. 8-Projeto de Lei n" 8.586/86, do Se
nado Federal, que "Estende às pessoas jurídi
cas sem fins lucrativos o disposto no art. 39
da Lei n" 6.321, de 14 de abril de 1976".
Relator: Deputado,Osvaldo Sobrinho. Pare
cer: Pela' Aprovação. Em votação, foi Apro
vado Unanimemente, nos termos do parecer'
do Relator. 9-Projeto de Lei n98.599/86, do
Senado Federal, que \'Altera a: redação do'
artigo 62 da Consolidação das Leis do Traba
lho". Relator; Deputado Osvaldo Sobrinho.

Parecer: Pela Aprovação. Em discussão, os
Deputados Carlos Alberto Caó e José da
Conceição pediram a leitura do artigo 62 da
Consolidação das Leis do Trabalho. O Se
nhor Presidente fez a leitura. O Senhor Car
los Alberto Caó considerou um risco a apro
vação do Projeto e sugeriu que o relator rea
valiasse o seu parecer. O Senhor Osvaldo
Sobrinho pediu a retirada do Projeto. O Se
nhor Carlos Alberto Caó congratulou-se com
o Relator. Nada mais havendo' a tratar, às
treze horas e trinta e cinco minutos, 'o Senhor
Presidente encerrou a presente reunião e, pa
ra constar, eu, José Roberto Nasser Silva,
Secretário, lavrei a presente Ata que, depois
de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente. - Deputado Amaury Müller,
Presidente.

3' Reunião Extraordinária

Aos sete dias do mês de abril do ano de
mil novecentos e noventa, às doze horas e
trinta minutos, em sua sala n9 11, do Anexo
11, reuniu-se a Comissão de Trabalho, de Ad
ministração e Serviço Público, sob a presi
dência do Senhor Deputado Amaury Müller,
Presidente, presentes os seguintes Senhores
Deputados: Carlos Alberto Caó, José da
Conceição, Mário Lima, Tidei de Lima, Cos
ta Ferreira, Eraldo Trindade, José Mendonça
Bezerra, Luiz Marques, Célio de Castro, Ge
raldo Campos, Paulo Paim, Augusto Carva
lho, Aristides Cunha, Nilson Gibson, My
riam Portella, Vilson Souza, Floriceno Pai
xão, Irma Passoni e Lídice da Mata. Havendo
número regimental e dispensada a leitura das
Atas anteriores, o Senhor Presidente deu iní
cio à reunião abrindo uma discussão a respei
to do documento recebido do Conselho Esta
dual da Condição Humana, onde é 'denun
ciado que a Fazenda Java em Boa Esperança
do Sul, no Estado de São Paulo, está exigindo
teste de gravidez nas operárias. O Senhor
José da Conceição fez uso da palavra para
sugerir que a Comissão solicite à Secretaria

.de Segurança Pública de São Paulo a verifi
cação destes fatos e que representantes da
Comissão falem com o Ministro da Justiça.
O Senhor Presidente sugeriu qllt além da
,verificação dos fatos, fossem tomadas provi
,dências e que o Ministro Antonio Rogério
-Magri fosse consultado sobre as denúncias
apresentadas. O Deputado Eraldo Trindade
apoiou a sugestão do Senhor José daConcei
ção e acrescentou que é necessário que se
crie uma lei para punir as empresas que agem
dessa forma. O Senhor Carlos Alberto Caó,
pela ordem, comunicou que foi informado
de que lideranças sindicais estão sendo impe
didas de entrarem na Casa. Solicitou que U)ll

Deputado fosse com ele para resolver o pro
blema. O Senhor Presidente solicitou ao De
putado José da Conceição que o ácompanha's
se. A seguir o SenhorPresidente leu o docu~·

mento apresentado pelo Deputado Jones
Santos Neves com o seguinte teor: "Excelen
tíssimo Senhor Deputado Amaury Müller,
DD. Presidente da Comissão de Trabalho.
Cumprindo determinação regimental, comu-
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nico a V. Ex' que me ausentarei do País no
período de 2/4/90 a 10/4/90, quando estarei
representando a Confederação Nacional das
Indústrias - CNI, e a organização Interna
cional dos Empregados - OIE, na 111 Reu
nion de Presidentes de Organizaciones Em
presariales Iberoamericanas, a realizar-se na
cidade do México. Diante do exposto solicito
devido registro, justificando minha ausência
dos trabalhos desta Comissão no referido pe
ríodo. N. Termos P. E. Deferimento. Brasí-,
lia, 27 de março de 1990.Jones Santos Neves,
Deputado Federal". Prosseguindo, o Senhor
Presidente comunicou que recebeu a visita
do Líder Sindical, no Rio Grande do Sul,
Sr. Cláudio Piovesan que o informou acerca
do não-pagamento dos salários de março aos
servidores públicos. O Senhor Presidente
considerou que nada justificava o atraso no
pagamento dos servidores, uma vez que o
Governo detém a maior parte do meio circu
lante. O Senhor Pauloi>aim acrescentou que
nem aposentados, nem pensionistas estão re
cebendo em dia. O Senhor Presidente disse
que não gostaria de cometer injustiça contra
os empresários. O Senhor José Mendonça
esclareceu que a dificuldade dos empresários
em pagar seus empregados se deve à falta
de numerário nos bancos. Acrescentou que·
a Comissão deve levar esta preocupação à
Ministra da Economia através de convocação
ou por int~médiode um grupo de membros
que iria a seu gabinete. O Senhor Presidente
esclareceu que a Ministra é uma pessoa muito
ocupada e que a ida de um grupo de parla-'
mentares deste Órgão Técnico a seu gabine
te, fosse mais adequada; mas antes manda
ríamos uma comunicação à Ministra, talvez
um telex. O Senhor José Mendonça sugeriu
que a ida ao Ministério fosse efetivada com
documentos para que fossem entregues à Mi
nistra. O Senhor Mário Lima pediu a palavra
para dizer que em se' tratando de empresa
estatal, s6 o trabalhador é punido, nunca se
pune o "Chefão". Sugeriu que a Comissão
convidasse os Deputados Renan Calheiros e
Ricardo Fiúza para mostrar-lhes que a Cons
tituição não está sendo cumprida no que se
refere ao art. 89 das Disposições Transit6rias.
O Senhor Presidente concordou e sugeriu a
inclusão do Deputado Ibsen Pinheiro para,
juntos com o Ministro Ozires Silva, debate
rem com os trabalhadores aqui'na Comissão.
O Senhor Mário Lima apoiou a sugestão.
Continuando, o Senhor Presidente passou a
palavra ao SenhorDeputado Paulo Paim para
que fosse lido o relat6rio à proposta de Proje
to da Comissão sobre aviso prévio prcipor
cionaI. O Senhor Paulo Paim, antes de ler
o Relat6rio, solicitou que constasse em Ata
que, na sua elaboração, ele contou com a
contribuição dada pela assessoria do Dr. José
Pinto. Logo ap6s, fez algumas considerações'
a respeito das emendas apresentadas, leu o
Projeto e no parecer recomendou sua aprova
ção. Aberta a discussão pelo Senhor Presi
dente, o Deputado Floriceno Paixão sugeriu
que fosse dado caráter de urgência ao Proje
to. O SenhorPresidente esclareceu que existe
amparo legal para o requerimento de urgên-

cia, através do art. 153, inciso 111 do Regi
mento Interno. O Senhor Aristides Cunha
sugeriu' que apenas se discutisse a proposta
e que a votação ficasse para a pr6xima reu
nião. O Senhor Paulo Paim lembrou que há
pouco tempo disponível e que a votação ime
diata terá um valor político muito grande,
inibindo demissões. O Senhor EraldQ Trin
dade reforçou este pensamento e pediu a vo
tação imediata. O Senhor Floriceno Paixão
lembrou que as formalidades administrativas
demandam um certo tempo para a tramita
ção. O Senhor Presidente concordou e calcu
la que o Projeto, sendo aprovado hoje, leva
rá, pelo menos, uns quinze dias para chegar
ao plenário, depois de passar pela Comissão
de Justiça. O Senhor Aristides Cunha consi
derou melhor se votar a Proposta numa opor
tunidade. O Senhor José da Conceição para
benizou o Deputado Paulo Paim pelo Rela
t6rio e sugeriu a votação da proposta imedia
tamente. O Senhor José Mendonça ponderou
que os empregadores deveriam ser ouvidos
também. O Senhor José da Conceição lem
brou que no dia anterior votou-se em Plená
rio lei que permite ao empregador demitir
seus empregados. O Senhor Eraldo Trindade
solicitou a votação da proposta. O Senhor
Presidente encerrou a discussão e passou à
votação. A Proposta foi aprovada unanime
mente. Emseguida, o Senhor Presidente fa
lou a respeito das Propostasde reposição das
s senhores Carlos Alberto Ca6 e Augusto
Carvalho e designou o Senhor Costa Ferreira
como Relator da matéria e sugeriu ao Depu
tado que ele consultasse o Dieese para saber
qual o percentual exato da perda, uma vez
que na Proposta do Deputado Carlos Alberto
Ca6 tem um valor e na do Deputado Augusto
Carvalho tem outro. O Senhor Carlos Alber
to Ca6, pela ordem, alertou ao Presidente
que os Projetos estão em tramitação na Casa
e não teria sentido indicar um Relator. O
Senhor Presidente esclareceu que a indicação
do Relator não era para os Projetos em trami
tação mas para as propostas apresentadas pe
los Deputados. O Senhor Carlos Alberto Ca6
sugeriu, então, que os Projetos fossem evoca
dos pela Comissão e o Relator das Propostas
apresentasse um Substitutivo englobando to
da a matéria e, o Projeto final, ficasse como
sendo da Comissão. Segeriu, também, que
fosse aberto prazo para entrega de emendas.
O Senhor Presidente, declarou aberto o pra
zo. Dando prosseguimento, o Senhor Presi
dente submeteu ao Plenário a Proposta d.e
convocação do Ministro da Infra-Estrutura,
Dr. Ozires Silva. O Senhor Eraldo Trindade
sugeriu a 4' feira, dia 18/04. O Senhor Presi
dente esclareceu que 4' feira é.um dia muito
concorrido. O Seqhor Mário Lima sugeriu
3' feira, dia 17/04. O Senhor Presidente con
cordou e encaminhará ofício de convocação
ao Ministro Ozires Silva. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a
presença dos Senhores Parlamentares e mar
cou uma reuniã!J para amanhã dia 08/04, às
10,00 horas. No caso de não haver quorum,
ficará transferida para 2' dia 09/04 no mesmo
horário e, às 14,15 horas deu por encerrada

a presente reunião e, para constar, eu, José
Roberto Nasser Silva, Secretário, lavrei a
presente Ata que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente. - De
putado AmaUl:Y Müller, Presidente.

4' Reunião Extraordinária

Aos nove dias do mês de abril do ano de
mil novecentos e noventa, às doze horas e
cinco minutos, em sua sala n" lI, do Anexo
lI, reuniu-se .esta Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, sob a presi
dência do Senhor Deputado Amaury Müller,
Presidente, presentes os seguintes Senhores
Deputados: Carlos Alberto Ca6, José da
Conceição, Eurico Ribeiro, José Tavares,
Mário Lima, Tidei de Lima, Costa Ferreira,
Eraldo Trindade, Luiz Marques, Francisco
Küster, Geraldo Campos, Paulo Paim, Au
gusto Carvalho, Aristides Cunha, Francisco
Amaral, Myriam Portella. Vilson Souza, Flá
vio Rocha e Mendes Botelho. Havendo nú
mero regimental e dispensada a leitura das
Atas anteriores, o Senhor Presidente deu iní
cio à reunião comunicando que foram enca
minpados ofícios ao Ministro da Justiça e ao
Secretário de Segurança Pública de São Paulo
a respeito das denúncias sobre exigência de
esterilização em operárias na Fazenda Java
em Boa Esperança do Sul; comunicou, tam
bém, que setores da Casa estariam questio
nando os horários de reunião da Comissão,
mas como as mesmas ocorrem nos interreg
nos das Sessões do Plenário, não há nada
de ilegal. A seguir o Senhor Presidente infor
mou que a data para a vinda do Ministro
da Infra-Estrutura a este Órgão Técnico será
mesmo no dia 17/04, terça-feira, e passou a
palavra ao Senhor Costa Ferreira. O Depu
tado explicou que não teve tempo de preparar
o relat6rio sobre a Proposta de "Reposição
Salarial" e leu a única emenda apresentada,
de autoria do Deputado Carlos Alberto Ca6.
O Senhor Presidente informou que manteve
contatos com o Dieese a respeito do valor
exato do índice das perdas salariais e. passou
a palavra ao Senhor José Tavares. O Depu
tado fez algumas considerações à Proposta
da Comissão e à emenda do Deputado Carlos
Alberto Ca6. O Senhor Presidente esclareceu
que os Projetos dos Deputados Carlos Alber-'
to Caó e Augusto Carvalho, deverão ser·
transformados num s6 e de autoria da Comis
são. O Senhor José da Conceição pediu a
palavra para dizer que a Comissão tem impor
tância fundamental na defesa da classe traba
lhadora brasileira, e, para oferecer, ao rela-,
tor, dados que mostram que o salário mínimo
é o mais baixo dos últimos anos. O Senhor,
Presidente agradeceu os subsídios apresen
tados pelo Senhor José da Conceição e pediu
a colaboração do Deputado Costa Ferreira
no sentido de apresentar o relat6rio final para
apreciação e votação na reunião seguinte. O
Senhor Costa Ferreira disse que se empe
nharia para concluiro relatório o mais rápido
possível e de forma a garantir ao trabalhador
uma reposição salarial justa. Nada mais ha
vendo a tratar, às doze horas e quarenta mi-
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Dutos, o Senhor Presidente deu por encetrada
a presente reunião e, para constar, eu, José
Roberto Nasser Silva, Secretário, lavrei a
presente Ata que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente. - De
putado Amaury Müller, Presidente.

4' Reunião Ordinária

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do
ano de mil novecentos e noventa, às onze
horas e trinta e cinco minutos em sua sala
n" 11, do Anexo Il, reuniu-se esta Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Pú
blico, sob a presidência do Senhor Deputado
Amaury MjLLER; Presidente, presentes os
seguintes Senhores Deputados: Carlos Al
berto Caó, José da Conceição, Haroldo Sa
bóia, Mário Lima, Mauro Sampaio, Costa
Ferreira, José Mendonça Bezerra, Luiz Mar
ques, Célio de Castro, Geraldo Campos, Ar
tenir Werner, José Luiz de Sá, Paulo Paim,
Domingos Leonelli, Edmilson Valentim, Au
gusto Carvalho, Aristides Cunha e Osmar
Leitão. Havendo número regimental e apro
vada a Ata da reunião anterior o senhor Presi
dente deu início à reunião passando a palavra
ao Deputado Geraldo Campos para a leitura
do seu substitutivo. Finda a leitura, passou-se
à discussão. Fizeram uso da palavra os Senho~
res: Paulo Paim que questionou a não inclu
são da inflação de março de 1990 no Substitu
tivo; Edmilson Valentim que declinou a res
peito do artigo 2" que, no seu entender, se
mantido, significaria perda no poder aquisi
tivo; Augusto Carvalho que comentou que
sua intenção, quando da elaboração de seu
Projeto, era a de garantir aos trabalhadores
o percentual perdido com o Plano Verão;
Domingos Leonelli que ressaltou que cabe
à Comissão assegurar a manutenção do poder
quisitivo do salário-mínimo conseguida pelo
Congresso em julho de 1989; José da Concei
ção e Carlos Alberto Ca6 que sugeriram a
inclusão, no artigo 2" do substitutivo do De
putado Geraldo Campos, do índice de
25,68% como correção da defasagem resul
tante da Lei n" 7.730, de 31/01/89. Encerrada
a discussão, o Senhor Presidente colocou em
votação o Substitutivo, com a modificação
no artigo 29, Foi Aprovado unanimemente.
A seguir o Senhor Presidente concedeu a pa
lavra ao Deputado Augusto Carvalho que leu
uma matéria publicada no jornal Folha de
S. Paulo a qual denunciava que a Câmara
dos Deputados contrataria 600 (seiscentas)
pessoas, sem concurso público, para a área
de limpeza. O Deputado esclareceu que não
apoiava a matéria e sugeriu que a Comissão
solicitasse o estudo feito pela Casa para poder
opinar a respeito. O Senhor Edmilson Valen
tim propôs a criação de uma Subcomissão
Temporária com a finalidade de estudar o
assunto: locação de mão-de-obra. O Senhor
Aristides Cunha esclareceu que a"pressão
exercida, pelas empresas, que pres~am estes
serviços; é muito forte. O Senhor Paulo Paim
tambérn;não concordou com a matéria publi
cada e sugeriu o término definitivo dos con
tratos com essas empresas. O Senhor Presi
dente, então, prestou alguns esclarecimentos

sobre o estudo feito pela Câmara para essas
contratações e comunicou que iria à Presi
dência da Casa para saber qual o lucro real
dessas empresas. Em seguida o Senhor Presi
dente lembrou que 2 (dois) Projetos, de ex
trema importância para os trabalhadores, que
tratam sobre Regime Jurídico Único e Dire
trizes de Plano de Carreira, irão chegar à
Comissão, e sugeriu a criação de 2 (duas)
Subcomissões Temporárias para poder estu
dá-los com a máxima dedicação. Antes de
encerrar, o Senhor Presidente agradeceu a
colaboração dos Deputados Costa Ferreira,
Geraldo Campos, Augusto Carvalho e Carlos
ções na elaboração do Projeto da Comissão.
Nada mais havendo a tratar, às treze horas
e seis minutos, o Senhor Presidente deu por
encerrada a presente reunião e, para constar,
eu, José Roberto Nasser Silva, Secretário,
lavrei a presente Ata que, depois de lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente. - Deputado Amaury Müller - Presi
dente.

5' Reunião Ordinária

Aos nove dias do mês de maio do ano de
mil novecentos e noventa às dez horas e qua
renta e sete minutos, em sua sala n" 11 do
Anexo lI, reuniu-se esta Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público sob
a presidência do Senhor Deputado Amaufy
MülIer, Presidente, presentes os seguintes
Senhores Deputados: Carlos Alberto Ca6,
José da Conceição, Mário Lima, Costa Fer
reira, Eraldo Trindade, José Mendonça Be
zerra, Luiz Marques, Francisco Küster, Ge
raldo Campos, Paulo Paim, Edmildon Valen
tim, Augusto Carvalho, Aristides Cunha,
Nilson Gibson, Nelton Friedrich, Vilson Sou
za, Lysâneas Maciel, Floriceno Paixão e Irma
Passoni. Lida e aprovada a Ata da reunião
anterior o Senhor Presidente deu início à pre
sente reunião esclarecel}do que os Projetos
sobre Regime Jurídico Unico (RJU) e Dire
trizes e Planos de Carreira (DPC) chegarão
brevemente à Comissão e, logo que cheguem,
será instalada 1 (uma) Subcomissão sob a
coordenação do Deputado Augusto Carvalho
tendo como relatores os Senhores Geraldo
Campos (RIU) e Edmílson Valentim (DPC).
O Senhor. Presidente comunicou, também,
que a Deputada Irma Passoni se dispôs a dar
todo o assessoramento necessário principal
mente para o projeto sobre Regime Jurídico
Único. A seguir, o Senhor Presidente, por
deliberação da maioria do Plenário, passou
a apreciação e votação dos seguintes Proje
tos: 1) Projeto de Lei n" 3.681/89, do Supe
rior Tribunal de Justiça, que "dispõe sobre
a reestruturação da Justiça Federal de primei
ro grau e dá outras providências". Relator:
Deputado Amaury MülIer (avocado). Pare
cer: pela aprovação. Em votação, foi apro
vado unanimemente, nos termos do parecer
do Relator. 2) Projeto de Lei n" 3.277/89,
do Sr. Oswaldo Lima Filho, que "proíbe a
çessão e o uso gratuito de im6veis para resi
dência de servidores públicos e dá outras pro
vidências". Relator: Deputado Aristides Cu
nha. Parecer: pela aprovação. Em votação,

foi aprovado unanimemente, nos termos do
parecer do Relator. 3) Projeto de Lei n"
4.956/85, do Senado Federal, que "autoriza
a admissão, pela Caixa Econômica Federal,
dos empregados das sociedades de crédito
imobiliário e das instituições financeiras pri
vadas em situação de liquidação extrajudicial
decretada pelo Banco Central do Brasil. "Re
lator: Deputado Augusto Carvalho. Parecer:
pelo arquivamento, por prejudicialidade. Em
votação, foi aprovado unanimemente o pare
cer do Relator. 4) Projeto de Lei n"
1.871/89, do Sr. Luiz Gushiken, que "revoga
o art. 508 da Consolidação das Leis do Traba
lho". Relator: Deputado Augusto Carvalho.
Parecer: pela aprovação. Em votação, foi
aprovado unanimemente, nos termos do pa
recer do Relator. Dando prosseguimento, o
Senhor Presidente propôs ao Plenário que
fosse aberta uma discussão com os represen
tantes dos servidores públicos a respeito do
trabalho por eles elaborados sobre os Proje
tos de Regime Jurídico Único e Diretrizes
e Planos de Carreira. Aberta a discussão fize
ram uso da palavra os Senhores Edmilson
Valentim e Francisco Küster para sugerirem
que os representantes dos servidores fizessem
uma exposição detalhada do trabalho elabo
rado. Os servidores prestaram esclarecimen
tos enfatizando os seguintes pontos: relação
de trabalho, relações sindicais, remuneração
e irredutibilidade de vencimentos, FGTS e
enquadramento. Encerrando suas coloca
ções; sugeriram que a diferença entre o me
nor e o maior salário fosse de 20 vezes e
não de 40, como ocorre atualmente. Conti
nuando, fizeram uso da palavra os Senhores:
José da Conceição, que demonstrou preocu
pação com relação à conciliação entre a ga
rantia no emprego e o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço; Geraldo Campos que
argumentou a respeito de um regime jurídico
único baseado não na Lei n" 1.711, com 38
anos de existência, mas num estatuto moder
no, mais flexível, que englobe a recente con
quista dos servidores públicos, a sindicaliza
ção; Mário Lima que argumentou que o servi
dor público de carreira é trabalhador assíduo,
e que a Comissão precisa alertar o Governo
para o fato de que o funcionário público não
é culpado por todos os problemas do País.
Encerrada a discussão, o Senhor Presidente
comunicou que, em contato com a Comissão
de Finanças e Tributação, foi informado de
que o Projeto de Lei n" 4.059/89, que trata
das Diretrizes de Plano de Carreira, não fez
parte da Ordem do Dia da Comissão porque
o Relator, Deputado Arnaldo Prieto, não o
devolveu com parecer. O Senhor Edmilson
Valentjm pediu. a palavra para perguntar
quais os Deputados que comporiam a Subco
missão. O Senhor Presidente esclareceu que,
s Líderes dos Partidos não compareceram a
este Órgão Técnico para designar os Depu
tados de suas bancadas, ele pr6prio faria a
indicação. O Senhor José da Conceição co
municou que não faz mais parte do PMDB
mas, enquanto não for substituído pelo parti
do, continuará atuando na Comissão em prol
dos trabalhadores. O Senhor Presidente disse
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que desconhecia este dado e que ainda espera
contar, por um bom tempo, com a colabo
ração do nobre Deputado. Antes de encerrar,
o Senhor Presidente esclareceu que o Projeto.
de autoria da Comissão sobre Garantia no

Emprego, recebeu o número 4.886/90 e que
já cumpriu as 5 sessões; solicitou a presença
dO~fParlamentares amanhã, às 10 horas. E,
na<1ll mais havendo a tratar, às treze horas
o Senhor Presidente encerrou a presente reu-

nião e, para constar, eu, José Roberto Nasser
Silva, Secretário, lavrei a presente Ata que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente. - Deputado Amaury
Müller, Presidente.
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Líder
AMARAL NETTO
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Líder

GASTONE RIGHI

Vice-Líderes
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Líder
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Líder
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Vice-Líderes

Benedita da Silva
Eduardo Jorge

PARTIDO DEMOCRÁTICO CRISTÃO
-PDC-

PARTIDO SOCIALISTA CRISTÃO
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Líder
FRANCISCO ROLIM

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
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Líder
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Líder
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José Maria Eymael
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Líder
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Líder
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Líder
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Líder
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Líder
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Líder
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Lysâneas Maciel - PDT

PDC
Leomar Quintanilha

PSB
Uldurico Pinto

Titulares
PMDB

Airton Sandoval
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Bonifácio de Andrada - PDS



I\gassiz Almeida
Arnaldo Moraes
Carlos Vinagre
Harlan Gadelha
Hélio Manhães
João Natal
Lélio Souza
José Dutra
Leopoldo Souza

Titulares

PMDB

Mendes Ribeiro
Michel Temer
Nelson Jobim
Nilson Gibson
Osvaldo Macedo
Renato Vianna
Theodoro Mendes

Wagner Lago

Aldo Arantes

Roberto Freire

PSB

PCdoB

PCB

PFL
Elié::er Moreira José Thomaz Nonô Suplentes
Evaldo Gonçalves Mário Assad
Horácio Ferraz Messias Góis PMDB
Jairo Carneiro Ney Lopes Antônio de Jesus José Mendonça de Moraes
José Moura Pa.es Ladin Antônio Mariz Jovanni Masini

Fernando Velasco Lélio Souza
Genebaldo Correia Samir Achôa
Ibsen Pinheiro Ubiratan Aguiar

PSDB Ivo Cersásimo 3 Vagas
Arnaldo Martins Moema São Thiago José Melo
José Guedes Plínio Martins PFL
Jutahy Júnior Sigmaringa Seixas Agripino de Oliveira Lima Jesualdo Cavalcanti

Aloysio Chaves Jesus Tajra
Eraldo Tinoco Oscar Corrêa

PDT Etevaldo Nogueira Sarney Filho

Bete Azize Sílvio Abreu Francisco Benjamin Stélio Dias

Gonzaga Patriota PSDB
Aécio Neves Jorge Uequed
Caio Pompeu Ros.ário Côngro Neto

PDS
Egídio Ferreira Lima Vicente Bogo

Bonifácio de Andrada Ibrahin Abi-Ackel PDT

Gerson Peres
Brandão Monteiro
Jorge Hage

Lysâneas Maciel

PDS
PRN Adylson Motta José Luiz Maia

Dionísio Hage Nelson Sabrá Jorge Arbage
PRN

Roberto Vital Rubem Medina

PTB PTB

Benedicto Monteiro Rodrigues Palma Gastone Righi Roberto Jefferson
PL

PL Adolfo Oliveira Chagas Neto

Ismael Wanderley Marcos Formiga PT
Plínio Arruda Sampaio I Vaga

PDC
Francisco Coelho Roberto Balestra

PT PSB

José Genoíno Tarsó Genro 1 vaga
PCdoB

Haroldo Lima
PCB

PDC Fernando Santana

Joaquim Haickel José Maria Eymael
Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Ramais: 6920 - 6924



COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR, MEIO
AMBIENTE E MINORIAS

PST
João Cunha

Presidente: Adolfo Oliveira - PL
Vice-Presidentes: Raimundo Bezerra - PL

Geraldo Alckmin Filho - PSDB
Eunice Michiles - PFL

PCN
Edivaldo Holanda

SEM PARTIDO
Titulares

PMDB
Antero de Barros

Bosco França
Cid Carvalho
Hélio Duque
Ibsen Pinheiro
Jorge Leite

Maria Lúcia
Raimundo Bezerra
Roberto Rollemberg
Samir Achôa
Waldir Pugliesi

Suplentes
PMDB

Fernando Cunha
Hélio Manhães
Ivo Lech
José Freire

Raimundo Rezende
Santinho furtado
Wagner Lago
3 Vagas

Alércio Dias
Eunice Michiles
Júlio Campos
Sarney Filho

PFL
Simão Sessim
ViCtor Trovão

PFL
João Machado Rollemberg
Jofran Frejat
Orlando Pacheco

PSDB
Artur da Távola
Elias Murad

Ronaro Corrêa
Ricardo Fiúza
Sadie Hauache

Paulo Silva

COMISSÃO DE
DEFESA NACIONAL

Presidente: Osmar Leitão - PFL
Vice-Presidentes: Furtado Leite - PFL

Sotero 'Cunha - PDC
Lúcia Vânia - PMDB

Cunha Bueno

PTB

Gerson Peres

Raquel Cândido

PL

PT

PSD

PDC

SEM PARTIDO

PRN

PDS

Artur Lima Cavalcanti
PDT

Secretário: Jarbas Leal VIana
Ramais: 6930 - 6931

César Cals Neto

Benedita da Silva

Jairo Azi

José Carlos Coutinho

Fausto Rocha

1 ~aga

PSDB
Fábio Feldmann Joaci Góes
Geraldo Alckmin Filho

PDT
Lúcia Braga Tadeu França

PDS
Carlos Yirgílio 1 vaga

PRN
Geraldo Bulhões

PTB
Roberto Torres

PL
Adolfo Oliveira

PT
Lurdinha Savignon

PDC
Miralào Gomes



Titulares
PMDB

PFL
Alércio Dias
Antônio Ueno
Dionísio Dal-Prá

Furtado Leite
Paes Landim
1 vaga

PFL
Anmbal Barcelos Orlando Bezerra
Enoc Vieira Osmar Leitão
Milton Barbosa Sadie Hauache

PSDB
Euclides Scalco Ziza Valadares

1 vaga

PDT
Paulo Ramos 1 vaga

PDS
Melo Reis 1 vaga

PRN
Mário de Oliveira

COMISSÃO DE ECOl'iOMIA,
INDUSTRIA E COMERCIO

Presidente: Marcelo Cordeiro - PMDB
Vice-Presidentes: Fernando Gasparian - PMDB

Ezio Ferreira - PFL
Luiz Salomão - PDT

Secretária: Marci Ferreira Lopes
Ramais: 6998 - 7001

Marcelo Cordeiro
Marcos Queiróz
Nestor Duarte
Osmundo Rebouças
Oswaldo Lima Filho
Ralph Biasi

Felipe Mendes

Geraldo Campos

Tarzan de Castro

PSDB

PDT

PDS

PL

PT

PDC

Amilcar Moreira
Fernando Gasparian
Francisco Carneiro
Genebaldo Correia
Lúcia Vânia
Luiz Roberto Pontes
Luiz Viana Neto

Titulares
PMDB

José Genoíno

Ottomar Pinto

Osvaldo Almeida

Daso Coimbra
PRN

PTB
João de Deus Antunes

Dirce Tutu Quadros

Carlos Alberto Caó

Carlos Virgílio

Milton Lima
Renato Bernardi
Ronaldo Carvalho
4 Vagas

PTB

Francisco Pinto
José Carlos Vasconcelos
Mattos Leão

Farabulini JÓIlior

PL
Rubem Branquinho

PT
Gumercindo Milhomem

PFL
Airton Cordeiro
Ézio Ferreira
Levy Dias
Luíz Eduardo

João Machado Rollemberg
José Teixeira
Stélio Dias

PSDB
PDC

Sotero Cunha
Dirce Tutu Quadros
Jayme Santana
José Costa

Ronaldo César Coelho
Saulo Coelho

PI,'B
Leonel Júlio PDT

Artur Lima Cavalcanti
"Luiz Salomão

Miro Teixeira

SEM PARTIDO

- Ger~ldo Fleming
Hélio Rosas

Suplentes
PMDB 8 Vagas

PDS
Cunha Bueno Felipe Mendes



PRN
Renato Johnsson

PTB
Fábio Raunheitti

PL
Afif Domingos

PT
Vladimir Palmeira

PDC
Ottomar Pinto

Rubem Medina

Milton Reis

Max Rosenmann

PSC
Aristides Cunha

Secretária: Ronaldo Alves da Silva
Ramais: 7024 - 7025

COMIssAo DE 'L!L!"U\\...·i~"'".hl'_Jl,

CULTURA E DESPO.R'fil))

Presidente: Carlos Sanl'Anna - PMDB
Vice-Presidentes: Antônio de Jesus - PMDB

Álvaro Valle - PL
Sérgio Brito - PDC

Titulares
PMDB

PSB
Raquel Capiberibe

PSC
Francisco Rolim

Suplentes
PMDB

Aluizio Campos
Expedito Machado
Irajá Rodrigues
Ivo Vanderlinde
João Carlos Bacelar
José Maranhão
Julio Costamilan

PFL
Benito Gama
Costa Ferreira
Francisco Dornelles
Iberê Ferreira

PSDB
Darci Deitos
José Carlos Grecco
José Serra

PDT
Bocayuva Cunha
César Maia

PDS
Adauto Pereira

PRN
Basílio Villani

PTB
Valmir Campelo

PL
José Geraldo

PT
João Paulo Pires

PDC
Ademir Andrade

Luis Viana Neto
Manoel Moreira
Paulo Zarzur
Roberto Brant
Rosa Prata
1 Vaga

Manoel Castro
Victor Fontona
1 vaga

Koyu Iha
Virgildásio de Senna

Sílvio Abreu

Gerson Peres

Nelson Sabrá

1 Vaga

Sérgio Werneck

António de Jesus
Bete Mendes
Bezerra de Meio
Carlos SanfAna

. Délio Braz
Fausto Fernandes

PFL
Agripino de Oliveira Lima
Átila Lira
Eraldo Tinoco
Jesualdo Cavalcanti

PSDB
Anna Maria Rattes
Artur da Távola

Jorge Hage

PDS
Aécio Borba

PRN
Geovani Borges

PilB

Sólon Borges dos Reis

PL
Álvaro Valle

~;j~iwit<.' Vilela
Paul') Almada
Paulo Sidnc'v
Ubiraían ,'\guiar
Vahcr Pen,,:ira

!. vaga

Jo;io 1\ lves
Jo';& ')ueirt)z
Sandra Cavalcanti

Cc'bl.l DOljrado
{-k'r!11e5 Z3n(:;~i



PT
Florestan Fernandes

PDC
Sérgio Brito

PCdoB
Lídice da Mata

COMISSÃO DE FINANÇAS

E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Francisco Dornelles - PLF
Vice-Presidentes: Arnaldo Prieto - PFL

José Carlos Grecco - PSDB
Fenando Bezerra Coelho - PMDB

Titulares

PMDB

PTR
Ismael Wanderley

PRP
Adhemar de Barros Filho

Del Bosco Amaral
Edivaldo Motta
Expedito.Mar;hado
Fernando Bezerra Coelho
Fernando Velasco
Flávio Palmier da Veiga
Irajá Rodrigues

João Carlos Bacelar
José Ulisses
Luiz Alberto Rodrigues
Luiz Soyer
Paulo Zarzur
Roberto Brant

PFL
Arnaldo Prieto Manoel Castro
Benito Gama Mussa Demes
Francisco Dornelles Oscar Corrêa

Suplentes Gilson Machado Rita Furtado

PMD13

Djenal Gonçalves ?enrique Eduardo Alves PSDB
Doreto Campanari Mária Lúcia Edmundo Galdino Rose de FreitasFrancisco Carneiro Rita Camata José Carlos Grecco Saulo QueirozHarlan Gadelha 4 Vagas José Serra

PFL
Airton Cordeiro EnocVieira
Alceni Guerra Ney Lopes PDT
Christóvam Chiaradia Victor Trovão César Maia Moysés Pimentel
Eliezer Moreira Chagas puarte

PSDB
Robson MarinhoOctávio Elísio

Plínio Martins Ziza Valadares
PDT PDSLúcio Alcântara Tadeu Frallça José Lourenço José Luiz Maia

PDS
Adylson Motta

Arnold Fioravante PRN
Basílio Villani Flávio Rocha

PRN
José Carlos MartinezArnaldo Faria de Sá

PTB
Fábio Raunheitti PTB

PL Féres Nader Paulo MincaroneRoberto Augusto
PT

paulo Delgado
PDC

PLJonival Lucas
PCdoB

Eduardo Bonfim
José Geraldo Sérgio WerneckPCN

Edivaldo Holanda

SEM PARTIDO PTAntero de Barros Luíz Gushiken

Secretária: Jussara Maria Goulllrt Brasil de Araújo
Ramais: 7010 I



PDC
Jonival Lucas

PSB

PFL
Alcides Lima
Christóvam Chiaradia
Etevaldo Nogueira
Humberto Souto

Jalles Fontoura
José Santana de Vasconcelos
Salatiel Carvalho

Sérgio Naya

PSDB

COMISSÃO DE MINAS
E ENERGIA

Presidente: Gabriel Guerreiro - PSDB
Vice-Presidentes: Mauro Campos - PSDB

Maurício Campos -.PL
Victor Faccioni - PDS

PL

Francisco Sales

Mauro Campos
Octávio Elisio

Raquel Cândido
PDT

SEM PARTIDO

Antônio Perosa
Gabriel Guerreiro

José Maurício

PDS
Victor Faccioni 1 vaga

PRN
José Gomes

PTB
Marluce Pinto

PL
Maurício Campos

PT
Virgílio Guimarães

PDC
Albérico Filho

PCdoB
1 vaga

PCB
Fernando Santana

PSD
César Cals Neto

Gandi Jamil

José Costa
Ronaldo Cezar Coelho

Paulo Ramos

Victor Faccioni

José da Conceiç~o

Manoel Ribeiro '
Nelson Jobim
6 Vagas

Gerson Marcondes
João Rezek
Murilo Leite
Prisco Viana
Vingt Rosado
1 Vaga

Hélio Costa

Paulo Roberto

José Teixeira
Sandra Cavalcanti
Simão Sessim
Waldeck Ornélas

José Elias

PT

PDC

PSB

Titulares
l.'MDB

PTB
Joaquim Sucena

PDS

Artur Lima Cavalcanti
Miro Teixeira

Suplentes

PMDB

PDT

Arnold Fioravante
PRN

Arnaldo Moraes
Asdrúbal Bentes
Fernando Gasparian
Firmo de Castro

Alysson Paulinelli
Aroldo de Oliveira
João Alves
José Mendonça Bezerra

PSDB

PFL

Vladimir Palmeira

Adroaldo Strek
Gabriel Guerreiro
Jayme Santana

Max Rosenmann

José Marial Eymael

1 Vaga
Secretária: Maria Linda Magalhães
Ramais: 6959 - 6960

Ademir Andrade
Aldides Saldanha
Álvaro Antônio
Carlos Benevides
Ed'uardo Moreira



Suplentes
PMDB

Aloysio Vasconcelos
Hilário Braun
José Carlos Sabóia
João Agripino
Leopoldo Bessone

PFL
Albérico Cordeiro
Antônio Ferreira
Cleonâncio Fonseca
Ézio Ferreira

PSDB
Antônio Carlos Mendes Thame
Arnaldo Martins

PDT
Bocayuva Cunha

PDS
Aécio de Borba

PRN
Geovani Borges

PTB
José Egreja

PL
. Assis Canuto

PT
José Genoíno

PDC
Gidel Dantas

PCB
Augusto Carvalho

PST
João Cunha

PLP
Ubiratan Spinelli

Luiz Alberto Rodrigues.
Marcos Lima
Mário tima
Maurício Fruet
2 Vagas

Júlio Campos
Luiz Marques
Rita Furtado

Celso Dourado
Jutahy Júnior

Luiz Salomão

Bonifácio de Andrada

PFL
Aloysio Chaves
Antônio Ueno
Cláudio Ávila
Enoc Vieira

PSDB
Aécio Neves
Egídio Ferreira Lima

PDT
Bacayuva Cunha

PDS
. Adylson Motta

PRN
Daso Coimbra

PTB
Carrel Benevides

PL
Jones Santos Neves

PT
Luiz Inácio Lula da Silva

Francisco Benjamin
Jesus Tajra
Leur Lomanto

Maria de Lourdes Abadia
Virgildásio de Senna

Roberto D'Avila

Francisco Diógenes

Márcia Kubitschek

João de Deus Antunes

Secretária: Maria Eunice Torres Vilas Boas
.Ramais: 6945 - 6946

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES

Presidente: Márcia Kubitschek - PRN
Vice-Presidentes: Daso Coimbra - PRN

Antonio Mariz - PMDB
Enoc Vieira - PFL

Titulares
PMDB

PDC
Eduardo Siqueira Campos

PSB
João Herrmann Neto

PCdoB
Eduardo Bonfim

SEM PARTIDO

Aluízio Campos
. Antônio Câmara
Antonio Mariz
Ernani Boldrin
Leopoldo B'essone
Mãrcos Lima

MelóFreire
Naphat~liAlyes de Souza
Osmir Lima
Paulo Macarini
Percival Muniz
Ulysses Guimarães

Suplentes
PMDB

Matheus Iensen
Maurício Nasser
Maurílio Ferreira Lima
Mauro Miranda

Michel Temer
Renato Bernardi
Walmor de Luca
4 V~gas



PDS

2 Vagas

PRN
Arnaldo Faria de Sá Fausto Rocha

PTEi
Joaquim Sucena RobeKto Jefferson

PL
José CaJ,"los Coutinho

PT
Benedita da Silva

PDC
Borges da Silveira

PSB
Abigail Feitosa

PCdoB
Haroldo Lima

PFL
Angelo Magalhães Paulo Pimentel
José Thomaz Nonô Salatiel Carvalho
José Tinoco Vinícius Cansanção
Luís Eduardo

PSDB
Euclides Scalco Moema São Thiago
Hermes Zaneti Sigmaringa Seixas

PDT
José Maurício Vivaldo Barbosa

PDS
AryValadão Cunha Bueno

PRN
Geraldo Bulhões Renato Johnsson

PTB
Solon Borges dos Reis Roberto Torres

PL
Rubem Branquinho

PT
VirgI1io Guimarães

PDC
Sotero Cunha

PSB
Domingos Leonelli

PCdoB
Manoel Dpmingos

PPB
Leonel Júlio

Secretária: Regina Beatriz Ribas Mariz
Ramais: 6992 - 6993 -.-:. 6994 - 6995

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMÍLIA

Presidente: Joaquim Sucena - PTB
Vice-Presidentes: Roberto Jefferson - PTB

Walmor de Luca - PMDB
Jorge Uequed - PSDB

PSDB
Carlos Mosconi
Elias Murad

PDT
F1oriceno P'aixão
Lúcio Alcântara

Jorge lJequed
Ruy Ncdel

Nelson Aguiar

Titulares

Alarico Abib
Djenal Gonçalves
Francisco A:.maral
Genésio Bernardin6
Ivo Lech
José Viana

Alceni Guerra
Cleonâncio;Fonseca
Érico Pegoraro
Jofran Frejat

PMDB

PFL

Manoel Viana
Messias Soares
Moisés Avelino
Raimundo Rezende
Rita Camata
Walmor de Luca

Orlando Pacheco
Paulo Marques
Pedro Canedo

Suplentes
PMDB

Bezerra de Melo
Carlos SanfAna
Célio de Castro
Eduardo Moreira

PFL
Alcides Lima
Annibal Barcellos
Eunice Michiles
Horácio Ferraz

PSDB
Antônio Carlos Mendes Thame
Geraldo Alckmin Filho .

PDT
Carlos Cardinal
.Lúcia Braga

Ivo Mainardi
Mauro Sampaio
Oswaldo Lima Filho
5 Vaga:,

José Lins
José Queiroz
Orlando Bezerra

Maria de LOllrdes Abadia
Nelson Sell';as

Márcio Braga



Edmilson Valentim
Secretária: Maria Inêz Lins
Ramais: 7018 - 7019 - 7021 - 7022

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PÚBLICO

Antônio Salim Curiati

Dionísio Hage

Ervin Bonkoski

José Luiz de Sá

Eduardo Jorge

Miraldo Gomes

Raquel Capiberibe

PDS

PRN

PTB

PL

PT

PDC

PSB

PCdoB

Mello Reis

Mário de Oliveira

Farabulini Júnior

PTB
Gastone Righi

PL
José Luiz de Sá

PT
Paulo Paim

PDC
Francisco Coelho

PCB
Augusto Carvalho

PSC
Aristides Cunha

Presidente: Amaury Müller - PDT
Vice-Presidentes: Carlos Alberto Ca6 - PDT

José da Conceição - PMDB
Eurico Ribeiro - PRN

Titulares
PMDB

Domingos Leonelli
Haroldo Sabtiia
José da Conceição
José Melo
José Tavares

PFL
Costa Ferreira
Eraldo Trindade
José Lins

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Célio de Castro

PDT
Amallry Müller

PDS
Osvaldo Bender

PRN
Eurico Ribeiro

Manoel Moreira
Mário Lima
Mauro Sampaio
Tidei de Lima
1 vaga

Luiz Marques
José Mendonça Bezerra
Ricardo Fiúza

Francisco Küster
Geraldo Campos

Carlos Alberto Ca6

Suplentes

PMDB
Carlos Vinagre Francisco Amaral
Luiz Roberto Pontes Os.mundo Rebouças
Jorge Gama Uldurico Pint.o
Nilson Gibson 3 Vagas

PFL
Arnaldo Prieto Maluly Neto
Evaldo Gonçalves Osmar Leitão
José Camargo 1 Vaga

PSDB
José Guedes Nelton Friedrich
Myriam Portella Vilson Souza

PDT
Floriceno Paixão Lisâneas Maciel

PDS
Darcy Pozza José Lourenço

PRN
Flávio Rocha

PTB
Mendes Botelho

PL
Jones Santos Neves

PT
Irma Passoni

PDG

Eduardo Siqueira Campos

PCB
Roberto Freire

PSC
Francisco Rolim

Secretario: José Roberto Nasser Silva

Ramais: 6986 - 6987 - 6988 - 6989 1004 - 7007



COMISSÃO DE VIAÇÃO,
TRANSPORTES,

DESENVOLVIMENTO URBANO
E INTERIOR

PCdoB
1 vaga

Suplentes

PMDB

Presidente: Jorge Arbage - PDS
Vice-Presidentes: Darcy Pozza - PDS

Chist6vam Chiaradia - PFL
Firmo de Castro - PMDB

Titulares
PMDB

Álvaro Antônio
Antonio Britto
Eliel Rodrigues
Flávio Palmier da Veiga
Iturival NaSCImento
José Ulisses

Moisés A~1ino_

Paulo Almada
Prisco Viana
Paulo Sidney
Vingt Rosado
I Vaga

Alexandre Puzyna
Asdrubal Bentes
Dalton Canabrava
Firmo de Castro
Jorge Gama
José Maranhão

Albéríco Cordeiro
Antônio Ferreira

. Etevaldo Nogueira
Furtado Leite

PFL

Júlio Costamilan
Manoel Ribeiro
Maurício Nasser
Mauro Miranda
Nilson Sguarezi
Nyder Barbosa

José Tinoco
Lael Varella
Waldeck Ornéllas

PFL
Jaçy Scanagatta
Jonas Pinheiro
José Santana de Vasconcelos
Levy Dias

PSDB
Antônio Perosa
Francisco Küster

PDT
Edésio Frias

PDS
José Luiz Maia

Mário Assad
Milton Barbosa
Mussa Demes

Mauro Campos
Ruy Nedel

Lúcio Alcântara

Telmo Kirst
PRN

Eurico Ribeiro Raul Belém

Composição

MEMBROS DO CONGRESSO

1 - COMISSÃO DE ESTUDOS TERRITO
RIAIS (ART. 12 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS.TRANSITÓRIAS).

Marcos Formiga

Joaquim Haickel

Paulo Mincarone

PDC

1 vaga
Secretária: Iole Lazzarini

Ramais: 6972 - 6973 - 6974

PCdoB
Leomar Quintanilha

PT

Ismael Wanderley

PTB

Marluce Pinto

PL

Lurdinha Savignon

Deputados

Alcides Lima
Gabriel Guerreiro
José Carlos Vasconcelos
José Carlos Mello
José Guedes
Renato Bernardi

MEMBROS DO PODER EXECUTIVO
Charles Curt Mucller Almir Laversveiler
Cesar Vieira de Rezende José Carlos Mello
Pedro José Xavier Matoso

Senadores

Alfredo Campos
Chagas Rodrigues
João Castelo
João Menezes
Nabor Júnior

PSDB
Acival Gomes Lézio Sathler
Darcy Pozza Myriam Portella

PDT
Brandão Monteiro Edésio Frias

PDS
Darcy Pozza Jorge Arbage

PRN
Freire Júnior Roberto Vital

PTB
Mendes Botelho Valmir Campelo

PL
Assis Canuto Paulo Roberto

PT
João Paulo

PDC
Gidel Dantas Jairo Azi



2 - COMISSÃO ESPECIAL INCUMBIDA DE
APRECIAR O PROJETO DE LEI N~ 1.506/89, QUE
','INST!TUI NO~MAS GERAIS DE PROTEÇÃO
A INFANCIA E A JUVENTUDE E OUTROS QUE
CRIAM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADO
LESCENTE".
Presidente: Deputada Sandra Cavalcanti - PFL - RJ
1" Vice-Presidente: Deputado Airton Cordeiro - PFL - PR
2" Vice-Presidente: Deputado Arthur da Távola - PSDB. 
RJ
3" Vice-Presidente: Deputado Benedicto Monteiro - PTB 
PA

Aluizio bezerra
Francisco RoIlemberg
João Calmon
Jutahy Magalhães
1 vaga

Edison Lobão
João Lobo

Chagas Rodrigues
Dirceu Carneiro

SENADORES

Titulares
PMDB

Nelson Wedekin
Ronaldo Aragão
Ruy Bacelar
Mansueto de Lavor

PFL
João Menezes
Lourival Baptista

PSDB
Teotônio Vilela Filho

PDC
Leopoldo Peres

Louremberg Nunes Rocha

DEPUTADOS

Titulares
PMDB

Luiz Marques
Osvaldo Coelho
Paes Landim
Salatiel Carvalho
Simão Sessim
Victor Fontana

José Tavares
Lúcia Vânia
Manoel Moreira
'Marcos Lima
Nyder Barbosa
Renato Viamla
Rospide Netto
Santinho Furtado
Tidei Lima
2 vagas

PFL

PTB

PDS

PDT

PRN

PSDB

PFL

PSB

Severo Gomes

PDC

Suplentes

PMDB

Roberto Campos

Mário Maia

João Castelo

Arnaldo Prieto
Eraldo Tinoco
'Francisco DorneIles
Humberto Souto
João Alves
José Jorge

Cid Carvalho
Domingos Juvenil
Firmo de Castro'
Genebaldo Correia
Henrique Eduardo Alves
Israel Pinheiro
Ivo Cersásimo
João Agripino
João Carlos Bacelar
José Carlos VasconceIlos
José Dutra

Pompeu de Souza

Jamil Haddad

Mauro Borges

José Fogaça
Márcio Lacerda

Odacir Soares

PTB

PRN

PT
Jayme Paliarin

Eurico Ribeiro

Titulares
PMDB

Antônio Mariz Nilson Gibson
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Cr$ 1.069,00

Cr$ 1.069,00

Os pedidos d~v~m s~r acompanhados d~ chequ~ pagável .
em Brasília, Nota d~ Empenho ou Ordem d~ Pagam~nto pela
Caixa Econômica F~deral - Agência - PS-CEGRAF, conta cor
rente nÇ 920001 ..2, a favor do

CENTRO GRÁFIco DO SENADO FEDERAL
Praça dos Três Poderes - Caixa Postal 1.203 - Brasília - DF

CEP: 70160.

Maiores informações pelos telefone!; (061) 311-3738 e 311·3728
na Supervisão de Assinaturas ê Dlstrlbulção de PubUcaçóes - Coordenação
~~ L~\lr~[11;Cr~~m~nto ao Usuário.
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REVISTA DE INFORMAÇAO
LEGISlATNA Nç> 98

(abril a junho de 1988)

Está circulando o n9 98 da Revista de Informação Legislat.iva, periódico
trimestral de pesquisa jurídica editado pelaSubsecretaria de Edições Técnicas
do Senado Federal.

Este número, com 466 páginas, contém as seguintes matérias:

EDITORIAL

Centenário da Abolição da Escravatura

SESS!O SOLENE DO CONGRESSO NACIONAL

Comemoração do centenário da Abolição

COLABORAÇÃO

Aspectos econômicos do processo abolicionista - Mircea Buescu
A família na Constitüição - Senador Nelson Carneiro
Fonte de legitimidade da Constituinte - Geraldo Ataliba
A Constituição e o caso brasileiro - Eduardo Silva Costa
A vocação do Estado unitário no Brasil - Orlando Soares
Da arbitragem e seu conceito categorial-J. CretellaJúnior
O juízo arbitral no direito brasileiro - Clóvis V. do Couto e Silva
Grupo econômico e direito do trabalho - Paulo Emílio R de Vilbena
Bacia el abolicionismo de la sanción capital en Espafta - Antonio

Btiristaín
As cláusulas contratuais gerais, a proteção ao conSumidor e a lei portu

guesa sobre a matéria - Francisco dos Santos AmaralNeto
Delineamentos históricos do processo civil romano - Sílvio Meira
O destinatário do sistema brasileiro de patentes - Nuno Tomaz Pires

~~~~ .

. A política de 'informática e a Lei n9 7.64;6, de 18·12·87 - Antônio
Chaves '

A lei do software - Carlos Alberto Bittar

ARQUIVO

Lei do v.el)tre livre, Lei dos Sexagenários ~ Lei Áurea - A grande
trilogiaabolieionista~Branca Borges Góes Baleaj
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REVISTA DE INFORMAÇAO
LEGISlATNA N9 99

(julho a setembro de 1988)

Está circulando o n9 99 da Revista de Informaç~oLegislativa, periódico
trimestral de pesquisa jurídica editado pela Subsecretaria de Edições Técnicas
do Senado Federal.

Este número, com 332 páginas, contém as seguintes matérias:

EDITORIAL

Declaração Universal dos Direitos do Homem. Quarenta Anos Decor
ridos - Beatriz Elizabeth Caporal Gontijo de Rezende

COLABORAÇÃO

Reflexões sobre o valor jurídico das Declarações Universal e Americana
de Direitos Humanos de 1948 por ocasião de seu quadragésimo aniversário
- Antônio Augusto Cançado Trindade

O Poder Judiciário e a tutela do meio ambiente - Ministro Sidney
Sanéhes

Dever de prestar contas e responsabilidade administrativa: concepções
alternativas. Evolução de conceitos e aplicação na administração pública
brasileira - Daisy de Asper Y Valdés

Constituinte eConstituição - Jarl?as Maranhão
Direito administrativo inglês - J CretellaJúnior
O reerguimento econômico (1903-1913) -MirceaBuescu
.costume: forma de expressão do direito positivo -Marta Vinagre
Os direitos individuais - José Luiz Quadros de Magalhães
A arte por computador e o direito de al:ltor - Carlos Alberto Bittar
Victimologia Y criminalidad violenta en Espaiía - Miguel Polaino Na-

varrete
Participação da ·comunidade na área penitenciária - Necessidade de

melhor apoio legal - Armida Bergamini Miotto
A conversão da dívida - Amoldo Wald
Selección y formación deI personal penitenciario en Argentina - Juan

Luis Savioli
O problema teórico das lacunas e a defesa do consumidor. O caso

do art. 159 do Código Civil-José Reinaldo de Lima Lopes
Criminalidade e política criminal- Francisco de Assis Toledo
As eleições municipais de 1988 - Adhemar Ferreira Maciel
A legislação agrária e o federalismo, leis federais e leis estaduais 

José Motta Maia
Mudança política e política de desenvolvimento regional no Brasil <.tesde

o ano de 1964 -Horts Bahro eJurgenZepp
Atos polítiéos e atos de governo. Realipades diversas, segundo a teoria

tetraédrica do direito e do Estado -Marques Oliveira



-REVISTA DE INFORMAÇAO
LEGISLATIVA N9 100

(Outubro a dezembro de 1988)

Está circulando o n9 100 da Revista de Informação Legislativa, periódico trimestral
de pesquisa jurídica editado pela Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal.

. Este número, com 400 páginas, contém as seguintes matérias:

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

Sessão solene de promulgação da Constituição da Repú
blica Federativa do Brasil de 1988.

COLABORAÇÃO

A vocação dos séculos e o direito romano. O ensino,
a doutrina e a legislação. Um novo direito romano
não europeu. Exemplos do passado e do presente.
A África do Sul. O "uti possidetis~'e o mundo moder
no. Os "servi terrae" do mundo atual. O monopólio
das terras rurais e a enfiteuse. A usura internacional.
As reformas agrárias. Sobrevivência da latinidade
- SI/vio A. B. Meira.

A nova Constituição e sua contradição ideológica - Se
nador Leite Chaves.

Aspectos da nova Constituição - Marcelo Pimentel.
O Mandado de Injunção - Herzeleide Maria Fernandes

de Oliveira
O exllio do povo e a alienação do direito - R. A. Amaral

Vieira.
O Congresso brasileiro e o regime autoritário -António

Carlos Pojo do Rego.
CPI e Constituição: Um caso concreto -Alaor Barbosa.'
A participação polrtica da mulher - Joaquim Lustosa

Sobrirlho.
Ombudsman para o Brasil? - Oaisy de Asper y Valdés.
Competência concorrente limitada. O problema da con

ceituação das normas gerais - Oiogo de Figueiredo
Moreira Neto.

O princrpio do concurso público na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal. Alguns aspectos - Gil
mar Ferreira Mendes.

I

À venda na Subsecretaria
de Edições Técnicas - Se
nado Federal, Anexo I, 22~

andar - Praça dos Três Po
deres, CEP 70160~ 8rasma,
DF - Telefones: 311-3578 e
31.1-3579.

Programa de desenvolviment.o para uma alta .adminis
tração da Justiça - Evandro Gueiros Leite.

A eletividade da magistratura no Brasil-Or/ando Soares
linchamentos: do arcaico ao moderno - José Arthur

Rios.
Poder cautelar geral do juiz - Ministro Sydney Sanches.
A teoria das ações em· Pontes de Miranda - Clóvis do

Coato e Silva.
la necesarra motivación de las resoluciones judiciales

- Antonio Maria Lorea Navarrete.
A proibição de analogia no direito tributário - Ricardo

Lobo Torres.
A prescrição da ação penal-econômica perante o Conse

lho Administrativo de Defesa Econômica - CAD 
José InAcio Gonzaga Franceschini.

O futuro do mercado de capitais -Amoldo Wald
Arbitragem internacional. Percalços & entraves - Mar

cos A. Raposo.
Reforma agrária no Brasil-José LuizQuadros de Maga

lhães.
Da responsabilidade civil do Estado - Manoel Caetano

Ferreira Filho.
. O segurO da responsabilidade civil- Voltaire Marensi.
A TVA e o direito de autor - Car/os Alberto Bittar.
Evolução histórica do instituto da cessão de contatos

- Antonio da Silva Cabral.
A atividade pesqueira e suas implicações jurrdico-penais

- Licfnio Barbosa.

A iniciativa das leis pelo Tribunal de Contas - Raimundo
de Menezes Vieira.

I

As.;inatura para 1989
(n" 97 a 100)

Os pedidos a serem atendidos através da ECT deveração ser acrescidos de 50% (cinqüehta
por cento) de seu valor para a cobertura das respectivas despesas postais e acompanhados de cheque
nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido à Agência
ECT do Senrdo - CGA 470775.
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(Janeiro'a'Março,de 1989)
Está circulando o' n9 .1 01 da RéVista de Informação LegislatiVá, 'periódiCo trimes

tral de pesquisa'jurídica 'editado pela Subsecretaria de Edições Técnicas-ao'Senado
Fedlaral. '.. ' . ' " , ....

Este número; c~m33~ páginas, contém as seguintes matérias:

COLABORAÇÃO

O Processo Legislativo nas Constituições Federais' braslIeiraoS - Raul Machado
Horta

O P,oder Legislativo ~a n~va Constituição brasileira.;..;.Semidbr Írapuán Costa Júnior '
O Supremo Tribunal Federal na nova Con~tifuição -'Ministro SjrdrieySanches '
A Justiça Militar na nova Constituição brasileira - Aritônio Geraldo PiiXoto '
As relações internációnciiS na ordem constitucional- Paulo RobeTto'de Almeida
Da c:ompetência internaCional da Justiça do trabalho..-.;. George(lordeSousàFranco'

Filho '
Competência legislativa concorrente dos Estados-Membros 'na :Constib-Iição de

1988 - Paulo Luiz Neto Lobo ,',
O P'oder Legislativo,.temporalidade e espaciologia -Paulo Jacques
Constituição: uma tentativa, de compreensão - José Roberto:Feman,d,e!l.Castilho
Mandado de injunção, e ,inconstitucionalidade por omis,são 7" ~dhemarFerreira

Maciel . , ' .. .. , .
O Poder Legislativo e o Direito de Autor - Carlos Alberto Biftar
F'lSt:alização e controle,do,Executivo pelo Legislativo....,. Rosineth'e Monteiro Soares
Sistemas constitucionais estrangeiros e &gãos de controle financeiro'e orçamen-

tário - Yitor RolfLaubé ',., .. ,
Fundações Públicas --Mariá SyJvia ZaneUa Di PietÍ'o . . , . " .
O regime de acumul~ç~o na. Constituição de .i988 - Corsíndio Monteiro da Silva '
Jui:~adb de instrução.,..,.. Álvaro Lazzarini·.. '.. .
Desporto constitucionalizado - Alvaro'Mélo F'iJhó, .'
Os e~eitos da conversa0'sobre a' eC,on~mia brasileira' e' ó mercado' de capitais -

Balanço de um semestre - Arnoldo Wald ..
Cláusulas de Junsdiccion ylegislación aplicafJle en los contratos de endeudamient

externo de los Estados Latinoamericanos·":"-JÜrgenBantleben. .
No Centenário da República: um balanço ecót'iômico·...:... Mircea Buescu .

POBUCAÇÓES

-'Obras publicadas pela Subsecretaria de Edições Técnicas

À Venda ria Subsecretaria de
Edições. Técnicas - Senado
Federal, Anexo Ió 229 andar 
Praça dps.Três'Poderes, CEP
70160....,. Brasília, DF - Tele
fones 311·3578 e 311-3579.,

Os pedidos a serem atendi
dos através da ECT deverão ser
acrescidos 'de' 50% '(cinQÜenta
por cento) 'de'seu-valor'para a
cobertura das respectivas des
pesas postaIs 'e acompanha-

. dos de cheqú~ nominal ã Sub
secretaria de Edições Técnicas
do Senado' Federal ou de vale
postal remetido à agência ECT
do Sen~ao'-COA 470175.

~ '- , .

Deixamos de atender pedi.'
dos pelo reembolso postal, em
virtude de preço das'publica·
ções desta 'Subsecretaria se·

,rem abaixo do mínimo exigido
pela ECT, párã remessa através
do referido sistema.
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