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CÂMARA DOS DEPUTADOS -----,

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição.
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Ng 102, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessão ao Sistema Canaã de Comunicação Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora, na cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo.

Art. 19 É aprovado o ato a que se refere o Decreto n9 98.384, de 9 de novembro de 1989,
que outorga concessão ao Sistema Canaã de Comunicação Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Cariacica,
Estado do Espírito Santo.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de maio de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado
Federal, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N9 1, DE 1991-CN
Dispõe sobre a comissão mista permanente a que se refere o § 19 do art. 166 da
Constituição Federal.

CAPÍTULO I
Da Composição

Art. 19 Esta resolução é parte integrante do Regimento Comum e dispõe sobre a tramitação
das matérias a que se refere o art. 166 da Constituição Federal e sobre a comissão mista permanente
a que se refere o § 19 do mesmo artigo, que passa a denominar-se Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.
Art. 29 A comissão tem como finalidade:
I - examinar e emitir parecer sobre os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes
Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais, assim como sobre as contas apresentadas
anualmente pelo Presidente da República;
II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos
na Constituição Fede,ral e exercer o a;companhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação
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das demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas, inclusive no que se refere ao disposto
nos arts. 70 e 71 da Constituição Federal.
Art. 3\' A comissão compõe-se de cento e vinte membros titulares, sendo noventa deputados
e trinta senadores., '
' , _, , ::
Parágrafo único, Cada partido'ou-bloco pai/ainentat terá, 'na comissão, tantos suplentes quantos
os seus membros efetivos.
, Art. 4'.' 'Na segunda quinzena do mês de fevereiro de cada Sessão Legislativa, a Mesa do Congresso
Nacional. fixará as representações dos partidos ou blocos parlamentares na comissão, observado, tanto
quanto possível, o critério da proporcionalidade partidária~
, ,§ 19 Aplicado o critério do caput ,deste artigo e verificada a existência de vagas, estas serão
destinadas aos partidos ou bloGos parlamentares;.lévárido"seem conta as frações do quociente partidário,
da maior para a menor.
,,
_'
,
, '§ 29 As vagas que eventualmentesóbrarem, após aplicado o critério do parágrafo anterior, serão
distribuídas, preferentemente, às bancadas ainda não representadas na comissão, segundo a precedência
no cálculo da propo,rcionalidade partidária.
§ 3" A "proporcionalidade partidária estabelecida na forma deste artigo prevalecerá por toda
a Sessão Legislativa.
Art. 59 ,Estabelecida a representação prevista no artigo anterior, os líderes indicarão ao Presidente
do Senado Federal, até o quinto dia útil do mês de março, os nomes que integrarão as respectivas bancadas
na comissão, como titulares e suplentes.
,,
§ 19 Esgotado o prazo referido neste artigo, n~Q havendo eventualmente a indicação das lideranças, o Presidente do Senado Federal fará a designação dos integrantes das respectivas bancadas.
"
§ 29 ' O ,mandato da' primeira comissão a ser instalada na forma desta resolução terminará com
a instalação dil'éomíssão subseqüente, na primeira quinzena do mês de março de 1992.
Art. 6~ A representação, na comissão, é do partido ou do bloco parlamentar, competindo ao
respectivo líder solicitar, por escrito, ao Presidente do Senado Federal, em qualquer oportunidade, a substituiçãode titular, ou suplente por ele indicado ou de~ignado pelo Presidente na forma do disposto 'no
§ 19 do art. 59
§ 19 Será desligado da comissão o membro titular ,que não comparecer, durante a Sessão Legislativa, sem justificativa, a três rellniões consecutivas ou seis alternadas" convocadas para votação nos termos
do § 39 deste artigo.
§ 2g Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o Presidente da comissão comunicará, imediatamente, ao respectivo líder do pártido ou bloco parlamentar para que seja providenciada a substituição
nos termos do caput deste artigo.
§ 39 A comissão só poderá se reunir para votação após convocação escrita aos seus 'membros
com antecedência mínima de vinte e quatro horas.
Art. 79 Anualmente, serão renovados, no mínimo, cinqüenta por cento dos membros titulares
da comissão, sendo vedada a permanência de qualquer parlamentar por mais de dois anos consecutivos.
Parágrafo único. Os parlamentares somente poderão ser reconduzidos à comissão após interregno
equivalente a seu último período de permanência.
CAPÍTULO II
Da Direção
Art. 89 A comissão terá um presidente e três vice-presidentes, eleitos por seus pares, em reunião
a ser realizada nos cinco dias úteis que se seguirem a sua constituição, com mandato de um ano, vedada
a reeleição.
§ 19 As funções de presidente, vice-presidente, relator-geral do Projeto de Lei Orçamentária
Anual e relator do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias serão exercidas, a cada ano, alternadamente,
por representantes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, conforme o disposto nos §§ 2 9 e
39 deste artigo.
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§ 29

A primeira eleição, na forma desta resolução, para presidente e segundo vice-presidente,
recairá em representantes do Senado Federal e a de primeiro e terceiro vice-presidentes em representantes
da Câmara dos Deputados, alternando-se, anualmente, conforme disposto no parágrafo anterior.
§ 39 A designação do relator do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como a do
relator-geral do Proj~to de Lei Orçamentária Anual, não recairá em membro da Casa a qual pertença
o presidente da comissão.
§ 49 O suplente da comissão não poderá ser eleito para funções previstas neste artigo, nem
ser designado relator.
Art. 99 O Presidente será, nos seus impedimentos, ou ausências, substituído por vice-presidente,
na seqüência ordinal, e, na ausência deles, pelo membro titular mais idoso da comissão, dentre os de
maior número de legislaturas.
Parágrafo único. Se vagar o cargo de presidente ou. de vice-presidente, proceder-se-á a nova
eleição para escolha do sucessor, que deverá recair em representante da mesma Casa, salvo se faltarem
menos de três meses para o término do mandato, caso em que será provido na forma indicada no caput
deste artigo.
Art. 10. Compete ao presidente, respeitado o disposto nos §§ 19 , 39 e 4\> do art. 89 e nos §§
9
4 e 59 deste artigo, designar relator-geral do Projeto de Lei Orçamentária Anual e o relator do Projeto
de Lei de Diretrizes Orçamentárias, de acordo com a indicação das lideranças partidárias ou dos blocos
parlamentares, bem como os demais relatores que se fizerem necessários aos trabalhos da comissão, observado, sempre que possível, o critério da proporcionalidade partidária.
§ 19 No caso de designação de relatores parciais para apresentação de seus relatórios à subcomissão
específica, serão indicados, também, relatores setoriais que consolidarão os relatórios parciais, na forma
do § 39 do art. 21 desta resolução, cabendo ao relator geral do Projeto de Lei Orçamentária Anual adequar
os pareceres setoriais aprovados em cada subcomissão, vedada qualquer modificação de parecer setorial,
ressalvadas as alterações por ele propostas e aprovadas pelo Plenário da comissão, bem como as decorrentes
de destaques aprovados pela comissão.
§ 29 Caso não haja constituição de subcomissões, caberá ao relator-geral da Lei Orçamentária
Anual adequar os pareceres parciais aprovados, vedada qualquer modificação, ressalvadas as alterações
por ele propostas e aprovadas pelo Plenário da comissão.
§ 39 O relator que, no prazo a ele deferido, não apresentar o seu parecer será obrigatoriamente
substituído.
§ 49 As designações dos relatores de Projetos de Lei de Créditos Adicionais obedecerão ao
critério do rodízio dentre os membros da comissão, vedada a indicação de um mesmo parlamentar como
relator de mais de um projeto referente à mesma unidade orçamentária em cada Sessão Legislativa.
§ 59 Na designação dos relatores parciais ou setoriais da Lei Orçamentária Anual será adotado
o critério de rodízio de forma que não seja repetido, no ano subseqüente, o mesmo relator para a mesma
unidade orçamentária.
CAPÍTULO III
Dos Procedimentos
SEÇÃO I
Das Emendas
Art. 11. Não serão apreciadas, pela comissão, emendas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual
e Créditos Adicionais que:
I - sejam incompatíveis com o Plan,o Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
II -incidam sobre:
a) dotação para pessoal e seus encargos;
b) serviço da dívida;
c) transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e Distrito Federal;
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lU - sejam constituídas de várias partes, que devam ser objeto de emendas distintas;
IV -contrariem as normas de funcionamento da comissão.
Parágrafo único. Somente serão apreciadas emendas relativas aos casos previstos no inciso II
deste artigo quando se referirem a:
a) correção de erro ou omissão; ou
b) cancelamento, parcial ou total.
Art. 12. As emendas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias somente serão apreciadas
quando compatíveis com o Plano Plurianual e não contrariarem as normas de funcionamento da comissão.
Art. 13. O relator das contas do Presidente da República apresentará parecer, que concluirá
por um projeto de decreto legislativo, ao qual poderão ser apresentadas emendas, na comissão, no prazo
de quinze dias a partir de sua publicação.
Art. 14. As propostas de modificação das matérias constantes do art. 166 da Constituição Federal,
enviadas pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos do § 5~ daquele artigo, serão
recebidas até o início da respectiva votação na comissão, e apreciadas como emendas.
Art. 15. As comissões permanentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados poderão
apresentar relatórios e sugestões, sob a forma de emendas, aos projetos de lei que tramitam na Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, até o término do prazo de emendas e relativos
às matérias que lhes sejam pertinentes regimentalmente.
Parágrafo único. As emendas de que trata este artigo terão preferência, na ordem de votação,
sobre as emendas de parlamentares, respeitado o disposto no inciso VII do art. 19.
Art. 16. O relator-geral da Lei Orçamentária Anual apresentará parecer preliminar que, depois
de aprovado pelo Plenário da comissão, estabelecerá os parâmetros que, obrigatoriamente, deverão ser
obedecidos pelos relatores parciais ou setoriais na elaboração de seus relatórios, inclusive quanto à apreciação
das emendas.
§ 1~ A comissão estabelecerá prazo para a apresentação de indicações para o parecer preliminar,
as quais deverão ser publicadas e apreciadas pelo relator-geral.
§ 2" As indicações que implicarem aumento da despesa deverão indicar, também, a respectiva
fonte de receita.
§ 3'! O parecer preliminar será apresentado pelo relator-geral do Projeto de Lei Orçamentária
Anual até o término do prazo de emendas e votado, na comissão, nos cinco dias úteis que se seguirem.

SEÇÃO II
Dos Prazos

Art. 17. As mensagens do Presidente da República encaminhando os projetos de lei relativos
ao Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais
serão recebidas pelo Presidente do Senado Federal e encaminhadas à Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, em quarenta e oito horas após a comunicação imediata às duas Casas do Congresso
Nacional.
Art. 18. A tramitação das proposições referidas no artigo anterior obedecerá aos seguintes prazos:
I - Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias:
a) até cinco dias para publicação e distribuição em avulsos, a partir do recebimento;
b) quinze dias para a apresentação de emendas perante a comissão, a contar da distribuição
de avulsos;
c) até cinco dias para a publicação e distribuição de avulsos das emendas, a partir do encerramento
do prazo para sua apresentação;
d) até trinta dias para que a comissão encaminhe à Mesa do Congresso Nacional o seu parecer
sobre o projeto e as emendas;
II - Projeto de Lei Orçamentária Anual:
a) até cinco dias para a publicação e distribuição em avulsos, a partir do recebimento;
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b) quinze dias para a apresentação de emendas perante a comissão, a contar da distribuição
de avulsos;
c) até dez dias, para a publicação e distribuição de avulsos das emendas, a partir do encerramento
do prazo para sua apresentação;
d) até quarenta dias para conclusão da votação dos pareceres parciais, setoriais e final pela comissão;
e) até vinte dias para a sistematização do parecer final sobre o projeto e as emendas, e encaminhamento do parecer final consolidado à Mesa do Congresso Nacional;
In - Projetos de Créditos Adicionais:
.
a) até cinco dias para a publicação e distribuição em avulsos, a partir do recebimento;
b) oito dias para a apresentação de emendas perante a comissão, a contar da distribuição de
avulsos;
c) até cinco dias para a publicação e distribuição de avulsos das emendas, a partir do encerramento
do prazo para sua apresentação;
d) até quinze dias, contados do recebimento das emendas, para que a comissão encaminhe à
Mesa do Congresso Nacional o seu parecer sobre o projeto e as emendas.
§ 19 Aplicar-se-á ao projeto de lei relativo ao Plano Plurianual o disposto no inciso II deste
artigo.
§ 29 A comissão, pela maioria absoluta de seus membros, poderá ampliar os prazos de que
tratam as alíneas b, c e d do inciso m, devendo comunicar a decisão ao Presidente do Senado Federal.

SEÇÃO In
Disposições Gerais
Art. 19. Após a sua instalação, a comissão elaborará e fará publicar seu regulamento interno,
obedecidas, entre outras, as seguintes normas:
I - nenhum membro da comissão poderá falar mais de cinco minutos sobre emenda, salvo o
relator que poderá falar por último pelo dobro desse tempo;
n - se algum congressista pretender esclarecer a comissão sobre emenda de sua autoria, poderá
falar por, no máximo, três minutos;
In - a critério da comissão, faltando três dias para o encerramento do prazo para a apreciação
do parecer, o projeto e as emendas poderão ser apreciados na comissão sem discussão ou encaminhamento;
IV - não se concederá vista de parecer, projeto ou emenda;
V - as emendas inadmitidas, com a respectiva decisão, serão publicadas separadamente das aceitas;
da decisão caberá recurso de seu autor para a comissão;
VI - serão publicadas, em avulsos, as emendas aprovadas ou rejeitadas com os respectivos pareceres;
vn -na comissão, serão votadas, em grupos, as emendas, conforme tenham parecer favorável
ou contrário do relator, ressalvados os destaques.
Parágrafo único. Indeptmdentemente da elaboração do regulamento interno, as normas explicitadas neste artigo prevalecerão desde a instalação da comissão.
Art. 20. Os pedidos de verificação durante a vC)tação, somente poderão ser feitos com o apoiamento de dez por cento dos membros presentes dentre os representantes de cada Casa na comissão.
Art. 21. A comissão poderá criar subcomissões temáticas permanentes em número nunca superior
a oito, objetivando a racionalização dos seus trabalhos.
§ 19 As matérias pertinentes a cada uma das subcomissões poderão ser apreciadas no seu âmbito
antes da apreciação pelo Plenário da comissão.
§ 29 Os Projetos de Lei de Créditos Adicionais que contenham matéria da competência de mais
de uma subcomissão poderão ser divididos para apreciação das subcomissões pertinentes.
§ 39 No caso do Projeto de Lei Orçamentária Anual, os pareceres parciais serão apreciados
em cada subcomissão específica pertinente.
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§ 49 Os pareceres setoriais aprovados pela subcomissão serão adequados pelo relator-geral da
Lei Orçamentária Anual, na forma do disposto no § 19 do art. 10, e apreciados pelo Plenário da comissão.
§ 59 Dentre as subcomissões a que se refere o caput deste artigo é criada, em caráter permanente,
subcomissão incumbida de acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária, nos termos do art. 166, §
19 , inciso II, da Constituição Federal, que atuará sem prejuízo do exercício de atribuições semelhantes
pelas outras subcomissões e pelas demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas.
§ 69 As atribuições e composiçáo das subcomissões serão estabelecidas pela comissão.
§ 79 Na composição de cada subcomissão será obedecida a mesma representatividade de cada
uma das Casas do Congresso Nacional na comissáo e, sempre que possível, a proporcionalidade partidária.
Art. 22. A apreciação dos pareceres ocorrerá somente três dias úteis após a sua distribuição,
nos casos dos pareceres finais dos Projetos de Lei do Orçamento Anual, das Diretrizes Orçamentárias
e Plano Plurianual, e dois dias úteis nos casos das demais proposições, salvo se a comissão dispensar
esse último prazo por deliberação da maioria absoluta de seus membros.
Art. 23. As deliberações da comissão iniciar-se-ão pelos representantes da Câmara dos Deputados, sendo que o voto' contrário da 'maioria dos representantes de uma das Casas importará em rejeição
da matéria.
.,
Art. 24. O 'parecer da cor'nissão sobre as emendas será conclusivo e final, salvo requerimento,
para que a emenda seja submetida a votos, assinado por um décimo dos congressistas, apresentado à
Mesa do Congresso Nacional até o dia anterior ao estabelecido para a discussão da matéria em Plenário.
Art. 25. A redação final aplicar-se-á o disposto 'no art. 51 do Regimento Comum, concedendo-se,
entretanto, à Comissão Mista de Planos, Orçl;lmentos Públicos e Fiscalização o prazo de três dias para
sua elaboração.
Art. 26. A comissão, objetivando a racionalização dos seus trabalhos técnicos, legislativos e
administrativos, constituirá uma subcomi$ão especial com a incumbência de estudar e propor, dentro
de noventa dias, as medidas necessárias partt a criação, nos termos do art. 57, § 39 , inciso lI, da Constituição
Federal, da assessoria técnica da comissão com a utilização, preferencialmente, de pessoal e de recursos
técnicos e materiais de ambas as Casas do Congresso Nacional.
Art. 27. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 28. Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 17 de maio de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente.

SUMÁR10
1- ATA DA 57' SESSÃO DA l' SESSÃO LEGISLATIVA DA 49' LEGISLATURA EM 17 DE MAIO DE 1991

I - Abertura da Sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior
III - Leitura do Expediente
PROJETOS APRESENTADOS
Projeto de Lei n" 701, de 1991 (Do Sr.
José Carlos Coutinho) ~ Dispõe sobre.
aposentadoria especial de' profissionais
vinculados à área de. saúde.
Projeto de Lei n° 708, de 1991 (Do ·Sr.
José Carlos Coutinho) - Dispõe sobre
isenção do pagamento de pedágio para
os caminhoneiros e transportadoras de
carga pesada.
Projeto de Lei n" 709, de 1991 (Do Sr.
Ivo Mainardi) - Dá nova redação ao §
I" do art. 10 do Decreto-Lei n° 3.689, de

3 de outubro de 1941 - Código de Processp Penal.
Projeto de Lei n" 710, de 1991 (Do Sr.
Francisco Silva) - Altera a redação da
alínea a do art. 35 da Lei n" 5.991, de
17 de dezembro de 1973, que "dispõe so.bre o controle sanitário do comércio de
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos e dá outras providências".
Projeto de Lei n" 711, de 1991 (Do Sr.
Francisco Diógenes) - Dispõe sobre cadastramento periódico de segurados e dependentes da Previdência Social.
Projeto de Lei n" 712, de 1991 (Do Sr.
Francisco Diógenes) - Dá nova redação
ao parágrafo único do art. 427 do Código
de Processo Penal.
Projeto de Lei n° 716, de 1991 (Do Sr.
Ary Kara) - Proíbe a venda de bebidas
alcoólicas nos estabelecimentos comerciais situados em terrenos contíguos às fai-

'I

xas de domínio do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.
Projeto de Lei n" 717, de 1991 (Do Sr.
Ary Kara) - Permite aos menores, entre
dezesseis e dezoito anos de idade, a condução de veículos automotores, nas condições que especifica.
Projeto de Lei n" 720, de 1991 (Do Sr.
Tadashi Kuriki) - Altera dispositivos da
Lei n" 7.146, de 23 de novembro de 1983,
que "fixa os valores de retribuição do
Grupo-Atividades de Comercialização e
Classificação de Café, e dá outras providências".
Projeto de Lei n" 721, de 1991 (Do Sr. 1
César Souza) - Institui o vale-transporte
para os servidores da União, estabelece
sanções e dá outras providências.
Projeto de Lei n' 723, de 1991 (Do Sr.
Valdir Ganzer e outros cinco) - Altera
o disposto no art. I", revoga os arts. 2",
3\' e 4" da Lei n" 6.746, de 10 de dezembro
I
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de 1979, que "altera o disposto nos arts.
49 e 50 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro
de 1964 (Estatuto da Terra)" e dá outras
providências" .
'Projeto de Lei 'n' 732, de 1991 (Do Sr.
Paulo P~im) .~ Dispõe sobreo' salário
mínimo ~ 'dá outras providências.
Projeto de Lei nº 733, de 1991 (Do Sr.
Pau.lo Paim) -: .Dispõe sobre a política
n.aclOnal de salanos e dá outras providências.
Projeto de Lei n' 738, de 1991 (Da Sr'
Tereza Jucá) - Estabelece normas para
pesquisa e lavra das riquezas minerais em
áreas indígenas, de acordo com o art. 231,'
§ 3', da Constituição Federal.
Projéto dê Lei' ri' 743;de 1991 (Do Sr.
Tuga Angerami) ~ Altera a legislação
de benefícios da Previdência Social.
Projeto de Lei n' 748, de 1991 (Do Sr.
Chico Vigilante) - Acrescenta parágrafo
único ao art. l' da Lei nº 8.072, de 25
de julho de 1990, tomando imprescritíveis
os crimes hediondos.
Projeto de Lei nº 7S8', de 1991 (Do'Sr.
Matheus Iensen) - Concede passe livre,
nos transportes coletivos, aos deficientes
físicos.
Projeto de 1:.ei nº 767, de 1991 (Da SI"
Raquel Cândido) - Dispõe sobre aposenta,doria de ascensorista.
,Projeto de Lei n' 769, de 1991 (Da SI"
R.aquel Cândi<;lo) - Dispõe sqbre revisi!o
do cálculo de ,aposentadorias com;edidas
após a promulgação da Constituição de
1988.
Projeto de Lei nº 775, de 1991 (Da SI"
Raquel Cândido) -'- Inclui (, '·'cacau em '
pó" nos cardápios da merenda escolar, '
das unidades militares e dos programas
sociais da União.
. ~rojeto de Lei nº 778, de 1991 (DoSr.
Eho Dalla-Vecchia) - Determina a exigência de formação universitária para o
exercício do cargo de escrivão de polícia.
rrojeto de Lei é782, de 1991 (Do Sr.
Maviael Cavalcanti) ...:.... Isenta do pagamento ':} Imposto de Renda os proventos
de idosos e aposentados.
Projeto de Lei n' 786, de 1991 (Do Sr.
José Felinto) - Disciplina a liberdade religiosa, regulamentando os incisos VI e
VII do art. Sº da Constituição Federal.
Projeto de J;.-ei n' 788, de 1991 (Do Sr.
Carlos Cardinal) - Dispensa de autorização ou concessão o aproveitamento do
potencial de energia hidráulica de capacidade reduzida, regulamentando o § 4º do
art. 176 da Constituição Federal.
Projeto de Lei n' 789, de 1991 (Do Sr.
Carlos Cardinal) - Dispõe sobre o transporte e a utilização de materiais radioativos no território nacional.
Projeto de Lei nº 792, de 1991 (Do Sr.
Freire Júnior) - Dispõe sobre a elaboração' de estudos prévios e a realização
de plebiscito quando se pretenda a implantação de obras públicas ou particu-

iares e quaisquer atividades .que produzam efeitos capazes de degradar o meio
ambiente;
Projeto de Lei nº 796, de 1991 (Do Sr.
Freire Júni0T) - Define o erime de racismo e estabeleceasua penalidade, regulamentando 'o incisoXiLII do art. Sº da
Constituição ,Federal. .
Projeto de Lei n"197, de 1991 (Do Sr.
Fr~ire Júnior) - Garante a proteção aos
locais de culto e as suas liturgias, na forma
do inciso VI do, art. 5º .da. Constituição
Federal.
Projeto deLei n' 799, de 1991 (Do Sr.
Freire 'Júnior) ...:.... Regula o' ârt. 7º, inciso
IV,' da Constituiçãó Féderal,'dispondo sobre a fixação do salário·mínimo.
Projeto de Lei nº 80S ,de 1991 (Do Sr.
Costá Ferreira) - Aumentá .as penas de
crimes praticados c01Jtra menores.
,
Projeto de Lei nº 809, de 1991 (Do Sr.
Maurici Mariano) - Proíbe o implante
de embrião em mulher, da forma que especifica e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 812" de' 1991 (Do Sr.
Vadão Gomes)'~ Concede isenção do
IPI para 'os produtos que menciona.
Projeto de Lei nº 814, de 1991 (Do Sr.
Aroldo Cedrai)" ---..: Institui Programa
de' Reabilitàção de Perímetros Irrigados
no Nordeste e dá outras providências.
,Projeto de Lei n" 818, de' 1991 (Do Sr.
LuiZ Henrique) - Inclúi o Direito PrevidenCiário Brasileiro como disciplina autônOma'e 'obrigatória: no currículo das faculdades de Diteito.
~rojeto .de Lei n" 819, de 1991 (Do Sr.
LUIZ Hennque) - Isenta as locações imob~iá~ias, na. f?rma que especifica, de incidencla do Imposto sobre a Renda.
Projeto de Lei n" 820; de 1991.(Do Sr.
Ma~alhães Teixeira) - Institui a participaçao dos empresários e trabalhadores na
adrriinistraçãó da Previdência Social.
Projeto de Lei no'829,de 1'991 (Do Sr.
Jerôn~mo Réis) - Dispoe sobre a aposentadona por velhice, prevista no inciso I
do art. 202 da Constituição Federal.
Projetá de Lein" 830, de 1991 (Do Sr.
Amaury Müller) - Regulamenta o disposto no a~t. 8°, inciso IV, da Constituição
Federal, dispondo sobre o registro das entidades sindicais, e dá outras providên7
cias.
'
Projeto de Lei n" 831, de '1991 (Do Sr. '
Paulo Duarte) - Estabelece medidas sOo'
bre a participação dos empregados nos
lucros das empresas.
Pr?jeto de Lei n° 832, de 1991 (Do Sr.
Delcmo T~var~s) - Dispõe sobre o control.e e_ a ~Isc~hzação das aplicações das
,r~d.laçoes lOilIzantes, bem como do acondiCIOnamento, da coleta, do tratamento,
do .tr~nsporte e da destinação final de mat~nal~ nucle~res radioativos e rejeitos rad~oatlvos, cna o Sistema Nacional de RadlOproteção e dá outras providências.

o
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P~o~e~o de Lei n° 834, de 1991 (Do Sr.
Redltano Cassol) - Define a utilização
dos títulos ela dívida agrária ,e dá outras
providências.
Projeto de Lei n" 835, de 1991 (Do Sr.
Reditárió ,qa~s'oí)- ReguÍamenta o art.
186 da CO,nstitui.ç~o Feder~l, que dispõe
sobre a função social da propriedade ru'''>
."
ra.I
Projeto ç1e Lei o: ,836, ,de .199.1 (Po Sr.
ReditáriQ Cas~Ql) --;' Regl.\lamen,ta o art.
189 da C91).s,tituição Federal, .que dispõe
sobre a distribJltçãQ de imáveis rurais pela reforma ilgr~ria.
.Projeto de Lei n" 865, de 1991 (Do Sr.
GI1vam ,Borges) ,.- Dispõe sobre liberação de cruzados novos para o fim que
,
especifica. :
Projeto de l.ei n" 876, de 1991 (Dó Sr.
Salatiel Carvalho)' -'- Dispõe' sobre a requisição de redes de emissoras dê radiodifusão sonora e 'de imagens por parte dos
poderes da República.
" ..
Projeto de lei n" 879, de '1991' (Do Sr.
Laprovita Vieira) - Isentâ dó Imposto
de Renda proventos de aposentadoria
(art. 153, § 2"~ inciso lI, da Constituição
Federal).
Projeto de Lei n" 882, de 1991 (Do Sr.
Freire Júnior) - Define as propriedades
pequenas e médias, nos termps do art.
185, inciso 1, da Constituição Federal.
Projeto de Lei n° 883, de 199,1 (Do Sr.
Freire Júnior) - Define o ,tratamento especial a ser dado à propr,ied,aç1f; produtiva,
~e~ulamentando o inciso II e o parágrafo
umco do art. 185 da Constituição Federal.
Projeto de Lei-n'88S, de 1991 (Do Poder J?xe_cutivo) - Mensagem n° 197/91
- Dlspoe sobre os vencimentos, salários
e demais retribuições dos servidores' da
Superintendência ·do Desenvolvimento
do Nordeste - SUDENE, e dá ,outras
providências, . , .
Projeto de, Lei n'1886, de 1991 (Do Poder Executivo.),- Mensagem n'! 204/91
- Dispõe sobre a limitação de isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, e dá outras orovidências.
.Pr?jeto de Lei n\' 887: de 1991 (Da Comlssao Parlamentar Mista de Inquérito
destinada a apurar o programa nuclear
paralelo) - Cria salvaguardas para a tecnologia no campo nuclear.
Projeto de Lei n' 911, de 1991 (Do Senado Federal) - PLS n" 34/91- Revoga
os itens VI e VIII do art. 530 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Projeto de Lei nº912, de 1991 (do Poder
Executivo) - Mensagem n' 216-A/91 Dispõe sobre a locação de imóvel urbano.
ERRATAS
(Republica-se em virtude da apensação
do PL n\' 1.798/89.)
Na ementa, onde se lê:
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PROJETO DE LEI
N" 1.258-A, DE 1988
(Do Sr. Octávio Elisio)
Fixa diretrizes e bases da educação
nacional; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça e de Re·
dação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do substitutivo oferecido pelo autor; da Comissão de Educação Cultura e Desporto, pela aprovação deste e dos
apensados, com substitutivo; e, da
Comissão de Finanças e Tributação,
pela aprovação com adoção do substitutivo da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, com subemendas.
(Projeto de Lei n° 1.258. de 1988,
tendo apensados os de n'·" 55/87,
1.671189. 1.889/89.2.150/89.
2.201189, 2.214/1'9. 2.245/89,
2.380/89, 2.403/8~, 2.448/89,
2.578/89, 2.784/89, 2.812/89,
2.848/89. 2.1'80/89. 2.926/89.
3.001189, 3.209/89. 3.811189,
3.881/89, 3.900/89, 3.999/89,
4.181189,4.525/89,5.108/90,5.358/90
e 5.890/90. a que se referem os pareceres.)
Leia-se:
PROJETO DE LEI
No l.258-A, DE 1988
(Do Sr. Octávio Elisio)
Fixa diretrizes e bases da educação
nacional: tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do substitutivo oferecido pelo autor: da Comissão de Educação, Cuitura e Desporto, pela aprovação deste e dos
apensados, com substitutivo: e. da
Comissão de Finanças e Tributação,
pela aprovação com adoção do substitutivo da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, com subemendas.
(Projeto de Lei n" 1.258, de 1988,
tendo apensados os de n"S 55/87,
1.671/89, 1.889/89,2.150/89,
2.201/89, 2.214/89, 2.245/89,
2.380/89. 2.403/89, 2.448/89,
2.578/89. 2.784/89, 2.812/89,
2.848/89,2.880/89, 2.926/89,
3.001189, 3.209/89, 3.811/89,
3.881189, 3.900/89, 3.999/89.
4.181/89, 4.525/89, 5.108/90,
5.358/90, 5.890/90 e L 798/89, a que
se referem os pareceres.)
(Republica-se por ter saído com incorreções no DCN, de 30-11-90. página
13083,2' coluna.)

PROJETO DE LEI
N° 2.797-B, DE 1989
(Do Sr. Geovani Borges)
Acrescenta dispositivo ao art. 44 do
Código Penal; tendo parecer, da Comissão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação, com substitutivo. Parecer
à emenda de Plenário: da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, pela preiudicialidade.
(Projeto de Lei n° 2.797-A, de
1989. emendado em Plenário, a que
se refere o parecer.)
(Republica-se por ter saído com incorreções no DCN, de 20-3-91, página 2142,
2' coluna.)
Na ementa, onde se lê:
PROJETO DE LEI
N" 150, DE 1991
(Do Sr. Carlos Cardinal)
Altera o art. 79 da Lei n' 3.807,
de 26 de agosto de 1960 - Lei Orgânica da Previdência Social.
(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.)
Leia-se:
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PROJETO DE LEI
N" 207, DE 1991
(Do Sr. Luiz Henrique)
Institui o Código da Propriedade
Industrial e dá outras providências.
(Às Comissões de Constituição e
Justiça e de Redação (ADM); de
Economia, Indústria e Comércio; e
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática - art. 24, lI.)
(Republica-se por ter saído com incor·
reção no DCN, de 16-4-91 página 3855.
2' coluna.)
Na errata publicada, onde se lê:
PROJETO DE LEI
N" 6.086. DE 1990
(Do Sr. Koyu Iha e Nelton Friedrich)
Novo despacho: 8-4-91: Às Comissões
de Constituição e Justiça e de Redação
(ADM); Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias - art. 24, 11.
Leia·se:
PROJETO DE LEI
Nu 6.087, DE 1990
(Do Sr. Koyu Iha e Nelton Friedrich)
Novo despacho: 8-4-91: Às Comissões
de Constituição e Justiça e de Redação
(ADM); Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias - art. 24, 11.
Republica-se em virtude de novo despacho do Sr. Presidente, as seguinte proposições:

PROJETO DE LEI
N° 150, DE 1991
(Do Sr. Carlos Cardinal)

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N" 230, DE 1990
(Do Sr. Gastone Righi)

Altera o art. 79 da Lei n" 3.807,
de 26 de agosto de 1%0 - Lei Orgânica da Prévidência Social.
(Às Comissões de Constituição ~
Justiça e de Redação (ADM); de FInanças e Tributação (ADM); e de
Seguridade Social e Família - art.
24, 11.)
(Republica-se em virtude de novo despacho do Sr. Presidente.)

Novo despacho: 2-5·91 - Apense-se
ao Projeto de Lei Complementar n" 33/88.

Na ementa, onde se lê:
PROJETO DE LEI
N° 207. DE 1991
(Do Sr. Luiz Henrique)
Institui o C6digo da Propriedade
Industrial e dá outras providências.
(Às Comissões de Constituição e
Justiça e de Redação (ADM), e de
Economia, Indústria e Comércio art. 24, 11.)
Leia-se:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N" 270, DE 1990
(Dos Srs. Haroldo Sabóia e Vilson Souza)
Novo despacho: 2-5-91 - Apense-se
ao Projeto de Lei Complementar n" 71/89.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N' 273, DE 1990
(Dos Srs. Haroldo Sabóia e
Nelton Friedrich)
Novo despacho: 2-5·91 - Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação (ADM); e de Minas e Energia.
PROJETO DE LEI
N9 2.508, DE 1989
(Do Sr. Koyu lha)
Novo despacho: 2-5·91 - Às Comissões de Constituição e Justiça e de Reda·
ção (ADM); e de Trabalho, de Administração e Serviço Público.
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PROJETO DE LEI
N" 2.533, DE 1989
(Do Sr. Koyu Iha)
Novo despacho: 2-5-91 - Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação; e de Agricultura e Política Rural.

PROJETO DE LEI
N" 3.686, DE 1989
(Do Sr. Uldurico Pinto)
Novo despacho:' 2-5-91 - Apense-se ao
Projeto de Lei n" 1.716/89:
PROJETO DE LEI
N" 3.750, DE 1989
(Do Sr. Uldurico Pinto)

PROJETO DE LEI
N" 2.535, DE 1989
(Do Sr. Koyu Iha)
Novo despacho: 2-5-91 ...:.... Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação (ADM); e de Trabalho, de Administração e Serviço Público.

Novo despacho: 2-5-91 - Apense-se ao
Projeto de Lei n" 1.006/88.

PROJETO DE LEI
N" 3.003, DE 1989
(Do Sr. Uldurico Pinto)
Novo despacho: 2-5-91 - Apense-se
ao Projeto de Lei n" 710/88.

Novo despacho: 2-5~91 - Às Comissões
de Constituição e Justiça e de Redação
(ADM); e de Trabalho, de Administração
e Serviço Público.

PROJETO DE LEI
N" 3.007, DE 1989
(Do Sr. Uldurico Pinto)
Novo despacho: 2-5-91 - Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação (ADM); de Finanças e Tributação
(ADM); e de Seguridade Social e Família.
PROJETO DE LEI
N" 3.008, DE 1989
(Do Sr. Uldurico Pinto)
Novo despacho: 2-5-91 ao Projeto de Lei n" 710/88.

Apense-se

PROJETO DE LEI
N" 3.015, DE 1989
(Do Sr. Uldurico Pinto)
Novo despacho: 2-5-91 - Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação (ADM); e de Agricultura e Política
Rural.
PROJETO DE LEI
N" 3.339, DE 1989
(Do Sr. Victor Faccioni)
Novo despacho: 2-5-91 - Às Comissões
de Constituição e Justiça e de Redação
(ADM); e de Trabalho, de Administração
e Serviço Público.
PROJETO DE LEI
N" 3.486, DE 1989
(Do Sr. Uldurico Pinto)
Novo despacho: 2-5-91 - Às Comissões
de Constituição e Justiça e de Redação
(ADM); de Agricultura e Política Rural;
e de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.
PROJETO DE LEI
N" 3.556, DE 1989
(Do Sr. Uldurico Pinto)
Novo despacho: 2-5-91 - Às Comissões
de Constituição e Justiça e de Redação
(ADM); e de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias.

PROJETO DE LEI
N" 3.873, DE 1989
(Do Sr. Uldurico Pinto)

PROJETO DE LEI
N"4.017, DE 1989
(Do Sr. Vladimir Palmeira)
Novo despacho: 2-5~91 - Apense-se ao
Projeto de Lei n" 239/87.
PROJETO DE LEI
N" 4.030, DE 1989
(Da Sr~ Rose de Freitas)
Novo despacho: 2-5-91 - Às Comissões
de Constituição e Justiça e de Redação
(ADM); e de Finanças e Tributação art. 24, lI.
PROJETO DE LEI
N" 4.160, DE 1989
(Do Sr.' Sigmaringa Seixas)
Novo despacho: 2-5-91 ~ À Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação
- art. 24, 11.
PROJETO DE LEI
N"4.407, DE 1989
(Do Sr. Ney Lopes)
Novo despacho: 2-5-91 - Apense-se ao
Projeto de Lei n" 813/88.
PROJETO DE LEI
N" 4.723, DE 1990
(Do Sr. Max Rosenmann)
Novo despacho: 2-5-91 - Às Comissões
de Constituição e Justiça e de' Redação
(ADM); de Educação, Cultura e Desporto; e de Seguridade Social e Família art. 24, lI.
PROJETO DE LEI
N" 4.795, DE 1990
(Do Sr. Sigmaringa Seixas)
Novo despacho: 2-5-91 - Às Comissões
de Constituição e Justiça e de Redação
(ADM); de Finanças e Tributação
(ADM); e de Agricultura e Política Rural
- art. 24, lI.
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PROJETO DE LEI
N" 4.991, DE 1990
(Do Sr. Koyu Ilha)
Novo despacho: 2-5-91- Às Comissões
de Constituição e Justiça e de Redação
(ADM); e de Trabalho, de Aministração
e Serviço Público - art. 24, lI.
PROJETO DE LEI
N" 5.389. DE 1990
(Do Sr. Victor Faccioni)
Novo despacho: 2-5-91 - Às Comissões
de Constituição e Justiça e de Redação
(ADM); e de Trabalho, de Aministração
e Serviço Público - art. 24, lI.
PROJETO DE LEI
N" 5.411, DE 1990
(Do Sr. Victor Faccioni)
Novo despacho: 2-5-91-Às Comissões
de Constituição e Justiça e de Redação
(ADM); e de Educação, Cultura e Desporto - art. 24, n.
PROJETO DE LEI
N\' 5.428, DE 1990
(Do Sr. Uldurico Pinto)
Novo despacho: 2-5-91 - Às Comissões
de Constituição e Justiça e de Redação
(ADM); de Finanças e Tributação
(ADM); e de Seguridade Social e FamI1ia
- art. 24, 11.
PROJETO DE LEI
N" 6.056, DE 1990
(Dos Srs. Haroldo Sabóia e
Nelton Friedrich)
Novo despacho: 2-5-91 - Às Comissões
de Constituição e Justiça e de Redação
(ADM); de Trabalho, de Administração
e Serviço Público; e de Economia, Indústria e Comércio - art. 24, lI.
PROJETO DE LEI
N" 6.057, DE 1990
(Dos Srs. Haroldo Sabóia e
Nelton Friedrich)
Novo despacho: 2-5-91 - Às Comissões
de Constituição e Justiça e de Redação
(ADM); de Trabalho, de Administração
e Serviço Público. - art. 24, lI.
PROJETO DE LEI
N" 6.058, DE 1990
(Dos Srs. Haroldo Sabóia e
Nelton Friedrich)
Novo despacho: 2-5-91 - À Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação
- art. 24, lI.
PROJETO DE LEI
N" 6.061, DE 1990
(Dos Srs. Haroldo Sabóia e
Nelton Friedrich)
Novo despacho: 2-5-91 - Às Comissões
de Constituição e Justiça e de Redação
(ADM); de Defesa do Consumidor, Meio
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Ambiente e Minorias; e de Minas e Energia - arL 24, lI.
PROJETO DE LEI
N' 6.062. DE 1990
(Dos Srs. Haroldo Sabóia e
Nelton Friedrich)
Novo despacho: 2-5-91 - Às Comissões
de Constituição e Justiça e de Redação
(ADM); e de Viação e Transportes, Desenvolvimento Urban.o e Interior - art.
,.
24. I~.·
PROJETO DE LEI
N' 6.063; DE 1990
(Dos Srs. Haroldo Sabóia e
Nelton Friedrich)
Novo despacho:' 2-5-91 - À Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação
. .
- art. 24, 11.
PROJETO DE LEI
N' 6.066. DE 1990
.(Dos Srs. H'lrdldo Sabóia e
Nelton Frieqrich)
Novo despacho: 2-5-91 - Apense-se ao
Projeto de Lei n" 2.200/89.
PROJETO DE LEI
W 6JJ68. DE 1990
(Dos 51'S. Haroldo Sabóia e
Nelton Friedrich)
Novo despacho: 2-5-91 - Às Comissões
de Constituição' e Justiça e de Redação
(/J)M); de Ciência e Tecnologia. ComunIcação e Informática; e de Finanças e
Tributação - art. 24, lI.
PROJETO DE LEI
N' 6.081. DE 1990
(Dos Srs. Nelton Friedrich
e Koyu Iha)
Nqvo despacho: 2-5-91 - Às Comissões
de Constituição e Justiça e de Redação"
(ADM); e de Trabalho, de Administração
e Serviço Público - art. 24, lI.
PROJETO DE LEI
N' 6.084, DE 1990
(Dos Srs. Koyu Iha e
Nelton Friedrich)
Novo despacho: 2-5-91- Às Comissões
de Constituição e Justiça e de Redação
(ADM); de Finanças e Tributação
(ADM); e de Trabalho, de Aministração
e Serviço Público - arL 24, 11.
PROJETO DE LEI
N' 6.091, DE 1990
(Dos Srs. Uldurico Pinto e
Nelton Friedrich)
Novo .despacho: 2-5-91 - Às Comissões
de Constituição e Justiça e de Redação
(ADM); de Trabalho, de Administração
e Serviço Público; e de Finanças e Tributação - art. 24, n.
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PROJETQ.DE LEI
. ~'6,llL.DE 1990
(Dos Srs. ~igmaringa Seiias e
Nelton Friedrich) .

requerimento de convocação do chefe do
Departamento da Receita Federal para
prestar esclarecimentos à Casa sobre a cobrança do Imposto de Renda.

Novo dt;sp~cho:, 2-5-91·- Às G::omissões
de Constituição e Justiça e· de Redação
(ADM); e de Finanças e Tributação art. 24, lI.

MARINO CLINGER - Posicionamento do orador, contrário à prorrogação
dos mandatos dos vereadores e prefeitos
eleitos em 1988.

IV - Pequeno Expediente
NILSON GIBSON - Críticas ao projeto de lei do Poder Executivo que dispõe
sobre reajuste dos vencimentos, soldos,
proventos e pensões dos servidores públicos civis ~ militares da União. Apoio do
orador aos auditores do Tesouro Nacio.
'"
,' ,
nal. ". ,.
G IOVANNI QUEIROZ - Ineficiência do relatório final apresentado pela
CPI constituída pelo Congresso Nacional
para apuração de .irregularidades no âmbito da Previdência Social.
TILDEN SANTIAGO-Seqüestro
do jornalista Ivan Rocha dos Santos na
cidade de Teixeira de Freitas, Estado da
Bahia.
'.
.
RUBEN BENTO - Desenvolvimento
da região sul do Estado de Roraima.
JÓRIO DE BARROS -Emendas
apresentadas pelo orador ao projeto de
lei das diretrizes e bases da educação nacional, relativas à assistência aos superdotados.
MARIA. LAURA - Realização do
Encontro Latino-Americano de TrábaIhadores e~ 'Defesa dos Servidores Públicos e das Estatais - ENLASPE - em
Brasília, Distrito Federal.
LOURIVAL FREITAS - Divulgação
pelo jornal Correio Braziliense de dados
sobre o salário dos deputados de algumas Assembléias Legislativas do País.
Anúncio de apresentação pelo orador de
proposta de emenda â Constituição sobre
o estabelecimento de limites à remuneração dos deputados estaduais e dos vereadores.
GILVAN BORGES - Necessidade de
planejamento governamental para o desenvolvimento da região Amazônica.
JAIR BOLSONARO - Críticas ao
projeto de lei do Poder Executivo relativo
ao reajuste salarial do funcionalismo público civil e militar da União.
- JOSÉ DUTRA - Ameaça de paralisação do parque insdustrial da Zona Franca
de Manaus, Estado do Amazonas. Apelo
à Sunab em favor de maior respeito aos
comerciantes do município.
UBIRATAN AGUIAR - Editorial
"Um leão faminto", publicado no jornal
Correio Braziliense. Apresentação de

MUNHOZ DA ROCHA - Rejeição
pelo Congresso Nacional do veto presidencial ao projeto de lei relativo â complementação da aposentadoria dos ferroviários.
PRISCO VIANA - Crise dos partidos
políticos no País. Anúncio de apresentação pelo orador de projeto de lei relativo
à nova legislação sobre o assunto.
OSVALDO MELO - Atuação da Polícia Militar contra participantes de manifestação estudantil no Estado do Pará.
AUGUSTO CARVALHO-Apoío
do orador às declarações do Deputado
Ubiratan Aguiar relativas à nova sistemática de cobrança do Imposto de ·Renda.
Descumprimento pelo Brasil do prazo estipulado pela ONU para entrega de relatório relativo à Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento a ser realizada em 1992 na cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
CHICO VIGILANTE - Protesto contra a política salarial adotada pelo Presidente Fernando Collor. Transcrição nos
Anais da Casa de documento elaborado
por fiscais trabalhistas no Distrito Federal
relativo à empresa de construção civil Encol. Afastamento do Delegado Regional
do Trabalho do Distrito Federal.
PRESIDENTE (Adylson Motta) Resposta ao Deputado Chico Vigilante.
LUIZ MOREIRA - Seqüestro do jornalista Ivan Rocha dos Santos, em Teixeira de Freitas, Estado da Bahia.
RENATO VIANNA-Críticas ao
projeto de lei do Poder Executivo que
trata dos vencimentos do funcionalismo.
ALOISIO VASCONCELOS - Liberação de cruzados novos retidos pelo Banco Central.
PRESIDENTE (Adylson Motta) Comunicação ao Plenário sobre adiamento da sessão em homenagem à memória
do ex-Deputado Jorge Furtado Leite.
DOMINGOS JUVENIL - Solidariedade do orador com os participantes de
manifestação estudantil realizada em Belém, Estado do Pará, vitimados pela repressão policial.
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PAULO DUARTE - Posicionam'entodo orador, contrário à implantação
da pena-de morte no' País.
EDUARDO MOREIRA -Prejuízos
causados ào meio ambiente pela Companhia Siderúrgica Nàcional no 'Município
de Siderópolis,'Estado de Santa Catarina.
DEJANDIR DALPASQUALE-Emendas apresentadas pelo orador aos projetos de lei do Poder Executivo relativos
ao'Plano de Benefícios e de Custeio da
Previdência 'Sodal.
PEDRO NOVAIS - Criação dá Reserva Indígena Awá-Guajá. Cumprimento 'dos dispositivos constitucionais .relativos aos indígeri-as.
'
LEOMAR QUlNTANILHA - Reestruturação do sistema previdenciário nadonal.
JOÃO FAUSTlNO - Recuperação
da agropecuária nordestina.
. NEY LàPES --.: Importância do apoio
'do Bahco do Brasil ao setor a/1;rícola.
"
,
,ANTÓNIO DE JESUS ~ Necessidade
de agilização da tramitação do Projeto de
Lei n9 16, de 1991, que dispõe sobre a
isenção do IPI na aquisição de automóveis
para utilização' no transporte autônomo
de passageiros.'
COSTA FERREIRA-Fundação da
Associação,Evangélica Bí'asileira,,em São
Paulo, Estado de ,São Paulo. "
PASCOAL NOVAES :..- Dificuld~dés
do setor de saúde no Estado de Rondônia.
Necessidade do envio pelo Ministério da
Saúde de medicamentos e técnicos para
auxiliar no combi'lte às doenças ,que assolam o estado.

INOCÊNCIO OLIVEIRA -Situação
da economia brasileira. Trabalho desenvolvido pelo Superintendente da Sunab,
.
Ornar Marczynski.
, .SÉRGIO NA YA - Realização do I
Encontro sobre a Crise do Setor Produtivo de Leite da Zona da Mata, em Laranjal, Estado de Minas Gerais. Cooperativismo como solução para a crise que
atravessa o setor.
, V - Gra~d~ ,Expediente
CARLOS LUPI - Reflexões sobre o
papel dos partidos políticos;,
ANNIBAL 1'EIXEIRA:- Trajetória
do orador'napolítica e na àdministração
pública.
MARIA VALADÃO - Necessidade
de conclusão da ferrovia Norte-8ul.
NEIF JABUR-Análise sobre o Tratado Mercosul assin'ado pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.
VI -' Comunicações Parlamentares
ORLANDO PACHECO - Pesquisa
do Ibope sobre o posicionamento da população em relação à situação do País.
Projeto de lei da Comissão do Trabalho,
de Administração e Serviço Público relativo ao novo valor do salário mínimo.
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COMISSÓES
3 - ATAS DAS COMISSÕES
a) Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, 6' reunião ordinária, em
15-5-91; Termo de Reunião, em 16-5-91;
b) Comissão de Finanças e Tributação,
6' reunião ordinária, em 15-5-91;
c) Comissão de Seguridade Social e Família, 13' reunião ordinária, em 7-5-91;
14' reunião ordinária, em 8-5-91; 15' reunião, de Audiência Pública, em 9-5-91;
d) CPI - Drogas no País, 4' reunião,
em 9-5-91;
e) CPI - Banco do Brasil, 4' reunião,
em 14-5-91; 5' reunião, em 16-5-91;
O CPI - Violência no Campo Brasileiro, Termo de Reunião, em 14-5-91;
g) CPI - Causas da Fome, l' reunião,
em 9-5-91; 2' reunião, em 16-5-91;
h) CPI - Internacionalização da Amazônia, Termo de Reunião, em 8-5-91: Termo de Reunião, em 16-6-91.
4 - DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, nO 10/91, em
14-5-91;
b) Comissão de Finanças e Tributação,
nO 8/91, em 15-5-91; n° 9/91, em 15-5-91;
c) Comissão de Relações Exteriores,
n" 7/91, em 15-5-91;
d) Comissão de Seguridade Social e Família, nO 6191, em 15-5-91; n" 7191, em

17-5-91;

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
(Como Líder) - Protesto do PDC contra
o veto presidencial ao Projeto de Lei
ri" 14, de 1991, relátivo à não-incidência
do Imposto de Renda sobre os rendimentos dos cruzados novos bloqueados.
VII - Encerramento
2 - ARQUrvAMENTO
Presidência, em 16-5-91

e) Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, n9 11/91, em
13-5-91; nO 12/91, em 15-5-91; n9 13/91,
em 15-5-91; n9 14/91, em 15-5-91;
f) Comissão de Viação e Transporte,
Desenvolvimento Urbano e Interior,
n 9 3191, em 15-91.
4- MESA
5 - LÍDERES E VICE·LÍDERES
6 - COMISSÕES

Ata da 578 Sessão, em 17 de maio de 1991
Presidência dos Srs.: Inocêncio Oliveira. 10 Secretário; Osvaldo Melo, Prisco Viana,
Adylson Motta, Ubiratan Aguiar, § 2~ do artigo 18, do Regimento Interno
AS9 HORAS COMPARECEM
NHORES:

os SE-

Inocêncio Oliveira
Etevaldo Nogueira
Cunha Bueno
Robson Tuma
Roraima
Rubem Bento - Bloco.
Amapá
Gilvam Borges - Bloco; Lourival Freitas
- PT; Murilo Pinheiro - Bloco; Sérgio Barcellos - BLoco; Valdenor Guedes - PTB.

Pará

Maranhão

Alacid Nunes - Bloco; Eliel Rodrigues
- PMD B; Giovanni Queiroz - PDT; Osvaldo Melo - PDS.

Cesar Bandeira - Bloco; João Rodolfo
- PDS; Pedro Novais - PDC.

Rondôniá
Reditário Cassol - PTR.
Acre
Adelaide Neri - PMDB; Zila Bezerra PMDB.
Tocantins
Lepmar Quintanilha - PDC.

Ceará
Maria Luiza Fontenele - PSB; Ubiratan
Aguiar - PMDB.
Pernambuco
Maun1io Ferreira Lima - PMDB; Nilson
Gibson - PMDB; Roberto Magalhães Bloco.
Alagoas
José Thomaz Nonô - PMDB.

6622 Sábado, 18

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1)
Bahia

Jorge Khoury PMDB.

Bloco; Prisco Viana -

O SR. ETEVALDO NOGUEIRA, servindo
como 1" Secretário, procede à leitura do seguinte.

Minas Gerais
Annibal Teixeira - PTB; Célio de Castro
- PSB; Elias Murad - PSDB; Humberto
Souto-Bloco; Marcos Líma-PMDB; Tilden Santiago - PT.
Espírito Santo
Jório de Barros -PMDB.
Rio de Janeiro
Jair Bolsonaro - PDC;. Laprovita Vieira
- PMDB; Marino Clinger - PDT.
São Paulo
Eduardo Jorge - PT.
Mato Grosso
Augustinho Freitas - PTB; José Augusto
Curvo -PL.
Distrito Federal
Augusto Carvalho -PT.

PCB; Maria Laura

PROJETO DE LEI N9 701, DE 1991
(Do Sr. José Carlos Coutinho)
Dispõe sobre aposentadoria especial de
profissionais vinculados à área de saúde.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação (ADM); e de Trabalho, de Administração e Serviço Público
- art. 24,11.)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1. A atividade profissional masculina ou feminina de Médicos, Paramédicos,
Odontólogos, Enfermeiros e Empregados em
hospitais e clínicas, fica definida como insalubre e concederá ao titular categoria específica
destinada a assegurar aposentadoria especial
após 25 (vinte e cinco) anos de serviço efetivo
na mesma área.
Art. 29 O Pode: Executivo regulamentará esta lei vinculando-a a recursos previstos
1.940, de 25 de maio de
no Decreto-Lei
1982.
Art. 3. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4. Revogam-se as disposições em
contrário.

u·

Goiás
Ronaldo Caiado - S/P.
Paraná
Élio Dalla-Vecchia - PDT; Luiz Carlos
Hauly - PMDB; Munhoz da Rocha -'PSDB.
Santa Catarina
Dejandir Dalpasquale - PMDB; Eduardo
Moreira - PMDB; Paulo Duarte - Bloco.
Rio Grande do Sul
Amo Magarinos -PDS.

lil - EXPEDIENtE

Bloco; Fetter Júnior

I - ABERTURA DA SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A lista de presença registra o comparecimento de 53 Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, e em nome do
povo brasileiro iniciamos nossos trabalhados.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata
da sessão anterior.
11 - LEITURA DA ATA

o SR. NILSON GIBSON servindo como
2" Secretário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observações,
aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Passa-se à leitura do expediente.

Justfficação
Nossa proposição tem o fim de caracterizar
como atividade insalubre, penosa e merecedora de consideração especial, a atividade
profissional ligada à área de saúde. A Lei
Orgânica da Previdência Social reconhece
aposentadoria especial a trabalhadores cuja
atividade seja exercida em condições penosas, insalubres ou perigosas; entretanto, não
ficou definida ou praticamente caracterizada
a profissão ou atividade trabalhista que especifique a natureza do serviço que beneficie
.0 trabalhador com a redução do seu tempo
de aposentadoria, exigindo, portanto, a definição que esta lei pretende.
Não precisamos nos alongar em considerações a propósito da justiça do nosso empenho em distinguir a laboriosa classe dos profissionais da saúde com a simples redução
do seu tempo de serviço, premiando-os com
o reconhecimento natural do que a lei lhes
assegura, como faz o próprio Regulamento
de Benefícios da Previdência Social. Pacífico
reconhecer que todos os profissionais da saúde estão expostos a contágios e outros males,
pelo simples fato do contrato permanente
com doentes e doenças de todos os matizes.
Acresce a circunstância de que a própria
natureza do serviço, a assistência médica em
particular, a enfermagem e outros cuidados,
oferecem à sociedade muito além do tempo
horário definido, em lei, número incontável
de horas-extras não remuneradas e nunca
contadas para efeito de aposentadoria.
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Convictos de que o assunto merecer aprovação dos nossos pares, pedimos assistência
de todos colegas médicos e vinculados à área
que, com suas luzes, aperfeiçoarão nosso trabalho para lograr-mos bom termo.
Sala das Sessões, 17 de abril de 1991. ~
Deputado José Carlos Coutinho.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
DECRETO-LEI N· 1.940
DE 25 DE MAIO DE 1982
Institui contribuição social, cria o FUli·
. do de Investimento Social (Finsocial) e
. dá outras providências.
O PI;esidente da Rep6blica, no u~o d~ atribuição que lhe confere o inciso II do art.
55, e tendo em vista o disposto no parágrafo
2· do art. 21 da Constituição.
Art. 19 É instituída, na forma prevista
neste decreto-lei, contribuição social, destinada a custear investimentos de caráter assistencial epl alimentação, habitação ,popular,
saúde, educação, e ?ffiparo .a<;> pequ,en~ agri. , . .
cultor.
§ 19 A ~ontril:Íu.ição .soci~f de que' trata
este artigo será de 0,5% (meio por cento)
e incidirá sobre a receita bruta das empresas
públicas e privadas que realizem venda de
mercadorias, bem como das instituições financeiras e das sociedades seguradoras.
§ 29 Para as empresas públicas e privadas
que realizam exclusivamente venda de serviços, a contribuição será de 5% (cinco. por
cento) e incidirá sobre o valor do imposto
de renda devido, ou como se devido fosse.
§ 39 A contribuição não incidirá sobre a
venda de mercadorias ou serviços destinados
ao exterior, nas condições estabelecidas em
portaria do Ministro da Fazenda.
Art. 2. A arrecadação da .contribuição
será feita pelo Banco do Brasil S.A., e pela
Caixa Econômica Federal e seus agentes, na
forma disciplinada em .portaria do Ministro
da Fazenda.
Art. 39 É criado o Fundo de Investimento Social (Finsocial), destinado a dar apoio
financeiro a programas e projetos de caráter
~ssistêncial relacionados com alimentação,
habitação popular, saúde, educação e amparo ao pequeno agricultor.
Art. 49 Constituem recursos do Finsocial:
I - o produto da arrecadação da contribuição instituída pelo art. 19 deste decreto-lei;
II - recursos de dotações orçamentárias
da União;
In - retornos de suas aplicações;
IV - outros recursos de origem interna
ou externa, compreendendo repasses e financiamentos.
Art. 59 O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) passa a denominar-se Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 19 Sem prejuízo de sua subordinação
técnica à autoridade monetária, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-
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cial fica vinculado administrativamente à Secretaria de Planejamento da Presidência da
República (SEPLAN).
§ 2' O Ministro-Chefe da Secretária de
Planejamento da Presidência da República
e o Ministro da Indústria e do Comércio adotarão as providências necessárias ao cumprimento do disposto. neste. artigo, no prazo de
30 (trinta) dias.
Art. 6' O Fundo de Investimento Social
(FINSOCIAL) será administrado pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), que aplicará os recursos
disponíveis em programas e projetos elaborados segundo diretrizes estabelecidas pelo
. Presidente da República.
..
Parágrafo único. A execução desses programas e projetos' depertderá de aprovação
do rresident~ da R~púb.lica.
.
Art. 7' Este decreto-lei entrará em vigor
na data de sua publicação e produzirá efeitos
a partir de l' de junho de 1982. (DO de
26-5:82.)
PROJETO DE LEI N' 708, DE 1991
(Do SI. José Carlos Coutinho)
,. rii~põe sO,bre isenção do pagamento de
pedágio para os caminhoneiros e trans:
por~doras de carga pesada. ,
(As Comissões de Constituição e Jus~
tiça e de Redação (ADM) e de Viação
e Transportes, Desenvolvimento Urbano ,e Interior - art. 24, 11.)
O Congresso Nacional decreta:
.
Art. )., Ficam isentos do pagamento de
pedágio nas rodovias· os veículos destinados
ao transporte de cargas.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data
de sua públicação, revogadas as disposições
em contráríô.
Justificação
O alto custo dos combustíveis, para não
dizer repetidamente, o caos que a inflação
galopante impõe a todas as atividades, atinge
de forma inclemente o motorista transportador de carga em geral, esses heróis das nossas estradas que trabalham sem um horárío
definido, sujeitos a toda a sorte de imprevistos nas estradas, que transitam por esse
Brasil afora e merecem consideração especial
no que diz respeito à dispensa do tributo que
pleiteamos, eis que os próprios veículos estão
sujeitos a tributação específica das taxas rodoviárias, sendo importante considerar que
são eles os transportadores da riqueza nacional, cujos produtos transportados absorvem
uma carga muito especial de tributos aos cofres públicos.
Esperamos acolhida dos ilustres membros
desta Casa, para a presente proposição, dada
a justiça que os beneficiários merecem.
Sala das Sessões, 14 de novembro de 1991.
- Deputado José Carlos Coutinho.
PROJETO DE LEI N' 709, DE 1991
(Do SI. Ivo Mainardi)
Dá nova redação ao § l' do art. 10
do Decreto-Lei n' 3.689, de 3 de outubro
lIe 1941 ~ Código de Processo Penal.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - art. 24,11.)
O Congresso Nacionál decreta:
Art. 1" O § ),' do art. 10 do Decreto-Lei
n" 3.689, de 3 de outubro de 1941- Código
de Processo Penal, passa a vigora com a seguinte redaçãó:' .
.
"Art. 10.
§ l' A autoridade fará minucioso reJatório do que tiver apurado, nele constando a qualificação do indiciado ou os
esclarecimentos pelos quais se possa
identificá-lo, e, em sendo a ,autoridade
bacharel em Direito, a. classificação da
infração penal, enviando o inquérito, assim concluído', ao juiz competente.

............................................... "
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
•
Art. 3' Revogam-se as disposições em
contrário
Justificação
Liminarmente, entendeinos que o delegado'de polícia, bacharel em Diréito. tendo como maior compromisso a suá consciência, o
respeito e o cumprimento da lei que a todos
iguala e'subordina, não se constitui num simples coletor da prova, como estabelece o §
l' do art. lO, do CPP.
Se a sua missão fosse tão pequena, dispensável seria - por ocioso - a exigência de
tal titulação para o ingresso no cargo de delegado ç1e polícia, como se vê nas Constituições
estaduais.
A simples exigência legal do título universitário não se restringe a coletar provas, mas
saber discerni-las, confrontá-Ias e usá-las na
consonância das normas legais.
Conhecer e usar o Direito, impõe-se também ao delegado de polícia, integrado nas
carreiras jurídicas, hoje, assim reconhecido,
consagrado e proclamado pela Carta magna
da Nação.
Vejamos - neste caso - algumas lições
do festejado Magalhães Noronha, in "Curso
de Direito Processual Penal", ed. Saraiva.,
1978.
"A Polícia Judiciária é órgão auxiliar da
Justiça. Prepara o inquérito que servirá de
fundamento à ação penal." (Pág. 18.)
"No sistema processual adotado pelo Código, é o inquérito "preliminar ou preparatório
da ação penal", conforme ~e lê no ítem IV
da Exposição de Motivos. E nele que se colhem elementos que seria impossível ou difícil
obter na instrução judiciária, v.g, auto de
flagrante,e exames periciais, declarações do
ofendido, etc."
"Fornece, pois, ao órgão da acusação a
base ou sucedâneo necessárío à propositura
da ação penal." (Pág. 18.)
"A. função da Polícia Jl!diciária não é apenas realizar o inquérito. E ela. também auxiliar da Justiça". (Pág. 21.)
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Embora simples, é " .. .instrumento dá denúncia ou da queixa..... (Pág. 22.)
"Qual o valor do inquérito'! Não obstante
informar o processo e não obstante não ter
a categoria das provas judiciais" ...força é
convir que o inquérito contém peças de Valor
probatório... "
"Mas mesmo para outros atos, não há negar que eles concorrem para o conjunto probatório sobre o qual se formará a livre convicção do juiz. Se um ladrão habitual confessa
haver cometido o furto, se o objeto deste
é encontrado em sua casa e se uma pessoa
viu o transporte para esta, como se negar
o valor a sua confissão policial, somente poro.
que em juízo ele negou a prática do crime,
sem, contudo, explicar o transporte e a posse
do objeto. Cremos; pois, que -não obstante
a nature7'l inquisitorial da investigação da polícia - não se pode, de antemão, repudiar
o inquérito, como integrante do complexo
probatório que informará a lívre convicção
do magistrado.
Claro que se a instrução judicial for inteiramente adversa aos elementos que ele contém,
não poderá haver prevalência sua." (Pág.
23.)
No mais, o inquérito policial, como acompanhante da denúncia ou queixa, sempre que
servir de base a uma ou a outra (art. 12,
do CPP), deve ser um bom companheiro de
quem acompanha.
O relatório epílogo do inquérito, emanado
de delegado de polícia, bacharel em Direito,
em nosso entendimento não se constitui num
simples e lacônico índice remissivo do conteúdo do inquérito policial.
"Relatório. De relatar, designa a exposição ou a narração escrita ou verbal acerca
de um fato ou vários fatos, com a discriminação de todos os seus aspectos ou elementos." ("Vocabulário Jurídico", de Plácido e
Silva, Forense, 1978, IV, Q-Z, pág. 1336).
Fosse o relatório, apenas um índice remissivo, inútil seria o 1", do art. lO, do CPP,
que impõe o preceito "A autoridade fará mi, nucioso relatório do que tiver ,ido apurado
\e enviará os autos ao juiz competente".
\ "Minucioso. 1. Que se preocupa com, ou
se prende a minúcia; 2. meticuloso, esmiuçador; 3. feito com escrúpulo, com toda a
atenção; estudo minucioso". ("Novo Dicionário Aurélio", l' ed.,9' impressão, 1975,
Nova Fronteira, pág. 927.)
Inquestionavelmente, o relatório policial
tem duas fontes de inspiração: a denúncia
(art. 41, do CPP) e a sentença (art. 381 do
CPP); basta que se faça um detido e refletido
cotejo entre os conteúdos dos arts. 41 e 381
com o art. 9", § 1', todos do CPP, este último
pertinente ao relatório policial.
Assim sendo, o inquério policial que tem
como ponto culminante o relatório, por
acompanhar a denúncia, servindo-lhe de base
(art. 12, do CPP), deve ser um bom companheiro, e não um fardo inútil e/ou comprometedor para a vestibular acusatória.
Quantas e quantas vezes um inquérito policial mal feito, concluído com um relatório
lacunoso e imprestável, comprometem e,
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atém desmoralizam uma acusação, principalmente nos julgamentos do Tribunal do Júri,
quando tais deficiências são habilidosamente
exploradas pela defesa!
Quantas e quantas vezes, inquéritos policiais baixam às delegacias de origem, a fim
de serem sanados tais defeitos, o que seria
evitado se fosse ele bem fundamentado de
fato e de direito, já que o ato de indiciar
(como de denunciar) implica na mais alta responsabilidade por parte do delegado de polícia, eis que o indiciamento de alguém pode
constituir abuso de poder (Lei n" 4.898, de
9-12-65), passível de ação penal, e resgatável
via de habeas corpus, como é torrencial na
doutrina e jurisprudência, como abaixo se
vê:
Referindo-se ao habeas corpus, leciona
Walter P. Acosta, in "O Processo Penal",
14' ed. 1979, n" 148, pág. 513:
"Já dissemos, no capo XIII, que este remédio jurídico transcende os limites do recurso,
sendo mais apropriado conceituá-lo como
processo especial, malgrado e critério que o
Código adotou. Basta atentar para o fato de
que, tanto pode ser ele impetrado em favor
de quem está respondendo inquérito ou processo, como em prol de quem não está sendo
processado ou mesmo não sofre ameaça de
processo." (Destaques nossos.)
No que tange o Delegado de Polícia, como
Autoridade Coatora, temos:
- JTA Crim SP 46/75; RT 470/315,
496/296, 551/369, 553/347; RJTJSP 69/336,
77/348;
- JTA Crim SP 48/138, 54/419, 56/116;
RT 507/374, 552/334; RJTJSP 30/309;
- JTA Crim SP 34/72, 37/132, 42/70,
55/406,50/118,65/126,68/156,70/120,71/76;
RT 198/333, 365/159, 385/64, 425/275,
512/385,549/344; RTJ 48/321; TA Crim, HC
119.674.;
- JTA Crim SP 43/106, 66/130; RT
432/338, 538/379; RJT-JSP 63/603, 69/336;
- RT 487/352, tudo ut se vê in "Código
de Processo Penal Anotado", Damásio E.
de Jesus, 6' ed., Saraiva, 1988, págs. 417/418.
Ante o exposto, constata-se que a nova
redação que ora estamos propondo, via deste
projeto, ao § 1", do art. 10, do CPP, mantém
parte da atual redação do mesmo parágrafo
e artigo, ao tempo em que Inspirado no art.
41, do CPP, que trata da denúncia, imposta
deste dispositivo parte, também, de sua redação, ao exigir que o relatótio policial e, exclusivamente, para este fim, seja consignada a
classificação da infração penal, a cuja classificação, como é óbvio, não estará - de nenhuma forma - adstrito e/o.u subordinado o Ministério Público, eis que a classificação no
inquérito policial visa o indiciamento de alguém, fruto de uma investigação policial formalizada e, ao final, fundamentada no relatório da autoridade, ao passo que a classificação
da denúncia, privativa do MP, é para a instauração da ação penal, assim como ela é, também, privativa do juiz, na sentença.
Atualmente, como é consabido, a autoridade policial não tem o dever processual de
clafissicar a infração penal, eis que isto não

consta expressamente em nenhum dispositivo
do vigente CPP, o que não significa que não
possa fazê-lo, exclusivamente, para o fim de
indiciamento, sempre recomendável quando,
na forma e com as cautelas legais, tenha que
explicar e/ou justificar o indiciamento, seja
como resguardo funcional ante a acusação
do crime de abuso de autoridade.
Verdade é que alguns doutrinadores obstinam-se, ainda, em não recomendar que tal
classificação seja procedida pela autoridade
nos inquéritos policiais, por entenderem que
isto compete ao Ministério Público (art. 41.
do CPP), porém, tais doutrinados não chegam ao ponto de dizer que isto é defeso à
autoridade policial, o que seria um disparate
e até uma heresia jurídica, visto que ninguém
é proprietário desta classificação, senão na
sua própria área, escoimada qualquer possibilidade de indébitas interferências, sendo de
lembrar que, inclusive, o advogado, quando
faz a queixa, ou a representação, tamhém
classifica a infração penal, a ninguém coagindo a sua classificação.
Se, finalmente, até então não era de se
exigir expressamente a classificação da infração penal no relatório da autoridade policial,
isto - atualmente - não só pode como deve
ser feito, eis que o cargo de delegado de polícia exige o diploma de bacharel em Direito
e integra-se nas carreiras jurídicas conforme
proclamação constitucional.
Não obstante, se eventualmente uma delegacia, por este Brasil afora, estiver sob o comando de policial leigo em Direito, não terá
este a exigência da capitulação da infração
penal, sendo-lhe facultativo.
Além do exposto, este projeto alcança objetivos culturais e nitidamente constitucionais, porque promoverá necessariamente o
maior estudo e aperfeiçoamento da ciência
Penal, ao tempo em que, de conseqüência,
contribuirá para a evitação de erros e lacunas,
não raros nos inquéritos policiais, e, também
- não raro - arbitrariedades e violências,
próprias - muitas vezes - da ignorância ou
errada compreensão da lei.
Inspirou-se este projeto numa contribuição
da Dl" Vanise Helena de OLiveira Danckwardt, MD Delegada de Polícia titular da
Delegacia para a Mulher, de Porto Alegre.
Sala das Sessões, 17 de abril de 1991. Deputado Ivo Mainardi.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
DECRETO-LEI N·3.689,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
Código de Processo Penal.

LIVRO I
Do Processo em Geral

·····················:riTÜi:.õ'ii·····················
Do Inqnérito Policial

Maio de 1991

Art. 9" Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a
escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade.
Art. 10. O inquérito deverá terminar no
prazo de 10 (dez) dias, se o indiciado tiver
sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executara
ordem de prisão, ou no prazo de 30 (trinta)
dias, quando estiver solto, mediante fiança
ou sem ela.
§ I A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os
autos ao juiz competente.
fi

Art. 12. O inquéritcipolicial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra.

.....................TiTuLo' iii'·········

.

Da Ação Penal
Art. 41. A denúncia ou queixa conterá
a exposição do fato criminoso, com todas aS
suas circunstâncias, a qualificação do acusado
ou esclarecimentos pelos quais se possa idçntificá-Io, a classificação do crime e, quando
necessário, o rol das testemunhas.
..........................................................
TÍTULO XII
Da Setença
Art. 381. A senteça conterá:
I - os nomes das partes ou, quando não
possível, as indicações necessárias para iden, - ,.
tificá-las;
II - a exposição sucinta da acusação 'e da
defesa;
. -,
III - a indicação dos motivos de fato e de
direito em que se fundar a decisão;
IV - a indicação dos artigos de lei aplicados;
V - o dispositivo;
VI - a data e a assinatura do juiz.

LEI N" 4.898,
DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965
Regula o direito de representação e o
processo de responsabilidade administra·
tiva civil e penal, nos casos de abuso de
autoridade.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1. O direito de representação e o
processo de responsabilidade administrativa
civil e penal, contra as autoridades que, no
exercício de suas funções, cometerem abusos,
são regulados pela presente lei.
• Vide art. 45 da Lei n" 6.538, de 22 de
junho de 1978, o qual dispõe sobre representação em crime contra o serviço postal.
Art. 2. O direito de representação será
exercido por meio de petição:
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a) dirigida à autoridade superior que tiver
competência legal para aplicar, à autoridade
civil ou militar culpada, a respectiva sanção;
b) dirigida ao órgão do Ministério Público
que tiver competência para iniciar processocrime contra a autoridade culpada.
Parágrafo único. A representação será
feita em duas vias e conterá a exposição do
fato constitutivo do abuso de autoridade, com
todas as suas circunstâncias, a qualificação
do acusado e o rol de testemunhas, no máximo de três, se as houver.
Art. 39 Constitui abuso de autoridade
qualquer atentado:
a) à liberdade de locomoção;
b) à inviolabilidade do domicílio;
c) ao sigilo da correspondência;
d) à liberdade de consciência e de crença;
e) ao livre exercício de culto religioso;
1) à liberdade de associação;
g) aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício do voto;
h) ao direito de reunião;
i} à incolumidade física do indivíduo;
j) aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional.
A.rt. 49 Constitui também abuso de autoridade:
a) ordenar ou executar medida privativa
da liberdade individual, sem as formalidades
legais ou com abuso de poder;
b) submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não
autorizado em lei;
c) deixar de comunicar, imediatamente,
ao juiz competente a prisão ou detenção de
qualquer pessoa;
d) deixar o juiz de ordenar o relaxamento
de prisão ou detenção ilegal que lhe seja comunicada;
e) levar à prisão e nela deter quem quer
que se proponha a pr~star fiança, permitida
em lei;
C) cobrar o carcereiro au agente de autoridade policial carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra despesa, desde que a
cobrança não tenha apoio em lei, quer quanto
à espécie, quer quanto ao seu valor;
g) recusar o carcereiro ou agente de autoridade policial recibo de importância recebida
a título de carceragem, custas, emolumentos
ou de qualquer outra despesa;
h) o ato lesivo de honra ou do patrimônio
de pessoa natural ou jurídica, quando praticado com abuso ou desvio de poder ou sem
competência legal;
i) prolongar a execução de prisão temporária, de pena ou de medida de segurança,
deixando de expedir em tempú oportuno ou
de cumprir imediatamente ordem de liberdade.
.Alínea i acrescentada pela Lei n9 7.960,
de 21 de dezembro de 1989.

Art. 59 Considera-se autoridade, para os
efeitos desta lei, quem exerce cargo, emprego
ou função pública, de natureza civil ou milita" ainda que transitoriamente e sem remuneração.

Art. 69 O abuso de autoridade sujeitará
o seu autor à sanção administrativa, civil e
penal.
§ 19 A sanção administrativa será aplicada de acordo com a gravidade do abuso
cometido e consistirá em:
a) advertência;
b) repreensão;
c) suspensão do cargo, função ou posto por
prazo de 5 (cinco) a 180 (cento e oitenta)
dias, com perda de vencimentos e vantagens;
d) destituição de função;
e) demissão;
f) demissão, a bem do serviço público.
§ 2' A sanção civil, caso não seja possível
fixar o valor do dano, consistirá no pagamento de uma indenização de quinhentos a
dez mil cruzeiros.
§ 39 A sanção penal será aplicada de
acordo com as regras dos arts. 42 a 56 do
Código Penal e consistirá em:
a) multa de cem cruzeiros a cinco mil cruzeiros;
b) detenção por 10 (dez) dias a 6 (seis)
meses;
c) perda do cargo e a inabilitação para o
exercício de qualquer outra função pública
por prazo até 3 (três) anos..
§ 49 As penas previstas no parágrafo anterior poderão ser aplicadas autônoma ou cumulativamente.
§ 59 Quando o abuso for cometido por
agente de autoridade policial, civil ou militar,
de qualquer categoria, poderá ser cominada
a pena autônoma ou acessória de não poder
o acusado exercer funções de natureza policiai ou militar no município da culpa, por
prazo de 1 (um) a 5 (cinco) anos.
Art. 7' Recebida a representação em
que for solicitada a aplicação administrativa,
a autoridade civil ou militax competente determinará a instauração de inquérito para
apurar o fato.
§ 19 O inquérito administrativo obedecerá às normas estabelecidas nas leis municipais, estaduais ou federais, civis ou militares,
que estabeleçam o respectivo processo.
§ 29 Não existindo"no município, no estado ou na legislação militar normas reguladoras do inquérito administrativo serão aplicadas, supletivamente, as disposições dos
arts. 219 a 225 da Lei n' 1.711, de 28 de
outubro de 1952 (Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da União).
§ 3' O processo administrativo não poderá ser sobrestado para o fim de aguardar a
decisão da ação penal ou civil.
Art. 8' A sanção aplicada será anotada
na ficha funcional da autoridade civil ou militar.
Art. 9' Simultaneamente com a representação dirigida à autoridade administrativa
ou independentemente dela, poderá ser promovida, pela vítima do abuso, a responsabilidade civil ou penal ou ambas, da autoridade culpada.
Art. 10. (Vetado.)
Art. 11. A ação civil serão aplicáveis as
normas do Código de Processo Civil.
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Art. 12. A ação penal será iniciada, independentemente de inquérito policial ou
justificação, por denúncia do Ministério PÚblico, instruída com a representação da vítima do abuso.
Art. 13. Apresentada ao Ministério PÚplico a representação da vítima, aquele, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas denunciará o réu, desde que o fato narrado constitua abuso de autoridade, e requererá ao
juiz a sua citação, e, bem assim, a designação
de audiência de instrução e julgamento.
§ 1" A denúncia do Ministério Público
será apresentada em duas vias.
Art. 14. Se o ato ou fato constitutivo do
abuso de autoridade houver deixado vestígios
o ofendido ou o acusado poderá:
a) promover a comprovação da existência
de tais vestígios por meio de duas testemunhas qualificadas;
b) requerer ao juiz, até 72 (setenta e duas)
horas antes da audiência de instrução e julgamento, e designação de um perito para fazer
as verificações necessárias.
§ 19 O perito ou as testemunhas farão o
seu relatório e prestarão seus depoimentos
verbalmente, ou o apresentarão por escrito,
querendo, na audiência de instrução e julgamento.
. § 2" No caso previsto na letra a deste artigo a representação poderá conter a indicação
de mais duas testemunhas.
Art. 15. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento da representação, o juiz,
no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa da representação ao procurador-geral e este oferecerá a
denúncia, ou designará outro órgão do Ministério Público para oterecê-Ia ou insistirá no
arquivamento, ao qual s6 então deverá o juiz
atender.
Art. 16. Se o órgão do Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo fixado
nesta lei, será admitida ação privada. O órgão
do Ministério Público poderá porém aditar
a queixa, repudiá-Ia e oferecer denúncia substitutiva e intervir em todos os termos do processo, interpor recursos c, a todo tempo, no
caso de negligencia do querelante, retornar
a ação como parte principal.
Art. 17. Recebidos os autos, o juiz, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
proferirá despacho, recebendo ou rejeitando
a denúncia.
§ 1" No despacho em que receber a denúncia, o juiz designará, desde logo, dia e
hora para a audiênda de instrução e julgamento, que deverá ser realizada, improrrogavelmente, dentro de 5 (cinco) dias.
§ 2" A citação do réu para se ver processar, até julgamento final e para comparecer
à audiência de instrução e julgamento, será
feita por mandado sucinto que será acompanhada da segunda via da representação e da
denúncia.
Art. 18. As testemunhas de acusação e
defesa poderão ser apresentadas em juízo,
independentemente de intimação.
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Parágrafo único. Não serão deferidos pedidos de precatória para a audiência ou a
intimação de testemunhas ou, salvo o caso
previsto no art. 14, b, requerimentos para
a realização de diligências, perícias ou exames, a não ser que o juiz, em despacho motivado, considere indispensáveis tais providências.
Art. 19. Àhoramarcada,ojuizmandará
que o porteiro dos auditórios ou o oficial de
justiça declare aberta a audiência, apregoa~
do em seguida o réu, as testemunhas, o pento, o representante do Ministério Público ou
o advogado que tenha subscrito a queixa e
o advogado ou defensor do réu.
Parágrafo único. A audiência somente
deixará de realizar-se se ausente o juiz.
Art. 20. Se até meia hora depois da hora
marcada o juiz não houver comparecido, os
presentes poderão retirar-se devendo ~.oc~r
rido constar do livro de termos de audlencla.
Art. 21. A audiência de instrução e julgamento será pública se contr~riame~te ?~o
dispuser o juiz, e realizar-se-a em dia utIl,
entre 10 (dez) e 18 (dezoito) horas, na sede
do juízo ou, excepecionalmente, no local que
o juiz designar.
Art. 22. Aberta a audiência o juiz fará
a qualificação e o interrogatório do réu, se
estiver presente.
Parágrafo único: Não comparecendo o
réu nem seu advogado, o juiz nomeará imediatamente defensor para funcionar na audiência e nos ulteriores termos do processo.
Art. 23. Depois de ouvidas as testemunhas e o perito, ojuiz dará a palavra, sucessivamente, ao Ministério Público ou ao advogado que houver subscrito a queixa e ao advogado ou defensor do réu, pelo prazo de 15
(quinze) minutos para cada um, prorrogável
por mais 10 (dez), a critério do juiz.
Art. 24. Encerrado o debate, o juiz proferirá imediatamente a sentença.
Art. 25. Do ocorrido na audiência o escrivão lavrará no livro próprio, ditado pelo
juiz, termo que conterá, em resumo, os depoimentos e as alegações da acusação e da
defesa, os requerimentos e, por extenso, os
despachos e a sentença.
Art. 26. Subscreverão o termos o juiz,
o representante do Ministério Público ou o
advogado que houver subscrito a queixa, o
advogado ou defensor do réu e o escrivão.
Art. 27. Nas comarcas onde os meios de
transporte forem difíceis e não permitirem
a observância dos prazos fixados nesta lei,
o juiz poderá aumentá-los, sempre motivadamente, até o dobro.
Art. 28. Nos casos omissos, serão aplicáveis as normas do Código de Processo Penal,
sempre que compatíveis com o sistema de
instrução e julgamento regulado por esta lei.
Parágrafo único. Das decisões, despachos e sentenças, caberão os recursos e apelações previstas no Código de Processo Penal.
Art. 29. Revogam-se as disposições eJIl
contrário.
Brasília, 9 de dezembro de 1965; 144' da
Independência e 77" da República.

PROJETO DE LEI N" 710, DE 1991
(Do Sr. Francisco Silva)
Altera a redação da alínea "a" do art.
35 da Lei n" 5.991, de 17 de dezembro
de 1973, que "dispõe sobre o controle
sanitário do comércio de drogas, medica·
mentos, insumos farmacêuticos e corre·
latos e dá outras providências".
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de RedaçãQ; e de Seguridade Social e Família - art. 24, lI.)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A alínea a do art. 35 da Lei n"
5.991, de 17 de dezembro de 1973, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 35. .
.
a) que estiver escrita a tinta, em letra
de forma, ou datilografada, mimeografada ou impressa, por extenso e em vérnaculo, observados a nomenclatura e o
sistema de pesos e medidas oficiais."
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
O presente projeto de lei visa alterar a redação da alínea a do art. 35 da Lei n" 5.991,
de 17 de dezembro de 1973, dando-lhe novo
texto, mais lógico, realístico e próprio às condições do nosso povo.
Originariamente, o texto que se está modificando tem a seguinte redação:
"Art. 35. Somente será aviada a receita:
a) que estiver escrita a tinta, em vernáculo, por extenso e de modo legível,
observados a nomenclatura e o sistema
de pesos e medidas oficiais."

A esta alínea seguem-se mais duas, b e
c e um parágrafo único, que não pretende
o presente projeto modificar. Somente a alínea a.
\
Determina' a alínea a do art. 35 da Lei
n" 5.991173 que a receita seja escrita a tinta
e de modo legível.
Veda, portanto, outro tipo de escrita na
receita médica, que somente pode ser prescrita a mão, com caneta de tinta esferográfica
ou de bomba.
Também não conceitua o texto original o
que seja "modo legível".
Constituem estas duas falhas do texto originai o elemento provocador das alterações que
estão sendo propostas.
Não somente se aviam receitas escritas a
tinta. Serviços médicos há que receitam em
formulários impressos, com espaços para determinar dosagens, porque sendo clínicas especializadas, os medicamentos são sempre os
mesmos.
Tal prática é usada principalmente em unidades médicas do serviço público.
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Redigido como está o dispositivo, estão os
estabelecimentos farmacêuticos proibidos de
aviarem aquelas receitas, que são as mais legíveis.
Nas modificações a que se propõe, o presente projeto de lei altera a redação do art.
35 referido, interpretanto o que seja modo
legível de se escrever uma receita.
É legível a receita escrita a tinta, em letra
de forma, ou datilografada, mimeografada
ou impressa, abrindo desta forma, opções aos
nossos médicos, que poderão escrever suas
receitas dentro de uma das maneira& apontadas.
.

Ninguém ignora os costumes de alguns em
escreverem receitas na caligrafia que o povo
já denominou "letra de médico". É a letra
difícil de ser lida, interpretada somente pelos
profissionais de farmácia, que muitas vezes
"adivinham" o que está escrito, para atenderem o freguês.
O profissional da medicina nem sempre se
apercebe que a receita escrita em "letra de
médico" põe em risco a vida e a saúde já
combalida de terceiros, possibilitando venda
trocada de medicamentos, muitas vezes contra-indicados ao estado do paciente.
No mais, os propósitos do artigo original
e sua redação são mantidos, ficando o texto,
se transformado em lei, o presente projeto,
redigido de forma a melhor atender os interesses do povo, prevenindo riscos de um mau
atendimento e assegurando aos profissionais
da medicina e da farmácia maior segurança
em seus trabalhos.
Sendo constitucional a presente proposição, o seu alcance social impõe sua aprovação
pelas comissões técnicas da Casa, seguindo
seu trâmite até promulgação, beneficiando
o povo e transformando-se num instrumento
de tranqüilidade e confiança para a vida e
a saúde de todos os brasileiros.
Sala das Sessões, 17 de abril de 1991. Deputado Francisco Silva.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
LEI N" 5.991,
DE 17 DE DEZEMBRO DE 1973
Dispõe sobre o controle sanitário do
comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras providências.

CAPÍTULO V.I
Do Receituárib

Art. 35. Somente será aviada a receita:
a) que estiver escrita a tinta, em vernáculo,
por extenso e de modo legível, observados
a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais;
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PROJETO DE LEI N' 711, DE 1991
(Do Sr. Francisco Diógenes)
Dispõe sobre cadastramento periódico
de segurados e dependentes da Previdências Social.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação (ADM); de Finanças
e Tributação (ADM); e de Seguridade
Social e Família - art. 24, 11.)

o Congresso Nacional decreta:
Art. l' A Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE realizará,
a cada período de cinco anos, cadastramento
geral de segurados e dependentes do Instituto
Nacional de Seguro Social - INSS.
Parágrafo único. Os recursos indispensáveis à realização do cadastramento serão incluídos no Orçamento da União, relativo ao
exercício em que ele se efetivará, e serão
fixadO!, com base em previsão apresentada
pelo IBGE.
Art. 2' Esta lei será regulamentada pelo
Poder Executivo no prazo de sessenta dias
da publicação.
Art. 3' Esta lei vigora com a publicação.
A-rt. 4' Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
O noticiário que vem sendo publicado, de
forma reiterada, sobre fraudes no âmbito do
Sistema de Previdência Social, impõe adoção
imediata de providências que possam, efetivamente, apresentar resultados a curto, médio e longo prazos, visando reduzir ao mínimo possível a ocorrência de tais fatos delituosos, já que extingui-los totalmente nos parece
inviável.
Uma dessas medidas, segundo entendimento de especialistas na matéria, é a realização periódica de cadastramento (e recadastramento) geral, em todo País, de todos os
segurados e dependentes do INSS.
Para esse trabalho, cujo vculto é inegável,
deverá, contudo, ser usada a estrutura do
IBGE, que, por força de lei, realiza, a períodos de cinco e dez anos, censos gerais e específicos, recolhendo importante acervo no
campo estatístico e de compilação de dados
sócio-econômicos.
Com a confrontação dos dados levantados
pelo IBGE com os elementos em poder do
Instituto Nacional de Seguro Social será possíVel detectar fatos criminosos passados e em
curso, contra os cofres previdenciários, possibilitando ao poder público denunciar seus autores e acautelar-se contra a sua reincidência.
Sala das Sessões, 17 de abril de 1991. Deputado Francisco Diógenes.

PROJETO DE LEI N' 712 DE 1991
(Do SI. Francisco Diógenes)
Dá nova redação ao parágrafo único
do art. 427, do Código de Processo Penal.
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Dê-se ao parágrafo único do art.
427 do Código de Processo Penal (Decreto-Lei n" 3.689. de 3 de outubro de 1941),
renumerado para § 1". a seguinte redação:
"Na composição do júri, observar-seli. alternadamente, para cada sessão de
julgamento, proporcionalidade entre
homens e mulheres."
Art. 2" Esta lei vigora com a publicaçlÍo.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Recentemente, em um júri realizado em
São Paulo, os sete jurados eram todos do
sexo feminino; o réu era um homem. acusado
de ter cometido violência sexual contra uma
mulher.
A fim de que se observe o princípio constitucional de igualdade entre homens e mulheres e para que julgamentos daquela natureza
nlÍo venham a ser inquinados de apresentar
resultados duvidosos, quanto ao seu veredicto final, pela falta de isenção dos componentes do júri, busca-se modificar o Código
de Processo Penal.
Na forma do projetado, em cada julgamento, alternadamente, funcionarão ora quatro
homens e três mulheres, ora quatro mulheres
e três homens, garantindo-se, tanto quanto
possível, a proporcionalidade dos jurados
quanto ao sexo.
Sala das Sessões, 17 de abril de 1991. Francisco Diógenes.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
DECRETO-LEI N'! 3.689,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941 (I)
LIVRO II
Dos Processos em Espécie
TÍTULO I
Do Processo Comum

.

.
CAPÍTULO 11
Do Processo dos Crimes
da Competência do Júri
SEÇÃO I
Da Pronúncia, da Impronúncia
e da Absolvição Sumária

Art. 427. A convocação do júri far-se-á
mediante edital, depois do sorteio dos 21
(vinte e um) jurados que tiverem de servir
na sessão. O sorteio far-se-á, no Distrito Federal, de 10 (dez) a 15 (quinze) dias antes
do primeiro julgamento marcado, observando-se nos estados e nos territórios o que estabelecer a lei local.
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Parágrafo UDlCO. Em termo que não for
sede de comarca. o sorteio poderá realizar-se
sob a presidencia do juiz do termo.

PROJETO DE LEI N" 716. DE 1991
(Do Sr. Ary Kara)
PrOlbe a venda de bebidas alcoólicas
nos estabelecimentos comerciais situados
em terrenos contíguos às faixas de domínio do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.
(As Comissões de Constituição e Justiça e de Redação (ADM); e de Viação
e Transportes. Desenvolvimento Urbano e Interior :- art. 24. 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Os estabelecimentos comerciais situados em terrenos contíguos às faixas de do·
mínio do Departamento .Nacional de Estradas de Rodagem não poderão vender ou servir bebida com qualquer teor alcoólico.
Art. 2" Os representantes dos estabelecimentos comerciais citados no artigo anterior
deverão encaminhar ao DNER - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.
compromisso por escrito. no sentido da não
comercialização de bebidas com qualquer
teor alcoólico.
Art. 3" Os infratores terão cancelada a autorização para at:esso às rodovias. pelo prazo
varitivel de trinta a noventa dias.
Parágrafo único. Na reincidência. a penalidade será aplicada em dobro.
Art. 4" A autorização que já tiver sido con·
cedida será cancelada. independentemente
de notificação. se o respectivo estabelecimento não apresentar ao órgão concedente o
compromisso a que alude o art. 2", no prazo
de 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data da publicação desta lei.
Art. 5'·' Esta lei entra em vigor a partir da
data de sua publicação.
Justificação
O álcool tem sido um t1agelo de muitas
famílias no Brasil. O alcoolismo descontrolado tem provocado separações de casais.
agressões em família. pobreza, minando a estrutura da família ao ponto de ser a causa
de muitos crimes.
Dentre os crimes que usualmente tausa.
estão os acidentes rodoviários. Estatísticas
demonstram que grande parte dos acidentes
têm como causa o estado de embriaguez do
motorista. Tal fato ficou claro quando, após
promulgação da lei estadual em São Paulo.
com o mesmo objetivo deste projeto. o número de acidentes rodoviários caiu sensivelmente.
Diante do quadro do alcoolismo no País,
qualquer iniciativa no sentido de restringir
o consumo de bebidas alcoólicas deve ser
bemvindo. Quando se associa a patologia do
alcoolismo, com sua conseqüente irresponsabilidade. à condução dc veículos. o resultado
é a morte e o ferimento de milhares de pessoas inocentes. São Paulo deu o exemplo,
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trazendo na vanguarda em 1995, a Lei Estadual n" 4.855, que, ao contemplar o objeto
do presente projeto a nível estadual, poupou
muitas vidas, diminuindo o número de acidentes rodoviários.
Submeto, assim, aos meus pares nesta Casa
do Congresso Nacional, este projeto de cunho humanitário, sem cores partidárias, que
irá trazer grandes benefícios à população brasileira.
Sala das Sessões, 1'Z de abril de 1991. Deputado Ary Kara.
PROJETO DE LEI N" 717, DE 1991
(Do Sr. Ary Kara)
Permite aos menores, entre dezesseis
e dezoito anos de idade, a· condução de
veículos automotores, nas condições que
especifica.
(Apense-se ao Projeto de Lei n" 83,
de 1991.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I" O art. 70, da Lei n" 5.108, de 21
de setembro. de 1966, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 1" e 2", renumerando
o parágrafo único existente para § 3".
§ 1" A habilitação para conduzir veículo
automotor, de que trata este artigo, poderá
também ser concedida a menor, entre dezesseis e dezoito anos de idade, desde que expressamente autorizado pelo pai ou responsável.
§ 2" O pai ou responsável que conceder
a autorização prevista no parágrafo anterior
ficará responsável civil e criminalmente pelos
atos praticados pelo menor na condução do
veículo.
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Podemos afirmar com tota\.segurança, sem
qualquer receio de incorrer em erro, não existir um só jovem que, aos dezesseis anos de
idade, não sonha, com freqüência, em poder
dirigir um veículo pelas ruas de sua cidade.
Tanto é verdadeira a afirmação que, há
muito, reivindica-se, sem sucesso, a extensão
do direito de dirigir veículos automotores aos
menores, entre dezesseis e dezoito anos de
idade.
Não há como negar que, hoje, o jovem
nessa faixa etária já apresenta um desenvolvimento físico e mental mais que suficiente
para dirigir um veículo. E, essa capacidade,
em última análise, poderá ser facilmente avaliada através de exames teóricos e prático.s
prescritos pelo próprio Conselho Nacional de
Trânsito, na oportunidade que se pleiteia a
carteira de habilitação.
Interessante ressaltar que o legislador
constituinte reconheceu, expressamente, capacidade para o exercício do voto, dos menores entre dezesseis e dezoito anos de idade,
para, logo em seguida, considerá-los inimputáveis, ou seja, incapazes de reconhecer o

caráter criminoso de um fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Como, então, conceder habilitação para
conduzir veículos a quem, em caso de acidente, não poderá, segundo a Lei Maior, ser
responsabilizado por setis atos?
.Esse, a nosso ver, sempre foi o maior entrave à concessão do direito de dirigir; aos menores.
Todavia, tal óbice não deve ser considerado intransponível, como se pode observar
pela leitura do presente projeto de lei, em
que propomos a extensão do direito de dirigir
veículos ao menor naquela faixa etária, desde
que devidamente autorizado pelo pai ou responsável.
.
,
Tal autorização, .contudo, implica responsabilidade civil e' criminal do pai ou responsável, pelos atos praticados pelo menor na
condução do veículo, até que ele atinja a
maioridade penal aos dezoito anos.
Cumpre, finalmente, salientar que a fórmula encontrada apresenta, ainda, uma grande vantagem de deixar a decisão final a cargo
do pai, pois ninguém melhor que ele para
avaliar se o filho merece ou não a autorização
para requerer sua carteira de habilitação.
Assim sendo, esperamos que a presente
proposição encontre acolhida favorável junto
aos nossos ilustres pares, podendo, assim, se
trànsformar em lei e realizar Um sonho de
milÍJ.~res de jovens que, aos dezesseis anos
já podem votar, cursar universidade, exercer
inúmeras profissões mas, infelizmente, não
podem ainda dirigir veículos.
Sala das Sessões, 17 de abril de 1991. DepUtado Ary Kara.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
, PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
LEI N" 5.108,
DE 21 DE SETEMBRO DE 1966
Institui o Código Nacional de Trânsito.

.... ..
'

.

~

CAPÍTULO IX
Dos Condutores de Veículos
Art. 70. A habilitação para conduzir veículo automotor apurar-se-á através da realização dos exames prescritos pelo Conselho Nacional de Trânsito, requerida pelo candidato
que tenha completado dezoito anos de idade
à autoridade de trânsito de,qualquer unidade
da Federação, mediante a apresentação da
prova de identidade expressamente reconhecida pela legislação federal.
• Art. 70, caput, com redação dada pela
Lei n" 6.731, de 4-12-79.
Parágrafo único. O reconhecimento da habilitação para conduzir, originária de outro
país, estará subordinada às condições estabelecidas em acordos internacionais ratificados
pelo Brasil e, na inexistência destes, na forma
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estipulada pelo 'Conselho Nacional de Trânsito.

PROJETO DE LEI N' 720, DE 1991
(Do SI. Tadashi Kuriki)
Altera dispositivos da Lei n' 7.146, de
23 de novembro de 1983, que "fixa os
valores de retribuição do Grupo-Ativi.
dades de Comercialização e Classificação
de Café, e dá outras providências".
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação (ADM); e de Trabalho, de Administração e Serviço Público
- art. 24, 11.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' No texto do inciso I do art. 2" da
Lei n" 7.146, de 23 de novembro de 1983,
substitua-se as expressões "em 31 de outubro
de 1974" por "na data da publicação desta
lei".
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A Lei n" 7.146, de 23 de novembro de 1983,
enquadrou na categoria funcional de Inspetor
de Café o atual Agente de Comercialização
de Café que, em 31 de outubro de 1974, ocupava cargo efetivo ou emprego permanente .
de Fiscal Geral de Café, Classificador de Café, Técnico de Comercialização de Café e
Técnico de Armazenagem e Estocagem de
Café ou que possua um dos cursos de nível
superior de Administração Pública ou de Empresas, Agronomia, Ciências Contábeis ou
Atuariais, Economia, Direito, Química ou
habilitação legal equivalente até a data da
transformação deste projeto em I~i.
A condição estabelecida, que deveria estar
cumprida quase dez anos da publicação da
lei. não corresponde à isonomia que impõe
o § I" do art. 39 da Constituição.
Essa condição criou no serviço público
constrangedora diferenciação entre exercentes da mesma função.
Se a lei entendeu de conferir direitos a alguma categoria funcional, deveria fazê-lo a partir da sua publicação e não com dez anos
de atraso.
O objetivo do presente projeto é, assim,
corrigir essa anomalia, que provocou situações injustas.
Cumpre assinalar que a presente iniciativa
reproduz projeto formulado na legislatura
passada pelo Deputado Osvaldo Macedo e
que, por determinação regimental, foi arquivado antes de ser apreciado.
Reconhecendo a validade da proposição,
reapresentamo-Ia para que possa retomar o
seu curso e, estamos certos, lograr aprovação.
Sala das Sessões, 17 de abril de 1991. Tadashi Kuriki.
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LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA
. 'DOBRASIL

·····················TfTULO·iú····················
Da Organização do Estado

············..····cAPi:rÜLO·vii············..··..
Da Administração Pública

..........................................................
SEÇÃO 11
Dos Servidores Públicos Civis
Art. 39. A União, ~s estados, o Distrito
Federal e os municípios instituirão, no âmbito
de sua competência. regime jurídico único
e planos de carreira para os servidores da
administração pública direta. das autarquias
e das fundações públicas.
§ I"~ A lei assegurará. aos servidores da
administração direta. isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder ou entre servidores dos Poderes Executivo. Legislativo e
Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou
ao local de trabalho.
.) ••••• ;

•••••••••••••• 4

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

LEI N° 7.146,
DE 23 DE NOVEMBRO DE 1983
" Fixa.os valores de retribuição do Grupo-~tivi~ades de CQmercialização e CIas~
sificação de Café, e dá outras providências.
Art. 2° A primeira composição das categorias funcionais do Grupo-Atividades de Comercialização e Classificação de Café será
efetivada mediante aproveitamento dos cargos efetivos e empregos permanentes, com
~s respectivos ocupantes, da categoria funcionaI de Agente de Comercialização de Café,
código NM-I022 ou LT-NM-1022, do GrupoOutras Atividades de Nível Médio, sem alteração do regime jurídico, observados os seguintes critérios:
I - na categoria funcional de Inspetor de
Café o atual Agente de Comercialização de
Café que, em 31 de outubro de 1974, ocupava
cargo efetivo ou emprego permanente de Fiscal Geral de Café, Fiscal de Comercialização
de Café, Fiscal de Café, Classificador Provador de Café, Classificador de Café, Técnico
de Comercialização de Café e Técnico de Armazenagem e Estocagem de Café ou que possua um dos cursos de nível superior de Administração Pública ou de Empresas, Agronomia, Ciências Contábeis ou Atuariais, Economia, Direito, Química, ou habilitação legal
equivalente até a data da publicação desta
lei;

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

~'

.

PROJETO DE LEI N' 721, DE 1991
(Do Sr. César Souza)
Institui o Vale-Transporte para os servidores da União, estabelece sanções e
dá outras providências.
(Às Comissões de Constituição e Jus'tiça e de Redação (ADM); de Finanças
e Tributação (ADM); e de Trabalho, de
Administração e Serviço Público - art.
24, 11.)
O Congresso Nacional decreta:
"Art. I' Os servidores da administração direta e indireta da União, cuja remuneração
mensal não ultrapassar o valor de 3 (três)
salários mínimos, têm direito ao benefício do
Vale-Transporte.
Parágrafo único. O benefício de que trata
este. artigo reger-se-á, no que couber, pela
Lei n" 7.418, de 16 de dezembro de 1985.
Art. 2" A União, através dos órgãos competentes de sua estrutura, regulamentará a 'aplicação da presente leino prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de sua publicação.
§ 1" A falta de regulamentação não impedirá o gozo do benefício pelo servidor federal,
que dele deverá dispor em 90 (noventa) dias
a contar da publicação desta lei.
§ 2' O não-oferecimento ao servidor do
benefícÍf;> de que trata esta lei implicará no
ressarcimento, pelo órgão responsável, qa, totalidade das despesas havidas com 10com(Jção
do servidor, a serviço e em dias úteis, mediante alegação e comprovação pelo interessado.
§ 3° O ressarcimento de que trata o parágrafo anterior será feito na data do pagamento dos vencimentos.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, especialmente o § I" do art. 1" da
Lei n' 7.418, de 16 de dezembro de 1985.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1991. César Souza, Deputado Federal.
Justificação
O presente Projeto de lei tem duas finalidades precípuas:
a) oferecer ao servidor público da União.
em qualquer de suas esferas administrativas,
um benefício que lhe possibilite otimizar o
gasto de sua remuneração, economizando-a
em relação a esse serviço essencial.
b) limitar o benefício, exclusivamente, a
servidores em determinada faixa de renda,
a qual parece ao autor a realmeqte necessitada.
A regulamentação prevista confere aos órgãos responsáveis a possibilidade de adequar
a aplicação da lei às suas reais necessidades
e às de seu corpo funcional beneficiado. A
previsão de sanção deve conferir exequibi!idade ao texto.
Pela relevância da matéria para uma classe
hoje sabidamente mal remunerada, conto
com a aprovação neste Poder, mesmo porque
a redação, como se apresenta, contorna uma
possível alegação de prejudicialidade face à
Lei n' 7.418/85.
Sala das Sessões. 18 de abril de 1991. César Souza, Deputado Federal.
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LEI N° 7.418,
DE 16 DE DEZEMBRO DE 1985
Institui o Vale-Transporte e dá outras
providências.
Art. l' Fica instituído o Vale-Transporte.
que o empregador, pessoa física ou jurídica,
poderá antecipar ao trabalhador para utilização efetiva em despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-versa, mediante celebração de convenção coletiva ou de acordo
coletivo de trabalho e, na forma que vier a
ser regulamentada pelo Poder Executivo, nos
contratos. individuais de trabalho.
§ l' Equiparam-se ao trabalhador referido
no caput deste artigo, para os benefícios desta
Lei, os servidores públicos da Administração
Federal direta ou indireta.

PROJETO DE LEI N' 723, DE 1991
(Do Sr. Valdir Ganzer e Outros cinco)
Altera o disposto no art. 1', revoga os
arts. 2', 3' e 4' da Lei n' 6.746, de 10
de dezembro de 1979, que "altera o disposto nos arts. 49 e 50 da Lei n' 4.504,
de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da
Ter~a), e dá outras providências".
(As Comissões de Constituição e Justiça e de Redação (ADM); de Agricultura e Política Rural; e de Finanças e
Tributação - art. 24, 11.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Os arts. 49 e 50 da Lei n" 4.504,
de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), passam a ter a seguinte redação:
Art. 49. As normas gerais para a fixação do imposto sobre a propriedade
territorial rural obedecerão a critério de
progressividade e regressividade, levando-se em conta os seguintes fatores:
I - o valor fundiário do imóvel;
11 - a área total do imóvel rural;
III - o grau de utilização da terra na
exploração agrícola, pecuária e florestal;
IV - o grau de eficiência obtido nas
diferentes explorações;
V - a área total, no País, do conjunto
de imóveis rurais de um mesmo proprietário.
§ 1" Os fatores mencionados neste
artigo serão estabeiecidos com base nas
informações apresentadas pelos proprietá~ios, titulares do domínio útil ou posSUIdores, a qualquer título, de imóveis
rurais, obrigados a prestar declaração
para cadastro, nos prazos e segundo normas fixadas na regulamentação desta lei.
§ 2' O órgão responsável pelo lançamento do imposto poderá efetuar o levantamento e a revisão das declarações
prestadas pelos proprietários, titulares
do domÚlio útil ou possuidores, a qualquer título, de imóveis rurais, proceden-
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do-se a verificações in loco e/ou ao confronto dessas declarações com aquelas
prestadas pelo mesmo declarante para
fins de Imposto de Renda.
§ 3" As declarações previstas no §
1" serão apresentadas sob inteira responsabilidade dos proprietários, titulares do
domínio útil ou possuidores, a qualquer
título, de imóvel rural, e no caso de dolo
ou má-fé, os obrigará ao pagamento em
dobro dos tributos devidos, além das
multas decorrentes e das despesas com
as verificações necessárias.
§ ,4" Fica facultado ao órgão responsável pelo lançamento, quando houver
omissão dos proprietários, titulares do
domínio útil ou possuidores, a qualquer
título, de imóvel rural, na prestação da
declaração para cadastro·, proceder ao
lançamento do imposto com base nas declarações prestadas pelo mesmo declarante, ao Imposto de Renda, e/ou através da utilização de dados indicatórios,
além da cobrança de multas e despesas
necessárias à apuração dos referidos dados..
Art. 50. Para cálculo do imposto,
aplicar-se-á sobre o valor fundiário do
imóvel, constante da declaração para cadastro, e não impugnado pelo órgão
competente, ou' resultante de avaliação,
a alíquota correspondente ao número de
módulos fiscais do imóvel, ,de acordo
,com a tabela adiante:
Número de
Módulos Fiscais
até 3
acima de 3 até 6
acima de 6 até 10
acima de 10 até 20
acima de 20 até 40
acima de 40 até 60
acima de 60 até 80 ,
acima de 80 até 100
acima de 100

Alíquota

,

0,2%
0,5%
1,0%
1,4%
2,2%
2,6%
3,0%
3,4%
3,5%

§ l' O imposto não incidirá sobre o
imóvel rural de área igualou inferior
a três módulos fiscais, desde que seu proprietário, titular do domínio útil ou possuidor, a qualquer título, o cultive só
ou com sua família, admitida a ajuda
eventual de terceiros, e não possua outro
imóvel (CF, art. 153, § 4").
§ 2' O módulo fiscal de cada município, expresso em hectares, será determinado, levando-se em conta os seguintes fatores:
a) o tipo de exploração predominante
no Município:
I - hortifrutigranjeira;
11 - cultura permanente;
III - cultura temporária;
IV - pecuária;
V -floresta;
b) a renda obtida no tipo de exploração predominante;
c) outras explorações existentes no
município, que, embora não predomi-'

nantes, sejam expressivas em função da
renda ou da área utilizada;
d) o conceito de' "propriedade familiar", definido no item II do artigo desta
lei.
§ 3" O número de módulos·fiscais de
um imóvel rural será obtido dividindo-se
sua área pelo módulo fiscal do· municí·
pio.
§ 4" O valor fundiário do imóvel
considerado para o cálculo do imposto
será a diferença entre o valor venal do
imóvel, inclusive das respectivas benfeitorias, e o valor dos bens incorporados
ao imóvel declarado pelo contribuinte
e não impugnado pelo órgão competente, ou resultante de avaliação 'feita pelo
órgão competénte.
.
, § 5" O valor dos' bens in'corporados
ao imóvel, para eis éfeitos deste artigo,
inclui:
I - o das construções, instalações e
melhoramentos;
11 - o das culturas permanentes;
111 - o das árvores de florestas naturais;
IV -o das árvores de florestas plantadas;
V - o das pastagens cultivadas ou melhoradas.
.
, § 6" O valor fundiário do imóvel re·
ferido neste artigo será impugnado pelo
órgão competente quando inferior a um
.valor mínimo por hectare, a ser fixado
pelo órgão.
§ 7" A fixação do valor fundiário do
imóvel, por hectare, a que se refere o
parágrafo anterior, terá como base levantamento periódico de preços venais
do hectare de terra nua, para os diversos
tipos de terras existentes no município.
§ 8' O valor fundiário do imóvel declarado pelo contribuinte e não impugnado pelo órgão competente será corrigiçlo anualmente por um coeficiente de
atualização, estabelecido pelo órgão
competente de cada unidade da Federação, com base na variação percentual do
preço da terra, ou do índice oficial de
inflação, sempre o maior verificado entre os dois exercícios anteriores ao de
lançamento do imposto.
§ 9' O coeficiente, a que se refere
o parágrafo anterior, poderá ser utilizado para a atualização do valor mínimo
previsto neste artigo.
§ 10. O valor básico do imposto a
que se refere o caput deste artigo será
objeto de redução de até 90% (noventa
por cento), a título de incentivo fiscal,
se o imóvel, apresentando grau de utilização da terra e grau de eficiência na
exploração iguais ou superiores aos mínimos exigidos para sua classificação como
propriedade produtiva, nos termos do
art. 186, 11, parágrafo único, da Constituição Federal e leis regulamentares, respeitar aos seguintes limites:
a) menos de 10 (dez) módulos fiscais,
redução de 90% (noventa por cento);
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b) de 10 (dez) a menos de 20 (vinte)
módulos fiscais, redução de 80% (oitenta por cento);
c) de 20 (vinte) a menos de 40 (quarenta) módulos fiscais, redução de 70%
(setenta por cento);
d) de 40 (quarenta) a menos de 60
(sessenta) módulos fiscais, redução de
60% (sessenta por cento);
e) acima de 60 (sessenta) módulos fiscais, redução de 50% (cinqüenta por
cento).
§ 11. Para os fins desta lei considera-se propriedade produtiva o imóvel rural racional e adequadamente aproveitado e que atenda simultaneamente às
seguintes condições:
I - grau de utilização da terra igual
ou superiÇJr a 80% (oitenta' por cento);
11 - grau de eficiência na exploração
de 100% (cem por cento);
111 - cumpra integralmente a legislação que rege as relações de trabalho e
os contratos de uso temporários;
. IV - cumpra integralmente 'a legisla-'
ção referente à preservação do meio ambiente e utilização adequada dos recursos naturais disponíveis.
.
§ 12. Considera-se racional e adequado o aproveitamento da terra que
corresponda ao seu potencial agroeconômico, admitindo-se a existência de, no
máximo, um quinto de área aproveitável
não explorada e cuja exploração alcance .
nível técnico que caracteriza a utilização
intensiva dos fatores de produção.
§ 13. O grau de utilização da terra
medido pela relação entre a ãrea efetiva-o
mente utilizada pelo proprietário e a
área aproveitável do imóvel.
§ 14. O grau de eficiência na exploração será medido pela relação entre o
rendimento obtido por hectare para cada
produto explorado e os correspondentes
índices regionais fixados pelo órgão responsável pela emissão do imposto.
§ 15. Para os efetios desta lei, constitui área aproveitável do imóvel rural
a que for passível de exploração agrícola,
pecuária ou florestal. Não se considera
aproveitável:
a) a área ocupada por benfeitorias;
b) a área ocupada por floresta ou mata de efetiva preservação permanente,
ou reflorestadas com essência nativas;
c) a área comprovadamente imprestável para qualquer exploração agrícola,
pecuária ou florestal.
§ 16. Para os imóveis rurais que
apresentam grau de utilização da terra
e grau de eficiência na exploração, calculados na forma do § 13 e § 14 desta lei,
inferiores aos mínimos exigidos para a
classificação do imóvel rural como propriedade produtiva, as alíquotas previstas no caput deste artigo serão multiplicadas pelos seguintes coeficientes:
a) no primeiro ano; 2,0 (dois);
b) no segundo ano consecutivo; 3,0
(três);
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c) no terceiro ano consecutivo; 4,0
(quatro).
Art. 3· Ficam revogados os arts. 2., 3.
e 4·, da Lei n· 6.746, de 10 de dezembro
de 1979, e demais dispositivos que contrariam
o disposto nesta lei.
. Art. 4· A taxa de serviços cadastrais prevista no art. 5· do DL n. 57, de 18 de novembro de 1966, não incidirá sobre os imóveis
rurais abrangidos pelo art. 50, § 1., desta lei,
salvo nos casos expressos de pedidos de atualização cadastral.
Art. 5· Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.

§ 4· O imposto previsto no inciso VI terá
suas alíquotas fixadas de forma a desestimu
lar a manutenção de propriedades improdutivas e não incidirá sobre pequenas glebas
rurais, definidas em lei, quando as explore
só,ou eom sua família .. o proprietário que
não .possua outro imóvel.

Justificação,

Art. 185. 'São isuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária: .
I - a pequena e média propriedade rural,
assim:definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra;
II - a propriedade produtiva.
Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social.

'As alterações na sistemática do cálculo do
ITR, aqui apresentadas, têm como objetivo
fazer com qúe e'ste iin'posto desestimule, de
fato, a manutenção de grandes extensões de
• terra, com baixos índices de utilização e eficiência produtiva. Neste sentido, estamos sugerindo mudanças nos critérios que determinam a base de' cálculo para a tributação da
propriedade rural, passando a considerar a
área total dó imóvel e não mais a área aproveitável, mantendo-se as alíquotas hoje aplicadas.
A regressividade, dada a título de estímulo
à racional utilização da terra, é extensiva a
todos os imóveis. No entanto, a fim de assegurar uma perfeita competitividade entre
proprietários de diferentes áreas, procura-se
contemplar aos proprietários de menores
áreas um incentivo relativamente maior, de
modo a permitir seu progresso em igualdade
de condições.
Por fim, esta lei vem de encontro ao disposto no inciso IV do ali. 36 da Lei n. 7.800,
de 10 de julho de 1989 (Lei de Diretrizes
Orçamentárias), que prevê um aumento da
seletividade e um acréscimo da arrecadação
de, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento)
. do imposto sobre a propriedade territorial
rural.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1991. Valdir Ganzer - Pedro Tonelli - Alcides
Modesto - Lucy Choinask - Adão Pretto
- Ricardo Moraes.

LEGISLAÇÃO CITADA, ~NEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

····················cAp·liüLõ·i···················
Do Sistema Tributário Nacional

..........................................................
SEçÃOm
Dos Impostos da União
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
VI - propriedade territorial rural;

····················itTüió·vii····················
Da Ordem Econômica e Financeira
CAPÍTULO III
Da Política Agrícola.e,Fundiária
.e da Reforma Agrária

LEIN·4.504,
DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964
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e segundo normas fixadas na regulamentação
desta lei.
§ 3" As declarações dos proprietários.
para fornecimento de dados destinados à instrução cadastral são feitas sob sua inteira responsabilidade e, no caso de dolo ou má-fé,
os obrigarão ao pagamento em dobro dos
tributos realmente devidos, além das multas
decorrentes das despesas com as verificações
necessárias.
Art. 50. O valor básico do imposto será
determinado em alíquota de dois décimos por
cento sobre o valor real da terra nua, declarado pelo proprietário e não impugnado pelo
órgão competente, ou resultante da avaliação
cadastral.
§ 1" Levando-se em conta a área total
agricultável do conjunto de imóveis de um
mesmo proprietário no País, neste consideradas as áreas correspondentes às frações
ideais quando em condomínio, esse valor básico será multiplicado por um coeficiente de
progressividade, de acordo coma seguinte
tabela: .
a) área total no máximo igual à média ponderada dos módulos de área estabelecidos para as várias regiões em que se situam as propriedades: coeficiente um;
b) área maior do que uma até dez vezes
o módulo definido na alínea a: coeficiente
um e meio;
c) área maior do que dez, até trinta vezes
o módulo definido na alínea. a, .coeficiente
dois;
d) área maior do que trinta, até oitenta ve·
zes o módulo definido na alínea a: coeficiente
dois e meio;
e) área maior do que oitenta, até cento
e cinqüenta vezes o módulo definido na alínea
a: coeficiente três;
f) área maior do que cento e cinqüenta,
até duzentas vezes o módulo definido na alínea a, coeficiente três e meio;

Art. 49. As normas gerais para a fixação
do imposto territorial obedecerão a critérios
g) área maior do que trezentas, até seisde progressividade e regressividade, levan- centas vezes o módulo definido na alínea
do-se em conta os seguintes fatores:
a, coeficiente'quatro;
I - os valores da terra e das benfeitorias
h) área superior a seiscentas vezes o módudo imóvel;
lo definido na alínea a, coeficiente quatro
11 - a área e dimensões do imóvel e das e meio.
glebas de diferentes usos;
§ 2. O produto da multiplicação do valor
III - a situação do imóvel em relação aos básico pelo coeficiente previsto no parágrafo
elementos do inciso II do art. 46;
anterior será multiplicado por um coeficiente
IV - as condições técnicas e econômicas de localização que aumente o imposto em
de exploração agropecuária industrial;,
função da proximidade aos centros de consuV - a natureza da posse e as condições mo definidos no inciso II do art. 46, e das
de contratos de arrendatários, parceiros e as- distâncias, condições e natureza de vias de
salariados;
acesso aos referidos centros. Tal coeficiente,
VI - a classificação das terras e suas for- variando no território nacional de um a um
mas de uso e rentabilidade;
e seis décimos, será fixado por tabela a ser
VII - a área total agricultável do conjunto baixada por decreto do Presidente da Repúde imóveis rurais de um mesmo proprietário blica, para cada região considerada no zoneano País.
mento previsto no artigo.
§ 1· Os fatores mencionados neste arti§ 39 O valor obtido pela aplicação do disgo, exceção feita dos indicados no inciso III,
, posto no parágrafo anterior será multiplicado
serão declarados pelo proprietário ou obtidos
por um coeficiente que aumente ou diminua
em levantamento cadastral.
aquele valor, segundo a natureza da posse
§ 2·_ .. Todos os proprietários rurais ficam
obrigados, para os fins previstos nesta lei, e as condições dos contratos de trabalho, na
a fazer declaração de propriedade, nos prazos forma seguinte:
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a) ,segundo'o gràu de álheamento do proprietário na administração e nas responsabilidades de exploração do im6vel rural, segundo a forma e natureza dos contratos de
arrendamento e parceria, e à falta de atendimento em condições condignas de conforto
doméstico e de higiene aos arrendatários,
parceiros e assalaridos coeficientes que aumentem aquele valor, variando 'de um a um
e seis décimos, na forma a ser estabelecida
na regulamentação desta lei;
b) seguildó o' grau de dependência e de
participação 'do proprietário nos frutos, na
. àdministração e nas resp0'11sàbilidades da exploração do im6vel rural; em função das facilidades concedidas para habitação, eudcação
e saúde dos assálariados coeficientes que diminuam o valor do imposto' de um a três
décimos, na forma a ser estabelécida na regulamentação desta leL
§ 4" . Uma vez obtidos' os elementos' ca'dastrais, 'rdat"ivos aos item lU do art. 46 e
'fixàdos os índices previstos no. § 1" deste artigo, o Vlilor óbtido pela aplicação do disposto
.no parágrafo anterior será :m.ultiplic~do. por
um coeficiente que aumente ou dlmmua
. aquele valor, segundo as condições técni~-econômicas de exploração, na forma segumte:
a) na proporção em que a exploração se
faça com rentabilidade in~eri9r aos limites
mínimos fixados na formado § 1" do art.
46 e com base no tipo; condições de cultivo
enível tecnológico de exploração coeficientes
que aumentem o valor do imppsto, variando
'de um a um e meio, na forma' a ser estabelecida na regulamen~açãodesta lei;
b) a proporção em que a exploração se
faça com rentabilidade superior ao mínimo
referido na alínea anterior, e segundo o grau
de atendimento à vocação econômica da terra, emprego de práticas de cultivo ou de criação adequados e processos de beneficiamento
ou industrialização dos produtos agropecuários coeficientes que diminuam o valor do
imposto, vari~ndo eles de um'a quatro décimos, na forma a ser estabelecida pela regulamentação desta lei.
§ 5" Se o imposto territorial rural lançado
for superior ao do exercício anterior, mesmo
que a área agricultável explorada do imóvel
rural seja inferior ao mínimo necessário para
classificá-lo como empresa rural nos termos
do artigo 4", inciso VI, será ,permitido ao seu
proprietário requerer redução de até cinqüenta por cento do imposto lançado, desde
que, em função das características ecol6gicas
da zona onde se localize o nlferido imóvel,
elabore projeto de ampliação da área exp~o
rada e o mesmo seja considerado satisfatório
pelo Instituto Brasile~o de Reforma Agrária.
§ 6" No cas.o de propriedade em condomínio, o coeficiente de progressividade referido no parágrafo primeiro será calculado como média ponderada em que os coeficientes
da tabela correspondentes à situação de cada
condômino definida no corpo do mesmo parágrafo são multiplicados pela sua área ideal
e ao final somados e divididos a soma pela
área total da propriedade.

§ 7" Os coeficientes de progressividade
de que tratam este ilrtigo e os parágrafos anteriores s6 serãÇl aplic.ados às terras não aproveitadas racionalmente.
, § 8" As florestas ou matas de preservação
.permanente, definidas nos arts.' 2° e 3°· dil
,Lei n 04.771, de 15de setembro -de 1965, não
podem ser tributadas, excetuando-se as áreas
por· elas ocupadas, que ficam sujeitas à incidência do ITR.

....

.

';.

LEI N" 6.746;.
DE 10 DE DEZEMBRO DE 1979 ...
Altera0 disposto nos arts. 49 e 50 da
Lei n. 4.504, de 30 denoveui.bro de 1964
.(Estatuto' da Terra), e 'dá outras provi·dências.

.

.

Art. 10 Os arts. 49 e 5Q da Lei nO 4.504,
de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra) passam a ter a seguinte redação:
"Art. 49. As normas gerais para a fixação do imposto sobre a propriedade territorial rural obedeçerãQ a critçrios de Progressividade e regressividade, levando-se em conta
os seguintes fatores:.
,1.-0 valor da t~rra nua;
Hc-a área do imóvel rural;
, Ill- o grau de: utilização da tfma na ~xpio
ração agrícola, pecuária e florestal;
~V - o grau de eficiência obtido nas dife.rentes explorações;
V - a área total, no País, do conjunto de
i~6veis rurais de um mesmo proprietário.
§ 1- Os fatores mencionados neste artigo
serão estabelecidos com base nas informações apresentadas pelos proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores,- a qualquer título, de im6veis rurais, obrigados a
prestar declarações para cadastro, nos prazos
e segundo normas fixadas na regulamentação
desta lei.
§ 2" O órgão responsáve1.pelo lançamento do imposto poderá efetuar o levantamento
e a revisão das declarações prestadas pelos
proprietários, titulares do domínio útil ou
possuidores, a qualquer título, de imóveis iuràis, procedendo-se a verificações in loco se
neéessário.
'
§ 3" As declarações previstas no parágrafo'primeiro serão apresentadas sob inteira
responsabilidade dos proprietários, titulares
dó domínio útil ou possuidores, a qualquer
título, de im6vel rural, e no caso de dolo
OU má-fé, os obrigará ao pagamento em dobro dos tributos devidos, além das multas
decorrentes e das despesas com as verificafi
. ções necessárias.
. § 4- Fica facultadq ao órgão responsável
pelo lançamento, quando houver omissão dos
proprietários, titulares do domínio útil ou
possuidores, a qualquer título, de imóvel rural, na prestação de declaração para cadastro
proceder ao lançamento do imposto com a
utilização de dados indiciários, além da cobrança de multas e despesas necessárias a
apuração dos referidos dados.
Art. 50. Para cálculo do imposto, aplicar-se-á sobre o valor da terra nua constante

da declaração para cadastro, e não impugnado pelo 6rgão competente, ou resultante
de 'avaliação, 'a alíquota correspondente ao
número de módulos 'fiscais do ·imóvel, de
acordo com atabela adiante: .
Nllmcro dcmódulol CUcal.

.. Al!quota

Att:
.
Acima de
Acima de
Acima de
Acima de
Acima de'
AéiinB de
d'e
i\Ci'ina'de
Acima de
Adma de
Acima de
'Acima de
Acima de
Acima de
Acima.de

;..,...... O,Í%

Acima

2
2 até

3

ti,3'Ji.

3 até

4

0.4%

4 até
5 até

5

0,5%
0,6%

6

, 6 átc

7'

:

1 'llté

8 ..:

:

:,

:.. 0.7%

:..... 0.8%
:••••: 0.9%
:..: :
1;0%
:..: : :... 1:2%
:..: :
: 1;4%

. H at6 <j
') 'lltê' ló .:
10 atê ' 15
15' até' 20 ..:

'1~6%

2S
25 até 30

20 até

30 até
35 até
40 ate
ACima dé .50 illé
ACima de 60' até
Acima de, 70 alé
Ácíma 'de . SI), 'até
Aéiinil de 9U 'alé
Acima 'de '100 'a'te

35
4U
50'

1,8%
2,0%
2,2%

:..:.: :

' 2,4%

'60 : :
: :.... 2,6%
70'
: :..:
2,H~•
BO
:, :..:.. ·.3.0~
• 'JO .:.: :
3,~%

100 ..:.:..: :

. ..:..:

:

3.'4%

:..:,:

' 3.5%

§ 1- O imposto não incidirá sobre o imóvel rural ou conjunto de im6veis rurais de
área igualou inferior a um m6dulo fiscal,
desde. que seu pr.oprietário, titular do domínio útil ou possuidor, a qualquer títúlo o cultive só ou com sua famílía,admitida a ajuda
eventual de terceiros'.
'
§ 2" O m6dulo' fiscal de' cada, niunidpio
expresso em' hectares, será determinado' levando"se em conta 'os seguintes fatores:
a) o tipo de exploração predominante no
município:
1-hortifrutigranjeira;
11 - cultura permanente;'
IH - cultura temporária;' '
IV - pecuária; .
V -florestal;
b) a renda obtida no tipo de' exploração
predominante;
c) outras explorações existentes no município que, embora não predominantes, sejam
expressivas em função da renda ou da área
utilizada;
d) o conceito de "propriedade familiar",
definido no item H do artigo 4" desta lei.
§ 3" O número de m6dulos fiscais de um
im6vel rural será obtido dividindo-se sua área
aproveitável total pelo módulo fiscal do município.
§ 4" Para os efeitos desta lei, constitui
área aproveitável do im6vel rural a que for
passível de exploração agrícola, pecuária ou
florestal. Não se considera aproveitável:
a) a área ocupada por benfeitoria;
b) a área ocupada por floresta ou mata
de efetiva preservação permanente, ou reflorestada com essências nativas;
c) a área comprovadamente imprestável
para qualquer exploração agrícola, pecuária
ou florestal.
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§ 5· O imposto calculado na forma do
caput deste artigo poderá ser objeto de redução de até 90% (noventa por cento); a título
de estímulo fiscal; segundo o grau de utilização econômica do imóvel rural, da-forma seguinte:
a) redução de até -45% (quarenta e cinco
por cento), pelo grau de utilização da ten;a,
medido pela relação entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável total do imóvel rural;
b) redução de até 45% (quarenta ~ cinco
por cento), pelo grau de eficiência na exploração; medido pela relação entre o rendimento
o~tido por hectare para cada produto :e'FplÍ?rad,! e_os correspondentes .índices r~giç",ats
fixados pelo Poder Executivo e multiplicado
pelo grau de utilização da terra, refendo n'a
alínea a deste parágrafo.'
, § 6· A redução do imposto de qúé trata
o § 5· deste artigo não se aplicará para o
imóvel que, na data do lançamento, não esteja com o imposto de exercícios anteriores
devidamente quitado,' ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 151 'do Código Tribu~
tário Nacional.
.
'
..'
. § 7· O Poder Exeéutivó poderá, mantido
o limite máximo de 90% (noventa por cento),
alterar a distribuição percentual prevista 'nas
alíneas a e bdo § 5. deste artigo, ajustimdo~a
à política agrícola adotada para as diversas
regiões do País.
§ 8· Nos casos de intempérie ou calamidade de que resulte frustração de safras ou
mesmo destruição de pastos, para o cálculo
de ,redução presvista nas alíneas ae b do
§ 5· deste artigo, poderão ser utilizados' os
dados do período anterior ao da ocorrência,
podendo ainda o Ministro da' Agricultura 'fixar as percentagens de redução do imposto
que serão utilizadas,
§ 9· Para os imóveis rurais que apresentarem grau de utilização da terra, calculada
na forma da alínea a do § 5· deste artigo,
inferior aos limites fixados no § 11, a alíquota
a ser aplicada será multiplicada pelos seguintes coeficientes:
a) no primeiro ano: 2,0 (dois);
b) no, -;;undo ano: 3,0 (três);
c) no terceiro ano e seguintes: 4,0 (quatro).
§ lO, Em qualquer hipótese, a aplicação
do disposto no § 9. não resultará em alíquotas
inferiores a:
a) no primeiro ano: 2% (dois por cento);
b) no segundo ano: 3% (três por cento);
c) no terceiro ano e seguintes: 4% (quatro
por cento).
§ 11. Os limites referidos no § 9· são fixados segundo o tamanho do módulo fiscal do
município de localização do imóvel rural, da
seguinte forma:
'

Areado

Grau de utilização

da Terra
modulo fiacal
Até 25 hectares
. 30%
Acima de 25 hectares até 50 hectares . 25%
Actma de 50 hectares até 80 h<..'Ctares . l~%
, Acima de 80 hectares
. 10%

§ 12. Nos casos de projetos agropecuários, a suspen~ão dá, aplicáção do disposto
nos §§' 9·; 10 e '11 'deste 'artigo, poderá ser
requerida por um períodó de áté 3 (três) anos.
. A:rt. 2·' 'A Taxa: de Serviços Cadastrais
prevista no art. 5·, do Decreto-Lei n· 57,'de
'18'de'novembrode 1966, 'não íncidirá 'sobre
imóveis rurais abrangidos pelo § 6. do' art.
21' da Constituição Federal e sobre aqueles
não sujeitos à incidência do imposto por força
do § 1· do art. 50 da Lei n. 4.504, de 30
de novembro de 1964, com a nova redação
dada por esta lei" salvo nos casos de expressos
pedidos'de atualizaçã0 cadastral.
Art. 3· A. Foqtribl!iç~o qeque trata o art.
5· do Decreto-Lei n. 1.146, de31 de dezembro de 1970,nâô 'séiÚobiadà dos imóveis
rurais de tamanhô até 3 '<três) mÓdulos fiscais,
qu~ apresentem grau, de utilização da" t,erra
igualou superior a 30% (trinta por cento),
calculado na forina da' alínea a do § 5. do
art. 50 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro
de 1964, com a nova redação dada por,'esta
lei.
'
,
'
, Art. 4". ' Fica lIÍstituto Nacional de Colonização e' Reforma Agrária INcRA autorizado a instituir prêmio incentivo a produtores
rurais das diferentes rég'iões do País, nas diversas modalidades de exploração, como forma üe estimúlar uso racional e intensivo da
terra, e o cuniprimentó da sua função sdcia1.
Art. 5· Esta lei entrará em vigor eb 1.
de janeiro de 1980, revogados o art, 52' da
Lei n. 4.504, de 30 dé novembro de 1964,
e demais 'disp'osições em contrário. "(de
lH2-79.)
, -

o

, DECRJjTO-LE.I l'f' 57,
DE 18 l;)E,NOVEM;BRO DE 1966
"Altera dispositivos sobre lançamento e
cobrança doImposto sobre a Propriedade
Territorial Rural, institui normas sóbre
arrecadação da divida ativa correSpon.
dente, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da~ atribuições que '16 sãO conféridas pelo art. '31,
parágrafo único, do Ato Institucional h~ 2,
de 27 de outubro de 1965, e pelo art. 2·'do
Ato COmplementar n. 23, de 20 de outubro
de 1966, d e c r e t a : '
Art. 1· Os débitos dos contribuintes, relativos ao Imposto sobre a Propriedade T!'lÍTitorial Rural (TR), Taxa de Serviços Càdastrais e respectivas multas, não liquidados em
cada exercício, serão inscritos como dívida
ativa, acrescidos da multa de 20% (vinte por
cento).
"
Art. 2· A dívida ativa de que trata o artigo
anterior, enquanto não liquidada estará sujeita à multa de 20% (vinte por cento) por exercício, devida a partir de primeiro de janeiro
de cada ano, sempre sobre o montante do
débito de 31 de dezembro do ano anterior.
§ 1· Os débitos em dívida ativa, na dâÚt
de primeiro de janeiro de cada exercício subseqüente, estarão sujeitos aos juros de mora
de 12% a.a. (doze por cento ao ano) e mais'
correção monetária, aplicados sobre o total
da dívida em 31 de dezembro do exercício
anterior.

§ 2.
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fixar~ Os índicys 4e ,correção ,~on~tária ~spe

cíficos para o previsto nÇl parágrafo anterjor.
Art., 3. Enquanto não for, iniciada a cobrançajudiçial, os débitos inscritos em dívida
ativa P9derãq ser incluídos na guia de arrecadação do ITR dos exercícios subseqüentes,
para sua liquidação conjunta.
Parágrafo único, Ressalvada li hipótese
prevista neste artigo não será permitido o
pagamento dos tributos referentes a um exercício, sem que o contribuinte comprove a liquidação dos débitos dó exercício' ànterior
ou o competente depósito'júdiçial das quãn'
tias devidas..
Art. 4· Do produto do ITR e seUs acrescidos, 'cabe âo InstitUto Brasiieiro de Reforma Agrária (IBRA) a'parcela de 20% (vinte
por cento) para custeio do respectivo serviço
de lançamento e arrecadação:
Art. 5. A Taxa de Serviços Cad'astrais cobrada pelo' IBRA, pela emissão' do Certificado de Cadastro, incide sobre todos os iffióveis rurais, ainda 'que isentos do ITR. . ,
Art. 6.' As'isenções concedidas pelo art.
66 da Lei' n.' 4.504; de 30 'de' riovémbro de
1964, não' se referem ao ITR e à Taxa de
Serviços Cadàstrllis.

Art. 8. Para fins de cadastramento e de
lançamento do ITR, a área destinada à exploração mineral, em um imóvel rural, será considerada COntO inaproveitável, desde que.seja
comprovadQ que a mencionada destinação
impede a exploração, da mesma em atividades
agrícolas, pe,cuárjas ou agroindustrial e que
sejam satisfeitas as exigências estabelecidas
na regulamentação deste decreto-lei.
Art. 9· Para fins de cadastramento e lançamento do ITR, as empresas industriais situadas em imóvel rural poderão incluir como
inaproveitáveis as áreas ocupadas por suas
instalações e as não cultivadas necessárias ao
seu funcionamento, desde que feita a comprovação, .junto ao IBRA, na forma do disposto na regulamentação deste decreto-Iéi.
Art. lO, As notificações de 'lançamento
e de cobrança do ITR e da Taxa de Cadastro
considerar-se-ão feitas aos contribuintes, pela só publicação dos respectivos editais, no
Diário Oficial' da União e sua afixação na
sede das prefeituras em cujos municípios se
localizam os imóveis, devendo os prefeitos
promoverem a mais ampla divulgação desses
editais.
'
'
Parágrafo úriico, Até que sejam 'instalados os equipamentos próprios de computação
do IBRA, que permitam a programação das
emissões na forma estabelecida no inciso IV
do art. 48 da Lei n. 4.504, de 30 de novembro
de 1964, o período de emissão de Guias será
de 1· de abril a 31 de julho de cada exercício.
Art. 12, Os tabeliães e oficiais do Registro de Imóveis franquearão seus livros, registros e demais papéis ao IBRA, por seus representantes devidamente credenciados, para a
obtenção de elementos necessários ao Cadastro de Imóveis Rurais.
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Art. 13. As terras de empresas organizadas como pessoa jurídica, pública ou privada, somente poderão ser consideradas como
terrás racionalmente aproveitadas, para os
fins de aplicação do § 7" do art. 50 da Lei
n° 4.504, de 30 de novembro de 1964, quando
satisfaçam, comprovadamente, junto ao
IBRA, as exigências da referida lei e estejam
classificadas como empresas 'de capital aberto, na forma do disposto no art. 59 da Lei
n" 4.728, de 14 de julho de 1965.
..........................................................
Art. 16. Os loteamentos das áreas situadas fora da zona urbana, referidos no § 29
do art. 32 da Lei ng 5.172, de 25 de outubro
de 1966, só serão permitidos quando atendido
o disposto no art. 61 da Lei n' 4.504, de 30
de novembro de 1964.
Art. 17. O Poder Executivo baixará dentro do prazo de 30 dias, regulamento sobre
a aplicação deste decreto-lei.
Art. 18. O presente decreto-lei entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
LEI No 7.800,
DE 10 DE JULHO DE 1989
Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 1990 e dá outras providências.

CAPITULOU
Das Diretrizes dos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social

SEÇÃO IV
Das Alteraçõe~ na Legislação
Tributária
Art. 36. O Poder Executivo enviará ao
Congresso Nacional, até cinco meses antes
do encerramento do atuaI exercício financeiro, projetos de lei dispondo sobre alterações
na legislação de tributos e de contribuições
econômicas e sociais, especialmente sobre:
IV - revisão do imposto sobre a propriedade territorial rural, buscando aumentar a
sua seletividade e gravar discriminadamente
as propriedades rurais não produtivas, de forma a obter um acréscimo na arrecadação de,
no mínimo, 50% (cinqüenta por cento), além
do índice oficial de inflação, em relação à
provável de 1989;

PROJETO DE LEI
N' 732, DE 1991
(Do SI. Paulo Paim)
Dispõe sobre o salário mínimo e dá outras providências.
(Apense-se ao Projeto de Lei 638/91.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'.' O valor do salário mínimo, nacionalmente unificado. será fixado com base no
custo dos produtos e serviços indispensávei
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ao atendimento das necessidades vitais bási- poradas ao salário mínimo do mês subseqüente.
cas do trabalhador e de sua família com moradia, alimentação. educação, saúde. lazer, . Art. 4" Até que seja encerrado o processo
de definição e ratificação pelo Congresso Navestuário, higiene, transporte e previdência
social. na forma do art. 7", inciso IV da Cons- cional do conjunto ideal de bens e serviços,
adotar-se-á como parâmetro o conjunto de
tituição Federal.
produtos e serviços consumidos pelas famílias
Parágrafo único. O valor do salário mínicom renda de 4 (quatro) a 5 (cinco) salários
mo será reajustaclo com base na variação do
mínimos, levantado pela Pesquisa de Orçacusto dos produtos e serviços de que trata
mentos Familiares do IBGE, segundo a estruo caput deste artigo, a cada vez que esta variatura de ponderação geográfica e metodologia
ção exceder a 10% (dez pontos percentuais).
de cálculo utilizados na apuração do índice
Art. 2" Compete a uma comissão técnica, formada por 1 (um) representante da Fun- Nacional de Preços ao Consumidor -INPC,
dação Instituto Brasileiro de Geografia e Es- em janeiro de 1991.
Art. 5" Na data de publicação desta lei,
tatística - IBGE, 1 (um) representante do
o valor do salário mínimo será fixado em Cr$
Departamento Inter sindical de Estatística e
Estudos Sócio-Econômicos - Dieese, e 1 47.381,96 (quarenta e sete mil, trezentos e
oitenta e um cruzeiros e noventa e seis centa(um) representante da Fundação Getúlio
vos) corrigidos pela variação acumulada do
Vargas - FGV, definir. no prazo de 60 (sesíndice Nacional de Preços ao Consumidorsenta) dias:
INPC de abril de 1991 até o mês anterior
I - a composição do conjunto de bens e
à publicação desta lei.
serviços de que trata o art. 1'" e os critérios
Art. 6" O salário mínimo horário corresde revisão periódica desta composição;
11 - a metodologia de aferição mensal do ponde a 11220 (um duzentos e vinte avos)
do valor do salário mínimo, e o salário mínicusto dos produtos e serviços referidos no
mo diário a 1130 (um trinta avos).
inciso anterior, a ser realizada pelo IBGE,
Art. 7" Esta Lei entra em vigor na data
bem como os critérios para a estimativa deste
de sua publicação.
custo no mês subsequente.
Art. 8" Revogam-se as disposições em
§ 1" a comissão de que trata este artigo
contrário.
será instalada no prazo máximo de 10 (dez)
dias.
Justificação
§ 2" Compete às instituições mencionadas no "capu!" deste artigo indicar seus reO presente Projeto de lei visa dar cumpripresentantes, bem como os respectivos sumento ao disposto no art. 7", inciso IV, da
plentes, sendo os mesmos nomeados pelo
Constituição Federal, segundo o qual é direiPresidente da República.
to dos trabalhadores urbanos e rurais: salário
§ 3'·' As definições de que tratam os incimínimo, fixado em lei. nacionalmente unifisos deste artigo deverão ser aprovadas por
cado, capaz de atender a suas necessidades
consenso peja comissão técnica e serão subvitais básicas e às de sua família com moradia,
metidas a ratificação do Congresso Nacional.
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuá§ 4" Caso a comissão técnica não chegue
rio, higiene, transporte e previdência social,
a um consenso no período estabelecido no
com reajustes periódicos que lhe preservem
caput deste artigo, as posições divergentes
o poder aquisitivo, sendo vedada sua vincuserão submetidas à apreciação do Congresso
lação para qualquer fim".
Nacional, que deverá ratificar apenas uma
A Constituição é explícita ao vincular o
delas.
valor do salário mínimo a uma cesta de produ§ 5" A revisão periódica da composição
tos e serviços, o que é um critério objetivo,
do conjunto de bens e serviço de que trata
uma vez que esta cesta de produtos e serviços
o inciso I será realizada estlitamente nos teresteja definida. Entretanto, o que temos visto
mos deste artigo.
seja nas iniciativas do Legislativo, seja nas
§ 6" O Ministério da Economia, Fazenda
iniciativas do Executivo. é uma discussão cene Planejamento e a Fundação Instituto Brasi- trada nos critérios de reajuste do salário mínileiro de Geografia e Estatística fornecerão
mo, ou, quando muito, uma discussão absoluo apoio necessário ao funcionamento da co- tamente subjetiva do valor do salário mínimissão.
mo. Assim é que a Lei n91.789 definiu subjeArt. 3" Até que atinja o valor ideal do contivamente um valor de NCz$ 120,00 para o
junto de bens e serviços definido no art. 1", salário mínimo, além de prever correção moo salário mínimo será reajustado mensalmen- netária mensal pelo IPC, a ganho real de
te segundo os seguintes critérios:
6,09% ao bimestre. No mesmo sentido, a Lei
I - a cada mês o valor do salário mínimo 8.030 vinculou os reajustes do salário mínimo
será fixado de forma a que a proporção entre à variação do custo de uma cesta de produtos
este valor e a estimativa do custo do conjunto básicos, sem no entanto vincular o valor do
ideal de bens e serviços para o mês em curso salário mínimo ao custo de aquisição desta
seja 0,8% (oito décimos por cento) superior cesta, e a Lei 8.178 fixou arbitrariamente uma
à proporção verificada no mês imediatamente cesta básica cujo valor era de Cr$ 29.000,00
em março de 1990.
anterior;
Enquanto inexistirem parâmetros objetiII - as diferenças a maior ou a menor decorrentes de discrepâncias entre a estimativa vos definindo o valor do salário mínimo estado custo do conjunto ideal de bens e serviços remos não apenas desrespeitando a Constie o valor efetivamente apurado serão incor- tuição, como sujeitos a uma série de manipu-
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lações e discussões sobre seu valor e seus
critérios de reajustes, como ocorreu com o
expurgo do IPC de março e de abril de 1990
e do IPC de fevereiro e março de 1991 dos
reajustes do salário mínimo.
Em vista dos argumentos acima entende-se
a premência e a enorme importância deste
dispositivo, que determina o cumprimento da
Constituição e a determinação do valor do
salário mínimo com base no custo de uma
cesta de produtos e serviços essenciais.
Dada a grande complexidade que envolve
a definição de uma cesta ideal de produtos
e serviços, o presente projeto de lei delega
a uma comissão - composta por técnicos
do IBGE, do Dieese e da FGV - a incumbência de definir esta cesta de produtos e
serviços, submetendo-a à ratificação do Congresso Nacional.
Tendo consciência da dificuldade da adaptação imediata do valor efetivo do salário mínimo a seu valor constitucionalmente determinado, estabelecemos uma metodologia de
adaptação progressiva do valor do salário minimo a seu valor ideal. O critério adotado
foi o de garantir que mês a mês o salário
mínimo representará uma percentagem crescente do valor da cesta ideal de produtos e
serviços. Este crescimento será da ordem
de 0,8% ao mês. Desta forma, se no primeiro
mês o salário mínimo representa 40% de seu
valor ideal, no segundo mês ele representará
40,8%, no terceiro mês 41,6% e assim por
diante. O crescimento gradual e constante
do salário mínimo servirá de indicador para
o setor produtivo da economia, que assim
poderá adequar gradualmente à produção de
alimentos e outros bens de consumo popular.
Para evitar os efeitos decorrentes da defasagem entre a coleta dos preços e a fixação
do valor do salário mínimo, o projeto propõe
o uso da estimativa do valor da cesta ideal
de produtos e serviços para o mês trabalhado.
Com essa medida minimiza-se a perda de valor do salário mínimo em situações de aceleração da inflação, e evitam-se os problemas
que sempre ocorrem nos planos de estabilização em Junção da defasagem na coleta de
preços.
Provisoriamente, até que seja definida a
cesta ideal de produtos e serviços, adota-se
uma cesta temporária, córrespondente ao
conjunto de produtos consumidos pelas famílias com renda entre 4 e 5 salários mínimos,
segundo a Pesquisa de Orçamento Familiares
(POF) utilizada no cálculo do INPC.
Por fim, estabelece-se que na data de publicação da lei, o salário mínimo corresponderá
a Cr$ 47.381,96, valor este que corresponderia àquele que resultaria caso a Lei 7.789
tivesse sido aplicada nos termos em que foi
definida (correção pelo IPC mais reajuste de
6,09% no bimestre). Para o mês de março
de 1991 utilizou-se o ICV-Dieese, pois o IPC
deixou de serdivulgad6.
Sala das Seções, 18 de abril de 1991. Deputado Paulo Paim - PT/RS.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO 11
Dos Direitos Sociais
Art. 79 São direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas
necessidades vitais básicas e às de sua família
com moradia, alimentação, educação, saúde,
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que
lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

LEI N.7.789,
DE 3 DE JULHO DE 1989
Dispõe sobre o salário mínimo.
O Presidente do Senado Federal promulga,
nos termos do art. 66, § 79, da Constituição
Federal, a seguinte lei, resultante do projeto
vetado pelo Presidente da República e mantido pelo Congresso Nacional:
Art. 19 O valor do salário mínimo de que
trata o inciso IV do art. 79 da Constituição
Federal fica estipulado em NCz$ 120,00 (cento e vinte cruzados novos), em todo o território nacional, a partir do dia 19 de junho
de 1989.
Art. 29 O valor do salário mínimo estipulado no artigo anterior será corrigido, mensalmente, pelo índice de Preços ao Consumidor (IPC) no mês anterior.
§ 1· O salário mínimo do mês de outubro
de 1989 será o de setembro de 1989, corrigido
na forma do caput deste artigo e acrescido
de 12,55%.
§ 29 A partir de novembro de 1989, inclusive, e a cada bimestre, o salário mínimo será
calculado com base no disposto no caput deste artigo e acrescido de 6,09%.
Art. 39 Fica vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, ressalvados
os benefícios de prestação continuada pela
Previdência Social.
Art. 49 O salário mínimo horário é igual
ao quociente do valor do salário mínimo de
que trata esta lei por 220 (duzentos e vinte)
e o salário mínimo diário, por 30 (trinta).
Parágrafo único. Para os trabalhadores
que tenham por disposição legal o máximo
de jornada diária de trabalho em menos de
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8 (oito) horas, o salário mínimo será igual
àquele definido no caput deste artigo, multiplicado por 8 (oito) e dividido por aquele
máximo legal.
Art. 59 A partir da publicação desta lei,
deixa de existir o salário mínimo de referência
e o piso nacional de salários, vigorando apenas o salário mínimo.
Art. 69 Na hipótese de esta lei ter vigência após a data de 19 de junho de 1989, o
valor estabelecido em seu art. 19 será corrigido na forma prevista no art. 29.
Art. 79 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 89 Revogam-se as disposições em
contrário.
Senado Federal, 3 de julho de 1989; 1689
da Independência e 101 9 da República. Nelson Carneiro.

LEI N9 8.178,
DE 19 DE MARÇO DE 1991
Estabelece regras sobre preços e salá·
rios e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 19 Os preços de bens e serviços efetivamente praticados em 30 de janeiro de
1991 somente poderão ser majorados mediante prévia e expressa autorização do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
§ 19 Os preços a que se refere este artigo'
são os fixados para pagamento à vista, em
moeda.
§ 29 Considera-se preço à vista o preço
líquido, após os descontos concedidos, na data referida neste artigo, que seja resultante
de promoção ou bonificação.
§ 39 Nas vendas a ,prazo realizadas até
31 de janeiro de 1991, sem cláusula de correção monetária ou com cláusula de correção
monetária pré-fixada, as parcelas remanescentes deverão ser ajustadas pelo fator de
deflação previsto no art. 27 da Lei n9 8.178,
de 19 de março de 1991.
§ 49 O Ministro da Economia, Fazenda
e Planejamento poderá fixar normas para a
conversão dos preços a prazo em preços à
vista, com eliminação da correção monetária
implícita ou de expectativa inflacionária incluída nos preçOs a prazo.
§ 59 Os àtos do Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento, que autorizem majoração de preços de que trata o captit deste
artigo, deverão ser publicados no Diário Oficial da União, acompanhados de justificativa
técnica.
§ 69 O Ministro da Economia, Fazenda
e Planejamento deverá expedir instruções relativas aos procedimentos administrativos para que as empresas possam pleitear a majoração dos preços de bens e serviços, inclusive
com decurso de prazo.
Art. 29 O disposto no art. 19 desta lei
aplica-se, também, aos contratos cujo objeto
seja:
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§ 3" Nos contratos celebrados com órI - a venda de bens para entrega futura;
II - a prestação de serviços contínuos ou gãos da administração pública direta, autárquica ou fundacional, o disposto no inciso
futuros; e
lU - a realização de obras.
IH deste artigo somente se aplica quando preParágrafo único. Os valores dos contra- vista a correção monetária nos atos de convotos referidos neste artigo e os das vendas a cação ou de dispensa de licitação.
prazo, firmados com cláusula de correção
Art. 5" A partir de I" de março de 1991
monetária pós-fixada, serão reajustados, des- é vedada a inclusão, nos contratos a que se
de o último reajuste até o dia 30 de janeiro refere o art. 4", quando celebrados por prazo
de 1991, pela variação pro rata do índice pac- ,ou período de repactuação inferior a um ano,
tuado para resjustes referentes ao mês de fe- de cláusula de reajustamento de preços, bavereiro de 1991.
seada em índices que não reflitam a variação
Art. 3" O Ministro da Economia, Fazen- do custo de produção, exceto financeiro, ou
da e Planejamento poderá:
do preço dos insumos utilizados, até a efetiva
I - autorizar reajuste extraordinário para entrega do bem ou prestação do serviço objecorrigir desequilíbrio de preços relativos exis- to da operação.
§ I" As cláusulas de reajustamento de
tentes na data referida no art. I" desta lei;
11 - suspender ou rever, total ou parcial- preços dos contratos referidos neste artigo
mente, por prazo certo ou sob condição, a terão eficácia somente quando houver majovedação de reajustes de preços a que aludem
ração, autorizada nos termos previstos nesta
lei, dos preços e insumos necessários para
os artigos anteriores;
111 - baixar, em caráter especial, normas
o cumprimento do seu objeto.
que liberem, total ou parcialmente, os preços
§ 2" A partir da efetiva entrega do bem
de qualquer setor;
ou da prestação do serviço, deverá ser utiliIV - expedir instruções relativas à renego- zada a TR ou a TRD, desde que o prazo
ciação dos contratos de que trata o art. 4",
remanescente do contrato não seja inferior
visando preservar seu equilíbrio econômico- a noventa dias, admitida, exclusivamente, em
financeiro.
prazo remanescente inferior, a utilização da
Art. 4° Nos contratos mencionados no
taxa pré-fixada, livremente pactuada entre
art. 2" desta lei, e naqueles relativos a vendas
as partes.
a prazo com cláusula de correção monetária
§ 3" O disposto no caput deste artigo não
pós-fixada e a operações realizadas por emse aplica aos contratos referidos no art. 19
presas construtoras ou incorpor:oidoras com
adquirente de imóveis residenciais ou comer- da Lei n" 8.178, de 1° de março de 1991.
Art. 6" No mês de fevereiro de 1991, os
ciais, os índices de reajustamento que foram
extintos pelos arts. 3" e 4" da Lei n" 8.178, salários serão reajustados e terão seus valores
de l° de março de 1991, serão substituídos determinados de acordo com o disposto neste
artigo.
da seguinte maneira.
I - nos contratos que prevêem índice subs§ l° Os salários de fevereiro de 1991, extitutivo deverá ser adotado esse índice, exce- ceto os vencimentos, soldos e demais remuto nos casos em que esta lei dispuser diferen- neraçãoes e vantagens pecuniárias de servitemente;
dores públicos civis' e inilitares da adminis11 - nos contratos em que não haja previ- tração pública federal direta, autárquica e
são de índice substitutivo e em que o bem fundacional 'e 'as rendas mensais de benefícios
objeto da operação não tenha sido efetiva- pagos pela Previdência Sociiil ou pelo Tesoumente e,ntregue ao comprador ou o serviço ro Nacional, respeitado ci princípio da irre,duprestado, deverão ser utilizados índices seto- tibilidade salarial, serão caltulados na forina
riais de custos pactuados entre as ,partes, ve- deste artigo, ficando, com esse reajustamento
dada a utilização de índices gerais de preços, e com os decorrentes dos atos a que se refere
ou de índices baseados, direta ou indireta- o art. 25 desta lei, atualizados até 11' de março
mente, na Taxa Referencial (TR) ou Taxa de 1991:
Referencial Diária (TRD);
a) multiplicando-se o valor do salário rece111 - nos contratos em que não haja previ- ,bido nos últimos doze mesés pelo índice de
são de índice substitutivo e em que o bem, remuneração, constante 'do anexo desta fei,
objeto da operação, já tenha sido efetiva- correspondente ao dia do efetivo pagamentO;
mente entregue ao comprador ou o serviço
b) somando-se os valores obtidos na forma
prestado, deverá ser utilizada a TR ou a
da alínea anterior e dividindo-se o resultado
TRD.
por doze.
§ 1" O reajuste a partir do mês de fevereiro de 1991, para contratos referidos neste
§ 2' Nos casos em que o efetivo pagaartigo, será fixado em ato do Ministro da mento do salário tiver ocorrido após o quinto
Economia, Fazenda e Planejamento, nos ter- dia útil do mês subseqüente ao da comepmos dos arts. 1" e 3".
tência do salário, considerar-se-á esta data
§ 2" Nos casos de liquidação antecipada para efeito do disposto neste artigo.
§ 3" Na hipótese de adiantamento de sados saldos dos contratos referidos no parágrafo anterior, no período em que vigorar lário, no todo ou em parte, far-se-á a multiplia restrição do art. I" desta lei, far-se-á a atuali- cação de que trata a alínea a do § 1", utilizanzação do saldo, observado o disposto neste do-se o valor do índice de remuneração corartigo e sem a consideração do disposto nos respondnete ao dia do efetivo pagamento de
cada parcela adiantada.
arts. 1g e3".

Maio de 1991

§ 4" Sem prejuízo do direito do empregado à respectiva percepção, não serão computados, no cálculo do salário de fevereiro
de 1991:
a) o décimo-terceiro salário ou gratificação
equivalente;
b) as parcelas de natureza não habitual;
c) o abono de férias;
d) as parcelas percentuais incidentes sobre
o salário.
§ 5" As parcelas percentuais referidas na
alínea d do parágrafo anterior serão aplicadas
após o cálculo do valor do salário de fevereiro
de 1991, na forma do § 1° deste artigo.
Art. 7° Os vencimentos, soldos e demais
remunerações e vantagens pecuniárias de servidores públicos civis e militares da administração pública federal, direta, autárquica e
fundacional, bem como as rendas mensais de
benefícios pagos pelo Tesouro Nacional, serão reajustados em nove vírgula trinta e seis
por cento no mês de fevereiro de 1991.
Art. 8" Respeitado o princípio da irredutibilidade salarial, o empregador poderá efetuar, em fevereiro de 1991, ajustes nos salários de seus empregados, de modo a preservar
a organização do pessoal em quadro de carreira.
Art. 9" A Política Salarial, no período de
1" de março de 1991, a 31 de agosto de 1991,
compreenderá exclusivamente a concessão
dos seguintes abonos, os quais não serão extensivos aos vencimentos, soldos e demais
remunerações e vantagens pecuniárias de servidores públicos civis e militares da Administração Pública Federal, direta, autárquica e
fundacional, eàs rendas mensais de benefícios pagos pela Previdência Social ou pelo
Tesouro Nacional, ressalvado o disposto no
§ 6' deste artigo:
I - no mês de abril de 1991, Cr$3.000,00
(três mil cruzeiros);
H-nos meses de maio, junho e julho de
1991, a variação, em cruzeiros do custo da
cesta básica entre os meses de março e maio
de 1991, acrescida de Cr$3.0oo,00 (três mil
cruzeiros) ;
UI-no mês de agosto de 1991, a variação,
em cruzeiros, do custo da cesta básica entre
os meses de março e agosto de 1991, acrescida de Cr$3.000,00 (três mil cruzeiros).
§ I" Da aplicação do disposto neste artigo, da parcela do salário de março de 1991
que não exceder a Cr$170.000,00 (cento e
setenta mil cruzeiros), não poderá resultar
abono inferior aos seguintes percentuais:
a) dez por cento não cumulativos, em maio,
junho e julho; e
b) vinte e um por cento em agosto.
§ 2' O valor da cesta básica, a que se
referem os incisos 11 e 111 deste artigo, será
de Cr$ 29.600,00 (vinte e nove mil e seiscentos cruzeiros), e a metodologia de aferição
da variação de seu custo será ,definida pelo
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento; que considerará a superveniência de
variações na oferta de produtos em geral.
§ 3" 'O Ministério da Economia, Fazenda
e Planejamento dará, previamente, conhecimento da metodologia de cálculo de aferição
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da variação do custo da cesta básica às entidades sindicais e ao Congresso Nacional.
§ 4" Os abonos de que trata este artigo
poderão ser pagos até o dia 15 do mês subseqüente ao mês em que eles são devidos.
§ 5. Os abonos-horas serão iguais ao
quociente dos valores dos abonos mensais de
que trata este artigo por duzentos e vinte,
e os abonos diários, por trinta.
§ 6. No caso dos aposentados e pensionistas da Previdência Social, são assegurados
os seguintes abonos:
a) nos meses de maio, junho e julho de
1991, para os benefícios não inferiors a
Cr$17.000,00 (dezessete mil cruizeiros), o vaIar obtido pela aplicação do percentual da
variação do índice do custo da cesta básica
entre os meses de março e maio de 1991,
sobre o valor do benefício, em março de 1991;
e para os benefícios inferiores a Cr$17.000,00
(dezessete mil criuzeiros), a variação, em cruzeiros, do custo da cesta básica entre os meses
de março e maio de 1991, não podendo a
soma do benefício e do abono ultrapassar
o valor correspondente à soma do benefício
de Cr$17.000,00 (dezessete mil cruzeiros) e
do abono referente a esse benefício.
b) no mês de agosto de 1991, para os benefícios não inferiores a Cr$17.000,OO (dezessete mil cruzeiros), o valor obtido pela aplicação do percentual da variação do índice do
custo da cesta básica entre os meses de março
e agosto de 1991, sobre o valor do benefício
em março de 1991; e para os benefícios inferiores a Cr$17.000,OO (dezessete mil cruzeiros), a variação, em cruzeiros,' do custo da
cesta básica, entre os meses de março e agosto
de 1991, não podendo a soma do benefício
e do abono ultrapassar o valor correspondnete à soma do benefício de Cr$17.000,00
(dezessete mil cruzeiros), e do abono referente a esse benefício.
§ 7· Os abonos referidos neste artigo não
serão incorporados, a qualquer título, aos salários, nem -às rendas mensais de benefícios
da Previdência Social, nem estarão sujeitos
a quaisquer incidências de caráter tributário
ou previdericiário.
Art. 10. O valor do salário mínimo fica
estabelecido para:
I - fevereiro de 1991, em Cr$15.895,46,
mensais; Cr$529,8487, diários; e Cr$72,2521,
horários;
II - março, de 1991, em Cr$l7.000,00
mensais; CJ;$566,6677, diários; e Cr$77,2727,
horários. .
.
Art. 11. É devido aos trabalhadores, no
mês de agosto de 1990, um abono no valor
de Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros), desde
que o valor do salário referente -ao mês .de
agosto de 1990, somado ao valor do abono
concedido, não. ultrapasse a Cr$26.017,30
(vinte e seis mil, dezessete cruzeiros e trinta
centavos). ,
§ 1. Se -a soma referida neste artigo ultrpassar a Cr$26,017,30 (vinte e seis'mil, dezes'sete cruzeiros e trinta centavos), o'abono será
re'duzido de forma a garantir a condição estabelecida.

Sábado, 18 6637

trina por cento da variação do INPC en§ 2. Ao abono a que se refere este artigo
tre os meses de março e julho.
aplica-se o disposto no § 7· do art. 9"
Parágrafo único. Quando o reajuste
§ 3. O abono de que trata este artigo não
decorrer de acordo só serão considerase aplica aos trabalhadores que o tenham redos, para efeito de reajustamento dos
cebido de acordo com o disposto no art. 9·
encargos educacionais, aqueles celebrada Medida Provisória n· 199, de 26 de julho
dos nas datas de revisão legal dos saláde 1990.
rios, da categoria profissional predomiArt. 12. É devido aos trabalhadores, no
nante na instituição de ensino."
mês de janeiro de 1991, um abono que será
Art. 15. Nos contratos de locação resicalculado nos seguintes termos:
I - excepcionalmente, no mês de janeiro dencial em geral, será observa0 o disposto
de 1991, nenhum empregado receberá, entre neste artigo.
remuneração e abono, uma quantia inferior
§ 1" O valor do aluguel referente ao mês
a Cr$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos crude fevereiro de 1991 será calculado:
zeiros);
a) multiplicando-se o valor do aluguel desII - deverá ser calculado para cada emprede o último reajuste pelo índice de remunegado e será o resultado da soma das seguintes
ração constante do Anexo desta lei, corresparcelas:
pondente ao dia em que o pagamento era
a) cinco por cento da parcela da remunedevido; e
ração que exceder a Cr$60.0oo,OO (sessenta
b) somando-se os valores obtidos na forma
mil cruzeiros);
da alínea anterior e dividindo-se o resultado
b) sete por cento da parcela da remunepelo número de meses considerado no inciso
ração que exceder a Cr$36.000,00 (tinta e
II do artigo anterior.
seis mil cruzeiros) e não exceda a
§ 2. No mês de setembro de 1991, os conCr$60.000,00 (sessenta mil cruzeiros);
tratos de aluguel serão reajustados pela variac) nove por cento da parcela da remuneção do índice de salários nominais médios,
ração que exceder a Cr$12.000,00 (doze mil
verificada entre os meses de fevereiro e agoscruzeiros) e não exceder a Cr$36.000,00 (trin- to de 1991.
ta e seis mil cruzeiros);
§ 3. A partir de outubro de 1991, includ) doze por cento da parcela da remune- sive, os contratos de que trata este artigo
ração que não exceder a Cr$12.0c0,00 (doze
serão reajustados nos meses estipulados conmil cruzeiros);
tratualmente, pelo índice de reajuste pactuaIII - a soma da remuneração e o abono do, tomando-se por base o mês de agosto
não poderá exceder o valor equivalente a de 1991.
.
Cr$120.000,OO (cento e vinte mil cruzeiros).
§ 4. Os contratos que tenham sido pacIV - será pago, no máximo até o quinto
tuados com índice de preços extinto deverão,
dia útil do mês subseqüente ao da publicação no que se refere ao cumprimento do disposto
desta lei;
no parágrafo anterior, utilizar o índice de saV - não será incorporado aos salários, a lário nominal médio.
qualquer título;
Art. 16. Os contratos de locação resiVI - não estará sujeito a quaisquer inci- dencial firmados a partir de 19 de fevereiro
dências de caráter tribútário ou previdenciá- de 1991 serão livremente pactuados, vedada
a vinculação à taxa de câmbio e ao salário
rio;
.'
VII - não se aplica aqs trapalhadores que mínimo, e poderão conter cláusulas de reao tenham recebido de acordo com o disposto juste, desde que a periodicidade de reajuste
no art. 10 da Medida Provisória n· 292, de não seja inferior a seis meses e o índice de
3 de janeiro de 1991.
-.
reajuste não seja superior à variação dos saláArt. 13. Até 15 de abril de 1991, o Poder rios nominais médios no período.
.
Executivo encaminhará ao Congresso NacioParágrafo único. O disposto neste artigo
nal projeto de lei dispondo sobre a regula- aplica-se aos acordos pactuados pelas partes,
mentação do art. 8. da Constituição Federal relativos à inserção ou modificação de cláue sobre as negociações coletivas de trabalho. sula de reajuste, ou repactuação do valor do
Art. 14. O art. 2. da Lei n· 8.170, de 17 aluguel, dos contratos de locação residencial
de janeiro de 1991, passa a vigorar com a em vigor.
seguinte redação:
.
Art. 17. Na locação de imóveis residen"Art. 20 Ó valor dos 'encargos a que ciais, é lícito às partes fixar, de comum acorse refere o artigo anterior, uma vez acor- do, novo valor para o aluguel, bem como
dado e homologado em contrato escrito, inserir ou modificar cláusula de reajuste, despoderá ser reajustado pelo repasse de:
de que respeitadas as condições previstas no
I -até setenta por cento do índice de artigo anterior.
§ 1. Não tendo havido acordo, nos terreajuste concedido à categoria profissional predominante na instituição de ensi- mos deste artigo, o locador ou o locatário,
no, em decorrência de lei, decisão judi- após três anos de vigência do contrato, podecial, acordo, convenção ou dissídio cole- rá pedir a revisão judicial do alugjel, a fim
tivo de trabalho;
de reajustá-lo ao preço de mercado.
II - no mês de agosto de cada ano,
§ 2. A revisão judicial poderá ser requeaté trinta por cento da variação do Índice rida de três em três anos, contados do último
Nacional de Preços ao Consumidor acordo e, na falta deste, do início do contrato.
Art. 18. O índice de salários nominais
(INPC) entre os meses de janeiro e julho, e, excepcionalmente, em 1991, até médios deverá ser calculado pela Fundação
I

I
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com metodologia amplamente divulgada.
Art. 19. O disposto nesta lei não se aplica:
I - à exceção do estipulado nos arts. 7"
e 11, aos vencimentos, soldos e demais remunerações e vantagens pecuniárias de servidores públicos civis e militares da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional, e às rendas mensais de benefícios pagos pelo Tesouro Nacional;
II - à exceção do estipulado nos arts. 9',
§ 6', e 11, às rendas mensais de benefícios
pagos pela Previdência Social.
Valeu

(C:i)

bro de 1990; 256, de 26 de outubro de 1990;
273, de 28 de novembro de 1990, e 292. de
3 de janeiro de 1991.
Art. 26. O Poder Executivo, para efeito
do pagamento do seguro desemprego, de que
trata a Lei n'7.998, de 11 de janeiro de 1990,
fica autorizado a suspender, total ou parcialmente, por tempo determinado:
I - a exigência de comprovação de emprego, durante pelo menos quinze dias nos últimos vinte e quatro meses, prevista no inciso
U do art. 3" da Lei n' 7.998, de 1990;
II - o período de carência de que trata
o art. 4' daquela lei.
Parágrafo único. O disposto neste artigo
aplica-se às demissões, sem justa causa, ocorridas ou que venham a ocorrer entre 15 de
março de 1990 e 15 de setembro de 1991.
Art. 27. É acrescido o parágrafo único
ao art. 10 da Lei n" 8.178, de 1" de março
de 1991, com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Quando o contrato foi celebrado por prazo superior a noventa dias é admitida a utilização da TR
ou da TRD para remuneração dos valores das obrigações dele decorrentes."

Art. 20. A inobservância dos preceitos
contidos nesta lei sujeitará o infrator à aplicação das sanções previstas na legislação relativa à defesa econômica no que couber, em
particular na Lei Delegada n' 4, de 26 de
setembro de 1962, na Lei n' 8.137, de 27
de dezembro de 1990 e na Lei n' 8.158, de
8 de janeiro de 1991, sem prejuízo das demais
cominações legais.
Art. 21. Os valores constantes na legislação em vigor expressos ou referenciados:
I - ao BTN ou BTN fiscal, são convertidos
pelo valor de Cr$126,8621;
II - ao MVR, são convertidos pelos valores fixados na tabela abaixo:
~e~~~

.

(Tat5 como ll"tlnldú ~Io

Decreto r." 7SJ,r9 &:29
tk abril4e 1975)

1$99,75
1.772,35

l.930,76

~~-"'It!b18' -". mb-

Art. 28. O Poder Executivo, dentro de
sessenta dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a proteção do valor real dos vencimentos, soldos
e demais remunerações e vantagens pecuniárias dos servidores públicos civis e militares,
da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional.
Art. 29. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 30. Revogam-se as disposições em
contrário, especialmente a Lei n' 8.030, de
12 de abril de 1990.
Brasília, I' de março de 1991; 170' da Independência e 103' da República. - FERNANDO COLLOR - Zélia M. Cardoso de Mello.

re;i!o
2.107,02

17" - JI 1ll1Hq;llo,
18" • li I:Ub-rqiIo,

19"

13'. 151, 16".221

lU - aos índices de que trata o art. 4' da
Lei n' 8.178, de I' de março de 1991, são
atualizados, de acordo com a variação correspondente ao mês de janeiro de 1991.
Art. 22. Nas operações realizadas no
mercado de capitais é admitida a utilização
da TR e da TRD como base para a remuneração dos respectivos contratos somente
quando não tenham prazo ou período de repactuação inferior a noventa dias.
Art. 23. Serão constituídas, no prazo de
trinta dias, câmaras setoriais destinadas a
analisar a. estrutura de custos e preços em
setores e cadeias produtivas específicas para
assessorar o Ministro da Economia, Fazenda
e Planejamento no monitoramento da f1exibilizaçãodepreços.
§ I' As competências e a abrangência das
câmaras setoriais serão definidas pelo Ministro da Economia, Fazenda e .Planejamento.
§ 2' As câmaras serão compostas por
membros designados por portaria do Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento,
representantes:
a) do Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento;
b) dos empregadores dos respectivos setores produtivos;
c) dos trabalhadores dos respectivos setores produtivos ou das entidades sindicais nacionais.
Art. 24. O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento expedirá as instruções
necessárias à execução do disposto nesta lei.

Art. 25. São convalidados os atos praticados com base nas Medidas Provisórias n'"
193, de 25 de junho de 1990; 199, de 26 de
julho de 1990; 211, de 24 de agosto de 1990,
alterada pela Medida ·Provisória n' 219, de
4 de setembro de 1990; 234, de 26 de setemANEXO A. LEI N9 8.178
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rante os trinta dias contados a partir do primeiro dia do mês:
11- resíduo inflacionário a variação perEstabelece regras sobre preços e salácentual correspondente à diferença entre a
rios e dá outras providências.
inflação efetivamente ocorrida no mês em
(Publicada no Suplemento ao Diário curso. mensurada pelo Índice Nacional de
Oficial da União de 4 de março de 1991.) Preços ao Consumidor - INPC do IBGE,
e a estimativa de inflação de que trata o inciso
Retificação
anterior.
Na página 4, primeira coluna, nos arts.
Parágrafo único. O Ministério da Econo1", § 3". 4". caput; e 5", § 3". onde se
mia. Fazenda e Planejamento estabelecerá
lê:
no primeiro dia útil de cada mês. em ato
..... Lei n" IU7l:-i, de OI de março de publicado no Diário Oficial da União. a esti1991 ... ", leia-se:
mativa de inflação para o mês em curso.
..... Lei n" IU77. de 1" de março de
Art. 3" É assegurado a todos os trabalhadores reajuste salarial mínimo mensal, em
1991 ... ".
percentual equivalente à estimativa de inflaNa página 5, primeira coluna. art. 15. §
ção de que trata o artigo anterior.
19 , alínea b, onde se lê:
Art. 4" São vedados reajustes de preços
" ... pelo número de meses consideno mês em curso em percentual superior à
rado no inciso II do artigo anterior."
estimativa de inflação de que trata o art. 29 •
leia-se:
Parágrafo único. Qualquer reajuste de pre.... pelo número de meses consideços superior ao limite de que trata este artigo,
rado na referida alínea."
deverá ser aprovado pela Câmara Setorial
específica. constituída nos termos do art. 23
Na página 5, segunda coluna. art. 21, III,
da Lei n" 8.178, de I" de março de 1991,
onde se lê:
garantida a participação dos representantes
" ... Lei n" 8.178, de Oi de março de
dos trabalhadores.
1991, ...... leia-se:
Art. 5" Na hipótese de ocorrência de re. ,•... Lei n" 8.177, de 1" de março de
síduo inflacionário, será este integralmente
1991. .....
devido no segundo mês subsequente ao pagamento do reajuste salarial mínimo de que
Na página 6. primeira coluna. art. 26. I.
trata o art. 3°
onde se lê:
§ 1" Caso o resíduo intlacionário exceda
" ... durante pelo menos quinze dias
a 3 c!c (três por cento). é assegurado reajuste
nos últimos vinte e quatro meses, ..... ,
salarial adicional equivalente a 50% (cinleia-se:
quenta por cento) do percentual do resíduo
" ... durante pelo menos quinze meses
inflacionário excedente a 3% (três por cennos últimos vinte e quatro meses•... "
to), incidente sobre a parcela dos salários inNa página 6, primeira coluna. art. 27, ca·
feriores a 5 (cinco) salários mínimos.
put, onde se lê:
§ 2" Os reajustes adicionais mencionados
" ... Lei n" 8.178. de 01 de março de
no parágrafo anterior serão devidos no prazo
1991. ...... leia-se:
fixado no caput deste artigo, e não serão con..... Lei n' 8.177. de I" de março de
siderados como antecipação. para efeito da
1991, .....
revisão salarial anual na data-base.
§ 3" Os empregadores poderão efetuar
PROJETO DE LEI N° 733, DE 1991
ajustes nos planos de classificação de cargos
(Do Sr. Paulo Paim)
e salários, tendo em vista a aplicação do disDispõe sobre a política nacional de sa· positivo previsto no parágrafo anterior.
lários e dá outras providências.
Art. 6" Os aumentos reais, os pisos pro(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação (ADM); e de Traba- fissionais e a melhoria das condições de trabalho. de Administração e Serviço Público lho serão fixados em contratos, convenções
e acordos coletivos. laudos arbitrais e senten.
- art. 24, lI)
ças normativas. observados, dentre outros faArt. l' A política nacional de salários,· tores. a produtividade ea lucratividade do
respeitado o princípio da irredutibilidade, setor ou da empresa.
tem por fundamento a livre negociação coleArt. 7' No prazo máximo de 10 (dez) metiva e reger-se-á pelas normas estabelecidas ses serão repostas integralmente todas as pernesta lei.
das salariais acumuldadas a partir de março
Parágrafo único. As vantagens assegura- de 1990. apuradas com base na variação acudas aos trabalhadores nos acordos, conven- mulada do Índice Nacional de Preços ao Conções ou contratos individuais de trabalho. so- sumidor - INPC.
mente poderão ser reduzidas ou suprimidas
Art. 8' Ficam automaticamente incorpopor posterior acordo, convenção ou contrato rados aos salários em geral. assim como ao
coletivo de trkbalho.
salário mínimo. os abonos concedidos com
Art. 2" Para os efeitos desta lei. consi- base do art. 9' da Lei n" 8.178, de I" de março
dera-se:
de 1991.
I - estimativa de inflação a meta para o
Art. 9" O disposto nesta lei aplica-se aos
percentual de variação média dos preços du- servidores públicos civis e militares, da AdmiLEI N" 8.178,
DE 10 DE MARÇO DE 1991
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nistração Pública Federal. direta. autárquica
e fundacional.
Art. 10. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em
contrário. em especial o disposto no art. 25
da Lei n" 8.178. de 19 de março de 1991.
Justificação
O presente projeto de lei estabelece a política nacional de salários. A base de proposta
é a livre negociação salarial no que se refere
à obtenção de ganhos reais. à melhoria das
condições de trabalho e à fixação de pisos
salarias para as categorias. entre outros. Entretanto, entendemos que a reposição de perdas não deve ser objeto de negociação, mas
que constitui um direito dos trabalhadores.
Neste sentido o projeto de lei propõe uma
forma inovadora em que os salários serão
corrigidos, no mínimo, pela estimativa de intlação para o· mês em curso. Caso a inflação
verificada seja superior à estimativa de inflação, a diferença será automaticamente incorporada aos salário.
Cabe ao Poder Executivo estabelecer no
primeiro dia do mês a estimativa de inflação
para o mês. Esta estimativa, além de constituir um piso para os reajustes salariais. constitui um teto para os reajustes de preços no
mês. Qualquer reajuste de preços em percentual superior à estimativa deverá ser negociado e aprovado pelas câmaras setoriais de
preços, com a participação de representantes
dos Trabalhadores. Para evitar que o Executivo subestime a estimativa de inflação, o projeto estabelece que 50% do percentual de
erro da estimativa superior a 3% será incorporado à parcela dos salários até 5 salários
mínimos.
Com a estrutura proposta garante-se, de
um lado. uma administração consistente de
preços e salários, que se bem administrada
pode levar a uma redução gradual da inflação
com base em índices prefixados decrescentes,
e a uma discussão consistente dos desequilíbrios de preços relativos através das câmaras
setoriais de preços.
Por outro lado. a adoção da inflação do
próprio mês, como parâmetro para a correção salarial, evitará a perda de poder aqusitivo dos salários em função da defasagem entre a coleta dos preços e a correção dos salários, na eventualidade de uma aceleração da
inflação. Desta forma, procura-se garantir da
melhor forma possível o poder de coinpra
dos salários e evitar os problemas que recorrentemente têm aparecido nos planos de esta.
bilização.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1991. Deputado Paulo Paim - PT/RS
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES
LEI N' 8.178.
DE 19 DE MARÇO DE 1991
Estabelece regras sobre preços e salá·
rios e dá outras providências.
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Art. 9' A Política Salarial, no período de
l' de março de 1991 a 31 de agosto de 1991,
compreenderá exclusivamente a concessão
dos seguintes abonos, os quais não serão extensivos aos vencimentos, soldos e demais
remunerações e vantagens pecuniárias de serviços públicos civis e militares da Administração Pública Federal, direta, autárquica e
fundacional, e às rendas mensais de beneficícios pagos pela Previdência Social ou pelo
Tesouro Nacional, ressalvado o disposto no
§ 6' deste artigo:
I - no mês de abril de 1991, Cr$3.000,OO
(três mil cruzeiros);
II - nos meses de maio, junho e julho de
1991, a variação, em cruzeiros, do custo da
cesta básica entre os meses de março e maio
de 1991, acrescida de Cr$3.000,OO (três mil
cruzeiros).
III -no mês de agosto de 1991, a variação,
em cruzeiros, do custo da cesta básica entre
os meses de março e agosto de 1991, acrescida
de Cr$3.000,OO (três mil cruzeiros).
§ l' Da aplicação do disposto neste artigo, da parcela do salário de março de 1991
que não exceder a Cr$170.000,OO (cento e
setenta mil cruzeiros) não poderá resultar
abono inferior aos seguintes percentuais:
a) dez por cento não cumulativos, em
maio, junho e julho; e
b) vinte e um por cento em agosto.
§ 2' O valor da cesta básica, a que se
referem os incisos II e III deste artigo, será
de Cr$29.600,OO (vinte e nove mil e seiscentos
cruzeiros), e a metodologia de aferição da
variação de seu custo será definida pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, que consistirá a superveniência de variações na oferta de produtos em geral.
§ 3' O Ministério da Economia, Fazenda
e Planejamento dará, previamente, conhecimento da metodologia de cálculo de aferição
da variação do custo da cesta básica às entidades sindicais e ao Congresso Nacional.
§ 4' Os abonos de que trata este artigo
poderão ser pagos até o dia 15 do mês subseqüente ao mês em que eles são devidos.
§ 5' Os abonos-horas serão iguais ao
quociente dos valores dos abonos mensais de
que trata este artigo por duzentos e vinte,
e os abonos diários, por trinta.
§ 6' No caso dos aposentados e pensionistas da Previdência Social, são assegurados
os seguintes abonos:
a) nos meses de maio, junho e julho de
1991, para os benefícios não inferiores a
Cr$17.000,00 (dezessete mil cruzeiros), o valor obtido pela aplicação do percentual da
variação do índice do custo da cesta básica
entre os meses de março e maio de 1991,
sobre o valor do benefício em março de 1991;
e para os benefícios inferiores a Cr$17.00,OO
(dezessete mil cruzeiros), a variação, em cruzeiros, do custo da cesta básica entre os meses
de março e maio de 1991, não podendo a
sorna do benefício e do abono ultrapassar
o valor correspondente à sorna do benefício
de Cr$17.000,OO (dezessete mil cruzeiros) e
do abono referente a esse benefício.
b) no mês de agosto de 1991, para os benefícios não inferiores a Cr$17.000,OO (dezes-

sete mil cruzeiros), o valor obtido pela aplicação do percentual da variação do índice do
custo da cesta básica entre os meses de março
e agosto de 1991, sobre o valor do benefício
em março de 1991; e para os benefícios inferiores a Cr$17.000,OO (dezessete mil cruzeiros), a variação, em cruzeiros, do custo da
cesta básica, entre os meses de março e agosto
de 1991, não podendo a sorna do benefício
e do abono ultrapassar o valor correspondente à soma do benefício de Cr$17.000,OO
(dezessete mil cruzeiros), e do abono referente a esse benefício.
§ 7' 'Os abonos referidos neste artigo não
serão incorporados, a qualquer título, aos salários, nem às rendas mensais de benefícios
da Previdência Social, nem estarão sujeitos
a quaisquer incidências de caráter tributário
ou previdênciário.

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

Art. 23. Serão constituídas, no prazo de
trinta dias, câmaras setoriais destinadas a
analisar a estrutura de custos e preços em
setores e cadeias produtivas específicas para
assessorar o Ministro da Economia, Fazenda
e Planejamento no monitoramento da flexibilização de preços.
§ I' As competêncil1s e a abrangência das
câmaras setoriais serão definidas pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento.
§ 2' As câmaras serão compostas por
membros designados por portaria do Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento,
representantes:
a) do Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento;
b) dos empregadores dos respectivos setores produtivos;
c) dos trabalhadores dos respectivos setores produtivos ou das entidades sindicais nacionais.

..."Art:. 25·.··· sã~' ~~~~~iici~d~~' ~~. ~t~~' 'p~~ticados com base nas Medidas Provisórias n"
193, de 25 de junho de 1990; 199, de 26 de
julho de 1990; 211, de 24 de agosto de 1990,
alterada pela Medida Provisória n' 219, de
4 de setembro de 1990; 234, de 26 de setembro de 1990; 256, de 26 de outubro de 1990;
273 l de 28 de novembro de 1990; e 292, de
3 de janeiro de 1991.
PROJETO DE LEI N' 738, DE 1991
(Da Sra. Tereza Jucá)
Estabelece normas para pesquisa e la·
vra das riquezas minerais em áreas indígunas, de acordo com o artigo 231, parágrafo 3", da Constituição Federal.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 4.916,
de 1990.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Os processos referentes à solicitação de pesquisa e alvará. Para exploração
mineral em áreas indígenas, serão remetidos
ao Congresso Nacional, de acordo com o que
dispõe o paráfrafo 3' do art. 231 da Constituição, pelo Departamento Nacional de PesqJ!isa Mineral - DNPM, organismo responSável pelo recebimento e pré-análise das solicitaçõl\s de que trata a presente lei.
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Parágrafo único. Deverão constar no referido processo:
I - anteprojeto para pesquisa e extração
mineral na área;
II - documento de aprovação do DNPM;
lIr - documento de aprovação da Funai;
IV - assentimento da comunidade indígena da área em questão;
V - relatório de Impacto Ambiental da
área objeto da proposta;
VI - forma de participação da comunidade indígena no resultado da lavra.
Art. 2' A aprovação da Funai de que trata o artigo l'-parágrafo único, item IIl, se
dará somente quando:
I - houver assentimento da comunidade
indígena para a exploração mineral na área
definida;
II - houver sido difinido e aprovado com
a comunidade indígena a forma e valores da
remuneração pelo resultado da exploração
mineral em questão;
III - sejam as terras indígenas demarcadas ou definidas através de atos formais;
IV - estejam claramente explicitadas e
definidas as responsabilidades pelo controle
e preservação do meio ambiente;
V - não houve ocupação ou comprometimento de sítios sagrados, mananciais ou locais de importância para a comunidade indígena em questão;
VI -estejam definidas as normas de entrada, controle e circulação de pessoal, bem
como as regras de segurança para o trabalho
na área delimitada do projeto;
VII - estejam definidas pelas partes quadro de pessoal para acompanhamento antropológico, social e técnico, decorrente da execução do projeto;
Art. 3' Caberá a uma comissão mista
permanente de Senadores e deputados apreciar os processos de solicitação de pesquisa
e exploração mineral em áreas indígenas, antes do pronunciamento do Plenário· do Congresso Nacional.
Parágrafo único. A comissão mista poderá anexar aos processos estudos ou documentos que entendam ser de relevância para instruir decisão do Plenário.
Art. 4' Após aprovação do Congresso
Nacional, fica autorizado o Poder Executivo
a complementar as providências e exigências
necessárias à pesquisa e exploração mineral,
da área indígena em questão, de acordo com
as normas e prerrogativas da legislação vigente.
Art. 5' A autorização determinada pelo
Congresso Nacional para a pesquisa e exploração mineral em determinada área indígena
poderá ser revista pelo Congresso, em decorrência do descumprimento da legislação vigente, das normas de controle definidas no
respectivo processo, ou de fato que ameac.em
a integridade ou a preservação das comunidades indígenas, ou do meio ambiente das
áreas em questão.
Parágrafo único. Poderão entrar com o
pedido de revisão de que trata este artigo,
a Funai, o DNPM, o Ibama, o ministério
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público, ou a própria comunidade indígena
da área.
Art. 6" Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 7" Revogam-se as disposições em
contrário.

Da forma como está não pode continuar.
Sala de Sessôes. 18 de abril de 1991. Tereza Jucá, Deputada Federal PDS - Roraima.
LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES
CONSTITUIÇAo DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

Justificação
As áreas indígenas demarcadas e pretendidas representam algo em torno de 10% do
território nacional.
Neste espaço territorial. dentre as inúmeras riquezas existentes, encontramos um
grande volume de áreas extremamente ricas
em minérios.
A indefinição de regulamentação que trata
da exploração mineral cm áreas indígenas
tem acarretado graves problemas para os índios, o meio ambiente e o prório desenvolvimento do País.
Hoje, devido à ausência de regras e normas
que possibilitem o entendimento, e o conseqüente investimento de recursos na exploração de grande parte das riquezas minerais
brasileiras que, comprovadamente, estão ou
estarão em terras indígenas,têm penalizado
os próprios grupos indígenas, quer pela invasão descontrolada de suas terras, quer pela
extração desordenada de minérios, que comprometem, inclusive, o meio ambiente e a
própria saúde dos índios.
Tudo isto contribui para a formação de um
quadro de atraso, miséria e sofrimento, que
no mais das vezes, longe de impedir a exploração mineral em áreas indígenas, apenas determina-a de uma forma irracional, violenta.
pouco lucrativa e dissociada das tecnologias
e modelos mais modernos.
A falta de uma legislação avançada que
determine formas, responsabilidades e. sobretudo, a autodeterminação de cada comunidade indígena no trato da questão mineral,
é o principàl empecilho à melhoria nos padrões de atendimento à própria' comunidade
indígena.
Os recursos oriundos da exploração controlada e autorizada representariam. inclusive, uma parcela direcionada para o atendimento às próprias necessidades de cada comunidade.
A regulamentação e consequente organização selari~m o final do garimpo desorganizado, predador, das agressões ao meio ambiente, da violência sem controle' e do processo de a~ulturação. forçado ri brutal que
ocorrem hoje, no Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e tantos outros
estados dá Federação.
O modelp primitivo pode ser, sem dúvida,
substituído por uma forma inteligente para
os índios e para o país. Hoje, os índios passam
necessidades, a Funai não tem recursos para
atuar no campo da saúde, educação, atividades prod!liív~s, e até, fiscalização e demarcação de terra.s.
'
A decisão política de mudar este quadro
depende da seriedade e do compromisso de
buscar o ordenamento e o entendimento de
uma área vital para os índios, e vital para
o País como um todo.

TÍTULovm
Da Ordem Social
.

.

CAPÍTULO VIII
Dos Índios
Art. 231. São reconhecidos a05 fndios
sua organização social, costumes, línguas,
crenças e tradições, e os direitos origimirios
sobre as terras que tradicionalmente ocupam,
competindo à União demarcá-Ias. proteger
e fazer respeitar todos os seus bens.
§ 3" O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a
pesquisa e a lavra das riquezas minerais em
terras indigenas só podem ser efetivados com
autorização do Congresso Nacional, ouvidas
as comunidades afetadas, ticando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra,
na forma da lei.

PROJETO DE LEI N" 743, DE 1991
(Do Sr. Tuga Angerami)
Altera a legislação de benefícios da Previdência Social.
(A pense-se ao Projeto de Lei n"
106/91.)
O Congresso Nadonal decreta:
Art. 1" Os benefícios da Previdência Social de auxílio-reclusão. pensão' por morte,
pelo seu va[ór global, aposentadorias, e auxílio-doença não poderão ser inferiores ao salário mínimo, a partir de 5 de abril de [991.
Art. 2" Fazem jus a aposentadoria por
idade, aos 60 (sessenta) anos. para homens.
e 55 (cinqüenta e cinco) para mulheres, os
trabalhadores que comprovem o exercício de
trabalho rural, nos últimos cinco anos, a contar da data do re'quhimento.' aplicando-se
ao cálculo do valor da' renda mensal à legislação prevalecente para' a Previdência Social
Urbana.
Art. 3" É facultada a aposentadoria proporcionai, após vinte e cinco anos de trabalho, à mulher.
Art. 4" Para efeito de aposentadoria, é
assegurada a contagem recíproca do tempo
de contribuição na administração pública e
na· atividade privada, rural e urbana.
Art. 5" A pensão por morte é devida ao
conjunto dos dependentes do segurado que
falece, aposentado ou não.
Art. 6" O valor da pensão por morte é
constitufdo de uma parcela relativa à família
de 80% (oitenta por cento) do valor da apo-
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sentadoria que o segurado recebia ou a que
teria direito. se estivesse aposentado na data
do seu falecimento, mais tantas parcelas de
10% (dez por cento) do valor da mesma aposentadoria quantos forem os seus dependentes. até o máximo de 2 (duas).
Art. r Ao segurado e dependentes da
Previdência Social que, durante o ano, receberam auxI1io-doença, aposentadoria, pensão ou auxI1io-recIusão será devido abono
anual, tendo por base o valor dos proventos
do mês de dezembro e calculado da mesma
forma que a gratificação de natal dos trabalhadores, no que couber.
Art. 8" Todos os salários-decontribuição computados no cálculo do valor
do benefício serão atualizados monetariamente mês a mês. de acordo com a variação
do índice oficial de inflação aplicável aos salários, de modo a preservar os seus valores
reais.
Parágrafo único. As aposentadorias e
pensões concedidas a partir de 5 de outubro
de 1988 serão revistas pela Previdência SociaL no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para adaptar seu valor ao cálculo
previsto no caput, que será devido. a partir
da data de promulgação desta lei.
Art. 9" O valor do benefício será reajustado sempre que for alterado o salário mínimo, a fim de manter o poder aquisitivo do
benefício na data da sua concessão.
§ 1" A atualização do valor das contribuições da previdência e da renda mensal
dos benefícios será feita sempre que o salário
mínimo for alterado, aplicando-sé o ICVDieese e, na falta deste, utilizar-se-á o mesmo
índice de correção do salário mínimo.
§ 2" A qualquer tempo em que se verificar desvios no índice oficial de custo de vida,
em relação à variação real da capacidade
aquisitiva da moeda, o Conselho Nacional
da Seguridade Social determinará reajuste
adicional compensatório dos benefícios, de
modo a restituir-lhes o valor reat anterior.
§ J.' O primeiro reajuste do valor do benefício, após a sua concessão, referir-se-á ao
período entre o início do benefício e o mês
imediatamente anterior ao reajustamento.
Art. 10. É criado o Conselho Nacional
da Seguridade Social, órgão superior de deliberação colegiada, com a participação da
União, dos estados, do Distrito Federal. dos
municípios e de representantes da sociedade
civil.
§ !' O Conselho Nacional da Seguridade
Social terá como membros:
1-4 (quatro) representantes do Governo
Federal, dentre os quais, obrigatoriamente,
1 (um) da área de saúde. 1 (um) da área
de Previdência Social e 1 (um) da área de
assistência social:
II -1 (um) representante dos governos estaduais e 1 (um) das prefeituras municipais.
indicados pelas entidades representativas
dessas esferas de governo;
III - 6 (seis) representantes da sociedade
civil:
a) 3 (três) trabalhadores, sendo 1 (um) deles representante dos aposentados; e
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b) 3 (três) empresários;
IV -3 (três) representantes dos conselhos
setoriais, sendo um de cada área da Seguridade Social, conforme o disposto nas leis específicas ou no Regimento do Conselho Nacional da Seguridade Social.
§ 2" O Conselho Nacional da Seguridade
Social será presidido por um dos integrantes
do mesmo a ser designado pelo Presidente
da República e disporá de uma Secretaria
Executiva, que se articulará com os conselhos
setoriais de cada área.
§ 3" Os representantes dos trabalhadores, dos empresários e seus respectivos suplentes serão indicados pelas respectivas centrais sindicais e confederações nacionais e terão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser
reconduzidos uma única vez.
§4'! As áreas de saúde, previdência social e assistência social organizar-se-ão em
Conselhos Setoriais de cada área, com representantes da União, dos estados, do Distrito
Federal, dos municípios e da sociedade civil,
sendo suas atribuições estabelecidas no Regimento do Conselho Nacional da Seguridade
Social.
§ 5" Todos os membros do Conselho Nacional da Seguridade Social serão nomeados
pelo Presidente da República.
§ 6° O Conselho Nacional da Seguridade
Social reunir-se-á, ordinariamente, a cada trimestre por convocação de seu presidente, ou,
extraordinariamente, por convocação de seu
presidente ou por um terço de seus membros.
§ 7" As despesas porventura exigidas para o comparecimento às reuniões do Conselho constituirão ônus das respectivas entidades representadas.
Art. 11. Compete ao Conselho Nacional
da Seguridade Social:
I - estabelecer as diretrizes gerais e as políticas de integração entre as áreas, observando o disposto no inciso VII do art. 194
da Constituição Federal;
11 - acompanhar e avaliar a gestão econômica, financeira e social dos reéursos e o desempenho dos programas realizados;
111 - apreciar e aprovar os termos dos convênios firmados entre a Seguridade Social e
a rede bancária para a prestação de serviços;
IV - apreciar e aprovar os programas
anuais e plurianuais da Seguridade Social;
V - propor ao Presidente da República o
orçamento da Seguridade Social; e
VI - elaborar o seu regimento interno.
Art. 12. As despesas da Previdência Social decorrentes desta lei serão custeadas pelo
Orçamento da Seguridade Social.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na d'lta
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Justificação
A Constituição Federal de 1988 outorgou
aos trabalhadores e segurados da Previdência
Social novos direitos e aperfeiçoou outros já
existentes, destacando-se:
i) piso do valor dos benefícios em um saláril? mínimo, inclusive para os beneficiários

rurais que recebem, hoje, meio salário mínimo;
ii) aposentadoria por idade, aos 60 (sessenta) anos, para homem, e aos 55 (cinqüenta
e cinco) para a mulher, e trabalhadores rurais;
iii) aposentadoria proporcional após 25
(vinte e cinco) anos de trabalho, à mulher;
iv) cálculo do abono anual com base nos
proventos de dezembro;
v) correção monetária de todos os salários
que são computados para efeito de cálculo
dos benefícios (os últimos "doze" não são
corrigidos atualmente).
Passados dois anos e cinco meses da promulgação da Constituição, estas melhorias,
entretanto, ainda são letra morta, embora
essenciais para aposentados, pensionistas e
outras.
O parágrafo único do art. 59 do Ato das
Disposições Transitórias da Constituição estabelece que os planos de benefícios e de
custeio da seguridade social decorrentes da
Constituição seriam implantados progressivamente em dezoito meses que se seguiriam
aos prazos de tramitação dos projetos. Estes
prazos foram estabelecidos no caput do art.
59 em seis meses para o Executivo enviar
os projetos ao Congresso, que teria seis meses
para apreciá-los. Tais projetos, portanto, já
deveriam estar promulgados desde outubro
de 1989 com conseqüente efetivação dos novos direitos dos segurados, até 5 de abril de
1991.
Ocorre que não somente o Executivo atrasou-se no envio destes projetos ao Legislativo, como também suas tramitações alongaram-se, por se trata de matérias complexas
e polêmicas. Finalmente, quando aprovados
no Congresso Nacional, foram integralmente
vetados pelo Presidente da República, o que
acarretou maiores prejuízos aos extremamente necessitados.
O projeto de lei que apresentamos visa dar
eficácia, imediata, aos principais benefícios
introduzidos na nova Constituição em relação
a aposentadorias e pensões para evitar que
continue esta grave frustração dos beneficiários. Destacamos as mudanças constitucionais mais importantes sobre cujo entendimento e possibilidade de eficácia imediata
não pairam dúvidas.
Adicionalmente, procurou-se impedir que
se perpetue uma indiscriminação injustificada com os segurados que entraram em gozo
de benefícios depois de promulgada a Constituição, pois, além de não se beneficiarem do
disposto no art. 58 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, que atualizou e
mantém os valores dos benefícios, existentes
àquela data, em número de salários mínimos,
não se beneficiaram da nova fórmula de cálculo prevista na Constituição. Propõe-se,
portanto, que estes benefícios sejam revistos
em um prazo máximo de 180 (cento e oitenta)
dias e passem a ser pagos, com seu valor
atualizado, a partir da data da promulgação
desta lei (parágrafo único, do art. 80).
Em relação ao reajuste dos benefícios, estabeleceu-se que sejam reajustados com a
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mesma periodicidade do salário mínimo, segundo a variação do índice oficial de custo
de vida utilizado para reajuste de salários,
garantindo-se que: nunca serão inferiores ao
salário mínimo (art. lo) e terão seus valores
reais preservados, na medida em que o Conselho Nacional da Seguridade Social poderá
determinar reajustes adicionais com este objetivo.
O custeio destas modificações está garantido pelas inovações, também introduzidas
na Constituição, no financiamento da Seguridade Social e pelo aumento da contribuição
do Finsocial, ocorrido a partir deste ano de
1991 (Lei n° 8.147, de 28-12-90).
Finalmente, a criação do Conselho Nacional da Seguridade Social, deliberativo e com
a participação de todos os segmentos envolvidos e interessados na Seguridade Social garantirá seu caráter democrático.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1991. Deputado Tuga Angerami.

LEGISLAç.40 CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

CAPÍTULO II
Da Seguridade Social
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e â assistência social.
VII - caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados.

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
Art. 58. Os benefícios de prestação continuada, mantidos pela Previdência Social na
data da promulgação da Constituição, terão
seus valores revistos, a fim de que seja restabelecido o poder aquisitivo, expresso em número de salários mínimos, que tinham na data
de sua concessão, obedecendo-se a esse critério de atualização até a implantação do plano
de custeio e benefícios referidos no artigo
seguinte.
Parágrafo único. As prestações mensais
dos benefícios atualizadas de acordo com este
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artigo serão devidas e pagas a partir do sétimo
mês a contar da promulgação da Constituição.
Art. 59. Os projetos de lei relativos à organização da seguridade social e aos planos
de custeio e de benefício serão apresentados
no prazo máximo de seis meses da promulgação da Constituição ao Congresso Nacional, que terá seis meses para apreciá-los.
Parágrafo único. Aprovados pelo Congresso Nacional, os planos serão implantados
progressivamente nos dezoito meses seguintes.

LEI N' 8.147,
DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a alíquota do FinsociaI.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I' É alterada para dois por cento,
a partir do exercício de 1991, a alíquota da
contribuição para o Finsocial (Decreto-Lei
n' 1.940, de 25 de maio de 1982, art. 1°, §
I'; Lei n' 7.738, de 9 de março de 1989, art.
28; Lei n' 7.787, de 30 de junho de 1989,
art. 7'; e Lei n' 7.894, de 24 de novembro
de 1989, art. I').
§ I' Os recursos de que trata a presente
lei serão exclusivamente aplicados para custeio das despesas relativas às seções 11, IH
e IV do Capítulo H do Título VIII da Constituição Federal.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em
contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169' da
Independência e 102' da República. - FER·
NANDO COLLOR - Zélia M. Cardoso de
Mello.
PROJETO DE LEI N' 748, DE 1991
(Do Sr. Chico Vigilante)
Acrescenta parágrafo único ao art. I'
da Lei n' 8.072, de 25 de julho de 1990,
tornando imprescritíveis os crimes hediondos.
(Apense-se ao Projeto de Lei n° 459,
de 1991.)
Art. l' O art. 1° da Lei n' 8.072 de
25 de julho de 1990, passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. l'
.
Parágrafo único. São imprescritíveis
.os crimes previstos neste artigo. "
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3' Revog'am-se as disposições em
contrário. '
Justificação
Por diversas ocasiões defrontamo-nos com
crimes que revoltam toda a opinião pública,
crimes praticados com tamanha brutalidade
e perversidade que sua consumação se torna
inimaginável por um ser humano normal.

O simples contato com a realidade nacional
demonstra que tais crimes ocorrem, na verdade, quase que rotineiramente em nosso País,
nossas cidades, e, quase sempre, acabam
caindo no esquecimento, após as primeiras
semanas de cobertura caindo no esquecimento, após as primeiras semanas de cobertura
da imprensa. Todos os dias temos conhecimento de mortes, violências contra mulheres,
menores e todo o tipo de crimes hediondos
que acabam prescrevendo sem a devida apuração dos responsáveis.
Há pouco tempo voltou à discussão o caso
da Ana Lídia, de grande repercussão à época,
que chocou a população do Distrito Federal
pelos requintes de crueldade com que foi praticado. Figuras proeminentes da sociedade
local tiveram seus nomes envolvidos e, ao
final, nada foi solucionado.
Crimes desta natureza não podem cair no
esquecimento, sendo preciso esgotar todos
os caminhos legais para que se chegue aos
culpados. Casos como o de Ana Lídia e o
de Araceles devem estar, sempre, na pauta
da Justiça, e nunca à mercê da prescrição
vintenária, a máxima prevista no nosso Código Penal.
Por estes motivos. e com vistas a manter
sempre abertas as possibilidades de punição
a estes criminosos de altíssima periculosidade. é que apresentamos o presente· projeto,
tornando imprescritíveis os crimes hediondos. previstos na n" Lei 8.072 de 25 de julho
de 1990, contando com o apoio de nossos
ilustres Pares no Congresso Nacional para
a sua aprovação.
Sala das Sessões, em 24 de abril de 1991.
- Deputado Chico Vigilante.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
LEI N" 8.072,
De 25 DE JUNHO DE 1990
Dispõe sobre os crimes hediondos, nos
termos do art. 5', inciso XLIII, da Constituição Federal, e determina outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1° São considerados hediondos os
crimes de latrocínio (art. 157, § 3'!, in fine),
extorsão qualificada pela morte (art. 158, §
2°), extorsão mediante seqüestro e na forma
qualificada (art. 159. caput e seus §§ I', 2'!
e 3°), estupro (art. 213, caput e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único). atentado violento ao pudor (art. 214 e
sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único), epidemia com resultado morte
(art. 267, § 1'), envenenamento de água potávelou de substância alimentícia ou medicinal,
qualificado pela morte (art. 270. combinado
com o art. 285), todos do Código Penal (Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de dezembro de
1940), e de genocídio (arts. 1°, 20 e 3' da
Lei n' 2.889, de l'de outubro de 1956), tentados ou consumados.
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Art. 2" Os crimes hediondos, a prática
da tortura. o tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis
de:
I - anistia. graça e indulto;
H - fiança e liberdade provisória.
§ 1" A pena por crime previsto neste artigo será cumprida integralmente em regime
fechado.
§ 2,' Em caso de sentença condenatória,
o juiz decidirá fundamentalmente se o réu
poderá apelar em liberdade.
§ 3" A prisão temporária, sobre a qual
dispõe a Lei n" 7.960, de 21 de dezembro
de 1989, nos crimes previstos neste artigo,
terá o prazo de trinta dias, prorrogável por
igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.
Art. 3" A União manterá estabelecimentos penais, de segurança máxima, destinados
ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais ponha em risco
a ordem ou incolumidade pública.
Art. 4" (Vetado).
An. 5'! Ao art. 83 do Código Penal é
acrescido o seguinte inciso:
"Art. 83. ..
.
V - cumprido mais de dois terços da
pena, nos casos de condenação por crime
hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza."
An. 6" Os arts. 157, § 3"; 159, caput e
seus §§ 1". 2° e 3'; 213; 214; 223, caput e
seu parágrafo único; 267, caput e 270. caput,
todos do Código Penal, passam a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 157. .
.
§ 3" Se da violência resulta lesão
corporal grave, a pena é de reclusão,
de cinco a quinze anos, além da multa;
se resulta morte. a reclusão é de vinte
a trinta anos, sem prejuízo da multa.
Art. 159. .
.
Pena - reclusão, de oito a quinze
anos.
§ I"
.
Pena-reclusão, de doze a vinte
anos.
§ 2"
.
Pena - reclusão, de dezesseis a vinte
e quatro anos.
§ 3'
.
Pena - reclusão, de vinte e quatro a
trinta anos.
Art. 213. .
.
Pena - reclusão, de seis a dez anos.
Art. 214. .
.
Pena -reclusão, de seis a dez anos.
Art.223. .
.
Pena - reclusão, de oito a doze anos.
Parágrafo único. .
.
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Pena - reclusão. de doze a vinte e cinco anos.
Art. 267. .
.
Pena - reclusão. de dez a quinze
anos.
Art. 270. .
.
Pena - reclusão. de dez a quinze
anos.
Art. 7'" Ao art. 159 do Código Penal fica
acrescido o seguinte parágrafo:
"Art. 159.

.

.

estado do Brasil. em veículos das empresas
de transportes aéreo. ferroviário e marítimo
em serviços comerciais normais.
Art. 2'" Esse direito não se estende aos fretamentos especiais das empresas indicadas no
artigo anterior. beneficiando os reconhecidamcnte pobres.
Art. 3'" O respectivo bilhete será liberado
com a apresentação de documento fornecido
por departamento médico oficial e identificação do deficiente.
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação. revogadas as disposições em
contrário.
Justificação

§ 4"

Se o crime é cometido por quadrilha ou bando. o co-autor que denunciá-lo à autoridade. facilitando a libertação do seqüestrado. terá sua pena reduzida de um a dois terços."
Art. 8" Será de três a seis anos de reclusão a pena prevista no art. 288 do Código
Penal. quando se tratar de crimes hediondos.
prática de tortura. tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo.
Parágrafo único. O participante e o associado que denunciar à autoridade o bando
ou quadrilha. possibilitando seu desmantelamento. terá a pena reduzida de um a dois
terços.
Art. 9" As penas fixadas no art. 6" para
os crimes capitulados nos arts. 157. § 3".151'.
§ 2'" 159. caput e seus §§ 1'. 2" e 3''. 213.
caput, e sua combinação com o art. 223. caput
e parágrafo único. 214 e sua combinação com
o art. 223. caput e parágrafo único. todos
do Código Penal. são acrescidas de metade.
respeitado o limite superior de trinta anos
de reclusão. estando a vítima em qualquer
das hipóteses referidas no art. 224 também
do Código Penal.
Art. 10. O art. 35 da Lei n" 6.368. de
21 de outubro de 1976. passa a vigorar acrescido de parágrafo único. com a seguinte redação:
.. Art. 35. .
.
Parágrafo único. Os prazos procedimentais deste capítulo serão contados
em dobro quando se tratar dos crimes
previstos nos arts. 12. 13 e 14."
Art. 11. (Vetado).
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 13. Revogam-se as disposições em
contrário.
Brasília. em 25 de julho de 1990: 169'" da
Independência e 102'" da República. - FER·
NANDO COLLOR - Bernardo Cabral.
PROJETO DE LEI N° 758, DE 1991
(Do Sr. Matheus Iensen)
Concede passe livre, nos transportes
coletivos, aos deficientes físicos.
(Apense-se ao Projeto de Lei n," 295.
de 1991.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" É assegurado aos deficientes físicos
trafegar. gratuítamente. de um para outro

Nos dois últimos decênios a legislação brasileira. constitucional t: ordinária. vem buscando maior ajuda e proteção aos deficientes
físicos principalmente quando haja certa incapacidade para a locomoção. seja por defeitos da visão ou dos órgãos locqmotores.
Esses defeitos atingem principalmente a
população pobre. que esta proposiçào visa,
a proteger. poi, dificilmente um rico ou remediado iria recorrer a tal ajuda. ante a possibilidade de uma recusa da empresa. quando
informada a respeito das suas disponibilidades financeiras.
Sala das Sessões. 24 de abril de 1991. lHatheus lensen,Deputado Federal
PROJETO DE LEI N' 767. DE 1991
(Da Sr' Raquel Cândido)
Dispõe sobre aposentadoria de ascensorista.
(As Comiss<'ies de Constituição e Justiça e de Redação (ADM); de Finanças
e Tributaçào (ADM); e de Seguridade
Social e Famnia.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I" É considerada penosa li atividade
profissional do ascensorista. assegurando aos
seus exerct:ntes a concessão de aposentadoria
especial após 25 (vinte e cinco) anos de serviço efetivo. sem exigência de idade.
Art. 2' Os encargos financeiros decorrentes
da aplicaç,io desta lei correnio à conta de
recursos previstos no Decreto-Lei n" 1.940.
de 25 de maio de 1982 - Finsocial.
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4" Revogam-se as disposições em contnirio.
Justificação
A Lei Orgãnica da Previdência Social estabelece que a aposentadoria especial é devida
a quem exerça atividade considerada penosa.
perigosa ou insalubre. por decreto do Poder
Executivo. sendo que o segurado deverá contar. no mínimo. cinco anos de contribuição.
A aposentadoria especial foi idealizada como medida extraordinária. a ser adotada em
faee das peculiaridades da préstaçào do serviço,
O ascensorista. conforme a própria legislaçào do trabalho reconhece. nào pode trabalhar mais do que seis horas diárias. O ambien-

Maio de 1991

te em que exerce as suas atividades apresenta
características especiais: um pequeno cubículo. geralmente sem ventilação adequada,
sempre repleto de pessoas (das possivelmente
vãrias adoentadas). sendo que nem sempre
o ascensorista (antigamente denominado de
cabineiro) possa exercer o seu trabalho assentado. E a monotonia do serviço também causa tensão de desgastes profundos. O próprio
subir e descer do elevador tem retlexos negativos na saúde do ascensorista.
Acrescenta-se. ainda. que muito embora
exista grande segurança e confiabilidade nos
mecanismos mecânicos e eletrônicos dos elevadores. vez por outra os jornais noticiam
acidentes. Muitos deles. é bem verdade. por
falta de manutenção. Mas. diga-se. quem acaba sofrendo mais com esses acidentes é o
ascensorista.
A Lei Orgânica da Previdência Social fala
que cabe ao Poder Executivo. mediante decreto. declarar a condiçáo de penosa. perigosa ou insalubre da atividade exercida. Todavia. como a insensibilidade do Poder Executivo não tem promovido a atualização dessas atividades. pode. legitimamente. o Poder
Legislativo. por instrumento legal de igual
hierarquia. determinar o que pretende esta
proposição.
Estou certo de que. por ser perfeitamente
justo e razoável conceder-se aposentadoria
ao ascensorista após vinte e cinco anos de
serviço. este projeto merecerá integral apoio
de todos os nobres pares.
Sala das Sessões. 24 de abril de 1991. Deputada Raquel Cândido.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA AUTORA
DECRETO-LEI N" 1.940.
DE 25 DE MAIO DE 1982
Institui contribuição social, cria o Fun·
do de Investimento Social (FINSOCIAL).
e dá outras providências.
O Presidente da República. no uso da atrihuiçáo que lhe confere o inciso 11 do art.
55. e tendo em vista o disposto no § 2" do
art. 21 da Constituição. decreta:
Art. I" É instituída. na forma prevista neste
decreto-lei. contribuição social. destinada a
custear investimento de caráter assistencial
em alimentação. habitação popular. saúde.
educação e amparo ao pequeno agricultor.
§ 1" A contribuição social de que trata este
artigo será de 0.5% (meio por cento). e incidirá sobre a receita bruta das empresas públicas e privadas que realizam venda de mercadorias. bem como das instituições financeiras
e das sociedades seguradoras.
§ 2" Para as empresas públicas e privadas
que realizam exclusivamente venda de serviços. a contribuição será de 5% (cinco por
cento) e incidirá sobre o valor do Imposto
de Renda devido. ou como se devido fosse.
S 3" A contribuição não incidirá sobre a
venda de mercadorias ou serviços destinados
ao exterior. nas condições estabelecidas em
portaria do Ministro da Fazenda.
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Art. 2" A arrecadação da contribuição será
feita pelo Banco do Brasil S.A., e pela Caixa
Econômica Federal e seus agentes, na forma
disciplinada em portaria do Ministro da Fazenda.
Art. 3'.' É criado o Fundo de Investimento
Social (FlNSOCIAL), destinado a dar apoio
financeiro a programas e projetos de caráter
assistencial relacionados com alimentação,
habitação popular, saúde, educação e amparo ao pequeno agricultor.
Art. 4" Constituem recursos do Finsocial:
I - o produto da arrecadação da contribuição instituída pelo art. 1" deste decreto-lei;
II - recursos de dotações orçamentárias
da União;
lU - retornos de suas aplicações;
IV - outros recursos de origem interna
ou externa, compreendendo repasses e financiamentos.
Art. 5" O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE) passa a denominar-Sé' Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 1" Sem prejuízo de sua subordinação técnica à autoridade monetária, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
fica vinculado administrativamente à Secretaria.de Planejamento da Presidência da República (SEPLAN).
§ 2" O Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República e o
Ministro da Indústria e do Comércio adotarão as providências necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo, no prazo de
30 (trinta) dias.
.
Art. 6" O Fundo de Investimento Social
(FINSOCIAL) será administrado pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico
Social (BNDES), que aplicará os recursos
disponíveis em programas e projetos elaborados segundo diretrizes estabelecidas pelo
Presidente da República.
Parágrafo único. A execução desses programas e projetos dependerá de aprovação
do Presidente da República.
Art. 7" Este decreto-lei entrará em vigor
na data de sua publicação e produzirá efeitos
a partir de I" de junho de 1982.
Brasília, 25 de maio de 1982; 161" da Independência e 94' da República. .--..: JOÃO FIGUEIREDO - Ernane Galvêas - João Camilo Penna - Delfim Netto,

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposiçôes em contrário.
Justificação
A Constituição determinou:
"Art. 202. É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o
benefício sobre a média dos últimos 36
salários de contribuição, corrigidos monetariamente, mês a mês.....
Até então, como se sabe, a aposentadoria
por tempo de serviço, além de outras, era
concedida em função do valor da média dos
salários de contribuição dos anteriores 36 meses, dos quais apenas 24 eram corrigidos monetariamente, o que provocava o aviltamento
do valor desses benefícios.
Mesmo na vigência da nova Constituição,
continuaram as aposentadorias a serem concedidas na forma da legislação anterior, em
tlagrante desrespeito à determinação con~ti
tucional, sob a alegação de que o preceIto
em causa prescinde de disciplinação legal.
Se assim é, urge seja aprovada a presente
iniciativa, a fim de que os inúmeros segurados
da Previdência Social não fiquem à margem
do amparo constitucional.
Sala das Sessôes, 24 de abril de 1991. Deputada Raquel Cândido.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
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..........................................................
TÍTULO VIII
Da Ordem Social
CAPÍTULO II
Da Seguridade Social

SEÇÃO III
Da Previdência Social
-

PROJETO DE LEI N' 769, DE 1991
(Da Sr' Raquel Cândido)
Dispõe sobre revisão do cálculo de aposentadorias concedidas após a promulgação da Constituição de 1988.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 530,
de 1991.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' As aposentadorias concedidas pelo
INPS ap6s a promulgação da Constituição
de 1988 serão revistas a fim de serem compatibilizadâs com o disposto no caput do art. 202
da Constituição.

.

.'

.

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 modo a preservar seus valores reais e obedecidas
as seguintes condições:
I - aos sessenta e cinco anos de idade
para o homem, e aos sessenta, para a mulher,
reduzido em cinco anos o limite de idade para
os trabalhadores rurais de ambos os sexos
e para os que exerçam suas atividades em
regime de economia familiar, neste incluídos
o produtor rural, o garimpeiro e o pescador
artesanal.
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II - após trinta e cinco anos de trabalho,
ao homem, e, ap6s trinta, à mulher, ou em
tempo inferior, se sujeitos a trabalho sob condiçôes especiais, que prejudiquem a saúde
ou a integridade física, definidas em lei;
III - ap6s trinta anos, ao professor, e,
após vinte e cinco, à professora. por efetivo
exercício de função de magistério.
§ I" É facultada aposentadoria proporcionai, apó~ tnnta anos de trabalho, ao homem, e, após vinte e cinco, à mulher.
§ 2" Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hip6tese em
que os diversos sistemas de previdência social
se compensarão financeiramente, segundo
critérios estabelecidos em lei.

PROJETO DE LEI N' 775, DE 1991
(Da Sr' Raquel Cândido)
Inclui o "cacau em pó" nos cardápios
da merenda escolar, das unidades militares e dos programas sociais da União.
Apense-se ao Projeto de Lei n" 3.945,
de 1989.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I" O "cacau em pó", produzido segundo as normas e padrões da legislação em vigor, para ser misturado ao leite e açúcar na
preparação do chocolate líquido, é, obrigatoriamente, alimento básico constante dos cardápios da merenda escolar, das unidades militares e dos programas sociais da União dirigi.
dos às populações carentes do País.
Parágrafo único. Os estados, o Distrito Federal, os municípios e entidades privadas somente terão seus programas de alimentação
e nutrição apoiados financeiramente pela
União, se observarem a obrigatoriedade expressa neste artigo.
Art. 2" O Governo federal orientará a preparação do chocolate, conforme o clima e
a cultura de cada região.
Art. 3' O Poder Executivo regulamentará
esta lei no prazo de noventa dias.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 24 de abril de 1991. Deputada Raquel Cândido.
PROJETO DE LEI N' 778, DE 1991
(Do Sr. Elio DalIa-Vecchia)
Determina a exigência de formação
universitária para o exercício do cargo
de escrivão de polícia.
(Apense-se ao Projeto de Lei n'! 329,
de 1991.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O cargo de escrivão de polícia será
exercido por funcionário público detentor de
grau universitário, preferencialmente o de
bacharel em Direito.
§ lu Ficam asseguradas, aos atuais ocupantes do cargo, as prerrogativas decorrentes de
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seu exercício, não lhes sendo exigida a obtenção de grau universitário.
. § 2" Também ficam assegurados, aos aprovados em concurso público que não tenham
sido nomeados ou não tenham entrado no
exercício cio citado cargo, os direitos decorrentes dessa aprovação, não lhes sendo exigida a formação de nível superior.
§ 3" Não serão prejudicados os direitos de
quem se encontre inscrito em concurso público destinado ao preenchimento de vagas relativas ao citado cargo, desde que o edital do
referido concurso tenha sido publicado em
data anterior à da entrada em vigor desta
lei, não lhe sendo exigida a formação de nível
superior.
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O escrivão de polícia, auxiliar direto da
autoridade policial. é de fundamental importância para a elaboração do inquérito policial.
Seu trabalho exige conhecimento nas áreas
de Direito Penal, Processual e Constitucional, contribuindo decisivamente para o sucesso da atividade de política judiciária e da aplicação da lei penal. É necessário, porém, que
sua formação esteja à altura de suas incumbências: o fato do escrivão nem sempre possuir grau universitário inibe a punição de infratores da lei, em razão das deficiências verificadas nos procedimentos investigatórios,
decorrentes da falta de melhor preparo intelectual desses importantes servidores.
Cabe a nós superar esse problema. É nesse
sentido que apresento este projeto de lei, certo de contar com a aprovação de meus ilustres
pares.
Sala das Sessões, 24 de abril de 1991. Deputado Elio Dalla-Vecchia.
PROJETO DE LEI N° 782, DE 1991
(Do Sr. Maviael Cavalcanti)
Isenta do pagamento do Imposto de
Renda os proventos de idosos e aposentados.
(Apense-se ao Projeto de Lei n" 236,
de 1991.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I" São isentos do Imposto de Renda
e outros proventos os salários recebidos pelos
maiores de sessenta e cinco anos e os proventos da aposentadoria e da pensão, não podendo nenhum deles ser somado a outras rendas,
para efeito de cálculo do valor tributável.
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3\' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A isenção do Imposto de Renda e outros
proventos sobre os ganhos dos aposentados,
pensionistas e idosos, é medida insistentemente reclamada e não plenamente cumprida
pela legislação.

Decerto um idoso ou aposentado pode ter
outras rendas, além dos proventos da aposentadoria ou de pensão, devendo pagar o imposto pertinente sobre os bens de capital e
resultados financeiros auferidos pela prestação de serviços ou aplicações no mercado de
capitais.
Mas, em tal caso, é necessário evitar que
se somem àqueles proventos as rendas tributáveis, com o que se pode produzir a elevação
do valor tributável de doze para vinte e cinco
por cento, numa engenhosa operação do fisco, prejudicial àqueles que a lei tem procurado proteger.
O incremento da arrecadação desse tributo
direto deve ser obtido pelo combate à evasão
fiscal, além da criação de outras faixas na
sistemática da progressividade, não pelo sacrifício maior dos idosos e aposentados.
Sala das Sessões, 24 de abril de 199 I. Deputado Maviael Cavalcanti.
PROJETO DE LEI N° 786. DE 1991
(Do Sr. José Felinto)
Disciplina a liberdade religiosa, regulamentando os incisos VI e VII do art.
5' da Constituição Federal.
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica assegurado o exefC'ício da liberdade de consciência e de crença, podendo
qualquer pessoa freqüentar, sem qualquer tipo de censura ou constrangimento. os cultos
religiosos e as cerimônias litúrgicas, internas
ou externas.
Parágrafo único. Cabe ao poder público
garantir a proteção às igrejas e templos de
qualquer religião, e a repressão policial aos
que procurem perturbá-los, sob pena de responsabilidade da autoridade policial.
Art. 2" A prestação de assistência religiosa
nas entidades civis e militares de internação
coletiva é assegurada aos sacerdotes e seus
assemelhados, uma vez por semana, nos dias
consagrados ao seu culto e são permitidas
cl,êrimônias ecumênicas.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O art. S" da Constituição Federal estabelecendo a igualdade de todo o cidadão preceitua em numerosos itens as diversas formas
de direitos e deveres individuais e coletivos.
Os incisos VI e VII dizem respeito à liberdade religiosa e estão interligados em seus
objetivos. Conforme o texto constitucional
isto deve ser explicado "na forma da lei".
Esta a razão do presente projeto que engloba dois incisos da Constituição devido a sua
correlação.
Não há necessidade de maiores explicações, pois o projeto em si se justifica.
Sala das Sessões, 24 de abril de 1991 Deputado José Felinto.
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TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. S" Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguinte:
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e
a suas liturgias;
VII - é assegurada, nos termos da lei, a
prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva;

PROJETO DE LEI N' 788, DE 1991
(Do Sr. Carlos Cardinal)
Dispensa de autorização ou concessão
o aproveitamento do potencial de energia
hidráulica de capacidade reduzida, regu·
lamentando o § 4' do art. 176 da Constituição Federal.
(Apense-se ao Projeto de Lei n" S.653,
de 1990.)
O Congresso Nacional deereta:
Art. I" O § 2" do art. 139 do Código de
Águas (Decreto n" 24.643, de 10 de julho
de 1934) passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ 2e Também ficam excetuados os
aproveitamentos de. quedas d'água e outras fontes de energia hidráulica de potência inferior a SOOkw."

Art. 2. O aproveitamento de quedas d'água e outras fontes de energia hidráulica, cuja
potência seja superior a lOOkw e inferior a
SOOkw, dependerá de prévia aprovação dos
respectivos projetos pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica DNAEE.
Art. 3" A dispensa prevista no art. 1· não
isenta o aproveitamento de quedas d'água
ou de outras fontes de energia hidráulica de
licenciamento ambiental prévio por órgão
competente integrante do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA, criado pela Lei n" 6.938, de 31 de agosto de 1981.
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 5· Revogam-se as disposições em
contrário.
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Justificação

O preceito constitucional, dispensando de
autorização ou concessão o aproveitamento
do potencial de energia hidráulica de capacidade reduzida, visa a facilitar o aproveitamento dos potenciais de interesse local, reduzindo a interferência do poder público na outorga do uso desses recursos, simplificando
e descentralizando os procedimentos burocráticos pertinentes.
Para que esse preceito, expresso no § 4"
do art. 176 da Constituição, possa ser aplicado, é necessário regulamentação que defina
a expressão "de capacidade reduzida", objetivo primeiro da presente iniciativa.
Apesar de ser proposta aplicação do preceito para aproveitamento menores do que
500kw, manteve-se a obrigatoriedade de
aprovação prévia dos respectivos projetos para aproveitamentos maiores do que 100kw.
Isso decorre da necessidade de preservar-se
a segurança de ribeirinhos, moradores ou
proprietários, a jusante da barragem, bem
como de verificar-se a adequação do projeto
técnico às características do aproveitamento.
A obrigatoriedade de aprovação dos projetos pelo Departamento Nacional de Águas
e Energia Elétrica - DNAEE, não representa centralização dos procedimentos propostos, em contradição ao espírito do preceito constitucional, pois esse departamento
poderá delegar a outros órgãos a competência
para tal aprovação, de acordo com o art. 11
do Decreto-Lei n" 200, de 25-2-67. Uma delegação dessa natureza para órgãos da esfera
estadual, como os departamentos estaduais
de águas e energia elétrica, ou municipais,
poderia ser prevista ao regulamentar-se o inciso XI do art. 23 da Constituição.
Explicita-se a nece~sidade de licenciamento ambiental prévio ,101'que um aproveitamento hidrelétrico, me~'110 de capacidade reduzida, pode causar dan?s significativos ao
meio ambiente local. A submersão de pequenas extensões de metas ciliares em áreas onde
hajam ocorridos grandes desmatamentos,
por exemplo, pode representar um impacto
de grandes dimensões, comparáveis à submersão de grandes extensões de florestas em
outras áreas onde a ação antrópica tenha sido
de menor magnitude.
A competência para esse licenciamento é
proposta de maneira a possibilitar sua atribuição à esfera de governo mais adequada estadual ou municipal - tendo em vista o
porte do aproveitamento c 'I natureza e dimensão dos impactos ambientaiS previsíveis.
Um número grande de pequenos aproveitamentos, quando localizados em uma mesma
bacia hidrográfica ou concentrados em uma
região, poderá causar um impacto cumulativo
de grande significado, hipótese em que caberia à autoridade mais ampla o licenciamento
do conjunto.
Sala das Sessões, 24 de abril de 1991. Deputado Carlos Cardinal.
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TÍTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPÍTULO I
Dos Princípios Gerais da
Atividade Econômica
Art. 176. As jazidas, em lavra ou não,
e demais recursos minerais e os potenciais
de energia hidráulica constituem propriedade
distinta da do solo, para efeito de exploração
ou aproveitamento, e pertencem à União,
garantida ao concessionário a propriedade do
produto da lavra.
§ 4" Não dependerá de autorização ou
concessão o aproveitamento do potencial de
energia renovável de capacidade reduzida.

DECRETO N° 24.643,
DE 10 DE JULHO DE 1934
Decreta o Código de Águas.
CÓDIGO DE ÁGUAS

LIVRO III
Forças Hidráulicas
Regulamentação da
Indústria Hidrelétrica
TÍTULO I
CAPÍTULO I
Energia Hidráulica e seu Aproveitamento
Art. 139. O aproveitamento industrial
das quedas d'água e outras fontes de energia
hidráulica, quer do domínio público quer do
domínio particular, far-se-á pelo regime de
autorizações e concessões instituídos neste
código.
§ 2· Também ficam excetuados os aproveitamentos de quedas d'água de potência
inferior a 50kw para uso exclusivo do respectivo proprietário.
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DO SISTEMA NACIONAL DO
MEIO AMBIENTE
Art. 6. Os órgãos e entidades da União,
dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, bem como as fundações
instituídas pelo Poder Público, responsáveis
pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado:
I - órgão superior: o Conselho Nacional
do Meio Ambiente - CONAMA, com a função de assistir o Presidente da República na
formulação de diretrizes da Política Nacional
do Meio Ambiente;
11 - órgão central: a Secretaria Especial
do Meio Ambiente - SEMA, do Ministério
do Interior, à qual cabe promover, disciplinar
e avaliar a implementação da Política Nacional do Meio Ambiente;
111 - órgãos setoriais: os órgãos ou entidades integrantes da administração pública federal, direta ou indireta, bem como as fundações instituídas pelo poder público, cujas atividades estejam, total ou parcialmente, associadas às de preservação da qualidade ambientai ou de disciplinamento do uso de recursos ambientais;
IV - órgãos seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução
de programas e projetos e de controle e fiscalização das atividades suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental;
V - órgãos locais: os órgãos ou entidades
municipais responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas
ãreas de jurisdição.
§ 1· Os estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas supletivas e complementares
e padrões relacionados com o meio ambiente,
observados os que forem estabelecidos pelo
Conama.
§ 2· Os municípios, observadas as normas e os padrões federais e estaduais, também poderão elaborar as normas mencionadas no parágrafo anterior.
§ 3" Os órgãos central, setoriais, seccionais e locais mencionados neste artigo deverão fornecer os resultados das análises efetuadas e sua fundamentação, quando solicitados
por pessoa legitimamente interessada.
§ 4· De acordo com a legislação em vigor, é o Poder Executivo autorizado a criar
uma fundação de apoio técnico e científico
às atividades da Sema.

PROJETO DE LEI N' 789, DE 1991
(Do Sr. Carlos Cardinal)
LEI N· 6.938,
DE 31 DE AGOSTO DE 1981
Dispõe sobre a Política Nacional do
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos
de formulação e aplicação, e dá outras
providências.

Dispõe sobre o transporte e a utilização
de materiais radioativos no território na·
cional.
(Apense-se ao Projeto de Lei n" 4.586,
de 1990.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O transporte e a utilização de materiais radioativos no território nacional de-
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pendem de autorização específica do Poder
Executivo da União. através da Comissão
Nacional de Energia Nuclear.
§ 1" Entende.se por transporte de material radioativo o deslocamento de qualquer
material quc apresente atividade específica
superior a O.002uCilg (dois milésimos de microcuries por grama).
§ 2" Entende-se por utilização de material radioativo a produção. o processamento.
o manuseio. o armazenamento. o tratamento
e a disposição final de materiais radioativos
naturais ou artificiais. bem como a operação
de equipamentos e instalações que operem
com fontes de radiação.
Art. 2" Podem se candidatar à autorização pessoas físicas ou jurídicas. desde que
assumam total responsabilidade por qualquer
encargo decorrente do seu exercício.
Art. 3" O Poder Executivo da União regulamentará esta lei no prazo máximo de 180
(cento e oitenta) dias.
§ I" A regulamentação deve considerar
procedimentos que garantam toda a operação
com o material radioativo. desde a implantação e até a conclusão e destinação final
segura do mesmo.
§ 2" A regulamentação deve atender às
prescrições mínimas internacionais quanto à
garantia da saúde e da segurança dos trabalhadores e da população em geral. especialmente as recomendações da Agência Internacional de Energia Atômica.
§ 3" A regulamentação deve contemplar
requisitos para o transporte de material radioativo por qualquer meio convencional.
promovendo as alterações necessárias nos regulamentos específicos de cada segmento.
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 5" Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
A Constituição Federal promulgada em
198H confirma o monopólio da União na área
nuclear ao inserir. no art. 177. a pesquisa.
a lavra. o enriquecimento. o reprocessamento. a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados.
Inclui. ainda. os riscos e resultados decorrentes das atividades objeto do monop6lio
(§ 1"). bem como estabelece que a lei disporá
sobre o transporte e a utilização de materiais
radioativos no território nacional (§ 2").
A área nuclear já era objeto de monopólio
da União. por força de lei. exercido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear nos seus
aspectos normativos e regulat6rios. e por empresas estatais na sua parte executiva (Lei
n" 4.118. de 27 de agosto de 1962. Lei n"
5.740. de 1" de dezembro de 1971. Lei n"
6.189. de 16 de dezembro de 1974. Decreto-Lei n" 2.464. de 31 de agosto de 1988.
e Lei n'? 7.915. de 7 de dezembro de 1989).
Estes instrumentos normativos dão competência li Comissão Nacional de Energia Nuclear para: expedir normas. licenças e autorizações relativas a instalações nucleares. a
posse. uso. armazenamento e transporte de

material nuclear. a comercialização de material nuclear. minérios nucleares e concentrados que contenham elementos nucleares: expedir regulamentos e normas de segurança
e proteção relativas ao uso. transporte. manuseio. tratamento e eliminação de resíduos.
construção e operação de instalações destinadas a produzir materiais nucleares e a utilizar energia nuclear. assim como fiscalizar todas estas atividades. entre outras competências.
Entretanto. a existência de competência legai para que a Comissão Nacional de Energia
Nuclear regulasse a atividade. apesar de todo
o esforço e competência técnica desta na fixação de resoluções normativas. não foi suficiente para evitar que incidentes como o ocorrido em Goiânia. em I9H7. trouxesse danos
à saúde pública em níveis totalmente insatisfatórios e incompatíveis com o risco potencial.
Além disso. apesar da reduzidíssima probabilidade de ocorrência. os riscos decorrentes da prática de atividades nucleares. principalmente em reatores para geração energética. exigem o maior cuidado na definição
e na prática de técnicas operacionais e de
controle. de modo a evitar a ocorrência de
acidentes como os observados nos Estados
Unidos (Three Mile Island) e na União Soviética (Tchernobyl).
Estes fatos. por si s6s. justificam que os
limites e procedimentos para manuseio e
transporte de material radioativo sejam debatidos de forma ampla e totalmente validados
pela sociedade que estará exposta ao risco
nuclear. A discussão de regras de conduta
mínimas. a fixação de limites a serem considerados por razões de segurança. e a ampla
aceitação dos mesmos certamente irão permitir que o País observe seu desenvolvimento
na área de forma consistente e bem fundada.
Por considerá-lo altamente oportuno. necessário e meritório esperamos contar com
o apoio dos ilustres pares do Congresso Nacional para a aprovação do presente projeto.
Sala das Sessões. 24 de abril de 1991. Deputado Carlos Cardinal.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÔES PERMANENTES
LEI N" 4.118.
DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Dispõe sobre a Política Nacional de
Energia Nuclear, cria a Comissão Nacional de Energia Nuclear, e dá outras providências.

LEI N' 5.740.
DE 1" DE DEZEMBRO DE 1971
Autoriza a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) a constituir a sociedade por ações Companhia Brasileira de
Tecnologia Nuclear - CBTN, e dá outras
providências.
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LEI N" 6.1H9.
DE 16 DE DEZEMBRO DE 1974
Altera a Lei n" 4.118, de 27 de agosto
de 1962 ea Lei n" 5.740, de l"dedezembro
de 1971, que criaram, respectivamente.
a Comissão Nacional de Energia Nuclear
- CNEN e a Companhia Brasileira de
Tecnologia Nuclear - CBTN, que passam a denominar-se Empresas Nucleares
Brasileiras Sociedade Anônima - NUCLEBRÁS, e dá outras providências.

DECRETO-LEI Nu 2.464.
DE 31 DE AGOSTO DE 198H
Altera a denominação da Empresas
Nucleares Brasileiras S.A. - NUCLEBRÁS, transfere bens de sua propriedade, e dá outras providências.

LEI N" 7.915.
DE 7 DE DEZEMBRO DE 19R9
Dispõe sobre a transferência das ações
representativas do capital da Nucleb{ás
Engenharia S.A.,.... NUCLEN, da Nudebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP e do acervo do Centro de Desenvol·
vimento de Tecnologia Nuclear CDTN, e dá outras providências.

PROJETO DE LEI N- 792, DE 1991
(Do Sr. Freire Júnior)
Dispõe sobre a elaboração de estudos
prévios e a realização de plebiscito quando se pretenda a implantação de obr:>
públicas ou particulares e quaisquer r •
vidades que produzam efeitos capazes de
degradar o meio ambiente.
(Apense-se ao Projeto de Lei n" 1.646.
de 1989.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Qualquer obra e atividade pública ou particular. em regiões ou zonas de preservação ecológica, incluída toda a Amazônia
Legal, deverá ser precedida de estudos sobre
o impacto que possam provocar no meio ambiente.
Parágrafo único. Tais obras e atividades
só se realizarão se aprovadas em plebiscito
no estado interessado convocado pelo Congresso Nacional. nos termos do art. 49, item
XV. da Constituição, supervisionado pela
Justiça Eleitoral do Estado.
Art. 29 Esta lei vigora com a publicação.
Justificação
O art. 225 da Constituição dispõe. amplamente, sobre o problema da preservação do
meio ambiente e da defesa da ecologia criando espaços para esse fim em todos os estados
(item 111), s6 permitida a alteração através
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de lei, "vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção".
No item VII proíbe as práticas que ponham
em risco a ecologia e, no § 4", considera património nacional, dentre outras áreas, a Floresta Amazônica, só admitido o uso dos recursos naturais por lei, informada pela preservação do meio ambiente.
Ao apresentar o presente projeto, o nosso
objetivo é o de preservar as reservas florestais
existentes no Estado do Tocantins, que está
incorporado à Amazônia Legal e vem sendo
impiedosamente devastado em seus recursos
naturais.
Queremos a instalação de empresas agrícolas, industriais, agropecuárias e de mineração, contanto que não produzam alteração
irremediável na flora, na fauna, nos parques
ecológicos e nas reservas indígenas daquele
Estado, que abriga a ilha do Bananal, com
os índios Carajás, Javaé e Tapirapé, há mais
de vinte anos transformada em Parque Indígena Nacional do Araguaia.
Às margens desse rio e do Tocantins há
matas ciliares que devem ser preservadas, o
que implica a utilização sistemática e responsável dos vastos recursos naturais da região,
com a preocupação primeira da defesa ecológica.
O mesmo ocorre nos demais Estados da
Federação, principalmente os da Amazônia
e Centro-Oeste, merecendo uma ação preventiva que garanta seu equilíbrio ecológico.
Sala das Sessões, 24 de abril de 1991. Deputado Freire Júnior.
LEGISLAÇÃO CITADA. f}.NEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

1988
TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 49. É da competência exclusiva do
Congresso Nacional:
XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;
TÍTULO VIII
Da Ordem Social
CAPÍTULO VI
Do Meio Ambiente

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos,
sendo a alteração e a supressão permitidas
somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas,
na forma da lei, as práticas que coloquem
em risco sua função ecológica, provoquem
a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.
§ 4' A Floresta Amazônica brasileira, a
Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal
Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na
forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ~o uso dos recursos naturais.

PROJETO DE LEI N' 796, DE 1991
(Do SI. Freire Júnior)
Defme o crime de racismo e estabelece
a sua penalidade, regulamentando o inciso XLII do art. 5' da Constituição Fe·
deral.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 542,
de 1991.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Constitui crime inafiançável de
racismo a discriminação étnica, motivada pelo preconceito de cor, atingindo quaisquer
raças e componentes mestiços, em nome de
uma pretensa superioridade racial.
Art. 2' São estabelecidas as seguintes penalidades:
I - de seis meses a um ano de detenção,
para a vedação de ingresso de negros, pardos,
amarelos, melanésios e mestiços em estabelecimentos de diversões publicas, anfiteatros
de espetáculos desportivos, piscinas, quadras
e ginásios;
II - de um a dois anos de detenção, quando as pessoas de que trata o item anterior
tiverem o seu ingresso proibido em estabelecimentos hospitalares ou de ensino, postos
de saúde e de higiene, abrigos e asilos assistenciais e estabelecimentos culturais e religiosos;
III - de dois a cinco anos de prisão, quando tais pessoas sejam alvo de campanhas
atentatórias à sua incolumidade física.
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação
Não adianta definir o racismo como crime
inafiançável; se o fato delituoso não é tipificado em suas várias formas, com a respectiva
dosimetria penal.
É o que fazemos com o presente projeto,
esperando a colaboração da Comissão de
Constituição, e Justiça e de Redação.
Sala das Sessões, 24 de abril de 1991. Deputado Freire Júnior.
LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

1988
TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres
Individuais e Coletivos
Art. 5' Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade. à igualdade. à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;

PROJETO DE LEI N' 797, DE 1991
(Do SI. Freire Júnior)
Garante a proteção aos locais de culto
e as suas liturgias, na forma do inciso
VI do art. 5" da Constituição Federal.
(Apense-se ao Projeto de Lei n'- 786,
de 1991.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' É garantida, pelo poder público,
a proteção aos locais de culto religioso e respectiva liturgia, solicitada à Polícia e ao Ministério Público.
Parágrafo único. Responde por crime de
responsabilidade a autoridade que, oportunamente advertida, não prevenir a ameaça
ou, ciente do atentado, não coibi-lo.
Art. 2' A proteção de que trata esta lei
é de atribuição da autoridade policial, ressalvada a interferência, mediante queixa, prevista no parágrafo anterior, das autoridades
administrativas federais, estaduais e municipais, nos termos de regulamentação do Poder
Executivo, em cada esfera de governo.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
A inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, declarada no item VI do
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art. 5. da Constituição, não somente assegura
o livre exercício dos cultos religiosos, mas
deve ser regulamentada, por lei ordinária,
no que tange à proteção aos locais de culto
e suas liturgias.
É o que pretendemos fazer, no presente
projeto.
Sala das Sessões, 24 de abril de 1991. Deputado Freire Júnior.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. 5" Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:

Justificação
Universalmente instituído, a partir do início deste século, graças à Organização Internacional do Trabalho, o salário mínimo foi
introduzido no Brasil por Lindolfo Collor,
primeiro-ministro do trabalho de Vargas,
constituindo, na década de trinta, a mais importante conquista dos trabalhadores, ao lado do descanço semanal remunerado e das
férias.
Anualmente calculado, para decretação a
primeiro de maio, a pesquisa do Ministério
do Trabalho a respeito precisa ser feita com
audiência das representações sindicais, que
conhecem mais do que ninguém suas próprias
necessidades.
Sala das Sessões, 24 de abril de 1991. Deputado Freire Júnior.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e
a suas liturgias;

PROJETO DE LEI N" 799, DE 1991
(Do Sr. Freire Júnior)
Regula o art. 7', inciso IV, da Constituição Federal, dispondo sobre a fixação
do salário mínimo.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 638,
de 1991.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1e Todos os trabalhadores rurais e
urbanos e os servidores públicos da administração direta e indireta, federal, estadual e
municipal, têm direito ao salário mínimo, e
seus conflitos com os empregadores serão solucionados pela Justiça do Trabalho.
Art. 2' O salário mínimo será decretado
anualmente em maio, unificado em todo o
País, suficiente para atender às necessidades
básicas do trabalhador e sua família, compreendendo a alimentação, vestuário, moradia, educação, saúde, lazer, transporte e previdência social.
Parágrafo único. A atualização do salário
mínimo será calculada pelo Ministério do
Trabalho, de acordo com o Índice de Preços
ao Consumidor, ouvidos os representantes
das classes trabalhadoras.
Art. 3' O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

CAPÍTULO II
Dos Direitos Sociais

Art. 7· São direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas
necessidades vitais básicas e às de sua família
com moradia, alimentação, educação, saúde,
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que
lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

PROJETO DE LEI N' 805, DE 1991
(Do Sr. Costa Ferreira)
Aumenta as penas de crimes praticados
contra menores.
(Apense-se ao Projeto de Lei n" 459,
de 1991.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I" O Decreto-Lei n" 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal, passa
a vigorar com o acréscimo de inciso VI ao
§ 2' do art. 121, de inciso IV ao § 1" do art.
148ede parágrafo único ao art. 149, na forma
abaixo:
"Art. 121.
§ 2'

VI - contra menores.

.
.
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Art. 148. .
.
§ l'
,. '"
.
IV -se a vítima é menor.
Art. 149. .
.
Parágrafo único. A pena aplica-se
em dobro se a vítima é menor."

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
Este projeto busca conferir maior apenação aos crimes contra menores e que ainda
tenham, em meu entender, tratamento suave
concedido pela legislação penal.
É preciso que o homicídio, cuja vítima seja
menor, tenha uma pena equivalente à forma
qualificada (reclusão, de doze a trinta anos).
No mesmo sentido, qualificam-se os tipos penais "seqüestro e cárcere privado" e "redução a condição análoga à de escravo".
Deixo de agravar as penas relativas a crimes contra a liberdade sexual por entender
que a recente Lei n' 8.072, de 25 de julho
de 1990, já o fez adequadamente.
Também entendo que a causa especial de
aumento de pena, contida na legislação sobre
entorpecentes (Lei n' 6.368, de 21 de outubro
de 1976), é suficiente quando manda acrescer, de um terço a dois terços, a pena dos
crimes ali previstos "se qualquer deles decorrer de associação ou visar a menores de 21
(vinte e um) anos ou a quem tenha, por qualquer causa, diminuída ou suprimida a capacidade de discernimento ou de autodeterminação" (art. 18, inciso lI).
A Constituição Federal de 5 de outubro
de 1988 dedicou capítulo especial à família,
à criança, ao adolescente e ao idoso. Várias
providências já foram tomadas, nos diferentes níveis de governo, para tornar efetiva a
vontade constitucional.
Creio que este projeto, quando convertido
em texto legal, suprirá lacuna hoje existente
contribuindo para a efetiva proteção à criança
e ao adolescente.
Sala das Sessões, em 24 de abril de 1991.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
DECRETO-LEI N" 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1990
CÓDIGO PENAL

Parte Especial
TÍTULO I
Dos Crimes Contra a Pessoa
CAPÍTULO I
Dos Crimes Contra a Vida
Art. 121. Matar alguém:
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 20 (vinte)
anos.
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§ 2" Se o homicídio é cometido:
I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;
11 - por motivo fútil;
111 - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;
IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte
ou torne impossível a defesa do ofendido;
V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime:
Pena-reclusão, de 12 (doze) a30 (trinta)
anos.

111 - se qualquer deles decorrer de associação ou visar a menores de 21 (vinte e um)
anos ou a quem tenha, por qualquer causa,
diminuída ou suprimida a capacidade de discernimento ou de autodeterminação;
IV - se qualquer dos atos de preparação,
execução ou consumação ocorrer nas imediações ou no interior de estabelecimento de
ensino ou hospitalar, de sedes de entidades
estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo de estabelecimentos penais, ou
de recintos onde se realizem espetáculos ou
diversões de qualquer natureza, sem prejuízo
da interdição do estabelecimento ou do local.

CAPÍTULO VI
Dos Crimes Contra a Liberdade Individual

PROJETO DE LEI N" 809, DE 1991
(Do Sr. Maurici Mariano)

SEÇÃO I
Dos Crimes Contra a Liberdade Pessoal
Art. 148. Privar alguém de sua liberdade, mediante seqüestro ou cárcere privado:
Pena-reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.
Vide art. 1', 111, b, da Lei n' 7.960, de
21 de dezembro de 1989.
§ 1" A pena é de reclusão, de 2 (dois)
a 5 (cinco) anos:
I - se a vítima é ascendente, descendente
ou cônjuge do agente;
11- se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital;
III - se a privação da liberdade dura mais
de 15 (quinze) dias.
Art. 149. Reduzir alguém a condição
análoga à de escravo:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito)
anos.

LEI N" 6.368,
DE 21 DE OUTUBRO DE 1976
Dispõe sobre medidas de prevenção e '
repressão ao tráfico ilícito e uso indevido
de substâncias entorpecentes ou que de·
terminem dependências física ou psíquica, e dá outras providências.

CAPíTULO III
Dos Crimes e das Penas
Art. 18. As penas dos crimes definidos
nesta lei serão aumentadas de 113 (um terço)
a 213 (dois terços):
I - no caso de tráfico com o exterior ou
de extraterritorialidade da lei penal;
11- quando o agente tiver praticado o crime prevalecendo-se de função pública relacionada com a repressão à criminalidade ou
quando, muito embora não titular de função
pública, tenha missão de guarda e vigilância;

Proíbe o implante de embrião em mu·
Iher, da forma que especifica e dá outras
providências.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação; e de Seguridade Social e FamJ1ia - art. 24, 11.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Fica vedada a operação de implante de embrião humano, concebido por
inseminação artificial ou natural, em mulher
que não seja a própria geradora genética do
mesmo.
Art. 2' Na infração do disposto no art.
1", será considerada mãe a pessoa responsável
pela gestação, desde que requeira até trinta
dias após o nascimento da criança.
Art. 3" Serão punidos, com pena de detenção de seis meses a dois anos e multa,
todos aqueles profissionais que, de qualquer
forma, concorram para a prática da atividade
de que trata o art. 1"
Art. 4" O Ministério da Saúde expedirá
as normas complementares relativas ao implemento 'do disposto nesta lei.
Art. 5" Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Justificação
O projeto de lei ora justificado vai ao encontro do disposto no art. 226, § 8", da Constituição Federal, que assegura a assistência à
famJ1ia na pessoa de cada um dos que a integram, protegendo, no caso específico, o direito do nascituro. Além disso, a nossa tradição
civilista sempre procurou disciplinar as relações de família e os direitos inerentes ao estado das pessoas, a fim de dirimir dúvidas e
conflitos.
Na busca de modos que satisfaçam o desejo
de possuir filhos, por casais que não conseguiram pelo sistema tradicional da união homem e mulher, é que prospera a ciência, utilizando, agora, o útero de outrem para a gestação de embrião proveniente de inseminação
artificial ou natural.
As cortes superiores de justiça de todo o
mundo têm proferido decisões as mais diversas possíveis, determinando que a posse da
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criança fique, ora com os pais genéticos, ora
com a gestante.
Estas decisões acabam por desfavorecer a
uma ou a outra parte desta relação complicada e difícil, dando margem à parte vencida,
que nunca, na verdade, errou sozinha.
Tem havido uma expansão alarmante das
"Mães de Aluguel", que, sem o menor pudor, se expõem até em anúncios classificados,
oferecendo seus corpos por preços determinados. Tal fato vai de encontro ao que dispõe
o art. 199, § 4", da Constituição Federal, que
prolbe a comercialização, no tocante à remoção de órgãos. tecidos e substàncias humanas.
Não resta dúvida que o óvulo é uma. substância humana, e o embrião é o próprio homem em substância.
Este problema é apenas um: não são raros
os casos em que as "Mães de Aluguel" se
arrependem, ingressando em juízo para reaver a criança.
Se por um lado premia-se a "Mãe de Aluguei" por ter dedicado nove meses de sua
vida. propiciando todo o carinho e cuidado
inerentes de uma gravidez, por outro há de
se considerar toda a vontade e dedicação da
mãe genética, que esgota seus últimos recursos na tentativa de ter um filho que seja realmente seu.
Por mais que se regulamente tal prática,
sempre haverá a dúvida se foi correta a decisão tomada. Portanto. o melhor que se faz
é evitar esta prática a bem da família brasileira. pois que em função de tais conflitos
a mais prejudicada será a criança, que crescerá sob a influência da angústia vivida pela
"Mãe de Aluguel" e pela pressão dos pais
genéticos.
Pesquisa publicada pelo jornal Folha de S,
Paulo, em \3-7-87, constatou que a maioria
dos paulistanos desaprova a idéia da "Mãe
de Aluguel"; ainda a esse respeito, pronunciou Dom Luciano, Presidente da CNBB,
que disse: "quando uma pessoa chega ao ponto de alugar o corpo ou parte dele é porque
há uma miséria moral. freqüentemente esquecida, que se acrescenta à miséria matelial"; "a vida humana e a pessoa humana
nunca podem ser colocadas em termo de mercado".
Por outro lado, há de se evitar, também,
os riscos de quaisquer tentativas de seletividade, que podem ser favorecidas por essa
prática, uma vez que se prestariam a propósitos antiéticos quanto à natureza humana.
Portanto. a melhor forma de se solucionar
o problema é evitando-o. Não há que se falar
em injustiça ao proibir as mães que não podem ter filhos, pois existem milhões de crianças desamparadas nesse país. ansiosas por ter
um lar e pais que lhes dêem carinho e proteção. Ser pai ou mãe não é o simples fato
de dar à luz a criança, mas, sim, prover-lhe
de educação e amparo, acompanhando seu
crescimento.
Assim, caros colegas, peço o apoio de Vossas Excelências para esta proposição que, tenho certeza. vai ao encontro das aspirações
de toda a sociedade brasileira, eliminado, pe-
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la raiz, as apreensões que vêm se manifestando sobre o tema.
Sala das Sessões, 24 de abril de 1991. Maurici Mariano, Deputado Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

CAPÍTULO II
Da Seguridade Social

SEÇÃO II
Da Saúde
Ar!. 199.
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A assistência à saúde é livre

à iniciativa privada.
§ 4" A lei disporá sobre as condições e
os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins
de transplante, pesquisa e tratamento, bem
como a coleta, processamento e transfusão
de sangue e seus derivados, sendo vedado
todo tipo de comercialização.

CAPÍTULO VII
Da Família, da Criança, do
Adolescente e do Idoso
Art. 226. A famI1ia, base da sociedade,
tem especial proteção do Estado.
§ 8" O Estado assegurará a assistência à
famI1ia na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de seuas relações.

PROJETO DE LEI N' 812, DE 1991
(Do Sr. Vadão Gomes)
Concede isenção do IPI para os produtos que menciona.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 567,
de 1991).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Ficam isentas do Imposto sobre
Produtos Industrializados as máquinas e
equipamentos destinados a construção e manutenção rodoviária, quando adquiridos pelas prefeituras municipais.
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação
Os nossos municípios vivem em constante
luta na tentativa de prestar os serviços e· executar as obras públicas locais com os poucos
recursos de que dispõem.
Entre os mais importantes serviços e obras
públicas estão a abertura e a manutenção de
vias públicas urbanas e estradas vicinais, que
demandam entre outros, maquinários e equipamentos próprios. Tais bens são, invariavelmente, de custo elevado, o que impossibilita
a sua aquisição pelas prefeituras. As prefeituras, embora disponham de máquinas e
equipamentos, as possuem há muitos anos,
e em precárias condições de uso, conseqüetemente necessitando periodicamente de reparos, que hoje apresentam altos custos para
os cofres municipais.
Uma das maneiras de facilitar o reequipamento das prefeituras é mediante a outorga
de isenção do IPI a nas suas aquisições de
máquinas e equipamentos.
Adquirindo máquinas sujeitas os IPI, estarão ao munincípios - poder público - pagando imposto à União - poder público -,
o que não faz sentido, se repararmos que,
do produto da arrecadação do IPI, hoa porcentagem é revertida aos Municípios pela
própria União (Fundo de Participação dos
municípios) e pelos estados (participação no
IPI, proporcional às exportações de produtos
industrializados). Assim os municípios estarão, em última análise, pagando imposto a
si mesmos.
Por tudo isso é que foi proposto este projeto que, estamos convictos, merecerá a unânime aprovação.
Salas das Sessões, 24 de abril de 1991. Deputado Vadão Gomes
PROJETO DE LEI N' 814, DE 1991
(Do S1'. Aroldo Cedraz)
Institui o Programa de Reabilitação de
Perímetros Irrigados no Nordeste e dá
outras providências.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação (ADM); de Agricultura e Política Rural; e de Viação e
Transportes, Desenvolvimento Urbano
e Interior - art. 24, lI.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Fica instituído o Programa de
Reabilitação de Perímetros Irrigados no Nordeste, destinado a estabelecer novas linhas
de ação política para o setor da irrigação na
região.
Art. 2' O programa terá como finalidade
básica a elaboração do Plano de Racionalização de Investimentos em Irrigação na região Nordeste, priorizando-se a aplicação dos
recursos públicos nos perímetros já implantados e em fase de implantação.
§ l' Serão diagnosticadas todas as deficiências apresentadas pelos projetos em operação ou implantação abrangendo aspectos
técnicos, econômico-financeiros, institucionais, sociais e ambientais e da utilização eficiente da terra pelo irrigante assentado.

§ 2" A partir da avaliação dos problemas
ocorridos, serão hierarquizados os projetos
com potencialidade para receber ações de
reabilitação, segundo critérios embasados na
relação custo-benefício dos recursos.
§ 3' O Plano de que trata o caput deste
artigo será concluído num prazo de 180 dias,
a partir da vigência desta lei.
Art. 3" O programa envolverá o desen<
volvimento de ações integradas, objetivando
desde a solução de programas técnicos como
recuperação, complementação e melhoramento de estruturas hidráulicas, equipamentos, solução e prevenção da salinização, até
as áreas de gerenciamento, prodl,lção, comercialização, assistência técnica, extensão e crédito rural.
Parágrafo único. O programa definirá a
participação do usuário e do Estado no gerenciamento e operações dos perímetros.
Art. 4" O programa estabelecerá as estratégias e recursos a serem utilizados nos
projetos de reabilitação, englobando:
I -formas de implementação;
II - equipamentos a serem utilizados;
III - aspectos relacionados à mão-de-obra;
IV -custos;
V - fontes de recursos;
VI - linhas de crédito para investimento
parcelar visando à melhoria e modernização
da infra-estrutura de irrigação e produção.
Art. 5' Fica vedado o início da construção de novos projetos de irrigação envolvendo recursos públicos na região Nordeste, enquanto o plano previsto no art. 2' não for
concluído.
§ l' A implantação dos projetos que já
estão em andamento prosseguirá normalmente.
Art. 6" O Poder Executivo regulamentará o programa, ouvidos a Secretaria Nacional
de Irrigação (SENIR), o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS),
a Companhia de Desenvolvimento do Vale
de São Francisco (COD EVASF) e outras entidades públicas ligadas à área.
Art. 7' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 8' Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação
A situação dos projetos de irrigação na região Nordeste é preocupante.
A quase totalidade dos empreendimentos
nunca alcançou as metas de produtividade
planejadas; inúmeras obras foram paralisadas e se encontram hoje em estado lastimável
de abandono.
As dificuldades enfrentadas são de todo
tipo: problemas técnicos, falta de verbas, fatores políticos e administrativos.
Existem muitas áreas com sérios problemas
de salinização, o que praticamente inviabiliza
as atividades produtivas. Corno causas, podemos citar desde falhas na elaboração dos projetos (não-previsão da drenagem adequada,
por exemplo), até esquemas de operação pre-
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cários e falta de manutenção da infra-estrutura.
Como outros pontos nagativos há, também, em vários casos, uma deficiência no treinamento dos colonos para o manejo e controle adequado do sistema água/solo, não
ocorrendo, ainda, programas permanentes
de assistência técnica.
Durante anos foi investido um montante
incalculável de recursos em irrigação no Nordeste. Os órgão ligados à área acumularam,
sem dúvida nenhuma, uma grande soma de
conhecimentos técnicos.
Todo este esforço, no entanto, não tem
produzido os resultados sociais desejados. Os
recursos hídricos não têm tido suas potencialidades aproveitadas integralmente.
A criação do Programa de Reabilitação dos
Perímetros Irrigados no Nordeste visa a reverter este quadro.
Pretende-se priorizar os investimentos no
setor para as áreas dc recuperação c manutenção dos perímetros. Náo serão iniciados
novos empreendimentos, antes da finalização
de um estudo completo sobre a viahilidade
de recuperação e complementação das obras
implantadas e/ou em fase de implantação, e
do estabelecimento de um plano de prioridades para tal.
O Nordeste e o Brasil precisam de medidas
como esta. Os recursos públicos não podem
mais ser utilizados para o início de obras de
grande vulto, enquanto se relega a segundo
plano um esquema adequado de manutenção
e operação dos empreendimentos realizados.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1991. Deputado Aroldo Cedraz.
PROJETO DE LEI N" 818, DE 1991
(Do SI'. Luiz Henrique)
Inclui o Direito Previdenciário Brasileiro como displicina autônoma e obrigatória no currículo das Faculdades de Direito.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação (ADM): e de Educação. Cultura e Desporto - art. 24, lI)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I"~ É incluído no currículo das Faculdades de Direito, como disciplina autônoma
e obrigatória, o Direito Previdênciário Brasileiro.
Art. 2\' O Poder Executivo. através do
Ministério da Educação e Cultura regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias,
a contar de sua publicação.
Art. 3\' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4" Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
A legislação sobre a Previdência Social brasileira, urbana e rural. ti, além de farta. altamente especializada. exigindo dos advogados
um conhecimento específico sobre a matéria.
Acresce que essa legislação sofre mudanças
constantes, acompanhando a evoll.!';ão dos
problemas sociais.

Embora se trata de disciplina autônoma,
de suma importància. o Direito Previdenciário não est<i incluso no currículo obrigatório
das Faculdades de Direito.
O presente projeto visa corrigir essa lacuna. emprestando ao Direito Previdenciário
Brasileiro o seu importante papel como ramo
do Direito pátrio.
O prescnte projeto e sua justificação reproduzem literalmente iniciativa tomada na legislatOra anterior por um dos mais operosos
parlamentares brasileiros. o Deputado Francisco Amaral, da representação paulista e
que, por não ter sido apreciado no devido
tempo. teve seu arquivamento decretado no
início desta sessão legislativa, por imposição
regimental.
Diante disso e, sobretudo. por considerar
inegavelmente válida a proposição, deliberamos reapresentá-la para que possa, afinal,
receber desta Casa o estudo de que, pelo
seu mérito. se faz visivelmente credora.
Sala das Sessões, 24 de abril de 1991. Deputado Luiz Henrique.
PROJETO DE LEI N" 819, DE 1991
(Do SI'. Luiz Henrique)
Isenta as locações imobiliárias, na forma que especifica, de incidência do Imposto sobre a Renda.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 269.
de 1991.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I" São isentas do recolhimento do
Imposto de Renda as pessoas físicas locadoras de imóveis residenciais cujo valor mensal
não exceda de 40 (quarenta) UPC (Unidade
Padrão de Capital).
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. J" Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
A cada ano diminuem no mercado de imóveis, as ofertas de locação residenciais, particularmente para as famílias de média e baixa
renda, o que configura, evidentemente, grave
problema de natureza social.
Impôe-se, por conseguinte, sejam criados
incentivos à construção de imóveis residenciais, através de benefícios tributários aos locadores.
Com esse anelo, preconizamos. nesta proposição, que são isentas do recolhimento
do Imposto de Renda as pessoas físicas locadoras de imóveis residenciais cujo valor mensal não exceda de 40 Unidades Padrão de
Capital (UPC).
O presente projeto e sua justificação reproduzem literalmente iniciativa tomada na elgislatura anterior por um dos mais operosos
parlamentares brasileiros. o Deputado Francisco Amara!, da representação paulista e
que, por não ter sido apreciado no devido
tempo, teve seu arquivamento decretado no
início desta sessão legislativa. por imposição
do Regimento Interno.
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Diante disso e, sobretudo, por considerar
inegavelmente válida a proposição, deliberamos reapresentá-Ia para que possa, afinal,
receber desta Casa o estudo de que, pelo
seu mérito, se faz visivelmente credora.
Sala das Scssões, 24 de abril de 1991. Deputado Luiz Henrique.
.
PROJETO DE LEI Nº 820, DE 1991
(Do SI'. Magalhães Teixeira)
Institui a participação dos empresários
e trabalhadores na administração da Previdência Social.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação (ADM), de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; e
de Seguridade Social e Família - art.
24, lI)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Ficam criados o Conselho Nacional de Previdência Social, os Conselhos Regionais de Previdência Social e os Conselhos
Municipais de Previdência Social, órgãos,
respectivamente, superior, regionais e municipais de deliberação colegiada.
§ I" O Conselho Nacional. os Conselhos
Regionais e os Conselhos Municipais de Previdência Social serão integrados, igualmente,
por 11 (onze) membros, sendo três representantes do Governo Federal e escolhidos pelo
Ministro de Estado do Trabalho e da Previdência Social, três representantes dos empresários respectivamente da agricultura, da indústria e do comércio e serviços. três represenfantes das correspondentes categorias
profissionais de trabalhadores e dois representantes dos aposentados e pensionistas, das
zonas rural e urbana.
§ 2' Todos os membros dos Conselhos
Nacional, Regionais e Municipais de Previdência Social serão nomeados pelo Presidente da República, tendo os representantes da
sociedade civil mandato de 4 (quatro) anos,
podendo ser reconduzidos uma única vez em
continuidade.
§ 3" A cada 2 (dois) anos os Conselhos
Nacional, Regionais e Municipais de Previdência Social elegerão, dentre seus membros,
um Diretor Executivo.
§ 4" Os representantes dos trabalhadores, aposentados e empresários e seus respectivos suplentes serão indicados, no caso do
Conselho Nacional, pelas centrais sindicais
e confederações nacionais correspondentes:
no caso dos Conselhos Regionais, pelas federações regionais correspondentes: e. no caso
dos Conselhos Municipais, pelos sindicatos
ou, na ausência destes, pelas federúções regionais ou ainda, em último caso, pelas confederações nacionais correspondentes.
Art. 2" Compete ao Conselho Nacional
de Previdência Social;
I - estabelecer as diretrizes gerais aplicáveis à Previdência Social e aprovar o plano
anual de trabalho:
II - acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária:
lI! - apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência Social:
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IV - emitir parecer prévio sobre a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas da União, podendo, se for necessário, contratar auditoria externa.
Art. 3'·' Compete aos Conselhos Regionais de Previdência Social:
I - estabelecer diretrizes aplicáveis à Previdência Social regional e aprovar o plano
anual de trabalho;
11 - acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária a nível regional;
III - apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência Social a nível regional;
IV - emitir parecer prévio sobre a prestação de contas anual a ser remetida ao Conselho Nacional de Previdência Social, podendo,
se for necessário, contratar auditoria externa;
V ~ fiscalizar e fazer cumprir todas as diretrizes do Conselho Nacional de Previdência
Social.
Art. 4u Compete aos Conselhos Municipais de Previdência Social:
1- acompahar e avaliar sistematicamente
a gestão previdenciária a nível municipal;
II - emitir parecer prévio sobre a prestação de contas anual a ser remetida ao respectivo Conselho Regional de Previdência Social, podendo, se for necessário, contratar
auditoria externa;
lU - fiscalizar e fazer cumpir todas as diretrizes do Conselho Nacional de Previdência
Social.
Art. 5' As eleições para a escolha dos
representantes dos empresários, trabalhadores e aposentados dos Conselhos Nacional,
Regionais e Municipais de Previdência Social
serão realizadas até 60 (sessenta) dias após
a promulgação desta lei, e sua posse ocorrerá
30 (trinta) dias após essa data.
Art. 6' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 7' Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
No momento em que a Previdência Social
é abalada pelo escândalo das fraudes, pela
sonegação das contribuições, pela desorganização administrativa, impõe-se a imediata
adoção de corretivo que outro não poderia
ser senão o cumprimento, por parte do Brasil,
de numerosos compromissos internacionais
(Conferência Regional dos Estados da América Membros da Organização Internacional
do Trabalho, Santiago do Chile, 1936; Conferência Interamericana de Seguridade Social;
Declaração de Santiago do Chile de 16 de
setembro de 1942; Associação Internacional
de Seguridade Social - Assembléia Geral
- Roma, 1949; Convenção da Conferência
Internacional do Trabalho, Rio de Janeiro,
1952) e do próprio mandamento constitucional que assegura a participação dos trabalhadores e empresários na gestão da Previdência
Social.
É este, inquestionavelmente, o remédio,
aliás, já recomendado há quase meio século
por uma das maiores autoridades de proeje-

çáo internacional em matéria de seguro social: Paul Durand. Em sua obra clássica "A
Política Contemporânea de Seguro Social"
afirma:
"A gestão de seguridade social pelos
interessados apresenta vantagens certas.
Permite aos beneficiários o proverem de
boa gestão do serviço. o lutarem contra
as negligências administrativas, o obterem mais facilmente as prestações a que
têm direito".
A medida não comporta contemporizações. Impõe-se urgentemente.
Sala das Sessões, 24 de abril de 1991. Deputado Magalhães Teixeira.

PROJETO DE LEI Nu 829, DE 1991
(Do SI. Jerônimo Reis)
Dispõe sobre a aposentadoria por ve·
lhice, prevista no inciso I do artigo 202
da Constituição Federal.
(Apense-se ao Projeto de Lei nU 3.400,
de 1989)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" A aposentadoria por velhice,
prevista no inciso I do art 202 da Constituição
Federal, será concedida nos termos desta lei.
Art. 2\' A aposentadoria por velhice, no
âmbito da Previdência Social urbana, será
concedida aos 65 (sessenta e cinco) e aos 60
(sessenta) anos de idade, respectivamente,
aos segurados do sexo masculino e aos do
sexo feminino.
Art. 3' Nos casos de segurados da Previdência Social rural, o benefício de que trata
esta lei será concedido aos 60 (sessenta) anos
de idade para o homem e aos 55 (cinqüenta
e cinco) para a mulher.
Parágrafo único. Para efeito do disposto
no caput deste artigo, considera-se segurado
da Previdência Social rural:
I - a pessoa física que presta serviços de
natureza rural a empregador, mediante remuneração de qualquer espécie, e a que trabalha em regime de colaboração com o produtor referido no item 11;
II - o produtor, proprietário ou não, que,
sem empregado, trabalha na atividade rural,
individualmente ou em regime de economia
familiar, assim entendido o trabalho dos
membros da famma, indispensável à própria
subsistência e exercido em condições de mútua dependência e colaboração;
IH - aquele que, trabalhando individualmente ou em regime de economia familiar
ou sob a forma de parceria, faz da pesca sua
profissão habitual ou meio principal de vida;
IV - o garimpeiro autônomo, assim entendido o trabalhador que, em caráter individuaI e por conta própria, exerce as atividades
de garimpagem, faiscação e cata.
Art. 4' Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 5" Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação
Conforme se depreende do próprio texto
deste projeto de lei, as idades nele constantes
para efeito de aposentadoria foram estabelecidas pela Constituição Federal.
Os termos constitucionais sobre a matéria
são claros e inconfundíveis, e o dispositivo
que os anuncia poderia estar surtindo seus
efeitos há muito. Ocorre, porém. que o Instituto Nacional de Seguro Social (NSS) recalcitra em atender o estabelecido na Carta
Magna, alegando que esta estatui. também,
que a aposentadoria deverá ser concedida nos
termos da lei.
Considerando-se que o assunto é dos mais
importantes, vez que envolve o interesse de
milhões de brasileiros. e que a lei ordinária
prevista ainda não foi editada. apesar dos
quase três anos passados desde a promulgação da Constituição Federal - animamo-nos
a assumir a presente iniciativa, certos de que
os ilustres pares deverão, também, dispensar
à matéria. a atenção e o apreço que a mesma
deve merecer de nossos legisladores.
Sala das Sessões, 25 de abril de 1991. Deputado Jerônimo Reis.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA REPlIBLlCA
FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

.

.
CAPÍTULO 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 modo a preservar seus valores reais e obedecidas
as seguintes condições:
I - aos sessenta e cinco anos de idade, para o homem, e aos sessenta, para a mulher,
reduzido em cinco anos o limite de idade para
os trabalhadores rurais de ambos os sexos
e para os que exerçam suas atividades em
regime de economia familiar, neste incluídos
o produtor rural, o garimpeiro e o pescador
artesanal;
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PROJETO DE LEI N' 830, DE 1991
(Do Sr. Amaury Müller)
Regulamenta o disposto no art. 8", ind~
so IV, da Constituição Federal, dispondo
sobre o registro das entidades sindicais
e dá outras providências.
(Apense-se ao Projeto de Lei n" 264.
de 1991.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' A contribuição Jia categoria profissional ou econômica para o custeio da representação sindical respectiva será fixada
pela assembléia geral do sindicato.
§ 1" A contribuição, em se tratando de
categoria profissional, será descontada na folha de pagamento dos empregados e recolhida à entidade sindical beneficiária até o
oitavo dia útil do mês subseqüente ao pagamento vencido.
§ 2' Em caso de recusa ou atraso no recolhimento mencionado no parágrafo anterior,
incidirão sobre o montante devido juros de
mora correspondente àTaxa Referencial de
Juros Diária - TRD, acumulada desde o
nono dia útil do mês subseqüente ao pagamento vencido até a data do efetivo recolhimento.
§ 3' Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, estará também sujeito o empregador a multa de Cr$ 50.000,00 (cinqüenta
mil cruzeiros) a Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta
milhões de cruzeiros) a ser aplicada pela Justiça do Trabalho, em benefício do sindicato,
em conformidade com o disposto nos arts.
903 a 908 da Consolidação das Leis do Trabalho.
§ 4' O Tribunal Superior do Trabalho
poderá rever periodicamente os valores mínimo e máximo da multa mencionada no parágrafo anterior.
Art. 2' Da decisão da assembléia geral
que fixar a contribuição para o custeio da
representação sindical respectiva, o sindicato
fará ampla divulgação, através da publicação
da comunicação, durante três dias consecutivos, em jornais de grande circulação local,
informando, além de utros itens que julgar
conveniente:
I - o valor nominal ou o percentual a ser
descontado em folha;
II - a periodicidade do recolhimento da
contribuição;
IH - as demais entidades sindicais beneficiárias, indicando as parcelas respectivas.
§ 1" Os interessados pertencentes à categoria econômica ou profissional e à base territorial da entidade sindical poderão, no prazo
de 30 (trinta) dias contados da última data
de veiculação da comunicação mencionada
no caput deste artigo, recorrer, nos termos
do estatuto e do regimento interno do sindicato, da decisão da assembléia geral que fixou
a contribuição.
§ 2' Havendo recurso, a decisão original
da assembléia geral só poderá ser reformulada por nova assembléia geral, com pelo menos igual número de participantes.
Art. 3" Os artigos 114 e 120 da Lei n'
6.015, de 31 de dezembro de 1973, passam
a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 114. No Registro Civil de Pessoas
Jurídicas serão inscritos:
. I - os contratos, os atos constitutivos, o
estatuto ou compromissos das sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas ou literárias, bem como os das fundações, das associações de utilidade pública e das associações
profissionais e sindicais;
Art. 120. O registro das soci~dades, associações e fundaçõés consistirá na declaração, feita no livro pelo oficial, do número
de ordem, da data de apresentação e da espécie do ato constitutivo, com as seguintes indicações:
I - a denominação, o fundo social, quando houver, os fins e a sede da associação
ou fundação, o tempo de sua duração e, no
caso de associação profissional ou sindical,
a base territorial e a categoria profissional
ou econômica representada."
Art. 4' Os atos constitutivos e o estatuto
das associações profissionais e sindicais deverão observar os seguintes princípios básicos:
I - respeito à vontade soberana da maioria;
II - adoção de procedimentos democráticos de deliberação;
IH - publicidade dos atos e dos procedimentos sindicais.
Art. 5' O cartório que realizar o registro
de associação profissional ou sindical comunicará o assentamento, as modificações posteriores no estatuto e a eventual extinção da
entidade sindical à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, com
a finalidade de manter um banco de dados
sobre as entidades sindicais existentes.
Parágrafo único. Caberá ao IBGE definir, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias
contados da publicação desta lei, os instrumentos e procedimentos operacionais necessários à coleta das informações de que trata
o caput deste artigo.
Art. 6' As entidades sindicais titulares
de carta sindical expedida pelo extinto Ministério do Trabaho ou que, na data da publicação desta lLei, já tenham registrado os respectivos atos constitutivos no cartório competente, ficam dispensados de novo registro.
Art. 7' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 8' Revogam-se as disposições em
contrário, especialmente os arts. 511 a 610
da Consolidação das Leis do Trabalho.
Justificação
O presente projeto de lei objetiva regulamentar, de forma compatível com os preceitos constitucionais, a contribuição mencionada no art. 8', inciso IV, da Constituição
Federal, bem como definir o órgão competente para o registro das entidades sindicais.
Desde a promulgação da Carta Magna de
1988, intensa polêmica tem sido travada nos
meios trabalhistas em torno da constitucionalidade da cobrança da contribuição sindical
prevista nos arts. 578 a 610 da Consolidação
das Leis do Trabalho. Persiste, também,

Sábado, 18 6655

grande controvérsia acerca do papel residual
do Ministério do Trabalho e da Previdência
Social no processo de registro das entidades
sindicais.
Na realidade, as indefinições relativas à
contribuição sindical e ao registro das entidades sindicais são duas faces de um mesmo
problema, gerado pela inadequação da atual
legislação aos princípios constitucionais norteadores da organizçaão sindical, fundados
na autonomia e na liberdade sindicais.
O Título V da Consolidação das Leis do
Trabalho, que trata da organização sindical,
caracteriza cabalmente a interferência e a intervenção do Estado na constituição e funcionamento das entidades sindicais, em três aspectos fundamentais.
Em primeiro lugar, a Consolidação das
Leis do Trabalho reserva ao Ministério do
Trabalho e da Previdência Social a competência para definir categorias econômicas e
profissionais, através do processo de enquadramento sindical. Em segundo lugar, atribui
ao Poder Executivo a faculdade de decidir
sobre a legitimidade da representação sindical, por meio da outorga da carta sindical.
Finalmente, prevê a existência de uma contribuição parafiscal, com distribuição e uso determinados, que vincula financeiramente a
organização sindical ao aparelho estatal, consumando sua dependência e subordinação.
Se a Constituição Federal veda enfaticamente a interferência e a intervenção do Poder Público na organizçaão sindical, ressalvando apenas o registro no órgão competente, derrogam-se, aparentemente, o enquadramento e a outorga da carta sindical.
Não obstante, a afirmação constitucional
do princípio da unicidade sindical tem gerado, de fato, desde outubro de 1988, enorme
constrangimento administrativo ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social, que
mantém, por decisão judicial, competência
residual para efetuar o registro sindical, até
que a lei defina órgão competente para tal.
Desde então, a quase totalidade dos pedidos de registro de entidades sindicais junto
ao Ministério do Trabalho e da Previdência
social têm resultado em litígios. A cada disputa por base territorial, a cada nova intenção
de desdobramento de categoria econômica
ou profissional, as autoridades administrativas são acusadas de exorbitarem sua competência residual, por estarem, mediante simples confirmação ou recusa de registro, interferindo na organização sindical.
Não cabe dúvida que o principal motor das
milhares de disputas por representação sindical surgidas nos últimos dois anos é a possibilidade de fácil acesso a somas vultosas, provenientes da contribuição sindical compulsória.
Não é necessário, a entidades sindicais ilegítimas, buscar junto aos membros da categoria
os recursos necessários ao custeio de suas atividades, pois o Estado lhes garante fácil sustento.
O projeto de lei que ora submeto à apreciação dos ilustres pares concilia os dispositivos
constitucionais com a necessária fase de adaptação que as entidades sindicais necessitam
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para promover. de forma autônoma, seu custeio. Para tanto, proponho a regulamentação. no art. lo, o inciso IV do art. 80 da Constituição Federal. determinando prazo para recolhimento da contribuição para a categoria
profissional e definindo juros de mora e multa, em caso de retenção indevida pelo empregador.
O art. 2'1 cria instrumentos para coibir a
cobrança abusiva da contribuição, sem ferir
a autonomia e a liberdade sindicais.
O art. 3" encerra definitivamente a polêmica sobre o registro sindical, determinando
seja o Registro Cvil de Pessoas Jurídicas o
órgão competente para fazê-lo. O art. 4" determina que a constituição da entidade sindical seja fundada na vontade soberana da
maioria. na democracia e na publicidade dos
atos e fatos. princípios elementares previstos
na Constituição.
O projeto de lei ainda determina a criação
de um banco de dados das entidades sindicais
no IBGE e isenta de novo registro as entiades
sindicais que já possuam carta sindical ou que
tenham efetuado registro no cartório competente.
Com a aprovação do presente projeto de
lei. tenho a convicção de resgatar o compromisso entre a modernização da organização
sindical. tão necessária à estabilidade econômica e política, e a sobrevivência das entidades sindicais. em um período de transição.
Sala das Sessões. 25 de abril de 1991. Deputado Amaury Mül1ler.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANETES
CONSTITUIÇAO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
1988
TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias
Fundamentais

..........................................................
CAPÍTULO II
Dos Direitos Sociais
Art. 8" É livre a associação profissional
ou sindical, observado o seguinte:
I - a lei não poderá exigir autorização do
Estado para a fundação de sindicato, ressalvado n registro no 6rgão competente, vedadas ao Podcr Público a interferência e a intervenção na organização sindical;
II - é vedada a criação de mais de uma
organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica. na mesma base territorial, que será
definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à
área de um município;
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da
categoria" inclusive em questões judiciais ou
administrativas;

IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio
do sistema confederativo da representação
sindical respectiva, independentemente da
contribuição prevista em lei;
V - ninguém será obrigado a filiar-se ou
a manter-se filiado a sindicato;
VI - é obrigat6ria a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho;
VII - o aposentado filiado tem direito a
votar e ser votado nas organizações sindicais;
VIII - é vedada a dispensa do empregado
sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um
ano após o final do mandato, salvo se cometer
falta grave nos termos da lei.
Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos
rurais e de colônias de pescadores, atendidas
as condições que a lei estabelecer.

DECRETO-LEI N° 5.452
DE l° DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.
TÍTULO V
Da Organização Sindical
CAPÍTULO I
Da Instituição Sindical
SEÇÃO I
Da Associação em Sindicato
Art. 511. É lícita a associação para fins
de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de todos
os que. como empregadores, empregados,
agentes ou trabalhadores autônomos, ou profissionais liberais, exerçam, respectivamente,
a mesma atividade ou profissão ou atividade
ou profissões similares ou conexas.
§ lo A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, constitui o vínculo
social básico que se denomina categoria econômica.
§ 2° A similitude de condições de vida
oriunda da profissão ou trabalho em comum,
em situação de emprego na mesma atividade
econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como categoria
profissional.
§ 30 Categoria profissional diferenciada
é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por
força de estatuto profissional especial ou em
conseqüência de condições de vida singulares.
§ 4° Os limites de identidade, similaridade ou conexidade fixam as dimensões dentro
das quais a categoria econômica ou profissional é homogênea e a associação é natural.
Art. 512. Derrogado pela Constituição
Federal, art. 80, I.
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Art. 513. São prerrogativas dos sindicatos:
a) representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses gerais
da respectiva categoria ou profissão liberal
ou interesses individuais dos associados relativos à atividade ou profissão exercida;
b) celebrar convenções coletivas de trabalho;
• Redàção com fundamento no disposto
no Decreto-Lei n" 229, de 28-2-1967, que deu
nova redação ao Título VI (Das Convenções
Coletivas de Trabalho).
c) eleger ou designar os representantes da
respectiva categoria ou profissão liberal;
d) colaborar com o Estado, como órgãos
técnicos e consultivos, no estudo e solução
dos problemas que se relacionam com a respectiva categoria ou profissão liberal;
e) impor contribuições a todos aqueles que
participam das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas.
Parágrafo único. Os sindicatos de empregados terão, outrossim, a prerrogativa de fundar e manter agências de colocação.
Art. 514. São deveres dos sindicatos:
a) colaborar com os poderes públicos no
desenvolvimento da solidariedade social;
b) manter serviços de assistência judiciária
para os associados;
c) promover a conciliação nos dissídios de
trabalho;
d) sempre que possível e de acordo com
as suas possibilidades, manter no seu quadro
de pessoal, em convênio com entidades assistenciais ou por conta própria, um assistente
social com as atribuições específicas de promover a cooperação operacional na empresa
e a integração profissional na classe.
Parágrafo único. Os sindicatos de empregados terão, outrossim, o dever de:
a) promover a fundação de cooperativas
de consumo e de crédito;
b) fundar e manter escolas de alfabetização e pré-vocacionais.
SEÇÃO II
Do Reconhecimento e Investidura Sindical
A Seção II (arts. 515 a 521) foi derrogada
pela Constituição Federal.
SEÇAo III
Da Administração do Sindicato
A Seção III (arts. 522 a 526) foi parcialmente derrogada pela Constituição FederaL
Art. 527. Na sede de cada sindicato haverá um livro de registro, autenticado pelo
funcionário competente do Ministério do
Trabalho, e do qual deverão constar:
a) tratando-se de sindicato de empregadores, a firma, individual ou coletiva, ou a denominação das empresas e sua sede, nome, idade, estado civil, nacionalidade e residência
dos respectivos sócios, ou, em se tratando
de sociedade por ações, dos diretores, bem
como a indicação desses dados quanto ao s6cio ou diretor que representar a empresa no
sindicato;
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b) tratando-se de sindicato de empregados, ou de agentes ou trabalhadores autônomos ou de profissionais liberais, além do nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissão ou função e residência de cada associado,
o estabelecimento ou lugar onde exerce a sua
profissão ou função, o número e a série da
respectiva Carteira de Trabalho e Previdência Social e o número da inscrição no Instituto
Nacional de Administração Financeira da
Previdência Social (lAPAS).
Art. 528. Derrogado pela Constituição
Federal, art. 8·, L
SEÇÃO IV
Das Eleições Sindicais
A Seção IV (arts. 529 a 532) foi derrogada
pela Constituição Federal.
SEÇÃO V
Das Associações Sindicais de Grau Superior
A Seção V (arts. 533 a 539) foi derrogada
pela Constituição Federal
SEÇÃO VI
Dos Direitos dos Exercentes de Atividades
ou Profissões e dos Sindicalizados
Art. 540. A toda empresa ou indivíduo
que exerçam, respectivamente, atividade ou
profissão, desde que satisfaçam às exigências
desta lei, assite o direito de ser admitido no
sindicato da respectiva categoria, salvo o caso
de falta de idoneidade, devidamente comprovada, com recursos para o Ministério do Trabalho.
§ 1" Perderá os direitos de associado o
sindicalizado que por qualquer motivo deixar
o exercício de atividade ou de profissão.
§ 2" Os associados de sindicatos de empregados, agentes ou trabalhadores autônomos e de profissões liberais que forem aposentados, estiverem em desemprego ou falta
de trabalho ou tiverem sido convocados para
prestação de serviço militar, não perderão
os respectivos direitos sindicais e ficarão isentos de qualquer contribuição, não podendo,
entretanto, exercer cargo de administração
sindical ou de representação econômica ou
profissional.
Art. 541. Os que exercerem determinada atividade ou profissão onde não haja sindicato da respectiva categoria, ou de atividade
ou profissão similar ou conexa, poderão filiar-se a sindicato de profissão idêntica, similar ou conexa, existente na localidade mais
próxima.
Parágrafo único. O disposto nesta artigo
se aplica aos sindicatos em relação às respectivas federações, na conformidade do quadro
de atividades e profissões a que se refere o
art. 577.
• O art. 577 foi derrogado pela Constituição Federál.
Art. 542. De todo ato lesivo de direitos
ou contrário a esta lei, emanado da diretoria,
do conselho ou da assembléia geral da entidade sindical, poderá qualquer exercente de
atividade ou profissão recorrer, dentro de 30
dias, para a autoridade competente do Ministério do Trabalho.

Art. 543. O empregado eleito para o cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgão de
deliberação coletiva, não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar ou mister que lhe dificulte
ou torrie impossível o desempenho das suas
atrihuições sindicais.
• V. Enunciado TST n" 222.
§ 1" O empregado perderá o mandato se
a transferência for por ele solicitada ou voluntariamente aceita.
§ 2" Considera-se de licença não remunerada salvo assentimento da empresa ou cláusula contratual, o tempo em que o empregado
se ausentar do trabalho no desempenho das
funções a que se refere este artigo.
§ 3" Fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou associado, a partir do
momento do registro de sua candidatura a
cargo de direção ou representação de entidade sindical de associação profissional, até
1 (um) ano após o final do seu mandato,
caso seja eleito, inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave devidamente apurada nos termos desta Consolidação.
§ 4" Considera-se cargo de direção ou de
representação sindical aquele cujo exercício
ou indicação decorre de eleição prevista em
lei.
§ 5" Para os fins deste artigo, a entidade
sindical comunicará por escrito à empresa,
dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o dia
do registro da candidatura do seu empregado
e, em igual prazo, sua eleição e posse, fornecendo, outrossim, a este, comprovante no
mesmo sentido. O Ministério do Trabalho
fará no mesmo prazo a comunicação no caso
da designação referida no final do § 4'
§ 6" A empresa que, por qualquer modo,
procurar impedir que o empregado se associe
a sindicato, organize associação profissional
ou sindical ou exerça os direitos inerentes
à condição de sindicalizado, fica sujeita à penalidade prevista na letra a do art. 553, sem
prejuízo da reparação a que tiver direito o
empregado.
Art. 544. Derrogado pela Constituição
Federal.
Art. 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar na folha de pagamento dos
seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas
ao sindicato, quando por este notificados, salvo quanto a contribuição sindical, cujo desconto independe dessas formalidades.
Parágrafo único. O recolhimento à entidade sindical beneficiária do importe descontado deverá ser feito até o 10' (décimo) dia
subseqüente ao do desconto, sob pena de juros de mora no valor de 10% (dez por cento)
sobre o montante retido, sem prejuízo da
multa prevista no art. 553, e das cominações
penais relativas à apropriação indébita.
• Redação dada pelo Decreto-Lei n° 925,
de 10 de outubro de 1969 (DO 13-10-1969).
Art. 546. Derrogado pela Constituição
Federal.
Art. 547. É exigida a qualidade de sindicalizado para o exercício de qualquer função
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representativa de categoria econômica ou
profissional em órgão oficial de deliberação
coletiva, bem como para o gozo de favores
ou isenções tributárias. salvo em se tratando
de atividades não econômicas.
Parágrafo único. Antes da posse ou exercício das funções a que alude o artigo anterior
ou de concessão dos favores. será indispensável comprovar a sindicalização. ou oferecer
prova mediante certidão negativa. da autoridade regional do Ministério do Trabalho e
Previdência Social, de que não existe sindicato no local onde o interessado exerce a
respectiva atividade ou profissão.
SEÇÃO VII
Da Gestão Financeira do Sindicato
e sua Fiscalização
A Seção VII (art. 548 a 552) foi derrogada
pela Constituição Federal.
SEÇÃO VIII
Das Penalidades
Art. 553. As infrações ao disposto neste
capítulo serão punidas. segundo o seu caráter
e a sua gravidade, com as scguintes penalidades:
a) multa de 2 (dois) a 100 (cem) valores
regionais de referência. dobrada na reincindência.
• Os itens b, c, d e e e os §§ 1" e 2" foram
revogados pela Constituição de 1988.
Art. 554. Regovado pela Constituição
Federal.
Art. 555. Idem.
Art. 556. Idem.
Art. 557. Idem.
SEÇÃO IX
Disposições Gerais
Art. 558. São obrigados ao registro todas as associações profissionais constituídas
por atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, de acordq com o art. 511
e na conformidade do quadro de atividades
e profissões a que alude o Capítulo II deste
título. As associações profissionais registradas nos termos deste artigo poderão representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses individuais dos
associados relativos à sua atividade ou profissão, sendo-lhes também extensivas as prerrogativas contidas na alínea d e no parágrafo
único do art. 513.
§ I' O registro a que se refere o presente
artigo competirá às Delegacias Regionais de
Ministério do Trabalho ou às repartições autorizadas em virtude da lei.
§ 2' O registro das associações far-se-á
mediante requerimento, acompanhado da
cópia autêntica dos estatutos e da declaração
do número de associados, do patrimônio e
dos serviços organizados.
§ 3" As alterações dos estatutos das associações profissionais não entrarão em vigor
sem aprovação da autoridade que houver
concedido o respectivo registro.
Art. 559. O Presidente da República,
excepcionalmente e mediante proposta do
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Ministro do Trabalho e da Previdência Social,
fundada em razões de utilidade pública, poderá conceder, por decreto, às associações
civis constituídas para a defesa e coordenação
de interesses econômicos e profissionais e não
obrigadas ao registro previsto no artigo anterior, a prerrogativa da alínea d do art. 513
deste capítulo.
Art. 560. Não se reputará transmissão
de bens, para efeitos fiscais, a incorporação
do patrimônio de unra associação profissional
ao da entidade sindical, ou das entidades aludidas entre si.
Art. 561. A denominação "sindicato" é
privativa das associações profissionais de primeiro grau, reconhecidas na forma desta lei.
Art. 562. As expressões "federação" e
"confederação", seguidas da designação de
uma atividade econômica ou profissional,
constituem denominação privativa das entidades sindicais de grau superior.
• Aplicáveis ao trabalhador rural os arts.
554 a 562 e 564 a 566 (Lei n" 5.889, de 8-6-73
e Decreto n" 73.626, de 12-2-74).
Art. 563. Revogado pelo Decreto-Lei n"
925, de 10 de outubro de 1969 (DO 13-10-69).
Art. 564. Às entidades sindicais, sendolhes peculiar e essencial a atribuição representativa e coordenadora das correspondentes categorias ou profissões, é vedado, direta
ou indiretamente, o exercício da atividade
econômica.
Art. 565. Revogado pelo Decreto-Lei n?
1.149, de 28 de janeiro de 1971 (DO 29-1-71),
regulamentado pelo Decreto n? 68.465, de
2 de abril de 1971 (DO 5-4-71).
Art. 566. Derrogado pela Constituição
Federal, art. 8", L
Art. 567. Revogado pelo Decreto-Lei n"
229, de 28 de fevereiro de 1967 (DO 28-2-67).
Art. 568. Idem.
Art. 569. idem.
CAPÍTULO II
Do Enquadramento Sindical
Os arts. 570 a 577 foram derrogado> pela
Constituição Federal.
CAPÍTULOm
Da Constribuição Sindical
SEÇÃO I
Da Fixação e do Recolhimento
da Contribuição Sindical
Art. 578. As contribuições devidas aos
sindicatos pelos que participem das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas
entidades, serão, sob a denominação de
"Contribuição Sindical", pagas, recolhidas e
aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo.
Art. 579. A contribuição sindical é devida por todos aqueles que participarem de
uma determinada categoria econômka ou
profissional, ou de uma profissão liberal, em
favor do sindicato representativo da mesma
categoria Ol:! profissão ou, inexistindo este,
na conformidade do disposto no art. 59l.
• Redação dada pelo Decreto-Lei n· 229,
de 28-2-67.

• V. art. 195 da Constituição e art. lO,
§ 2·, do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias.
Art. 580. A contribuição sindical será recolhida, de uma só vez, anualmente, e consistirá:
I -Na importância correspondente à remuneração de um dia de trabalho, para os
empregados, qualquer que seja a forma da
referida remuneração.
11 - Para os agentes ou trabalhadores autônomos e para os profissionais liberais, numa importância correspondente a 30% (trinta
por cento) do valor de referência fixado pelo
Poder Executivo, vigente à época em que
é devida a contribuição sindical, arrendondada para Cr$ 1,00 (um cruzeiro) a fração
porventura existente.
III - Para os empregadores, numa importância proporcional ao capital social da firma
ou empresa, registrado nas respectivas juntas
comerciais ou órgãos equivalentes, mediante
a aplicação de alíquotas, conforme a seguinte
tabela progressiva:
CLASSE DF CAPITAL

AI ÍQUOTA
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do cálculo de que trata a tabela progressiva
constante do item 111 deste artigo, o valor
resultante da aplicação do percentual de 40%
(quarenta por cento) sobre o movimento econômico registrado no exercício imediatamente anterior, do que darão conhecimento à
respectiva entidade sindical ou à Delegacia
Regional do Trabalho, observados os limites
estabelecidos no § 3" deste artigo.
§ 6" Excluem-se da regra do § 59 as entidades ou instituições que comprovarem, através de requerimento dirigido ao Ministério
do Trabalho e da Previdência Social, que não
exercem atividade econômica com fins lucrativos.
Art. 581. Para os fins do item III do artigo anterior, as empresas atribuirão parte do
respectivo capital às suas sucursais, filiais ou
agências, desde que localizadas fora da base
territorial da entidade sindical representativa
da atividade econômica do estabelecimento
principal, na proporção das correspondentes
operações econômicas, fazendo a devida comunicação às Delegacias Regionais do Trabalho, conforme a localidade da sede da empresa, sucursais, filiais ou agências.

1) até 150 vezes o valor de refcrência...........................................................
0,8%
2) acima de 150 até 1.500 vezes o
valor de referência............................... 0,2%
3) acima de 1.500 até 150.000 vezes o valor de referência.................... 0,1%
4) acima de 150.000 até 800.000 '
vezes o valor de referência............ 0,002%

§ 19 Quando a empresa realizar diversas
atividades econômicas, sem que nenhuma delas seja preponderante, cada uma dessas atividades será incorporada à respectiva categoria econômica, sendo a contribuição sindical
devida à entidade sindical representativa da
mesma categoria, procedendo-se, em relação
às correspondentes sucursais, agências ou filiais, na forma do presente artigo.

§ 19 A contribuição sindical prevista na
tabela constante do item III deste artigo corresponderá à soma da aplicação das alíquotas
sobre a porção do capital distribuído em cada
classe, observados os respectivos limites.
§ 2· Para efeito do cálculo de que trata
a tabela progressiva inserta no item III deste
aI1igo, considerar-se-á o valor de referência
fixado pelo Poder Executivo, vigente à data
de competência da contribuição, arredondando-se para Cr$ 1,00 (um cruzeiro) a fração
porventura existente.
§ 3" É fixado em 60% (sessenta por cento) "do valor de referência a que alude o parágrafo anterior, a contribuição mínima devida
pelos empregadores, independentemente do
capital social da firma ou empresa, ficando,
do mesmo modo, estabelecido o capital social
equivalente a 800.000 (oitocentas mil) vezes
o valor de referência, para efeito do cálculo
da contribuição máxima, respeitada a tabela
progressiva constante do item II1.
• Redação dos incisos II e III de § 3" do
art. 580 dada pela Lei n" 7.047, de 19 de dezembro de 1982 (DO 2-12-82).
§ 4'"' Os agentes ou trabalhadores autônomos e os profissionais liberais, organizados
em firmas ou empresas, com capital social
registrado, recolherão a contribuição sindical
de acordo com a tabela progressiv a que se
refere o item IIJ.
§ 5' As entidades ou instituições que não
estejam obrigadas ao registro de capital social, considerarão, como capital, para efeito

§ 29 Entende-se por atividade preponderante a que caracterizar a unidade de produto, operação ou objetivo final, para cuja obtenção todas as demais atividades convirjam,
exclusivamente, em regime de conexão funcionaI.
Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar, da folha de pagamento de
seus empregados relativa ao mês de março
de cada ano, a contribuição sindical por estes
devida aos respectivos sindicatos.
§ l' Considera-se um dia de trabalho, para efeito de determinação da importância a
que alude o item I do art. 580, o equivalente:
a) a uma jornada normal de trabalho, se
o pagamento ao empregado for feito por unidade de tempo;
b) a 1130 (um trinta avos) da quantia percebida no mês anterior, se a remuneração for
paga por tarefa, empreitada ou comissão.
§ 2" Quando o salário for pago um utilidades, ou nos casos em que o empregado
receba, habitualmente, gorjetas, a contribuição sindical corresponderá a 1130 (um trinta
avos) da importância que tiver servido de base, no mês de janeiro, para a contribuição
do empregado à Previdência Social.

Art. 583. O recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e trabalhadores avulsos será efetuado no mês de
abril de cada ano, e o relativo aos agentes
ou trabalhadores autônomos e profissionais
liberais reali711r-S,,-á no mês de fevereiro.
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§ 19 O recolhimento obedecerá ao sistema de guias, de acordo com as instruções
expedidas pelo Ministro do Trabalho.
§ 2" Comprovante de depósito da contribuiç110 sindical seni remetido ao respectivo
sindicato: na falta deste, à correspondente
entidade sindical de grau superior e, se for
o caso, ao Ministério do Trahalho e da Providência Social.
Art. 584. Servirá de base para o pagamento da contribuição sindical, pelos agentes
ou trabalhadores autônomos e profissionais
liberais, a lista de contribuintes organizada
pelos respectivos sindicatos e, na falta destes,
pelas federações ou confederações coordenadoras da categoria.
Art. 585. Os profissionais liberais poderão optar pelo pagamento da contribuição
sindical unicamente à entidade sindical representativa da respectiva profissão, desde que
a exerça, efetivamente, na firma ou empresa
e como tal sejam nelas registrados.
Parágrafo único. Na hipótese referida
neste artigo, à vista da manifestação do contribuinte e da exibição da prova de quitação
da contribuição, dada por sindicato de profissionais liberais, o empregador deixará de efetuar, no salário do contribuinte, o desconto
a que se refere o art. 582.
Art. 586. A contribuição sindical será recolhida nos meses fixados no presente capítulo, à Caixa Econômica Federal, ao Banco
do Brasil, ou aos estabelecimentos bancários
nacionais integrantes do sistema de arrecadação dos tributos federais, os quais, de acordo com instruções expedidas pelo Conselho
Monetário Nacional, repassarão à Caixa Econômica Federal as importâncias arrecadadas.
§ l' Integrarão a rede arrecadadora as
Caixas Econômicas Estaduais, nas localidades onde inexistam os estabelecimentos previstos no caput deste artigo.
§ 2' Tratando-se de empregador, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, o recolhimento será efetuado
pelos próprios, diretamente ao estabelecimento arrecadador.
§ 3' A contribuição sindical devida pelos
empregados e trabalhadores avulsos será recolhida pelo empregador e pelo sindicato,
respectivamente.
r
Art. 587. O recolhimento da contribuição sindical dos empregadores efetuar-se-á
no mês de janeiro de cada ano, ou, para os
que venham a estabelecer~se após aquele
mês, na ocasião em que requeiram às repartições o registro ou a licença para o exercício
da respectiva atividade,

Art. 588. A Caixa Econômica Federal
manterá conta corrente intitulada "Depósitos
da Arrecadação da Contribuição Sindical",
em nome de cada uma das entidades sindicais
beneficiadas, cabendo ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social cientificá-Ia das
ocorrências pertinentes à vida administrativa
dessas entidades.
§ l' Os saques na conta corrente referida
na caput deste artigo far-se-ão mediante ordem bancária ou cheque com assinaturas con-

juntas do presidente e do tesoureiro da entidade sindical.
§ 2' A Caixa Econômica Federal remeterá, mensalmente, a cada entidade sindical.
um extrato da respectiva conta corrente, e,
quando solicitado, aos órgãos do Ministério
do Trabalho e da Previdência Social.
Art. 589. Da importância da arrecadação da contribuição sindical serão feitos os
seguintt:s créditos pela Caixa Econômica Federal, na forma das instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho:
1-5% (cinco por cento) para a confederação correspondente;
II - 15% (quinze por cento) para a federação;
III - 60% (sessenta por cento) para o sindicato respectivo;
IV - 20% (vinte por cento) para a "Conta
Especial Emprego e Salário".
Art. 590. Inexistindo conferedação. o
percentual previsto no item I do artigo anterior caberá à federação representativa do grupo.
§ l' Na falta de federação, o percentual
a ela destinada caberá à confederação correspondente à mesma categoria econômica ou
profissional.
§ 2" Na falta de entidades sindicais dc
grau superior, o percentual que àquelas caberia será destinado à "Conta Especial Emprego e Salário".
§ 3' Não havendo sindicato, nem entidade sindical de grau superior, a contribuição
sindical será creditada integralmente, à
"Conta Especial Emprego e Salário".
Art. 591. Inexistindo sindicato, o percentual previsto no item III do art. 589 será
creditado à federação correspondente à mesma categoria econômica ou profissional.
Parágrafo único. Na hipótese prevista
neste artigo, caberão à confederação os percentuais previstos nos itens I e II do art. 589.
SEÇÃO II
Da aplicação da Contribuição Sindical
Art. 592. A contribuição sindical, além
das despesas vinculadas à sua arrecadação.
recolhimento e controle, será aplicada pelos
sindicatos, na conformidade dos respectivos
estatutos, visando aos seguintes objetivos:
I - sindicatos de empregadores e de agentes autônomos:
a) assistência técnica e jurídica;
b) assistência médica, dentária, hospitalar
e farmacêutica;
c) realização de estudos econômicos e financeiros:
d) agências de colocação;
e) cooperativas;
f) bibliotecas;
g) creches;
h) congressos e conferências;
i) medidas de divulgação comercial e industrial no País, e no estrangeiro, bem como
em outras tendentes a incentivar e aperfeiçoar a produção nacional;
j) feiras e exposições;
l) prevenção de acidentes do trabalho;
ro) finalidades desportivas.
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II - Sindicatos de empregados:
assistência jurídica;
b) asssitência médica, dentária. hospitalar
e fannacêutica:
c) assistencia à maternidade;
d) agências de colocação:
e) cooperativas;
f) bibliotecas:
g) creches;
h) congressos e conferencias;
i) auxIlio-funeral;
j) colônias de férias e centros de recreação;
I) prevenção de acidentes do trabalho;
m) finalidades desportivas e sociais;
n) educação e formação profissional:
o) bolsas de estudo.
m - Sindicatos de profissionais liberais:
a) assistência jurídica:
bl assistência médica. dentária, hospitalar
e farmacêutica:
c) assistência à matemidade;
d) bolsas de estudo;
e) cooperativas:
fi bibliotecas;
g) creches;
h) congressos e conferências;
i) aUXIlio-funeral;
jl colônias de férias e centros de recreação;
I) estudos técnicos e científicos;
m) finalidades desportivas e sociais:
n) educação e formação profissional;
o) prêmio por trabalhos técnicos e científicos.
IV - Sindicatos de trabalhadores autônomos:
a) assistência técnica e jurídica;
b) assistência médica, dentária, hospitalar
e farmacêutica;
c) assistência à maternidade;
dl bolsas de estudo:
e) cooperativas;
f) bibliotecas:
g) creches;
hl congressos e conferências:
i) auxIlio-funeral;
j) colônias de férias e centros de recreação;
/) educação e formação profissional;
m) finalidades desportivas e sociais.
§ 1" A aplicação prevista neste artigo ficará a c.ritério de cada entidade, que, para
tal fim. obedecerá. sempre. às peculiaridades
do respectivo grupo ou categoria. facultado
ao Ministro do Trabalho permitir a inclusão
de novos programas, desde que assegurados
os serviços assistenciais fundamentais da entidade.
§ 2' Os sindicatos poderão destacar, em
seus orçamentos anuais, até 20% (vinte por
cento) dos recursos da contribuição sindical
para o custeio das suas atividades administrativas, independentemente de autorização
ministerial.
§ 3" O uso da contribuição sindical prevista no § 2" não poderá exceder do valor
total das mensalidades sociais consignadas
nos orçamentos dos sindicatos, salvo autorização expressa do Ministro do Trabalho e
Previdência Social.
• Os arts. 5S() a 592 tiveram nova redação
dada pela Lei n" 6.386, de 9 de
a)
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dezembro de 1876. (DO 10-12-1976, ratificada em 17-12-1976).
Art. 593. As percentagens atribuídas às
entidades sindicais de grau superior serão
aplicadas de conformidade com o que dispuserem os respectivos conselhos de representantes.
Art. 594. Revogado pela lei n° 4.589. de
11 de dezembro de 1964 (DO 17-12-1964).
SEÇÃO III
Da Comissão da Contribuição Sindical
Revogada. toda a seção (arts. 595. 596 e
597), pela Lei n" 4.589, de 11 de dezembro
de 1964 (DO 17-12-1(64).
SEÇÃO IV
Das Penalidades
Art. 598. Sem prejuízo da ação criminal
e das penalidades previstas no art. 553. serão
aplicadas multas de 1/5 (um quinto) a 200
(duzentos) valores regionais de referência,
pelas infrações deste capítulo, impostas pelas
Delegacias Regionais do Trabalho.
• Redação com fundamento nas Leis n"
6,205, de 29 de abril de 1975. e (i,986. de
13 de abril de 1982, c na Lei n" 7.855/1'9.
Parágrafo único. A gradação da multa
atenderá à natureza da infração e às condições sociais e econômicas do infrator.
Art. 599. Para os profissionais libeTais,
a penalidade consistirá na suspensão do exercício profissional, até a necessária quitação,
e será aplicada pelos órgãos públicos ou autárquicos disciplinadores das respectivas profissões mediante comunicação das autoridades fiscalizadoras.
Art. 600. O recolhimento da contribuição sindical, efetuado fora do prazo referido
neste capítulo, quando espontâneo, será
acrescido da multa de 100% (cem por cento),
nos trinta primeiros dias, com o adicional de
20% (vinte por cento) por mês subseqüente
de atraso, além de juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês e correção monetária. ficando, nesse caso, o infrator, isento de outara
penalidade.
§ I" O montante das cominações previstas neste artigo reverterá sucessivamente:
al ao sindicato respectivo;
bl à federação respectiva, na ausência de
sindicato;
cl à confederação respectiva, inexistindo
federação.
§ 2" Na falta de sindicato ou entidade de
grau superior, o montante a que alude o parágrafo precedente reverterá à conta "Emprego
e Salário".
SEÇÃO V
Disposições Gerais
Art. 601. No ato da admissão de qualquer empregado, dele exigirá o empregador
a apresentação da prova de quitação da contribuição sindical.
Art. 602. Os empregados que não estiverem trabalhando no mês destinado ao desconto da contribuição sindical, serão descontados no primeiro mês subseqüente ao do reinício do trabalho.

Parágrafo único. De igual forma se procederá com os empregados que forem admitidos depois daquela data e que não tenham
trabalhado anteriormente nem apresentado
a respectiva quitação.
Art. 603. Os empregadores são obrigados a prestar aos encarregados da fiscalização
os esclarecimentos necessários ao desempenho de sua missão e a exibir-lhes, quando
exigidos, na parte relativa ao pagamento de
empregados, os seus livros. folhas de pagamento e outros documentos comprobatórios
desses pagamentos, sob pena da multa cabível.
• Aplicáveis os arts. (iOI a 603 ao trabalhador rural (Lei n" 5.889, de 1'-6-1973. e Dccreto n" 73,626, de 12-2-1(74).
Art. 604. Os agentes ou trabalhadores
autônomos ou profissionais liberais são obrigados a prestar aos encarregados da fiscalização os esclarecimentos que lhes forem solicitados, inclusive exibição de quitação da
contribuição sindical.
• Aplicáveis os arts. 605 a 629 ao trabalhador rural (Lei n" 5,1'89, de 1'-6-1973. e Decreto n" 73,626, de 12-2-1(74).
Art. 605. As entidades sindicais são
obrigadas a promover a publicação de editais
concernentes ao recolhimento da contribuição sindical, durante três dias, nos jornais
de maior circulação local e até dez dias da
data fixada para depósito bancário.
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fornecimento às repartições paraestatais ou
autárquicas, a prova da quitação da respectiva contribuição sindical e a de recolhimento
da contribuição sindical, descontada dos respectivos empregados.
Art. 608. As repartições federais, estaduais ou municipais não concederão registro
ou licenças para funcionamento ou renovação
de atividades aos estabelecimentos de empregadores e aos escritórios ou congêneres dos
agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais, nem concederão alvarás de
licença ou localização. sem que sejam exibidas as provas de quitação da contribuição
sindical. na forma do artigo anterior.
Parágrafo único. A não-observância do
disposto neste artigo acarretará, de pleno direito. a nulidade dos atos nele referidos, bem
como dos mencionados no art. 607.
fi"

• O parágrafo único foi acrescido pela Lei
6.31'6. de 9 de dezembro de 1976 (DO,

10-12-1976).

Art. 609. O recolhimento da contribuição sindical e todos os lançamentos e movimentos nas contas respectivas são isentos de
selos e taxas federais, estaduais ou municipais.
Art. 610. As dúvidas no cumprimento
deste capítulo serão resolvidas pelo secretário
de relações do trabalho, que expedirá as instruções que se tornarem necessárias à sua
execução.

Art. 606. Às entidades sindicais cabe,
em caso de falta de pagamento da contribuição sindical, promover a respectiva cobrança judicial, mediante ação executiva, valendo como título de dívida a certidão expedida pelas autoridades regionais do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

TÍTULO X
Do processo judiciário do
trabalho

• Redação dada pelo Decreto-Lei n" 925,
de 10 de outubro de 1969 (DO, 13-10-1(69),

CAPÍTULO VII
Da aplicação das penalidades

§ 1" O Ministério do Trabalho e da Previdência Social baixará as instruções regulando
a expedição das certidões a que se refere o
presente artigo, das quais deverá constar a
individualização do contribuinte, a indicação
do débito e a designação da entidade a favor
da qual é recolhida a importância de contribuição sindical, de acordo com o respectivo
enquadramento sindical.

Art. 903. As penalidades estabelecidas
no título anterior serão aplicadas pelo juiz,
ou tribunal, que tiver de conhecer da desobediência. violação, recusa, falta ou coação, ex
officio, ou mediante representação de qualquer interessado ou da Procuradoria da Justiça do Trabalho.

§ 2" Para os fins da cobrança judicial da
contribuição sindical são extensivos às entidades sindicais. com exceção de foro especial,
os privilégios da Fazenda Pública, para cobrança da dívida ativa.

• V. Súmula do TFR n' 87.
• V. Portaria n" 3.397, de 17 de outubro
de 1978. que aprova rotina para restituição
da contribuição sindical recolhida indevidamente ou a maior (00,25-10-1978).
Art. 607. É considerado como documento essencial ao comparecimento às concorrências públicas ou administrativas e para o

• Redação dada pelo Decreto-Lei n" 8.737,
de 19-1-1946.
Art. 904. As sanções em que incorrem
as autoridades da Justiça do Trabalho serão
aplicadas pela autoridade ou tribunal imediatamente superior conforme o caso, ex o/tido,
ou mediante representação de qualquer interessado ou da Procuradoria.
• Redação deste artigo dada pelo .Decreto-Lei n" 8.737, de 19-1-1946.
Parágrafo único, Tratando-se de membro do Tribunal Superior do Trabalho será
competente para a imposição de sanções o
Senado Federal.
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• O Decreto-lei n" 229, de 28-2-1967,
transformou o § 1" deste artigo em parágrafo
único e suprimiu o parágrafo 2"
Art. 905. Tomando conhecimento do fato imputado, o juiz, ou tribunal competente,
mandará notificar o acusado, para apresentar, no prazo de quinze dias, defesa por escrito.
§ I' É facultado ao acusado, dentro do
prazo estabelecido neste artigo, requerer a
produção de testemunhas, até ao máximo de
cinco. Nesse caso, será marcada audiência
para a inquirição.
§ 2' Findo o prazo de defesa, o processo
será imediatamente concluso para julgamento, que deverá ser proferido no prazo de dez
dias.
Art. 906. Da imposição das penalidades
a que se refere este capítulo, caberá recurso
ordinário para o tribunal superior, no prazo
de dez dias, salvo se a imposição resultar de
dissídio coletivo, caso em que o prazo será
de vinte dias.
Art. 907. Sempre que o infrator incorrer
em pena criminal far-se-á remessa das peças
necessárias à autoridade competente.
Art. 908. A cobrança das multas estabelecidas neste título será feita mediante executivo fiscal, perante o juiz competente para
a cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública
Federal.
Parágrafo único. A cobrança das multas
será promovida, no Distrito Federal e nos
estados em que funcionarem os tribunais regionais, pela Procuradoria da Justiça do Trábalho, e, nos demais estados, de acordo com
o disposto no Decreto-lei n' 960, de 17 de
dezembro de 1938.
..........................................................
..........................................................
lEI N' 6.015,
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973
Dispõe sobre os registros públicos, e
dá outras providências.

TíTULO III
Do registro civil de pessoas jurídicas

CAPíTULO I
Da escrituração
Art. 114. No Registro Civil de Pessoas
Jurídicas serão inscritos:
I - os contratos, os atos constitutivos, o
estatuto ou compromisso das sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas ou literárias, bem como o das fundações e das associações de utilidade pública.
H - as sociedades civis que revestirem as
formas estabelecidas nas leis comerciais, salvo as anônimas.
Parágrafo único. No mesmo cart6rio será
. feito o registro dos jornais, periódicos, ofici-
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nas impressoras, empresas c1e radiodifusão
e agências de notícias a que se refere () art.
8' da lei n' 5.250, de 9-2-1967.

CAPÍTULO II
Da pessoa jurídica
Art. 120. O registro das sociedades e
fundações consistirá na declaração, feita no
livro, pelo oficial, do número de ordem, da
data da apresentação e da espécie do ato
constitutivo, com as seguintes indicações:
I - a denominação, o fundo social, quando houver, os fins e a sede da associação
ou fundação, bem como o tempo da sua duração;
H - o modo por que se administra e representa a sociedade, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
IH - se o estatuto, o contrato ou o compromisso é reformável, no tocante a administração, e de que modo;
IV - se os membros respondem ou não,
subsidiariamente, pelas obrigações sociais;
V - as condições de extinção da pessoa
jurídica e nesse caso o destino do seu patrimônio;
VI - os nomes dos fundadores ou instituidores e dos membros da diretoria, provisória
ou definitiva, com indicação da nacionalidade, estado civil e profissão de cada um, bem
como o nome e residência do apresentante
dos, exemplares.

PROJETO DE LEI.N' 831, DE 1991
(Do Sr. Paulo Duarte)
Estabele medidas sobre a participação
dos empregados nos lucros das empresas.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 4.580,
de 1990).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É assegurado aos empregados o
direito à participação dos lucros nas empresas
em que trabalhem.
Art. 2' Para os efeitos desta lei, considera-se lucro o resultado financeiro líquido da
empresa, apurado na forma da legislação disciplinadora do cálculo do Imposto de Renda
incidente sobre lucro.
Art. 3' A participação dos empregados
equivalerá a percentual de 30% (trinta por
cento) sobre o lucro apurado na forma do
artigo anterior, e será distribuída somente
aos empregados que estejam prestando serviços à mesma empresa há, pelo menos, 5 (cinco) anos.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, a distribuição do montante do lucro a
ser distribuído a cada empregado, considerará os seguintes fatores:
a) assiduidade ao trabalho;
b) tempo de serviço;
c) grau de produtividade e,
d) número de dependentes.
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Art. 4" É facultado ao empregado a concrsão, em ações da empresa. da pacela cor,..:;,pondente à sua participação nos lucros.
Art. 5" O caput do art. 20. da Lei n'·'
8.036. de li de maio de 1990, passa viger
acrescido do seguinte inciso XI:
"Art. 20
..

................................................ ,
.
XI - Aquisição de ações da empresa em

que trabalhar há. pelo menos, .5 (cinco)
anos."
.
Art. 69 O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 7" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 8" Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
Impõe-se que a participação nos lucros da
empresa, pelos trabalhadores, deixe de ser
letra morta em sucessivas Constituições brasileiras, e passe a ser um efetivo direito exercitado pelos mesmos.
Aliás, em todos os países onde essa participação é um fato, como. por exemplo, no Japão e nos Estados Unidos, o sucesso das empresas é enorme, pois os empregados. mui
justamente, também se consideram seus donos, o que aumenta a produtividade e a eficiência.
O mesmo pode ser dito com relação a algumas empresas brasileiras, que adotaram esta
sistemática e que ignoram literalmente a crise
que o País enfrenta.
Nesse sentido. por conseguinte, é a medida
alvitrada nesta proposição. que visa disciplinar a participação dos empregados nos lucros
da empresa em que militem há mais de cinco
anos.
Dentre outras disposições, o projetado
prevê que a quota de participação do trabalhador poderá ser convertida em ações, desde
que este assim o deseje.
Aliás, o projeto também intenta alterar o
art. 20, da Lei n" 8.036, de 11 de maio de
1990, permitindo que o trabalhador utilize
o saldo de sua conta vinculada referente ao
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
na aquisição de ações da empresa em que
trabalhar há mais de cinco anos.
Temos convicção de que o elenco de medidas alvitrado nesta propositura colaborará
para o desenvolvimento social dos trabalhadores e o progresso das empresas, o que s6
reverterá em benefício da economia nacional.
Por tais razões, esperamos que a iniciativa
venha a merecer o beneplácito de nossos ilustres parlamentares.
Sala das Sessões, 25 de abil de 1991. Paulo
Alberto Duarte, Deputado Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES
LEI Ne 8.036,
DE 11 DE MAIO DE 1990.

.

Dispõe sobre o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e dá outras providências•
.
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Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poded ser movimentada nas
seguintes situações:
I - despedido sem justa causa, inclusive
a indireta, de culpa recíproca e de força
maior, comprovada com pagamento dos valo(
res de que trata o art. 18;
H - extinção total da empresa, fechamento de quaisquer de seus estabelecimentos, filiais ou agências, supressão de parte de suas
atividades, ou ainda falecimento do empregador individual sempre que qualquer dessas
ocorrências implique rescisão de contrato de
trabalho, comprovado por declaração escrita
da empresa, suprida, quando for o caso, por
decisão judicial transitada em julgado;
IH - aposentadoria concedida pela Previdência Social;
IV -falecimento do trabalhador, sendo o
saldo pago a seus dependentes, para esse fim
habilitados perante a Previdência Social, segundo o critério adotado para a concessão
de pensões por morte. Na falta de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo
da conta vinculada os seus sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará j1.jdicial,
expedido a requerimento do interessado, independente de inventário ou arrolamento;
V - Pagamento de parte das pre~tações
decorrentes de financiamento habitacional
concedido no âmbito do Sistema Financeiro
de Habitação - SFH, desde que:
a) o mutuário conte como mínimo de três
anos de trabalho sob o regime do FGTS, na
mesma empresa ou em empresas diferentes:
b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo, durante o prazo de doze meses;
c) o valor do abatimento atinja, ao máximo, oitenta por cento do montante da prestação;
VI - Liquidação ou amortização extraordinária do saldo· devedor de financiamento
imobiliário, observadas as condiçõesestabelecidas pelo Conselho Curador, dentre elas
a de que o financiamento seja concedido no
âmbito do SFH e haja interstício mínimo de
dois anos para cada movimentação;
VH - pagamento total ou parcial do preço
da aquisição de moradia própria, observadas
as seguintes condições:
a) o mutuário deverá contar com o mínimo
de três anos de trabalho sob o regime do
FGTS, na mesma empresa ou empresas diferentes;
b) seja a operação financiável nas ·condições vigentes para o SFH;
VIH - quando permanecer três anos ininterruptos, a partir da vigência desta Lei, sem
crédito de depósito;
IX - extinção normal do contrato a termo,
inclusive o dos trabalhadores temporários regidos pela lei n. 6.019, de 3 de janeiro de
1979;
X - Suspensão total do trabalho avulso
por período igualou superior a noventa dias,
compravada por declaração do sindicato representativo da categoria profissional.
§ 1· A regulamentação das situações previstas nos incisos I e 11 assegurará que a retirada a que faz jus o trabalhador corresponda

aos depósitos efetuados na conta vinculada
durante o período de vigência do último contrato de trabalho, acrescida de juros e atualização monetária, deduzidos os saques.
§ 2. O Conselho Curador disciplinará o
disposto no inciso V,' visnado beneficiar os
trabalhadores de baixa renda e a preservar
o equilíbrio financeiro do FGTS.
§ 3. O direito de adquirir moradia com
recursos do FGTS, pelo trabalhador, só poderá ser ~xercido para um único imóvel.
§ 4. O 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 período previsto em regulamento, implicará
atualização monetária dos valores devidos.

PROJETO DE LEI N° 832, DE 1991
(Do Sr. Delcino Tavares)
Dispõe sobre o controle e a fiscalização
das aplicações das radiações ionizantes,
bem como do acondicionamento, da coleta, do tratamento, do transporte, e da
destinação final de materiais nucleares
radioativos e rejeitos radioativos, cria o
Sistema Nacional de Radioproteção e dá
outras providências.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação (ADM); de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Defesa do Consumidor. Meio
Ambiente e Minorias - art. 24, 11.)
O Congresso Nacional decreta:
TÍTULO I
Disposição Preliminar
Art. 1" Esta lei regulamenta a fiscalização e o controle das aplicações das radiações
ionizantes, bem comodo acondicionamento,
da coleta, do tratamento, do transporte e da
destinação final de materiais nucleares radioativos, e rejeitos radioativos, e cria o Sistema Nacional de Radioproteção com a finalidade de garantir a proteção do homem e do
seu meio ambiente contra possíveis efeitos
indevidos causados pela radiação ionizante.
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Art. 5" Para aplicação desta lei devem
ser consideradas as normas da CNEN para
a utilização de material radioativo bem como
de seus rejeitos, a saber, a Norma CNENNE-3.01 - Diretrizes Básicas de Radioproteção, a Norma CNEN-NE-3.02 - Serviços
de Radioproteção, a Norma CNEN-NE-6.02
- Licenciamento de Instalações Radioativas, a Norma CNEN-NE-6.0S - Gerência
de Rejeitos Radioativos em Instalações Radioativas, a Norma CNEN-NE-S.Ol- Transporte de Materiais Radioativos, entre outras.
Parágrafo único. Na ausência das normas
específicadas, devem ser consideradas aquelas que estejam vigorando como norma substituta ou complementar.
TÍTULO 11
Do Sistema Nacional de Radioproteção
CAPÍTULO I
Da Composição e Organização
Art. 6" O Sistema Nacional de Radioproteção (SNR) é composto por:
I - organismos operacionais que lidam
com as aplicações de radiações ionizantes.
o acondicionamento, a coleta, o tratamento,
o transporte, e a destinação final de materiais
nucleares radioativos rejeitos radioativos:
H - outros órgãos e entidades que envolvam ações pertinentes ao SNR.
Art. 7" O SNR subordina-se à direção da
Comissão Nacional de Energia Nuclear segundo seus princípios e diretrizes.
Art. 8" O SNR organiza-se através de rede nacional, hierarquizada e integrada de serviços de radioproteção, assim compreendidos:
I - entidades constituídas especificamente
com vistas à execução e manutenção de serviços de radioproteção de uma instalação nuclear ou instalação radioativa;
11 - órgãos de radioproteção das secretarias estaduais;
III - órgãos de radioproteção das sec~e
tarias municipais.
Parágrafo único. Os serviços integrantes
da rede nacional serão de abrangência nacional, interestadual. estadual. regional ou municipal, conforme seu àmbito de atuação.
Art. 9" Cada unidade federativa implantará o Sistema Estadual de Radioproteção,
obedecidos os princípios e diretrizes do SNR.

Das Definições
Art. 2" Para efeitos desta lei, entende-se
por material radIOativo aquele que contém
substâncias emissoras de radiação ionizante.
Art. 3" Entende-se por radiação ionizantes ou simplesmente radiação, qualquer radiação eletromagnética ou de partículas que,
ao interagir com a matéria, ioniza direta ou
indiretamente seus átomos ou moléculas.
Art. 4" Entende-se por rejeito radioativo
(ou simplesmente rejeito) qualquer material
resultante de atividades humanas, que contenha radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção específicada na Norma CNEN-NE-3.01-Licenciamento de Instalações Radioativas, e para o qual a reutili~
zação é imprópria ou não prevista.

CAPÍTULO 11
Dos Princípios e Diretriz.es
Art. 10. O SNR rege-se pelos seguintes
princípios e diretrizes:
I - universalização do atendimento à população;
H - utilização das diretrizes básicas de radioproteção da Comissão Nacional de Energia Nuclear, a sater, CNEN-NE-3.0L de julho de 1988, e na ausência da mesma'. daquelas que estiverem vigorando como sua substituta ou complementar ou ainda, das orientações internacionais de radioproteção;
IH - garantia da proteção da saúde dos
usuários e trabalhadores de instalações nucleares e radioativas;
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IV - acesso livre à informação sobre as
aplicaçdes de radiações ionizantes. () acondicionamento. a coleta. () tratamento. o transporte e a destinaç,io final de materiais nucleares radioativos e rejeitos radioativos;
V - participação da sociedade civil organizada no controle das atividades do SNR.
Parágrafo único. É obrigatório a manutenção de registros de procedimentos. regulamentos. funçdes. atividades e relatórios referentes aos serviços de radioproteção.
CAPÍTULO III
Do Campo de Atuação
An. lI. O campo de atuação do SNR
compreende:
I - controle e fiscalização de pessoas físicas e jurídicas envolvidas nas aplicações de
radiações ionizantes. acondicionamento. coleta. tratamento. transporte e destinação final de materiais nucleares radioativos e rejeitos radioativos;
11 - assistência integral aos portadores de
reações e efeitos derivados de contaminação
e irradiação por materiais nucleares radioativos e rejeitos radioativos;
III - participação na formação e aperfeiçoamento de recursos humanos em radioproteção;
IV - ensino e pesquisa em radioproteção;
V - informatização da rede nacional de
serviços de radioproteção;
VI - divulgação sistem,ítica de informa.
ções relativas à situação da radioproteção no
País e as atividades desenvolvidas pelo SNR.
CAPÍTULO IV
Da Direção e Gestão
Art. 12. O SNR será dirigido em nível
nacional por órgão específico da Comissão
Nacional de Energia Nuclear. que terá como
atribuições:
I - coordenar as ações do SNR;
11 .-:... fixar,; ;:tualizar normas 'gerais rerativas à radioproteção. assim como aos insumos'
e equipamentos necessários à atividade de
radioproteçã,.l;
III -[-.vpor normas gerais para funcionamentos dos órgãos que compõem a rede nacional de serviços de radioproteção;
IV - propor às esferas do poder público.
instrunientos legais que se fizerem necessários ao funcionamento do SNR;
V - organizar e manter atu~lizado cadastro nacionál de órgãos que compõem o SNR;
VI - estabelecer critérios e conceder autorização para importação e exportação de materiais nucleares radioativos;
VII - estimular a pesquisa científica e tecnológica relacionada com as aplicações de radiações ionizantes. o acondicionamento. a
coleta, o tratamento. o transporte e a destinação final. de materiais nucleares radioativos
e rejeitos, radioativos;
.
VIII ...,--. fixar requisitos para caracterização
de competência dos órgãos que compõem a
rede nacional de serviços de radioproteção;
IX - estabelecer critérios e articular-se
com órgãos e entidade nacionais. intenacio-

nais e estrangeiras de cooperação técnicocientífica;
X - estabelecer prioridades. analisar projetos e planos operativos dos órgãos que compõem a rede nacional de serviço de radioproteção e acompanhar sua execução;
XI - analisar propostas orçamentárias dos
sistemas estaduais de serviços de radioproteção;
XII - avaliar e acompanhar o desempenho técnico das atividades dos sistemas estaduais de serviços de radioproteção.
Art. 13. Os estados. Distrito Federal e
municípios. por meio de suas secretarias ou
equivalentes. executarão as ações correspondentes do SNR no seu âmbito de atuação.
em articulação com a Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 14. A Comissão Nacional de Energia Nuclear constituirá comissão técnica com
o Ministério da Saúde. o Ministério da Educação. o Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária. o Ministério do Trabalho e Previdência Social. a Secretaria de Ciência e Tecnologia. e a Secretaria do Meio Ambiente
com fim de assessorá-la na definição da política do SNR.
Parágrafo único. A comissão técnica será
integrada por especialistas. representantes
dos serviços estaduais e municipais de radioproteção e representantes de entidades afins
organizadas da sociedade c!vil.
CAPÍTULO V
Do Financiamento
Art. 15. Os investimentos do setorpúblico para implantação e implementação das atividades do SNR. bem como as despesas de
pessoal. insumo e manutenção. serão custeados com recursos provenientes do orçamento. especific,,!mente definidos para os órgãos
que compõem o SNR. do Tesouro Nacional.
Orçamento Fiscal da União'. estados e municípios. órgãos financiadoresde pesquisa e de-'
senvolvimento tecnológico. além de outras
.
.
fontes.
.
Parágrafo ·único. Para tanto deverá' ser
respeitada a Lei de Diretrizes Orçamentárias
e o Plano Plurianual das esferas envolvidas.
TÍTULO III
Das Infrações à esta Lei
e Sanções Cabíveis
Art. 16. . Constituem infração:

1...,- as aplicações de radiações ionizantes.
o acondicionamento. a coleta. o tratamento.
o transporte e a destinação final de materiais
nucleares radioativos e rejeitos radioativos.
contrariando dispositivos desta lei. de seus
regulamentos e normas correlatas:
Pena - advertência. interdição. cencelamento de concessão. licença ou autorização
e/ou multa;
II -obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades competentes no, exercício de suas funções:
Pena - advertência. interdição. can'celamento de concessão. licença ou autorização
e/ou multa;
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111 - deixar de executar. dificultar ou
opor-se à execução de medidas de radioproteção que visem à proteção do Homem e do
seu meio ambiente contra possíveis efeitos
indevidos causados pela radiação ionizante:
Pena - advertência. interdição. cancelamento de concessão. licença ou autorização
e multa.
Art. 17. A pena de multa consiste no pagamento de quantia variando entre 50 salários mínimos e 500 salários mínimos em vigencia no ato de pagamento da multa. segundo a gravidade da infração e a existência de
condições atenuantes ou agravantes. a critério da autoridade competente.
Parágrafo único. A reincidência. mesmo
que não específica. torna o infrator passível
de pagamento do dobro da multa anteriormente aplicada ou. não lhe tendo sido aplicada multa na primeira inflação. do pagamento do valor máximo previsto para multa
na primeira reincidência; e. em caso de segunda reincidência. o cancelamento de concessão. licença ou autorização para a utilização de materiais nucleares radioativos com
o fechamento' das respectivas instalações nu"
deares ou' radioativas envolvidas. Os recursos resultantes da aplicação de multas reverterão para o SNR.
TÍTULO IV
Das Disposições Gerais
e Transitórias
Art.' IR. O SNR terá prazo de 5 (cinco)
anos para assegurar a implantação e implementação de serviços públicos de, radioproteção e laboratórios de ref~rêrrcia estadual
e/ou municipais. .
§ 1" O período de implantação e implementação do SNR será acompanhado por um
comitê nacional. encarregado da mobilização
da sociedade e da viabilidade política e estratégica do mesmo. Este nomitê nacional será
mantido para acompanhar o desenvolvimentodo SNR.
§ 2"0 Comitê Nacional de Acompanhamento dá, Implantação do SNR será composto por representantes do Congresso Nacional. da Comissão Permante de Seguridade
Social e Família da Câmara dos Deputados.
do Conselho Federal de Medicina. do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Sat1de. do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. da Associação Brasileira
de Energia Nuclear. da Associação Brasileira
de Físicos'em Medicina. da Associação Brasileira de Imprensa e de entidades afins organizadas dá socidade civil.
.
Art. 19: . O setor privado e entidades sem
fins lucrativos que desenvolvam atividades
radioativas ou nucleares subordinam-se aos
princípios e diretrizes do SNR e dele participarão de forma transitória.
Art. 20. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 21. 'Revogam-se as disposições em
contrário.
Sala das Sessões. 25 de abril de 1991. Deputado Said Ferreira, PMDB - Paraná.
Deputado Delcino Tavares, PMDB - Paraná.
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PROJETO DE LEI NQ 834, DE 1991
(Do Sr. Reditário Cassol)
Define a utilização dos títulos da dívida
agrária e dá outras providências.
(Apense-se ao Projeto de Lei n" 4.795,
de 1990.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Compete à União desapropriar
imóvel rural por interesse social para fins de
reforma agrária.
Art. 2" Considera-se rural o imóvel com
área contínua, qualquer que seja sua localização, que se destine à exploração agrícola,
pecuária, extrativa vegetal, florestal ou
agroindustrial.
Art. 3\' A desapropriação por interesse
social se aplica ao imóvel que não e~,teja cumprindo sua função socia\' e se fará mediante
prévia e justa indenização.
Parágrafo único. As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro, e
a telTa nua em títulos da dívida agrária.
Art. 4" Os titulos da dívida agrária serão
eorrigido~ por índices oficiais divulgados pelo
Poder Executivo de modo a garantir-lhes a
preservação do valor real. eserão resgatáveis
no prazo mínimo de 10 (dez) e no máximo
de 20 (vinte) anos. a partir do 2" ano. em
percentual proporcional ao prazo de resgate.
Art. 5' Os títulos dó dívida agrária poderão ser utilizados, a partir do segundo ano
de sua emissão. para pagam~nto,de até 50%
(cinqüenta por cento) do valor de impostos
devidos pelo expropriado.
"
Art. 6" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
,
Art. 7" Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
Reitaremos em nosso projeto os princípios
informadores da reforma agrária, expressos
na Constituição.
' ,.
Estabelecemos prazo mínimO p'ara: o resgate, de 10 anos, como forma de se evitar negociatas já por demais conhecidas.
Quanto à utilização dos Títulos da Dívida
Agrária - TDA, entendemos dejustiça que
possam quitar até 50% do valor dos impostos
devidos pelo expropriado, quaisquer que sejam eles. Pela Constituição anterior. os TDA
eram aceitos como meio de pagamento de
até 50% do imposto territorial, eeomo pagamento do preço de terras públicas.
Excluimos de nosso projeto a possibilidade
do pagamento de terra devoluta, porquanto
o expropriado teve "decretada" a perda da
propriedade por não lhe ter dado uma destinação condizente com sua função social. Configura-se, aí, uma "exclusão-penalidade".
Em contrapartida, estendemos a aceitação
dos IDA para quitação não só de 50% do
ITR, mas de todos os impostos devidos pelo
expropriado.
Esses, os fundamentos embasadores de
nossa proposta que, esperamos, seja aprovada pelos ilustres pares.
Sala das Sessões, 25 de abril de 1991 Deputado Reditário Cassol.

PROJETO DE LEI N° 835, DE 1991
(Do SI. Reditário Cassol)
Regulamenta o artigo 186 da Constituição Federal, que dispõe sobre a função
social da propriedade rural.
(Apense-se ao Projeto de Lei n'" 11.
de 1991.)
O Congresso Nacional de,creta:
Art. 1" A função social da propriedade
é cumprida quando sua exploração atende.
simultaneamente, os seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado;
H - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;
IH - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV - exploração que favoreça o bem-estar
dos proprietários - trabalhadores.
§ 1" Considera-se racional e adequado o
aproveitamento que atinja graus de utilização
da terra e de eficiência na exploração estabelecidos pelo órgão federal competente.
§ 2' Considera-se adequada a utilização
dos recursos naturais disponíveis quando a
exploração se faz respeitando a vocação natural da terra. de modo a atender. indefinitlamente, o potencial produ\ivo da propriedade.
§ 3" Considera-se preservação do meio
ambiente a manutenção das características
próprias do meio natural e da qualidade dos
recursos ambientais, na medida adequada à
manutenção do equilíbrio ecológico da propriedade e à saúde e qualidade de vida das
comunidades vizinhas.
§ 4" A observância das disposições que
regulam as relações de trabalho implica tanto
o respeito às leis trabalhistas, como àquelas
que disciplinam o uso e a posse temporária
da terra.
§ 5' A exploração que favorece o bemestar dos proprietários e dos trabalhadores
deve prover as necessidades básicas dos qU'~
trabalham a terra, respeitar a segurança e
a dignidade do trabalho e eliminar cont1itos
ou tensões sociais.
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data
de 5ua publicação.
Art. 3\' Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
Há décadas se fala 'em função social da
propriedade, sem que da 'teoria dialética se
passasse à definição objetiva do que vem a
ser, efetivamente, essa função.
A Constituição Federal de 1988 avançou
enormemente ao definir os princípios básicos
informadores desse instituto. Todavia, remeteu à legislação ordinária a incumbência de
explicitar cada um desses princípios, definindo seu real alcance e sua perfeita abrangência.
E é este o objetivo deste projeto, onde,
sem coloração ideológica, buscamos delinear
os exatos contornos de cada um dos princípios
informadores específicados no art. 186 da
Constituição. E o fizemos com apoio nos mais
modernos conceitos técnicos que informam
a matéria.

Contamos. pois, com o apoio dos ilustres
para a aprovação de nossa proposição,
nos termos apresentada.
Sala das Sessões, 25 de abril de 1991 Deputado Reditário Cassol.
pan~s

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÔES PERMANENTES
CONSTITUIÇAO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO VII

.

Da Ordem Econômica e Financeira

.

CAPÍTULO III
Da Política Agrícola e Fundiária
e da Reforma Agrária
Art. 186. A função social é cumprida
quando a propriedade rural atende. simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estab",lecidos ",m lei, aos seguintes requisitos:
1- aproveitamento raciona! e adequado;
H -utilização' adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;
IH - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV - expIora'jão que favoreça o bem-estar
dos proprietários e dos trabalhadores.

P~(iJlJETO

DELE! N° 836, DE 1991
(Do Sr. Reditário Cassol)'

Regulmnenta

(I

art. 189 da Constitui-

ção Federal, que dispõe sobre a distri-

buição de imóveis mi:!l.1l5 IJela reforma
agrária.
(Apen:,e-se ao Projeto de Lei n'! 11,
de 1990.
O Congresso Nacional decreta:
An. 1" A distribuicão de imóveis rurais
pela reforma agrária se fará através de títulos
de domínio 01.; de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de 10 (dez) anos,
Art. 2\' O título de domínio e a concessão
de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos. independetenlente do estado civil, observada a seguinte ordem preferencial:
I - aos qUt~ trabalhem no imóvel desapropriado como posseiros, assalariados, parceiros ou arrendatários;
,
II - aos agricultores cujas propriedades
não alcancem a dimensão da propriedade familiar;
IH - aos agricultores cujas prdpriedades
sejam, comprovadamente, insufiCientes para
o sustento próprio e o de sua família;
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IV - aos tecnicamente habilitados na forma da legislação em vigor, ou que tenham
comprovada competência para a prática das
atividades agrícolas.
Parágrafo único. Na ordem de preferência
de que trata este artigo~ terão prioridade os
chefes de família numerosa, cujos membros
se proponham a exercer a atividade agrícola
na área a ser distribuída.
Art. 3' Não poderá ser beneficiário da
distribuição de terras a que se refere esta
lei, o proprietário rural, salvo nos casos dos
incisos n e In do artigo anterior, nem quem
exerca função pública, autárquica ou em órgão paraestatal ou que se ache investido de
atribuições parafiscais.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se as disposições em
contrário
Justificação
A presente proposição busca na realidade
rural brasileira sua fundamentação para regular a distribuição de terras pela reforma agrária.
Com efeito, é do conhecimento de todos
os ilustres pares que a reforma agrária tem
nos "sem terra" sua maior clientela. "Semterra" não é somente aquele contingente do
sul do País que invade propriedade em protesto à insensibilidade e à inércia do governo.
É também "sem-terra" o posseiro, o detentor
do uso temporário da terra (parceiro e arrendatário) e o empregado rural.
Outros clientes importantes da reforma
agrária são o minifundiário e o pequeno agricultor cuja propriedade, em razão de sua família numerosa, se torna insuficiente para seu
sustento e sua promoção social.
Atento, pois, a essa realidade, nosso proje, to visa regulamentar essa importante fase do
processo de reforma agrária, especificando,
finalmente, aqueles que não devem ser beneficiários da reforma.
Estando nossa proposição eni consonância
com a filosofia da reforma agrária, contamos
com o apoio dos ilustres pares para sua aprovação.
Sala das Sessões, 25 de abril cij: 1991 Deputado Reditário Casso\.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPÍTULO IH
Da Política Agrícola e Fundiária
E da Reforma Agrária

Art. 189. Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária
receberão títulos de domínio ou de concessão
de uso, inegociáveis pelo prazo de dez anos.
Parágrafo único. O título de domínio e a
concessão de uso serão conferidos ao homem
ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil, nos termos e condições
previstos em lei.

PROJETO DE LEI N' 865, DE 1991
(Do Sr. Gilvam Borges)
Dispõe sobre liberação de cruzados novos para o fim que especificá.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 55,
de 1991).
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' É autorizada liberação de cruzados novos, retidos no Banco Central do Brasil, para quitação total de dívidas ativas dos
municípios e dívidas relativas ao Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU.
Art. 2' Esta lei vigora com a publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em
contrário.
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Judiciário, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal.
§ 2' O tempo de duração requisitado não
poderá exceder a 10 (dez) minutos, para cada
requisitante, e nem poderá ser cumulativo
no caso de convocação de rede de radiodifusão para a mesma data.
Art. 2' No espaço de tempo requisitado
pelo Poder Executivo, poderão fazer pronunciamentos os Ministros de Estado, devidamente autorizados pelo Presidente da República.
Art. 3' Em nenhuma hipótese ou sob
qualquer pretexto, os espaços de tempo requisitados pelos Poderes da República poderão ser transferidos a terceiros, facultada a
rejeição da transmissão por parte das emissoras quando ocorrer esta infração.
Art. 4' Dentro de 90 (noventa) dias da
data da publicação da presente lei o Poder
Executivo baixará a necessária regulamentação para sua fiel observância, estabelecendo sanções aplicáveis nos casos de seu descumprimento.
Art. 5' Essa lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 6' Revogam-se as disposições em
contrário.

JU5tificação

Justificação

Cuida o projeto de autorizar liberação de
cruzados novos para que seus credores possam quitar, integralmente, dívidas junto aos
municípios e dívidas relativas ao IPTU.
O quadro de dificuldades econômicofinanceiras vivido pelo País impõe ônus adicional aos contribuintes que não conseguem
saldar compromissos no prazo de vencimento, os quais, nessa hipótese, são acrescidos
de correção monetária.
Com a aprovação da medida proposta, simplificar-se-á a relação débito-crédito entre o
contribuinte e o Poder Público, por meio de
compensação ou de encontro de contas.
Sala das Sessões, 25 de abril de 1991. Deputado Gilvam Borges.

Graças a uma concessão ou permissão do
Poder Público funcionam no País as emissoras de radiodifusão sonora e de sons e~ também, televisivas. Até o advento da nova Carta Magna, o poder cedente era o Executivo.
Agora, tais concessões ou autorizações dependem de apreciação do Congresso Nacional, ficando o ato de cancelamento dependente da decisão' judicial.
Veio, portanto, a atual Constituição, eliminar o ranço autoritário que existia numa área
de maior importância na formação de opinião
e na divulgação de informações à sociedade.
Mas ainda perdura uma grave distorção no
que respeita à prerrogativa de se convocar
as emissora de radiodifusão para formação
de redes integradas, iniciativa deferida exclusivamente ao Poder Executivo, regime inconciliável com as profundas mudanças políticas
ocorridas através do processo redemocratizador.
Ademais, à luz do princípio basilar do equilíbrio isonômico dos Poderes da República,
não mais se justifica a discrepante supremacia
do Executivo, avocando ele competência absoluta na iniciativa de requisição das entidades concessionárias, enquanto os demais Poderes permanecem manietados e impedidos,
não raras vezes, de levar à Nação pronunciamentos da maior importância para o País.
O Legislativo, por exemplo, tem sido alvo
de agressões de toda sorte, de inspiração antidemocrática, visando a solapar a credibilidade da instituição. Sem nenhuma forma de
defesa senão a tribuna do seu plenário, fica
a instituição em evidente desvantagem para
os revides que se façam necessários. Outrossim, a discussão de temas polêmicos também
pode ser objeto de requisição de horário gratuito e' obrigatório que a lei projetada ense-

PROJETO DE LEI N' 876, DE 1991
( Do Sr. Salatiel Carvalho)
Dispõe sobre a requisição de redes de
emissoras de radiodifusão sonora e de
imagens por parte dos Poderes da Repú.
blica.
(Apense-se ao Projeto de Lei n'
169, de 1991).
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' As emissoras de radiodifusão sonora e de imagens poderão ser requisitadas
pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judi. ciário para formação ou integração de redes,
visando à divulgação de assuntos de relevante
importância.
§ l' A requisição de que trata a presente
lei será procedida, pelo Poder Executivo, por
intermédio da Secretaria-Geral da Presidência da República; pelo Poder Legislativo,
através das Mesas da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal; e, em nome do Poder
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jará levando ao público os necessários esclarecimentos.
Também o Poder Judiciário merece a oportunidade de chegar mais próximo da sociedade quando tal intervenção for considerada
oportuna e por motivos relevantes.
Cuidamos, no projeto de lei em apreço,
de fixar uma duração de tempo máxima de
10 minutos, que em certos sistemas de comunicação social, como a televisão, chega até
a ser exagerado. Dispusemos, ainda, proibição para transferência dessa prerrogativa a
terceiros, assim se evitando eventuais abusos
que não apenas infrinjam a lei mas atentem
contra disposições constitucionais.
Sala das Sessões, 25 de abril de 1991. Salatiel Carvalho, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI N' 879, DE 1991
(Do Sr. Laprovita Vieira)
Isenta do Imposto de Renda proventos
de aposentadoria (art. 153, parágrafo 2',
inciso 11, da Constituição Federal).
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 236,
de 1991.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' A parte dos proventos de aposentadoria dos trabalhadores e funcionários em
geral, civis e militares e da pensão aos seus
dependentes com 65 ou mais anos de idade
que não possuam outra fonte de renda, até
o limite da remuneração atribuída ao mais
alto cargo de carreira, é isenta do Imposto
de Renda.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
A Constituição de 88 prescreveu, em favor
. dos aposentados e pensionistas em geral:
"Art. 153.
IH - renda e proventos de qualquer
natureza;
§ 2"
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PROJETO DE LEI N' 882, DE 1991
(Do Sr. Freire Júnior)
Define as propriedades pequenas e médias, nos termos do art. 185, inciso I,
da Constituiçãl! Federal.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 11,
de 1991.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Não podem ser desapropriadas,
para fins de reforma agrária, a pequena e
a média propriedades, quando seu proprietário não seja titular de outra, considerando-se:
I - pequena propriedade:
a) a de menos de dez hectares no Sul e
no Sudeste do País;
b) a de menos de menos de vinte hectares,
nas demais regiões;
H - média propriedade:
a) aquelas até trinta hectares no Sudeste
do País;
b) as de menos de cinqüenta hectares, nas
demais regiões.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Justificação
O art. 185 da Constl'ição isenta as pequenas e médias pror .~d
de incidência da
reforma agrária, na. c,.
:inindo, nem pelo
valor, nem pela extensão.
Ao defini-las, neste projeto, preferimos o
critério da área, por ser o mais objetivo e
evitar os males do casuísmo.
Temos em conta apenas uma consideração
qualitativa: a de que o Sul e o Sudeste, pelo
maior desenvolvimento econômico e predominância dos minifúndios produtivos, permite maiores rendimentos econômicos em menor espaço, o que não ocorre no semi-árido,
no Planalto Central e na Amazônia.
Sala das Sessões, 25 de abril de 1991. Deputado Freire Júnior.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

III;

Impõe-se, portanto, a imediata regulamentação desse dispositivo constitucional, para
que desde logo beneficie os aposentados e
pensionistas.
Sala das Sessões, em 23 de abril de 1991.
- Deputado Laprovita Vieira.

PROJETO DE LEI N' 883, DE 1991
(Do Sr. Freire Júnior)
Define o tratamento especial a ser dado
à propriedade produtiva, regulamentando o inciso 11 e parágrafo único do art.
185 da Constituição Federal.
(Apense-se ao Projeto de Lei n" 11,
de 1991.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Para o efeito de tratamento especial pelo Estado, considera-se propriedade
produtiva aquela cuja produção por hectare
seja pelo menos igual à média de produtividade da respectiva região, garantindo a manutenção dos seus proprietários e empregados e fornecendo-lhes habitação higiênica.
com espaço suficiente para os moradores.
§ I" Quando a propriedade rural produzir pelo menos vinte por cento acima das necessidades alimentares dos seus ocupantes.
fornecendo gêneros alimentícios ou quaisquer outros insumos ao mercado, terá um
abatimento de cinqüenta por cento do Imposto Territorial Rural.
§ 2" São requisitos para que a propriedade rural receba tratamento especial do poder público:
a) que atenda às condições do caput;
b) que ofereça salário legal e condições de
moradia e sobrevivência a quantos nela habitam;
c) que não importe o seu uso em qualquer
tipo de prejuízo ambiental.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

O imposto previsto no inciso

II - Não incidirá nos termOs e limites
fixados em lei sobre rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, pagos pela previdência social da União, dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios, a pessoa com idade superior a
65 anos, cuja renda total seja constituída, exclusivamente de rendimentos do
trabalho ...

Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social.

TÍTULOVH
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPÍTULO III
Da Política Agrícola e Fundiária
e da Reforma Agrária

Nem o art. 185 da Constituição é auto-aplicável, carecendo alguns dos seus incisos
de regulamentação, para que o preceito adquira eficácia.
É o que ocorre com o item, que deixa por
definir o que receba tratamento especial do
poder público.
Esta a lacuna que procuramos preencher.
Sala das Sessões, 25 de janeiro de 1991.
- Deputado Freire Júnior.
LEGlSLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

...·Xrt.'·185.··· 'sã~' i~~~~'~~'tÍ~~i~' 'd~' d~~~;;;~'priação para fins de reforma agrária:
I - a pequena e média propriedade rural,
assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra.
H - a propriedade produtiva.

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

.

.

CAPITULO III
Da política agrícola e fundiária e da Reforma
Agrária.

I - a pequena e média propriedade rural,
assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra;

..........................................................
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PROJETO DE ·LEI N° 885, DE 1991

Nord~.te - 'SUDEN~ e I;i'; outras

II - a propriedade produtiva.
Parágrafo .único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social.

Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária:

TÍTULO VIl
Da Ordem Econômica e Financeira

(As
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ASSESSORAMENTO
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o CONGRESSO NACIONAL decreto:
LEI N9 3.69l - de 15 de dezembro de 1959

Art. 1'" .. Os vencimentos e demais retribuiçáes dos servidores da
Superintt'odcncia do Desenvol\'imento <.lo Nordc!:>te· SUDr:NE. Autarquia Fcdcr:ll criada pela
lei nO 3.692; de 19 de dezembro de 11)59, vinculada à Secremna do De!\l:nyolvimento RegIonal
da Presidéncia da Repúbtic:.t, sào flXadpli nas Tabelas dos anexos a esta Lcl.

Institui a. Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
e dá outras providências.

Partgrafo ÚOlCO. U ocupante de cargo tie Dirt:t;i.iu ou d~ AsscSSQrnm::~to'
Superior. quando servidor publico, poderá optar pelo vencimento do seu cargo efeuvo.
aerescido de representaçao. na proporçào de 55% (cinquenta e cinco por cento) do valor do
cargo comissionado correspondente.

.'
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Art. 20 .. Os 'vencimentos de que trata o anigo anterior !!lerão reajustados nas
mesmas ~poca~ e condi,õc:s dos reajustes concedidos aos servidores públicos.

txCELENTfSSIMOS SEl'HORES MEMBROS DO CONG~ES~O NAC'IONAL:

Art. 311 .. O di.sposto nesta Lei aplica-se aos proventos de aposentadoria ou de
diSporJbilidade e às pensóes decorrentes do falcamento de servidores.

Nos termos do ,3'rtigo 61 da Constituição Federai~ renho a honra de '.iiJDmeler
A eJcY"dd::J. deliberação do Congresso Nacional. acompanhado de Exposição de Motivo!: d~\.
S!nhor Secrelário do D-estnvolvimento Regional da Presjd~ncia da RepúbliC"J.., piOjelo de
lei que Aprova:l Tabela de Rcmuner::J.Çio dos senidorcs da Superimcnciêr.e:a oc
Desenvolvimenlo do Nordeste· SUDENE, c dá ounas providcnci3S .•

.
Art. 40 .. A despesa dctotrente da execução do disposto nesta Lei ocorrerá à
conta dos recursos consignados no orçam~n.to da SUDENE.
Art. 50 .. Os efeitos fin:lOceiros decorrentes desta Lei vigorarólo a partir de 1°

Brasnin. em

de março de 1991.

03 de maiOtJe 1991.

Art. 6°· Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ArL 70 .. Revogam~se as disposições em contrário.

Brusllia,

f~..t.c~<:> cl.t.

ART. 1~ da LEfN~
ANEXO I
TABELA DE VENCIMENTOS APLICÁVEIS AOS
SERVIDORES DA SUPERINTENDENCIA DO
DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE· SUDENE

•GRUPO OCUPACIONAL
"ATEGORIAS FUNC;lpNAIS!..CLASSES REFERÊN.
CIAS

N/vEL
+::SU::P..:E:::R::'O::.R:..

+-

I-

A

• B
C

.~

F

1-

"

G

H
I.

00,842.73

116,2Q3,36

83.268,05

220.063.10

119.782,10

85.7136.12

~:~':~

~~~:~~':

27ft93".47
'''2.326.09
2n,204,11
150,865.62
311.163.S2
159.917,51
329.833.33
169.512,G1
!l!9!J!82~,3!.i3!!!8l__..Jf!!79!U.6437 8
370.351.03
195.854.00
381.461,61
207.606,22
392.905,49
.220.000.96

-!-_:lJ_-l_i!:..
L
M

N

o
p

04004.692,71
""15.e3~.54

::~a::~

95.538,73
98."04,83
101,3S6,C9
104.397.75.
107529 64
112.905,15
116.293,28
119182,08

-1

57.BS4.n
59.621.34
51."09,96

41.446."8
42,689.73
43,970,63

68.407,35
70.459.57
72.573.33
74.750.59
76993 07

"8.980,B7
50.450.25
51.963.77
53.522.72
!6.128,35
51.88",75

::~~:::

'&0.842.73
83,261,97
85.16&.02

233,~,"J'"

123.:175,51

e!!.322.~9

247.262.29

127.016.84

90 0$9.20

cU'.

d<!.-c.~c....·"-,

J

d "'"

...0p..... ~--> .. ~

...

~

'"""-

Excelentísslmo Sennor Presidente da República.

1

112.906.15

I.

~('"<-._:::,

/"-t.c..,,-r.

~!lJ1!ÇOJl-.1!'1M!~l§!RAT1VmLNlVEL
AGENTE DE
AG. SERVo IAUX'UAR DE
MÉDIO__ SMV. AD~Q!;B!,IS SER. GERAIS

195,855,37
207.606.71

1V\,ot.'-'\J-.... , nC?

0.22 d..L
2.
.'
"lCl/, d-o
~/1-"" 5.t'<:"-'U~
~e-- .~~"'--z.?<1-'"\~<.<-+..-:..,. _,e.,~ .-...-e ~ c-...
d--'-

::~~.~~

59.~1,3:?

151.409.96
&'3.2'52.'29
65.1049.85

Temos a honra de submeter. ir: elevada· apreciaçi'io . de
Vossa E:x:celêncla, o anexo projeto de l~i que aprova ti implantação
da tabela de pessoal da Superintendéncia do Desenvolvimento da
Nordeste· - SUOENE, organizada com fundamento na Lei n2 7.368, de
2) de outubro de 1985 c revista e aprovô!llda através da E.M. níl
037/90, publlcaqa no Dl'rl0 Ofiel.1 da União de l' de l1arço de
1990.

.

A
êondiç50, de
lutarquIa
especial
da
SuperlntendAnch concretizada a partir dn publlcaçlo dI' 11""
tabel .. própria de pes,o.l aut.orlzada pt"la lt:l nQ 7.'88/85,
resultou .dA necessldl!lde daquela AutarQull1 dlsperr de um qU8drl)' de
Iltrvldore'5 com elev3óo nlvol de qual1flctiç;:io c e:.peclal1zlIç30
prof{sslonrJ1, capaz de I!)'.ecutar os lnúll'lero~ projetos e atIvidades
sob sua :csponsiollidadc tais como OI cClordenaçao· 005 diversos
ptogr....s especiais iflstltuidos elft sua
área
de
atuação,
êspecilll1entc a- admlnlstraçio do Fundo de Investimentos do
Nord•• e. (f INOR).

Por sua -..,ez, o Oeereto nO 92.167, de 17 de dezembro
da "8~t que aprovou os níveis de remuneração da t~bel;,
estabeleceu, eR'l seu Irtlf)o 2 G, que os reajustes I s-l!r~1f apl1c~dos

6668 Sábado, 18

• lIesm8, seria IguaIs e nas rnes~as épocas e condlç:ões àQueles
concedidos .os demais se'rvldorf!s publico!; o Que assegurava ~
:~;~r~~~=l$~O ~:n~~~n~~o7.g~8/~~.regime retributivQ especial, bl
Entretanto li p.rtir da edição do O~creto-lp.l nQ
2.)65, d~ 27 de olJtubro de 1987, Que concedeu para oS ~ervldores
cs; Administração Direta e AutárQuica federal, amparados pela lei
.0

5.64$/70,

umA

grõtlficnçào

de

10lA;

(setent<'l

por

cent;,)

lncldt"nte sob:c o vencImento bá~lco. par~ os grupos ~iS e ~~M,
cl~vand? ,iJ5!al'l, o .último em 55" (clnQúcnta e clncCI por cento),
dito cr.tcrio (J~ reilJuste sofreu a primeira restrição.

Fa~ editadO, então, o Oecreto-lei n~ 2.374,
de '9
de rlOltemi.1ro de 1967, concedendo também aos servidor!'!s da SllDENE
uma IJrat1t icação: ~! 1)cnte. i.l part 1 r Oe outulJro oe \CJB9. porern d~
,pt"nas ~J~ (tun .. & e tres por cento). com uma redução oortanto.
em relação a gratlrJcaçáo geral de }7% (trinta e !:ete por cento).
causando uma detasaç~m salarial Que agravou-se mais ainda, com a
edlçlIo da l-tedida Proviséria n2 106, de 14 de novemDro de 1989
convertida na lei n2 7.923, de 12 de dezembro de 1~89.
I

Diante do exposto,
submetemos
o
assunto
b
con~51deraçãç de Vo~sa Excelência, acor.1panhado do incluso projeto
de lei Que tem por flnal!.dadp. aprovar as tabelils salariais da
SUDENE. recompondo com base na realidade do mercado de trabalho
QS ní\te!s de ~illário e gratificação da~ servi!:lotes da AutarquIa'
c.,nsolnte sugestõc,; de outros 6rgãos federais, com efclto~
financeiros a partir dI! 12 de lllarl;D de 1991, cujo~ valores
p.,sarIO • ser COfflÇllão5 na .lIesma época e no ,"CSfIIO percentual de
reajustes dos servidores civis da' Uoll0.

'l.lheao.s do ensejo para 'renovar. Vossa
n05$OS protostos do .. ois profundo resPolt0"ga _ ~

I)

ElCcelAncl.

GBE~O Bf::I5~A

o Oes.envolvlmcnto Regional
csldêncla da República

de 1991.

Excclentf"lrno Senhor Primeiro SecretArio:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a Mcnsngem com a
qual o l!xcclcnussimo Senhor Presidente ua R~i'Úb'\ca !oubmete i\ ctc~ü.da. c.pred::'<;âQ do
Congresso Nncional projeto de lei que -Dispõe subre os vencimentos, salários c demais
retribuiçOes dos servidores da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste •

SUDENE e dá oulras providências·.
Aproveito'. oponunidade p:ara renovar a Vossa Exce1l!ncia protestos
de elevada estima 'C consideração.

~á.d'--

MARCia DE OIlVEIRA DIAS

I

Secretário~Gcrallnterino

da
Presidénda da RepúbJica

A Sua Excclêncin o Senhor
DepUlttllo INOCENClO OLIVEIRA
DO. Primeiro Sccrctaflo da Cfimara dos DepUlados
IIRt\SII,IA·I!F.

PROJETO DE LEI N° 886, DE 1991
(Do Poder Executivo).
MENSAGEM N° 204/91

Dispõe sobJ;"e ~ limitacão d~ i!amcao do Imposto sobre
Produtos Indus"trializados - IPI e dá out'ras prQ..-iuê!!.
cias.
COMISSOES DE CONSTITUICÃO E JUSTICA E DE Rl:DACÃO

(ADM);. DE' ECONOMIA,IlWOSTRIA E COMl':RCIO; E DE FiNAN-

ÇAS

Anexo ao Projeto de Lei que prooede â reduçio de despesas
menciona e dã outras providênoias.

r.

TRIBU:rACÃO)

o CONC!\ESSO NAClONAL de",ela:

7309.00.0100
7611.00.0100
"02.11.0000
8.02.12.0000
84.02.19.0000

8402.20.0100
"02.20.0200
8403.10.0000
"0•• 10.0100
8.0•• 10.0200
8.04.20.0000
".05.10.0100
8405.10.9900
8.06.19.0000
8UO .11. 0000
8410.12.0000
1410.13.0000
8410.90.0100
H41~.11.9900

8411.12.9900
8411.21. '900
8411.22.9900
8411.82.9900
0412.10.0000
1412.21.9900
8412.29.0000
8412.31.0000
1412:39.0000
8412.80.0200
8413.50.0000
8413.60.0100
8413.60.9900
8413.70.0000
8413.81.0000
8413.82.0000
84H.Io.0000
'423.82.0100
1.23.82.0200'
8423.82.9900
8423.89.0100
8423.89.0200
8423.89.9900
8"·24.30.0100
8424 ... 30.9900

8.24.81.0101
84'2•• 81.0102
84H.B1.0103
842•• 81.0199
Jl424
9900
1425.11.0100

:81.

8425 .. 20 .. 9900
8425 .. 31.0100

8.25.31.0200
8"2S,~9.0199

8425.39.0200
8425 •• 2.0200
8425 •• 2.0300
8425 •• 2.9900
8426.11.0000
8426.12.0100
8426.12.9900
8426.19.0000
8426.20.0000
8426.30.0000
8426.41.0100
8426.41.9900
8426 •• 9.0000
8426.91.0000
8426.99.0100
8.427.10.0100
8427.10.9908
8427.20.8100
8427.20.9900
8427.90.0100
8.27.90.9900
8428.10.0000
8428.20.0000
8420.3~.0100

Art.. 10 • Em cumprimento da Lei de Dirctrize, Orçamc:ntá~as. a isentãO'.do
Imposto sobre Prooutos indU5tr1alizados ~ lPI para equipamentos. máqumas. aparelhos e

8428.31.0200
1428.31.0300
8428.31.0400
8428.31.0500
8428.31.0600
I42B. 31. 9900
8428.39.0100
8428.39.0200

60.000.000.000,00 (.... cnu bilhões de cruzeIros),

8428.39.0300
1428 .. 39.0"00

Art. 1P • A redução relativa 1 renúncia fiscal de que tr3.ta o artigo anterior,
JIIJ despesa, r... das oa Lei n. 8.175, de 31 de janeiro do 1'I'l1. correrá á conta da Re""rva de
Contiogfocia, Código Orçamentirio 90000 99.9'i9.'1<)99.9'199.0001.

8428.3'.9900
8428.50.0000
8U8.90.0000
1.29.11.0000
8429.19.0000
8.29.20.0000
8429.30.0000
8429.40.0100

w'tnJmentos no'..os, inclusive os de automa~ão industrial e de procC'~ssamento de dados.
impona~os ou de fabricação nacional. bem como respectivos acessónos, sobressalentes e
• de
de 1991. fica limitada a Cr$
ferramentas, instituída pelo art. la da 1.ei ~u

Alt. 3· . A isenção do Imposlo sobre Produlos Induslri.a1izados • IPI de que
trata o In. l0 abrangerá 0$ bens cons'anles da relação em anexo a ~ta LeL

An.

4. - Esta Lei eolra em vigor oa data de sua publicaçiD.

que

Lista de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentol nOvos
inclusive. os de.. automa'Cão lnd~str1al e de processamento de
d~
.doa, ~mportados ou de fabricacao nacional; bem como respectivos
acessorios, sobressalentes e ferramentas isentos do Imposto
so
bre Produtos IndustrializadoJ; - IPI, Conforme li. Norma Brasl1e1rã
de Nomenclatura~

1413 .. 40.0000

Em 03 de maIo

(As

Br..m..

14.11.81.9900

• ALIsa.

Aviso n'312

Maio de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao 1)

841••80.0101
8414.80.0199
84U.80.0201
84U.80.0202
84U.80.0203
84U.80.0299
8414.80.0301
B4U.80;0399
8414.80.0401
84U.80.0402
IU•• 80.0403
8U•• 80.0404
84U.80.04Q5
8U•• 80.0499
04U.80.0S00
841•• 80.0600
8416.10.0000
8416.20.0100
8416.20.0200
8416.20.9900
8416.30.0100
8416.30.0200
8416.30 .. 0:300

84U.30.9900
8417.10.0101
8417.10.0199
8417.10.0200
8417.10.0JOO
8417.10.0400
8417.10.0500
8417.10.9900
8417.20.0000
8417.80.9900
8419.11.9900
8419.31.0000
8419.32.0000
8419.39.0000
8U9 ••0.0000

(1\

1419.50.9901
8419.50.9999
U19.60.0000
8419.81.0200
8419.81'.0300
8419.89.0299
8419.89.0300
8419.89.0400
U19.89.9900
8420.10.0100
8420.10.0200
8U1.11.0000
8421.19.0200
8421.19.0300
8421.1'.0400
1421.1'.9900
8421.21.0100
8421.21.9900
8421.22.0100
8421.22.9900
8421.29.0200
8421 .. 39.0100 (21

8421.39.9900
8422.20 .. 0DOO

0422.30.0100
8422.30.0200
8422.30.0300
8422.30.9900
8422.40.0100
8422.40.0200
8422 ••0.9900
8423.20.0000
8423.30.0100
8423.30.0200
5423.30.9900
8423.81.0100
8423.81.0200
8423.81,MOO

8430.61.0000
8430.62.0100
8-'30.62.0200
8430.62.0300

844"3.11.0000
IH3.12.9900
8443.19.0000

8430.69.0100
8430.69.0200
8430.69.0300"
"UO.69.0400
IHO.69.0500
8430.69.0500
8430.69.9900
8.32.10.0100

8H3.2'.0000
84.3.30.0000
8"3.40.0000
8H3.50.0100
8"3.50.0200
8.43.50.9900
844).60.0100
8H3.60.0200

843ü.62 .. 9,)00

8432 .. 10.0200
8432 .. 10.0300
8432.10.9900
8(32 .. 21.0000

8432.29.0100
8432.'9.0200
8432.29.0300
9432.29.9900
8432.30 .. 0000
."32.40 .. 0000
8432 .. 80 .. 0100

8432.80.,11200
i43i.00.9900
8433.20.0000
8433.30.0000
8433.40.0000
8.33.51.0000
8433.52.0000
8433.53 .. 0000

8433.59.0100
8433.59.9900
8433.60.0100
8433.60.0200
8433.60.9900
843•• 10.0000
1434.20.0100
843•• 20.0201
8434.20.0299
843•• 20.9900
8435.10.0000
8436.10.0000
8436.21.0000
8436.29.0000
84~6. 80.0000

8437.10.0000
8437.80.0100
8437.80.0200
8437.10.9900
8430.10.0000
8438.20.01uo
8430.20.0201
8438.20.0299
8438.30.0100
8438.30.0200
8438.30.9900
8431.50,0000
8438.60.0uoo

8443.:n.oOOC

84.013 .. 60 .. 0300
84<13.6D.9900

8H•• 00.0100
84~" .. úO.0201

8"4.00.0299
8445.11.0000
8H5.12.0000
8.45.13.0000
8445.19.0100
8H5.19.0201
8445.19.0202
8H5.19.0203
BH5.19.020.
8••5.19.0205
8H5.19.0206
8H5'19.0207
8.45.19.0208
8,(45.19.0299
OH5.20.0100
8H5.20.0200
8H5.20.0JOO
8H5.20.0400
8H5.20.050.0
OH5.20.0600
8H5.20.9900
8445.30.0100
8H5.30.0200
8H5.30.990"0
8445.40.0101
8445 .. 40.0199

84.5.40.0200
8H5 •• 0.0301
84.5 ••0.0399
8445 .... 0.0400
8445 .. "'0. 9900
0445 .. 90 .. 0100·

8H5.9tk6200
8445.90.0300
8445.90.0400"
8H5. 90.0500 .
8445.90.9900
8446.10.0],00
8H6.10.990Ó
OH6.21.0100
8446.21.'900
8,(46 .. 29 .. 01.00

84U.29.9900
8446.30.0100

Maio

de 1991

'429.40.0200
'~29.40.'900

1429.51.0100
1429.51.0200
1429.51.9900
1429.52.0000
1429.59.000p
8430.10.0000
8430.31.0100
1430.31.9900
1430.39.0100
8~30.39.9900

8430.41.0100
1430.41.0200
1430.41.0300
1430.41.0~00

8430.41.9900
8~30.~9.0100

8430.49.0200
1430.49.0300
1"30.49.0400
'430.~9.9900

8430.50.0100
8430.50.0200
1410.50.9900

DIÁRIO no CONGRESSO NACIONAL (Seção I)
143k.10.OI00
1438.80.9900
0439.10.0100
8439.10.0200
8439.10.0300
8439.10.9900
8439.20.0100
8439.20.9900
8439.30.0100
8439.30.0200
0439.30.0300
8439.30.9900
8440.10.0100
8440.10.9900
8441.10.0000
8441.20.0000
8441.30.0100
8441.30.9900
8441.40.0000

:::t:B8:=
8441 .. 00.9900
1442.10.0000
8442.20.0100
8442.20.9900
8~42.30.0000

1446.30.9'02
1446.30."03
8446.30.9904
8446.30.9999

84~9.29.9999

'44~.OO.qIJOO

84!i'J .. ll.0000
84S9. )'~L.Ot:UO
84')9.",0.0000
84SIJ.Sl.0100
84~q. 51 .. 0'00
84S9 .. S1 .. 0JOO

8450.11.9900
'4~O.12.. 9cl(JO
leSO.l'.9900
1450.'0.0000
1451.10.0000
1451.21.9900
1"51.29.0000
114S1.30.0000
1451.~0.0100

1451.40.0200
.,!a.4D.9YOO
f.4S1.S0.0000
845·1.HO.OI00
1451.80.0200 .
8451.80.0300

..

a.~l.aO ~"'oo
U~1.80.o.500

1451.00.9999
&452.21.0100

8452.21.0200

::~~:~~,:m~,
1452.29.0200
14!i2 .29. 9900
0-453.'10 .. 0100
B4:J3.1C .. 020Q

141)3.10.0300
8(5]'.10.9900
8453·.20.0009
845'3.80.0000
8454'.10.0000'
1454.30.0100
8(54.30.0200
1454.30.1)900
8455.10 .0000
8455.21.0tQO
I4S5;21.020G
8455.21.9900
8(5S.22.0100
845!i~2·2.0200

8455.:22.9900
0~56:fo.oioo
U5C.I0.0200
,0456.10.9900
845C·.20.0100
8456.20.0200
8456.20.9900 .
0456.'30.0100
8(5~.]0.0200

8456.30.9900
8456.90.0101
8456.§0.0199
845-6.90.0200
8456.90.9900
0~S7.10.0000

'845?~2b.oooO
8(57.30.0000
0~50:Ü .0101
e458~lt ..0199
8451\.11.0200
8450:li.9.900
8458.19.0101
8450.19.0199
8450.19.0200
8~50.19.9900

8450;91.0100
8458.91'.0201
8450.91.0~99

1450.91.0301
8458.91.0399
845.!!..Ji.!,.-o(00
1458.91.9.900
8458.99.0100
8458.99.0201

:m:~~:m~

8458.99.• 0400
8458.99.0501
1458.99.0599
'458~99:0COO
8450;'9:9900'
8459.1.0.0100
8459.10.0201

B.(~q.5l".0400

84!",9 .. 'H .. 9IjCO
84')9.5').010U
U459.59·.. 0200
84~9.'iq~9')OO

8454.(:.1'.u100
84.'iq.61.0~WO

8459.61.0300
8459.'1.0-t00
1:1459.61.')900
8459.(,9.0100
845lJ.69 .. 0200
8459.69 .. 0JCO
04509 .. (;9 ..·0,roo
O"S9.69'.9C)QO
0"59.10.uOOO
8460.11.0100
0460.J.l.-.0~00

0460.11.0300
8460 .. 11:.0400
8460 ... 11.9900
8460 .. 1').0100
8460 .. 19.0200
8460.19.0300
84'0.19 .. 0400

0~60.19.99bo

8460 .. 21 .. 0000
8"'60.29.0000
04CO.31.0000
8460.39 ... 0000
0'(GO.40~OOOO .

0460.90.0100.
0460.90.0200
04CO.SO.9900
0461.10.0100
84G1.10 •.0200
0461.10.9900
04Cl.20.0100
9"61..20.0200
8~61.3o..0100

8461.30.0200
0461.]0.9700
8461.40.0100
0461.40.9901
8461.40.9902
8461."0.9999
84H.50.0101
8461.50;'0102
0~61.50.0103

0461.50 • .8199
0461.50.0200'
Q461.90.0100
0461. SO~ 0100
0"61.90.• 9900.
0462.10.0000
8462 .. 21. 0000
9462.29.0000
0462.31.0101
8462.31.• 0199
0462.31.9900
0~62.]9.0JOl

9462.39.0199
0462.]9.9900
8462.41.0000
0462.49.0000
8~62.91.0100

8462.91.0::!OO
0462.91.9900
"(62.99.0100
0~62.99. 0200
0462.99.0]00
B462.99.~SOO

0463 • .>Jl-Ql00
8463.10.0200
8463.10.9900
d~6].20.0000
8463.30.0000

0463.90.0100
8(á3.90.9900
... C..... 10.0100
B4C4.10.02UO
84G(.10.9900

1459.10.0202
8459.10.0299
1459.10.0301
8459.10.0302
8459.10.0]03
8459.10.030<1
8459.10.0399
8459 .. 10 ... 0<100
8459.10.9900
8459.21.0100
845')..21.9901
8459.21.9902
8459.21.9903
8459.21.9999

8447.11.0~00

8447.12.0000
8447.20 .. 0102
8447.20.0103
8447.20.01.04
8447.20.01D5
8~47 .20.0199
8447.20.0200
1447.90.0100
0447.90.0200
8447.90.9900
8440.11.0100
8448.11.0200
0440.11.9900
0440.19.0201
0440.19.0202
1440.19.0203
84(8.19 .. 0299
1440.19.'900
1449.00.0100
8449.00.0200

Anexo .0 i'rojeto dI! Lei que procede a reduçÃo de despel.1
_nciona e dá outra. provld~nC'ias
1449.00.0300
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846~.20.0100

80164.20.0200
0"64.20.9900
94G4.90.0100
9464.90.0200
"~6(.90.9qOC

8465.10.0100
84GS .. I0.9'900

8465.91. Dion
0465.'L 0100
8465.91.0300_
9465.91.9900

1~59.29.0100

8459.29.9901
1459.29.9(102
8459.29.99"03

~(65.92.0101

04t5.92.0102

0·4"1'.09.0500
•• 7Q.8'J.'900
8481.10"0200
';401.10.9900
8(01.20.9901
8.81.20.9(J02
8"01 .. '0.9901
8481.20.9999
9~B1.40.. 0100

851~.J9.0000

0401.~0.0200
0~01.80.0102

0(01.00.0399
8(81.00.0401
0431.00.0402
8491.90.0 ~99
g'Un.80 .. 9901
8.(01.00.9902

8465.9.G.Olno
8of6S.1J6.CJIJOO

05111.32.02~9

05001.33.0100
8!Jtll.33.0299
8501.34.0100
8~01.34.0299

8501 .... 0.0100
0';01.40.9900
0501.51.0100
050r.51.0201
8501.51 .. 0299
8501.51 .. 9900
0.501.52.0100
8501.52.0201
8501.52.0299
8501 .. 52.:).900
8501.5].0100
0501.53,.0201
0501.53.0299
9501.53.9900
S502.40.0100
.8502.40.9900
850".10.0000

B~71.92.0200

850~.21.0000

0471.92.0]02
8471.92.0]0]
8.(71.92.;0399
&471 .. 92.0401
0471.92.0600
6471.92 .. 0499. (6)1
0471.9].0100
0471.92.9900 (71:

850.(.22 .. 0000
afo04 .23 .0000
850~.32.0100

8504 .. 32.9900
6504 .. 33. 0000
8504.34.0000

0471.93.'90Q

850~.40.9902

0~71.99.0l(1l.

S504.40.9903
8504.40.9999
8505.90.0100
8514.10.0100
851«.10.0200
0514.20.0100
65lJ: .. 20.D290
8514.20.0300
0514.30.0100

B~71.99.0600

0(71.99.0700
0471.99.0000
0~71.99.0'.01

0471.99.0902

8~14.30.0200

0~71.99.090]

8514.30.0300
851(.30.0(00

8471.99.0999 (OI
0471.99.1000
8471.99.1100
8471.99.1200
8471.99.1300
8(71.99;9900
0474.10.0101.
947(.10.CI9~

8474.10.9900
8474.20.0100
0474.20.0200
8474.20.0300
047(.20.0400

9027 .. 110 .. 0100

9021.00.0:'00
90:17.00.0100
902';.00.0-100
9027.3U.O'.:o1l1.>
IJOJlJ.1D.OOfJO
90:lR.20.01 u O
902tl. ;00 .. O":"Otl
9029.10.0101
9028 .. 30.9<\01.
90]11.30.9902
902U .. JO.(I'.,lOJ

9029 .. 30.99')')
IJO:J0.I0.01üíl
9030.10.9900
90]0.10.0100
9D3D.20.0:WD
9030.] 1.00,00
9030.39.0100
qOJ(J • .I?'.O:lf.tO

9030.31).1))00
9030.)9.99110
90.l0.-Hl .. '~OOO,
90JO .1.11. 0000

9010.fJfJ.OIOO
·9010.B'l.02GO
90JO.ae...OJOO
90)0. 8q. 0400
9030. BQ. ')900
90)] .10 .. 'J900
9031.20. D1GO
9031.20.9'!oO
9D31. ao. 0100
90)1.80.0200
90:n .. BO.O.:JOO
. 90)1.80.0400
9031.80~OSQl

9024.10.0200
9024.10.9900
9024 .. 90.0100
9'O~4.90.. 0200
9024.90.9901
9024.80.9999
9025.19.0200
9025 .. 80. 0100
9025.00.0300'
9025.80.0500
9025.00.0600
9025.00.0"/00
9026.10.0100
9027.10.0000
9027 .. 20.0101
9027.20.0102
9027;20.01!J9
9027.20.0200
9027.30 .. 0100
9027.30.0200
9027.30.0300

8504.40.9901

0(71.99.0199
8471.99.'0200
8471.99.0300
8471.99.0400
8471.99.0500

9027.S0.04.00
9027.~o~0... oo
I}027."lO.üf.,OO
9027. (;0. 07(1Q
9027.'IO.OUOO
9027.50.'PJOO

~024.10.0100

050~.40.0100
8~0~.(0.0299

8~71.9].0200

9027 .. ~(}.OJOO

C5"3.30.0~oO

B481.Pfl.~Q09

84(,5.99.0106
8(65.99.0200
94GS.99.01l11
8465.99.0399
8~65. '9.0400
0465.99.0'00
0465.99.9600
0465.99.9900
84G8 .. 10 ~ODOO
8469.20 .. 0101
S"-;S.20.01c,,9
8468.20.0201
84G8 .. 2(l.0299
8468.00 .. 01::10
8.(68 .. 80 ... 9900
8411.10 .. 0000
8(71.20.0000
0471.91.0100 (3)
0471.91~%<I i(1
0471.92.0101
"471.91.0199 (5)

9027.~O.Olon

9D27.'jO.O:loo

0701.10.0100
0701.10.'9900
87!J1.20.0100
0701.20.9900
8701.90.0100
8101.90.0200
0701.90.0]00
8701.90.0400
8701.90.9900
8704.10 ... 0000
8705.10.0000
8705.20 .. 0000
8709.11.0100
8709.19.0100
8716.20.0000
9011.10 ... 0000
9011.20.0100
9011.20.99ao
9011.00.0100
9011.80.0200 '
9011.00.9900
9012.10.000f.t.
'9015.20.0lÍlO
9015.20.9900
9016.00.0100
9017.20.0200
9017.30.0100
9017.30.0200
'017.]0.0300
-9022.19.0100
9022.19.0200
902' .19.0]00
9022 .. 19.9900

8491. ao. 9910
3501.31.0201
0501.31.0299
8!jDl.32 .. 0100

U<r.5.%.?~00

9027.10 .. 0400
9027.10.0'.00
9027 • .1t1.0',OO
9027.10.0700
9027.30.')1)0(1
9021.40.0000

a51S.S0.UIOO
0515.80. ')')00
~517 ... 30.(I101
8517.JO.02 IJ'J
8517.40.0000
a~.. 30.10.01nO
9S)C.IO.fJ900
9537.10.0100
8537.20.0100
IiS37.20.9ljQO
8"i43.20.0\OO
8543.20.9900

8481.80.0301

1465.'2.0199
!465.n.0200
846S.92.0300
046S. 91. o~oo
8465.92.9900
84'5",93.0100
0465.9].9700
94&5.94..0100
8465.94 .. 9900
n4f.. ~ ... 95.0100

~479.0'.0200

8515.21.0100
BS1'i.21.I}QOo
8515.2'1.0000
eSI5.11.0000

8~01.10.0100

• que

2<77.10.9900
9471.20.0000
a471.J.b:-Ocoo
8477.40.0000
0477.51.0000
8477.59.0100
8477.59.9900
84.77.00.0000
9"'9.20 .. 0100
8.79 .. 20.0200
9479 .. 20 .. 9900
8<179.30.0000
8479.40.0000
8H9.01.0000
0479.02.0200
0479.89.0102
8479.89.010]
8 .. 79.99 .. 0199

OSl~.30.0500

8514.30.9QOO
8514 .... 0.0000
8515.19.0000

9031.&O.070(l
90:n.9U .. OGOO
90'\1. BO. O'J{\O
9031.nn.1000
9031 .. BO.li'oo
9031. ào .1200

9031.00.1400
9031.0D .. 999lJ
9032.10.0100
9032.10.0200
9032. B9, 0101
9032.09.0102
9032 .. 99.0201
9032.89.0202
9032. fl9. 0203
30]2.09.0204
9032.09.0205
9032 .. 99.0299
9032.C9.0300
90]~lJ

UI

EXCLUSIVAMENTE PAn-

121

E1CCLllSIVAKENTE PII:M FILTROS ELETROST,\TICOS ~CIIlA DE 500 XG.

UI

EXC!ETO COkPO'1'AnOR DE BORDO P....RJl VErcULOS AUTOMOTORES
EXCE'l'O UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO De CRANDE PORTE

w
'

COI!"AS COM nnmH5Ao HORIZONTAL SUl.ERlOR 11.300

847~.20.050'

8474.20.9900
8474.31.0000
8474.]2.0000

(41

ncF.ro

COMPUTADOR. DE BORDO PARA VEtCULOS AUTOHO'l'ORES
EXCETO UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO OH GR1LmlE ponTE

0~74.]9.0000

0474.00.0100
8474.00.0200
0474.00.0300
8474.00.9900
8.475.10.0000
8475.l0.0100
0475.20.0200
0475.20.9900
8477.10.0100

(SI

UNIDADE DE DISCO HAGNETICO IUGlDO.EXCETO DE MEIlCRIA SUl'ERIOR A

.1200!IR.·
(6)

171
181

, '

.

EXCLU3IVAMEllTE IMPRESSORA DE fiXO IHPACTO COH VELOCIDADE Dl: ATe
100 PAG./HIflU'l'O
•
EXCETO MOUITOR DE, (~J.DEO
EXCLUSIVAH.ENTE COMPRESSOR DE DADOS ou C!')BCP;NTRADOR/Mur,TIPLEX1t.OOn
Dg 'l'KRJUNAIS

("Ji
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Ait COrAi sso~ I
Constitulcao e Justica e de R
Economia, Industrla e Com rcl
Financas e Trlbutacao

Em

/ 91.

MENSAGEM N° 204

EXCELENTISSIMOS SENHORES MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL~

Nos termos do parágrafo 1° do artigo 64 da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à >,elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposiçã() de Motivos da Senhora Ministra àe Estado da Economia, Fazenda e
Planejamento, o anexo projeto de lei que "Dispõe sobre a limitação de isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI e dá outras providências".

Brasília, em 07

de . maio

de 1991.

Maio de 1991

DIÁRIO DO CONGRF.SSO NACIONAl. (Seção J)
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Além d('!isC'G. fttram lncluíc.los equip.1J1lt'"LOS de' uso geral
pt:0porcion.JI'l maior dicus.1o d~ produtivid.Jdc t,;' aUlllf:'nto di! pcoduÇ'êo
nos vários setores. CClmo t'xcn,plo, pOde sC'r m('ncionado equipanl('ntos de
movlln!'ntaçào de- cdrga.
I.

txcelent (5.. i mo Senhor Presidente d. Jlepúbl ice

que

Em 27 de fevere-iro p.p., Vossa 1::xccléllcill encaminhou ao
Congresso }:;,cional.. Projeto d'" lei que dispõe ~ob!"t'" a isC'nçl1o do IlI""
posto sobre Produtos Industrializarias - IPI e d€>!->reciaçc\o acelerilda

para R'áquinl)s e équipamcntos, anexo oi Mt'ns.HJcm Presidencial nO 74."
F.s ..e Projeto de )(.. 1 j~ íOl arrcci<:ldp

2.
OllpUlados

em

cDrcÍter

pcla

Cdmara

dm",

.de urqê-ncia, l!:'gf.'nf;, i'~f.i1l10, tenõo ':iido aprov.ado

por acordo dc1J. lidernnças meditH.tP emt:'r.J.'l (:,l>ti{lulM•.:lo qU.? o T"fJoc'r EXIt-

cutivo .enviara, ao Con'3resso »"ciona'. i'tclje."lo de' lei especificando

o

da renúncia Ch.cal dt'correlltf' da5 íst':'nçõcs do 11"'1, bem como
as dc~pcsas qu," sC'rllo automatiCdrl't'nte anuladc5 c, corr,a anpxo, a rela-

alont.ante

ç50 dClS bens abrangidoS pelas reqrat; caque-lC' Ptoj(,:t.o de lei"

Também, por acordo das I id't~r~nças. ficou acertado que o

3.

Por último, [oram 1 ...:luídos ~q'l1pam(>ntos dt>dicados s(,torlDlmcnte, tC'fldo C('Jmo base os crit~rios do t'eI, ou seja, sC'torc5 9"rltdOr~fõ e diCusorll's do progresso técnico..c C'xportadores, mesmo
potenciais,
9.

Oessa forma, objC't. iVilndo cumr.ri r o nc:ordo de

10.

1 t dl'rançll

efetuadu na C"maro FE:dcral. tenho a honra de subm"'LC'r à !S'h"'\'<tõa con~ i ,.

de Vossa Excelênch,'o Anexo AntE-projet.o de lei, qUi:! dispõe
sobre B renúncia fiscal decorrente d.:J5 isenções do IPI para rr:J'quin"s e
equiparnentcls.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa EKcelfnch..
meus protestos do mais profundo respeito.
deraç'!o

Executivo t;'n~aminh"t i."
~lén: do Projeto de }("1 CO(Tt vistas ao cUlnpriJM:'nto da I,ri dt' Dire>trizez Orçdn1çntáriií$, os crit~rios que nOl"t~ar,jo a
relllc;ào de rr..íquind5 E" C'quip<nmC'ntos isentos do IPI, antes da aprovl!çãc..
pelo Senad'.l N'1dor.al do l"rojeto de lei obj"to da Hcn ..agE:m Pn.~sidC?-ncial
o"a 74"

Com respeito 2l renúnch fiscal, O montante máximo, para
o ano de 1991, será de Cr$ 60.0 bilhões, sendo o valor retirado da reserva de contin9~ncii't j}'Í fixado pela Lei n V 8175, de 31 de janeiro de
4.

1991.

-ALISO.

Avison' 328

Em 07 de

5.
Pera fixar ess~ montante foi utilizado o conceito de
renúnci. fiscêll líquida, tendo em vista que li retomada dos invêstimentos implicará em aumento de produção de bens, o que gerará receita
fiscal incremental ~
,;
OUllInto aos critérios que nortearlio li elaboraçáo da relaçA0 de m~quinas e equipamentos isentos do IPI, infQrmo a Vossa Excelência que foram b~seados nas prioridades ditadas pelo Progrllma de
Competitivida:Je I.ndustrial - Per, através da seleção das máquinas e
equipamentos de mllio( efeito sobre a compct.itividade, ·vis-â-vis" li:
respectiva renúncia fiscal e as limitações orçamentárias existentes.
Nesse sentido, ,os equipamentos destinados

automaçAõ
'industrial, procl'!!'>samento de dados, instrumentação e máquinas-ferraInerlta constit,uem-s~ em segmentos fundamentais para o alcance daqueles
7.

objetivos.

PROJETO DE LEI N~ 887, DE 1991
(Da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
destinada a apurar o Programa Nuclear Paralelo)
Cria salvaguardas para a tecnologia no
campo nuclear.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação (ADM); de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Defesa Nacional.)
Art.l' Ao técnico envolvido em prógnima de tecnologia nuclear, desenvolvida em
instalações oficiais brasileiras, é vedado:
I - Constituir empresa destinada a vender
serviços de tecnologia nuclear, no Brasil ou
no exterior;
II .:.- Trabalhar em empresas que operem
na mesma área;
lU - Prestar consultoria relacionada com
os conheCimentos adquiridos como empregado.
§ 10 As proibições deste artigo se estendem PQr dois anos, após o desligamento do
técnico como funcionário.

à

... 10

de 1991.

ExcelentCssimo SenhorPJ::imeiro Secretário:
Tenho a honra dr: encaminhar a essa Secretaria a Mensagem do
F..xceJentC5.'iimo Senhor Presidente da ReplUlIica. acompanhada de Exposição de Motivos
da senhora Ministra de Estado da Economia. Fazenda e Planejamento, re!atl\'3 a projeto
de lei que '"Dispõe sobre a limitação de isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados· IPI e d4 outral; providências'_

Aproveito '. oponunjdadc para renovar a Vossa &cdêncl3 prOfesto')
de elevada estima e consideração.
P~'~~lll'"

~

SECUTAtlA"

Em{)!-'_f25_/ 91. Ao S,"~õi'
'IÓdO. Go<cl do M~
r-....

..r~'"
OLlVElí:A

~ ~~o IN C~NtIO

"ilmliro Sealtõri

MARCIO DE OLIVEIRA DIAS
Sccre[~rio-G<:rallmérinoda

Presidência da 'República
_

A Sua Exc-elencicl o Senhor

Deputado INOCtoNCIO OLIVEIRA

~~:[LiÁ~Diecretãrio da Cámard dos DepuladO!>

§ 2° As disposições deste artigo não se
aplicam aos técnicos que trabalham no programa resultante do Acordo Nuclear BrasilAlemanha.
. Art. 2~ Aos infratores deste dispositivos
será aplicada a pena de reclusão de cinco
a dez anos.
Art. 3" As instalações brasileiras destinadas à pesquisa e desenvolvimento de tecnologia nuclear, com exceção das iniciativa resultantes do Acordo Nuclear Brasil - Alemanha, não estão sujeitas às investigações
e fiscalizações de entidades ~nternacionais,
exceto no que tange à quantidade de material
físsíl.
Parágrafo único. Nas investigações ou·
fiscalizações referidas no caput deste artigo
garantir-se-á o sigilo relativo ao conhecimeItto tecnológico e/ou científico adquirido ou
desenvolvido no País.
Art. 40 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 50 Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, destinada a apurar o chamado Programa

Nuclear Paralelo, constatou que o Brasil desenvolveu importante conhecimento nao-área
de tecnologia nuclear, que deve ser preser.
vado e continuado.
Este projeto de lei visa proteger o sigilo
dos conhecimentos adquiridos. Neste sentido, proíbe-se aos técnicos que trabalham no
programa nuclear genuinamente brasileiro
de, por um período de dois anos, repassarem
qualquer tipo de conhecimento obtido em
função de sua atividade profissional em instalações oficiais do País. A pena prevista, reclusão de cinco a dez anos, pode ser considerada
equilibrada, e até branda, diante da legislação de outros países que chegam à pena de
morte, em casos assemelhados.
Para salvaguardar os conhecimentos genuinamente nacionais desenvolvidos no programa, torna-se necessária a proibição da fiscalização das instalações nucleares desenvolvidas
com tecnologia nacional. A única exceção
qu,? se abre ~ este princípio geral é o de que
as mstalações poderão ser objeto de fiscalização internacional apenas para investigar a
quantidade de material físsil produzido. Este
dispositivo não se aplica ao programa nuclear
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resultante do Acordo Brasil-Alemanha, que
continua a ser regido por suas normas, inclusive quanto à fiscalização internacional.
Solicitamos, pois, o empenho de todos os
Congressistas na aprovação deste projeto de
lei.
Sala das Sessões, Anna Maria Rattes Severo Gomes - Luiz Salomão - Mário Covas - Márcio Lacerda - Nelson Wedekin
- Rita Camata - Mário Lima - João de
Deus Antunes - Márcio Berezoski - Carlos
Lyra - Carlos De'Carli

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COM~SÕESPERMANENTES

RESOLUÇÃO DO
CONGRESSO NACIONAL
N' 1, DE 1970

REGIMENTO COMUM
TÍTULO V
Das Questões de Ordem
CAPÍTULO III

no CONGRFSSO NACIONAL (Seçao I)

§ 1" A tramitação na Casa revisora obede-

cerá ao disposto nas alíneas a e e deste artigo.
§ 2" Voltando o projeto à Câmara iniciadora, com emendas, será ele instruído com
o parecer sobre elas proferido em sua tramitação naquela Casa.

..........................................................
TÍTULO V
Da Organização Sindical
CAPÍTULO I
Da Instituição Sindical

..·..·..····..·..····SEçÂÓIy..······..···········
Das Eleições Sindicais

CN/116
Em 16 de abril de 1991
Senhor Primeiro Secretário,
A Sua Excelência o Senhor Deputado Inocêncio Oliveira Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados.
Encaminho a V. Ex', nos termos dos arts.
142 e 143, do Regimento Comum, no que
couber, o projeto de lei apresentado como
conclusão do Relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a investigar o Programa Autônomo de Energia Nuclear, mais conhecido como Programa Paralelo.
Aproveito a oportunidade para renovar a
V. Ex' os protestos de alta estima e distinta
consideração. - Deputado Inocêncio Olivei·
ra, Primeiro Secretário - Senador Dirceu
Carneiro, Primeiro Secretário do Senado Federal.

Dos Projetos Elaborados por Comissão Mista
Art. 142 Os projetos elaborados por Comissão Mista serão encaminhados, alternadamente, ao Senado' e à Câmara dos Deputados.
Art. 143. O projeto da Comissão Mista
terá a seguinte tramitação na Câmara que
dele conhecer inicialmente:
a) recebido no expediente, será lido e publicado, devendo ser submetido à discussão,
em primeiro turno, 5 (cinco) dias depois;
b) a discussão, em primeiro turno, far-seá, pelo menos, em 2 (duas) sessões consecutivas;
c) encerrada a discussão, proceder-se-á à
votação, salvo se houver emendas, caso em
que serão encaminhadas à Comissão Mista
para, sobre elas, opinar;
d) publicado o parecer sobre as emendas
será a matéria incluída em fase de votação,
na Ordem do Dia da sessão que se realizar
48 (quarenta e oito) horas depois;
e) aprovado com emendas, voltará o projeto à Comissão Mista para elaborar a redação do vencido;
f) o projeto será incluído em Ordem do
Dia, para discussão, em segundo turno, obedecido o interstício de 48 (quarenta e oito)
horas de sua aprovação, sem emendas, em
primeiro turno, ou da publicação do parecer
da Comissão Mista, com redação do vencido.

Maio de 1991

PROJETO DE LEI N' 911, DE 1991
(Do Senado Federal)
PLS n' 34/91
Revoga os itens VI e vm do art. 530
da Consolidação das Leis do Trabalho.
(As Comissões de Constituição e Justiça e de Redação (ADM); e de Trabalho, de Administração e Serviço Público
--: art. 24, lI.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' São revogados os itens VI e VIII
do art. 530 da Consolidação das Leis do Tra.balho, aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452,
de I' de maio de 1943.

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em
contrário.
Senado Federal, 30 de abril de 1991 Senador Mauro Benevides, Presidente.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
DECRETO-LEI N' 5.452,
DE I' DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.

A Seção IV (arts. 529 a 532) foi derrogada pela Constituição Federal.

SINOPSE
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 34, DE 1991
Revoga os itens VI e vm do art. 530
da Consolidação das Leis do Trabalho.
Apresentado pelo Senador Fernando Henrique Cardoso.
Lido no expediente da sessão de 21-3-91
t? publicado no DCN (Seção lI) de 22-3-91.
A Comissão de Assuntos Sociais (decisão terminativa), onde poderá receber emendas,
após publicado e distribuído em avulsos, pelo
prazo de 5 dias úteis.
Em 22-4-91, leitura do Parecer n' 53, de
1991- CAS, relatado pelo Senador Chagas
Rodrigues, pela aprovação do projeto, na
forma da Emenda n' 1-CAS, que apresenta.
A Presidência comunica ao Plenário o recebimento do Ofício n' 1191, do Presidente da
CAS, comunicando a aprovação da matéria
na reunião de 17-4-91. É aberto o prazo de
5 dias para interposição de recurso, por um
décimo da composição da Casa, para que o
projeto seja apreciado pelo Plenário.
Em 29-4-91, a Presidência comunica ao
Plenário o término do prazo sem apresentação do recurso previsto no art. 91, § 4' do
Regimento Interno, para que a matéria seja
ap~eciada pelo Plenário.
A Câmara dos Deputados com o Ofício
SM/n' 482, de 30-4-91.
SM/N'482
Em 30 de abril de 1991.
Senhor Primeiro Secretário:
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de
ser submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 65 da Constituição
Federal, o Projeto de Lei do Senado n' 34,
de 1991, constante dos autógrafos juntos, que
"Revoga os itens VI e VIII do art. 530 da
Consolidação das Leis do Trabalho".
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Senador Meira Filho, Primeiro
Secretário, em exercício.
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PROJETO DE LEI N° 912, DE 1991
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM NU 216-A!91

Pi~rõe 50bre

a. locação de "imóvel urbano.

U.S COMISSOES DE CONSTITUIÇ1\O E JUSTIÇA E DE REDAÇ1\O;

S: 2' A denúnci", deverâ .er exercitada no prazo de nov.nta
dia~ conttldos da extinção do !ideicomisGo ou dl!l l!Iverbllção dl!l
extinçilo
do usufruto, preSUllllndo-f:;e, ApÓS esse prl!lZO, a concordlmcia nl!l Jll.anutançlao dl!l locação.

E DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COMERCIO)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

~c. o ir.:6vcl for alienado durante a locaçAo, o l!Idde1"lun.=iar o contrato, com o prl!zo de trintA dias para
o contrato contiver cláusula de vigcncia em caAO de alienação e e ..tiver
averbado j unto A matricula do l.Jr,ovel.

Art. a·

'l'1TllIJ) 1
DA lDCAçJ.O

quirente poderá
li

capítulo 1
DISPOSIçõES GERA:lS

A looaçAo da b6ve1 url:>ano regula-.e pelo dbpo.-

Par6.qrafo '6n1co.
pelas leb e.peeiai••

Continu8.1t reguladas pelo C6digo Civil

•

a) as looaçO. . :
1. de lw6veis de propriedadf! da Unilo, dos Estados e
....ieipio•• da a\lU au~ias e tunclaç6tl. p1ll>11CA11:

2. de ",a9" aut6noaaa de
ei.........to da 'l'e1culCNII

'lu.g_.

desocupação, lialvo se a loci!!ç'i1o for por tempo determinl!ldo e

S l ' Idê:-.tlco direito terá o promitente comprador « o
promitente cesSiOnl!rlo. em carater irrevogável, com imisa60 ne. posse
do itllóvel e titulo regIstrado Junto il. matricula do mesmo.

SeçAo 1
Da Locação . . Geral
Art. l '
to M.te Lei.

I l' Denunciada a 10CllÇAo, .pó. o decurso do prazo e até
a desocup!!IçAo, o locat6:-1o respo1"lderá tambert pela COf!llnaç!lo 8rbitrada
na comunicação, a qual não podera exceder o valor da obrigação principal (Código Civil. art. 920).

doa

I 2' Denunciada a locaçlso ~ .póa o decurao do prazo e até
a desocupsção, o lUl,.I!l~ilrio responderá tatnD'a pela cominaç'o arbitrada
na comunicação, a qual nao podera exceder o valor da obrlqaç60 principal (Código Civil, art. 920).

I 3' Ao denl1ncia dever' ••r exercitada no prazo d. noventa
dia. contados do registro da venda ou do co.pro.l•• o, pre.umindo-ae,
apó••••e prazo. a concordAncia na aanutençAo as looa;lo •
Art. 9-

ou da _paço_ para ••u-

3. da upaçoa dut1lltlcloa l pul>1ieidadal

U

~;~ . .' áPUt';bOUb. _i.-re.iCllncia ou equiperaClo..

.la t:OJWidaracloa aquel•• que pr••taa . .rviço. r.quIar...
r10e • CO~ taia ••j _ autorizado. a funcionar·)

A locaçlo taabé. poder' .er

de.~.l1:a1

X - pc>r -.l1:UD aeDrclo I
..-

..us" uut-

b) o arrendaMnto ...rcantl1 . . . qualquer de eu. . _a11da-

du.
Art. 2- Havendo uia de um locedor ou aaia de \Dl locaUrio, entende-a. que aio ..olic1ários •• o contrário nio ••••tipulou.

par6grato único. Os ocupantes de nal:>itaçee.
• ulti!aziliares presumem-se locatário:=; ou sublocatários ..

cDletiva.

Art. 3- O contrato de locação pode ser ajustado por qualquer prazo, dependendo de vénia conjugal se igualou superior a dez'
ano••
.ar'qraro 11nico. Ausente a vlnia conjugal, o c&n~u9. ~o
••tar' obrigado a ob.ervar o prazo exc@dente.

Art. 4' Durante o prazo estipulado para a duraçl.o do co':"nlo poder' o locador rfl!e.ver o im6vel alugado I nêlll o locatárl.o
devolv6-1o, .enAo pagando a IlUl"Cll pac,\;uaaa ou, na sua falta, a que for
juclieial_nte e.tipulacla.

t~e.to,

Art. 5'

Seja qual for c fundamento do término da locaçlo,
• açAo do locador para reaver o ilnóvel é a de dl!!:l:pejo.

.., . . dacoulncia da pr't1ca da intraçlo le<ial

_1&....,_.

UI - . . decOUlneia da talte da pagaaento

de>

au

aan-

al_l

e

XV - pare • reaUzaçAo da reparaçee. urgantu cleterainaClu
pelo Pod;er PI1blico, qu. nlo po. . . . . .r nOJ."1Ql. .nta executada. coa a
peraan'nela do locaUrio no 111Óvel ou, po4enc1o, ele •• reem.. a con.anti-lu.

Art. 10.

Morrendo o locador, a 100aç60

transmite-..

aoa

,berdairo••
Art. 11.
Horrçndo o
.eus direitoa e obrigações:

locatário,

~icarAo

.ubroga~os

noa

1. - na.:: lOCi!:l.9ÕeS COl!! finalidade residencial, o cOnjuga .0brevivente ou o coapanheiro e, auc••• ivUl.snte, os herdeiro. nac••• ários _ IlSo pessoas que viviam. na. clepe.nd6ncill. econOm.ica do da cujua,
de:sdo. que residentes no imóvel:

lio'

ti: ,

XI - nas locações com finalidade nlto residencial, o
se for o caso, r;eu suce.ssor no neg6cio.

••pó-

Art. 12. Em casos; de separllçlío de tato, .eparaç.A.o judicial, divórcio ou dissolução da sociedade concubinl§.ria, la locação
prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel.
>

Parágrafo ÚO:'cc. O di5-!,o~tc nestE! artigo não se aplica se
a 10caç.5.0 termina em decorrência de def:apropriação, C01ll a i'Zissio do
.xproprfante na posse de imóvel.

.
Art. 6' O loc~tário p~derá denunciar a locação por prazo
j,nc1eterminado :medhmte aviso por escr.1.to ao locador, com antecedénc.1.a
IÚniaa de trinta dia•.
Par~qrafo

único. Na ausência do aviso, o locador poderá
exigir quantia correspondente a um mês àe aluquel e encargos, vigenteG
quando da re.iliçio.
Art. 7' Nos casos de extinção de usufruto ou de fideicoai••o, 11 locaçio celebrada pelo usufrutuário ou ~iduciArio poderá ser
denunciada, co. o prazo de trinta dias para a d.soc1Jpaçio, salvo se
havia aquie..c6ncia . .crita do nu-proprietário ou do fideicomissário,
ou •• Ia proprieLiaOe se consolidou em PO& do usufrutuário ou do -fiduci4rio.

Parágrafo ún1.co. Nas hipóteses previstas neste artigo, a
subrogação será corc.unicada por escrito ao locador, o qual terá o direito de exigir, nc Frazo de trinta dias, a substituição do fiador ou
o Oferecimento de qualquer das qal'antiaz previstas nesta Lei.
Art. 13. A c(!ssáo da locação, a sublocaçào e o emprQ.stimo
40 imóvel, tota.l ou parcialmente, depêndem do consentimento prêvio e
escrito do loca.dor.

Paráarafo único. Não se presUlne o consentimento pela simples demorA do lõcador em manlfes"car formalmente a Sua oposição.
Das

seçÃo II
SuI:>looaç6tl.

Art. 14. Aplicam-se às aublocações,
disposições relativas Ás locações.

no

que

couber,

as
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N..
15~
~...cindlda ou rindn • loeaçlo, qualquer que •• ~Il
,vem-,C' as: .ut'lC"cl:\Ç'~'c!". "s~(>9urado o direito de inC:"fJ.llaçA0 do aubl ...cat'rlo contra o aublocador.

11 - .ervir-a. do ia6val para o uso eonvancj ",CSo ou pra&U81do, competível com a natureza d ••te • COII o fia a q1.l4 a. deatina,
devando trat'-10 com o . . . .u çuldacto COIlO .e fc.ae NUI

Art. 16. O aublocat.irio responãe aub.idiaria•• nta ao 10oador pela illportlncia que dever ao sublocador, quando ••te tor demandado,., ainda, pelos alu9uéis Que •• V8ncal·.m durante a lida.

111 - re.titu1r o i.6vel finda a lar::aç:lo, no e.taCSo •• que
o recebeu, aalvo .a datarioraç6ea deoorrente. do _u po ftOl"Ul,

.Ull. CBU51l1, .Te

Par'9'rafo lln1co. Na hl~6t.se daste artig'o, cientificado o
ublocat'rio dllo açfl.o proposta, SE' nao dc=lat"ar logo que ad.iantou cc
0& recibo.

:lU9UtHG ao aublocaclor, presumir-ae-ão. !rftudulentos todos

CSe paqamentos adiantado.. , aalvo prova lnequJ.voca em contr6rio.

IV - levar i •• diat. . .nta ao conhac1. .nto do locador o aurvi.ento c2e qualquer dano ou defeito, cuja reparaçlo _ •• ta lncuaba,
bell como •• ,eventuai. turbaço.. de tare.iroal

V - realizar, por aua conta e rI.co, a i_dieta "parao'o
doa danos v.rificados no iaóvel, ou na. au.. inatalaç6e., provocado.
por ai, .eU5 dependente., ta.illar•• , viaitantaa ou prepostoa,

Seç60 III
Do Aluquel

Art. 17. t livre 1lI convençilc do aluguel, vedada a el&tipulaçA0 em ~oeda .str.rmgeira • Il vinculação ~ variaçao cUlbial ou ao .à-

VI - nlo .odific.r a foraa interna ou axterna
.ea o cons.ntimento prévio e por ••cri to do locador I

l'rio-minimo.

VII - .ntregar 1_diat. . .nte ao locador o. docu-..nto. de
oobrança de tributos e encargo. condo.intaia, be. COG qualquer inti:aaçAo, aul ta ou axiqênciA de autoridade pdblica,· ainda qu. diriqida a
ale, locatlirio;

I 1" Na .. locações residenciai,;: serio observados os crit'rioa de reajuste previsto,; na legislação e:!:pccit'ica.
I 2" Não havendo acordo, (.o locll.d::,T ou o locat~rio, após
três anos de viq'ncia de contrllto, ou d.: acordo anteriorEente reelizedo, poderá pedir a revisio Judicl.al elo aluguel, a fim de ajusU-lo ao
preço do mercaao.

Art. 18. ~al\'c- at: r.... pctr.::.;._. d ...' art. 40 ~ da locação
temporada, ti locador não podera eXl.gir o paqa-.ento antecipado do

para
alu-

911 0 1.

VIII,.. - paqar

ça, luz. ;á5:

artigo lIu~oriza o
estabelecJ.do&.

Art. 20.

Deveres do l.Dcado:- e do I.oc:2t.ário

c: locador

(!,

de

•

oe

i l- Por despesas oràin6rias de condominio antande.-.. as
n· ... er;G~rill.s à administraç,so respectiva, a.peciel.ente:
denci~rias E:

estado

c\IJI1prir inteqral.ente a convençlo de concSoaínio
internos:

XI - pager o pr'mio do ••quro de fiança;

obrigado a:

I _ entrc"'ar ao lO:::lItá!"ic' " 11:'-:-....(:1 üugado, em
li qUf.: b~ ciestu.a;

for-

XII - pagar a5 despesas ordin6ria. da condomínio.

BeçAo IV
Do~

a. da.pesa. da tal.tone • de conau.o d.

x-

requll!m~ntos

O Aluquel da 5ublocação n80 podere exceder o da
locaç6o: nas hapitaçõcs coletivas mu]'t.lfar.1111.ares, li. somzs dos aluguéis
nlo poderá ser JOuperl.or ac. àooro do valor d<l loc::ação.
Paráqr~f("l L-r,icCo.
C' e.~'~.::~~;:":i"'L(:-jt.O ooste
li. reôl.,;':;': c' elL.'~"'H.~ at~ C'~. lit,.l.\'es Ile:e

1ia6val

IX - parai tir a ·vi.torta do 11.6vel pelo locador ou por ••u
JDandatáric, ZDec1iantt; combinação prévia de dia. e hora;

Art. 19.

sublocatário

do

a} .alários, encargos trabalhistas,

contribuiç6ea
'

previ-

soclaiS' ãos etlpregados do condominio:

b) consumo ele água, gás, luz • torça das 'r.a. da uso

aUJ::l:

.ervir ao Uso

co-

c) lbpaza. conaarvaç.lo • pintura das iData1aç6e. a dapan-

11 - garantir, durante o te.po da lcaçio, o \dO

pacífico

do ia6vel locado;

d'ncia. de uao co.um;

do.

d} aanutençAo e concervaolo da. iMtalaç~. a equip. . .n~
hidr,"ulicoa, el'tricos, . .c'nicoa a ~ aeg'Urança, da u.o coaua;

IV - responder pelos vicias ou defeitos antar1ore.... loca-

.) aanutenção e con••rvaçto, da_ iJIatal.~ • equipaaantoa
de uso cosum destinados à pr'tica da •• porte• • laz.r;

111 - aanter, durante a locação, a ~naa e

o

!Sestino

ia6vel:

910 :

t)

sanutençio e conaarvaç.lo da a1_adoru,

tr6nlco e antanas col.tiv. .;

v - fornecer ao locaUrio, ca.o ••te aolicita, deseriçlo
ainucloaa do •• tado do 1JI6v.l, quando da aua entz'eta, oca ~•••a nrarlncla aos eY'tlntual. defelt:oa existente.;
.
VI • to~r ao 1ocaUrio racibo diacriaiJ>ado das
'l:anci. . por .au pa..... ".".". a quitaç.lo v_rica.

~

porteiro .1.-

9) pequanoa raparoa nu .depencYDci. . . t-ta1aq6M .Wtri.
.... a hic!riulic.. da uso coaUJI,
•
h)
:1nc'n.Uo
i) ae\JUro
ntaioacontra
da AI"'"
_ •,outroe
AI.....:lJItstro..
anurior ao inicio ela 1ocaç.io•.

a _1_

VII - paqar a. t::allas de adaini.traçao 11lObili6ria, _ bou. .r, e de inter-..cUaç6e., ne.ta. nAo co.preendida. . . da.pe... nace.úri. . . ateriç.lp ela idonaiela"- cio pratendante ou "- _u tiador:

:lI rapoalçio cio tundo da reserva. total ou pucia1Mnta
utilizado no custaio· ou coap1....taç.lo das _ _ ret.ri_ .... aUna.. anterior•••

VIII - paqar oa iwpo.to. e tax.. que incld1m ou vanh_ a
1ncldlr .obr. o iJlÓv.l, ••alvo dispo.içAo .xpr•••• _ contr'rio no con-

f 2' O locaUrio ~.ica oI>riVado ao pa.......t:o _
_ _. .
refaridaa no pari....afo anterior. da.da qua ciafttiticaclo previ_nta da
previ.io anual. do rateio _ a l , podendo uivir a _ _aç.io das

trato:
De - exibir ao locatirio, quando solicitado, o. co.provan-

tas rGlativoc às parcelzss que estejam sendo exigidas:

X - ,paqar as d.spesa. extraordinAri•• de condoaínio.

Parágrafo único. Por despesas extrzsordinArias de condomínio •• entende. aquelas que nio ae refiram a05 qutoa rotineiros de
aanutanção do edifício, ••pe.cial'llenu:

1:ure

a) obras de reformas ou acrliscimos que interessem à estruintegral do i",óvel;

b) pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e
ainaçio, bem CODlO das er;;quadt;,ias externas:

ilu-

. .sma••
Art. 22.
Nb. ia6vai. utilizadoa co.> habitaçio colativa
avltifamiliar, 0& loclltil.rio. ou sublocatários poderio 4eposi1:ar judicialmente o aluguel e encargos ae a con.truçi.o for considerada _ condições precárias pelo Poder Público.

Pari....afo .mico.

d} induüzl\çOêf. "t.rabQ,ihlst..i::~ e prev~àenciárias pela dispensa de emprega==!:, oCC'":"'IJ,déS er d~"'a an't.c=-icr ac inic10 da locação;

t) despesas de decoração e paiGaqisao nas

partes

de

uso

comum:

que

.e

ele

p,=:''''b:::n!:'E:-ã~ ~s

I

21.

O

Paráqrafo único.
bclSê:.-lc

se o locador antecipar o. p&g'. . .nto., a
reeZl-

vantage.ns dai advindas, salvo se o locatário

ir.;t.~q!"al1::Hamte,

Art. 24. Necéssitando o iZlóvel de reparos urgentes
cuj a
realização:> incur.ba ar:- locador, o locatário ti obrigado a consenti-los.
Parágrafo único. se 05 reparos durarell. aa,1a de d.ez di. .,
o locatário terá direito ao abati. .nto do aluguel, proporcional ao período excec1ente; se .ais de trinta dias, poderá r ••ilir o contrato.
Do Direito ele Prafer6ncia

locatário é obrigado a:

- pagar pontualmente o aluguel e Dl!i encargos da locação,

legal ou contratualmente exigiveis, no prazo estipulado ou,
flllta, até o dia cinco do mês segu~nte ao venci'Ckl, no i.óvel
quando outro local não tiver sido l.nd~cado no etz'ltri5to:

do'" •

refiram.

8eç60 V

g) constituição de funco de reserva.

A.--t.

dap6eitoa _ t a ••-

Art. 23. Atribuí.da ao locatArio a responsabilidade pelo
pagamt=nto cios tribu't.os, encargos a d••pesa. ordinárias da con4oa1nio,
o locador poder' cobrar tai. verbas :jun~te coa o alugu,el

c) obras destinadas a repor as condições de bal::litlbilidade

do edificio:

O lavantaMnto _

r ' cteferido com a cOJ!1unicaçio, pela autoridade p1bllca, 4a regulari.ação do imóvel.
.

em sua
locado,

Art. 25. }lo caco de venda, pro-.sa de venda, ce.slo ou
promessa de cessão de direitos ou daçio •• pa~to, o locaUrio te.
prefer6ncia pare adquirir o ill6vel locado, _ iqualdad. ela oondiç~
com terceiros, devendo o locador dar-lhe conbeciJlento do nag&:io . .diante notificação judicial, extrajudicial ou outro _ia da aiAnei.
inequívoca.
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Par'grllfo \1nlco. A coaunicaçllo d@ver.t!i conter, .inucio....
. .nte, tod.e:s a!! condlç6•• do na96010 •• a• •apeel.l, o preço,. torma
de pagamento, • •xi.tine!. CSa ~nu. r •• i., a. corno o local • bor'rio
•• que pode ••r .x.m10&"& • docuaentaçlo pertinente.

O direito de prafer'ncia d.o locat'rio cld.ucar'
•• n60 manifestada, d•••neira inequivoca, eu. acal taçlo integral ..
propostA. no prazo de trinta di ....
Art. 26.

Art. 39.

.ar'qrato \1nico. Havando pluralic:Sada 4a pr.t.nc:Sant•• , caber' a prefer'ncla ao locaUrio .ai. antigo.

O •• quro d. fianç'ft locaticia abran'iJar6 a total1-

4acl. da. obriqaç6•• do locat'rio.

"'o

Art ... O..
.atanC2o • locaçAo garanticSa por qu.lqu~r do••
.cdalidada., o locador pod.r' exigir do locnt'rio o paQllmento do aluvual • •ncarliJo. at6 o qUlnto dia do Il'~ vincendo •

Art. 27. Ocorrendo acaitaç&o da propaltl, p810 IDe.t'rio,
• po.terlar d•• iat'ncia do negócio pelo locador acarrata, ••• t., r ••ponaabilidBde pelo. prejuizo. oc•• lonadol.
Art. 28.
E.t.n~o o 1116val aublocado •• eua
totalidada,
caber' a prefar,ncia ao lublocat'rl0 a, &111 •• guid., ao locat'rio. Sa
toram vArios os .ublocat.6.rio., a pr.!ar~ncil!l cebar6 a todos, ali comum,
ou • qualquer del.", •• ua aó tor o interessado.

Sábado 18 6675

"çlo V!IJ
Da. hnallc3ade. Cri.inaia e Civia
Art. "1. Conatitui contravençao penal, punível COI! pri.to
ai.pi•• 4a cinco 41•• a •• i . . . . . . ou .ulta d.. tr6. a doz.. . .••• t do
valor do últi.o alu9u.1 atualizado, r.vertida .m favor do locat'rioz

I - e",igir, por motivo de locaçAo ou
ou valor al". do alugu.l • encarqoa p&rJ:litidoal

aublocaçAo,

quantia

II - exigir, por 1I0ti VI;) de locaç60 ou .ublocaçlo, a.i.
\ma modalidllde de garantia nult mêSZlIO ·contrato d~ locaçAo;

de

Art. 29. Em •• tratando de alianaçlo de ~l!Ii. de uma unidade iU\obili6rie, o direito de prefar'ncle incidira .obre a totalidade
CSos bens: objeto ela allenllçAo.

111 - cobrar antecip8d.amente o aluguel, _alvo a. hipót••••
eSo art. "O • da locaçA.o para temporada.

Art. 30. O dir.ito ela prerer.ncia "Ao alcança oa ca.oa eS.
ou vende por d~cisAo judicial, pe:nouta, doaç60,
lnt.eqrll.lização de capital, ci.ão, fusão a incorporaçAc:...

Art. "2. Conatitui cri.e de aç60 p\1blica, pun1v.l co.
tençlto de tr
a um ano, qUE' poderlt ser .ubr>ti tuidll pela pr••tftçAo de .erviços • comunidecle:

Art. 31. O locat'rio preterido no .eu dir.ito eSe prafer'ncia poderá reclamar do alienante a5 perdas a danos ou, etapo.! tando
o preço e demais despesas do ato de transferência, haver para si o
imóvel locado, »e o requerer no pr~zo de sei 11 aeses, li contar do reqiGtrü de at.e n::: C;lrt.éric de I:C'lel~, de.de que o contratC'l de loclIç60
esteja .everbado, pelo menos trinta dias antes da alienaçáo junto 6; alatrícula de lz::.ove~.

t - r.cu.ar-.e o locador ou sublocador, na. hablt.aç6e. col.tiva. aultita.fliar.s, a fornacer recibo discriminado do aluqu.l e
encargo.:

perdft dll propri~dade

Par~9rafo único.
A averbação far-~e-i1 b vista d.e qualquer
das vias do contrato de 10caç60, desde que subscrito também por duas
teBtelDunh85.

Art. 32. Havendo condominio nO iDÓvel,
cond6mino tera prioridade aobre a do 10catArlo.

li

preferência

do

4.-

11 - 6eixar o reto%:!lnte, dentro de- cento e o1unta dia.
após a .ntregll do imóvel, no caso do inciso 111 do art. 45, de usá-lo
pAra o fim declllrBdo ou, usando-c·, nãe- o flzer p(>10 prllzo mini~o de.UI!'
ano;
111 - nAo iniciar o proprietário, promitente comprador ou
pro1llitent. ces.ionário, nos ca&oa;. do inciso IV do art. SI-, inciso IV
do art. 45, 1nc1.so I do art.. ~:::. € inc).!:>o 1: do art. 51, a demoliçil.o O;J
• reparaç60 do imóvel, dentro de sessenta dias contados de sua .ntrega, aalvo motivo de força :!Calor;

rv - executar o locador o de5ipejo

,"ç40 VI
Dru: aanteitori••

ti.posto no I 2- do art.

Art. 33. Salvo expr••sa disposiçAo contratual el:l contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário,' ainda
que n'o autorizadas pelo locad.or, boa. COItO .s 1tt.eis, d ••d. que autori••das. .erAo lndenizáve.l. e perai tell o axerc1cio do direito de r.t.nçlo.

com

inob••rvAnei.

do

fi')..

Pariqrafo único. OCorrendo qualquer da. hipót•••• pr.via'ta. na. te artiqo, poderá o prejudicado reclamer, .m processo próprio,
aula equivalente a UJII, .in1D:o de doze e um aAxiJlo de vinte • quatro
. . . . . do valor do últi.o aluguel a~uallzad.o ou do que .ataja .endo cobrado do novo locatário, •• realugado o 1B1óvel.

Art. 34. As benfeitorias voluptu4rla. n60 aerlo ind.niz4vai., podendo ••r levantadas pelo locatário, tiJlda a locaçlo, de.da
que .UI retirada n'o afete a e.trutura e • aw.tlncia do i~v.l.
8eçIo VII

llM Garanti. . IDcatici. .

Art. ":15.' "o contratD da locaçlD, poda D locadDr exi;ir dD
Iocatirlo aa seguinte• .adali4ad•• de qarantia:
I

Art. 43. 8'0 nulaa da plano direito •• cl'u.ula. do contrato d. looaç:io que vi• • • • •lidir os obj.tivo. da prea.nte Lei. no'taeSa. .nta a. que proíba. a prorr09aç60 previata no art. "5, ou que
lIf. .t u D direito. renovaç4D, na b1p6ta. . do art. 4', DU QUe 1aponb. .

:li>rl;açtlea pecuni'ri. . para tanto.

- cauçl.o;

I I • fiança;'

capitulD I I
DU DISPOSlçOES UncIUB

I I I - ••quro d. ~ianç. locatícia.

'Par'qrato \b11co. • v.dada, aob pena da nuIidaele, . .i.
uaa das .odalidade. de qarantia nua • •1tO c:ontrato d. looaçl.o.
Art. 36.

A cauçio poder' .er em bans

aóv.l. ou i.6veis.

I 1- Ao caução em bens 'aÓveis dt!verA aer registrada em
cartório de Titulos • Documentos: a em bens imóveis dt!veré ser averbada á margem da re.~ctivll .atricula.
I 2 - A cauçAo _ dinbeiro, qlle nio poder' exc.der ao
equivalente a três 1Ileses de aluguel, ser' <1epositada em caderneta d.
poupança, autorizada pelo Poder Pllblico e por ele regulamentada, revertendo em beneficio do 10catArio todas as vantagens d.la decorrente.
por oca~ião do levantamento da sOalarespectiva.
I 3- A CAuçAo _ titulo• • aç6e. d.verÁ ser .ubatituída.
no prazo de trinta dias, •• caso de concordata, fal'ncia ou liquidaçio
da. sociedades elDf...soras.

Art. 37.

quer d.:s
illóvel.

8eç&D I

da

Salvo disposição contratual em contr6.rio, qualdevolução do

llII lGcaç4D _iclancial
Art. ..... .as loceçc5es ajustacSas por escrito. por prazo
. iqual ou .uperior a trinta meses, a r.soluçAo do contrato ocorrerá
findo o prazo .stipulado, independentemente de notificação ou avia0 .•

I 1- Findo o prazo ajus:tado, se o locatirio continuar na
po•• e do iJllóvel aluqado por mais de trinta àiaa .em oposição do locador, pr••Wllir-.e-' prorrogada li. locação por prazo indeterminado, aantidaa a. de"is cl'usulas • condições do contrato.
I 2·

I

- aorte do fiador;

11 _ aUGfncia, interdição, falência ou insolvência do fiat1or, declaradas judicialmente;
•
1:1:1 _ alienação ou gravaçio de to~os C?S bens imóveis
fiador ('ou- sua mudança de resid.é.ncia sem comunJ.caçao ao locador;

ao

IV. - exonltração do fiador;
V _ prorrogação da locaç!.o por prazo indeterminado,

fiança ajustada por prazo certo.

li.

prorrogação, o locador poàerá

denunciar

Art. 45. QUando aj ustada verbalmente ou por ••crito • COIr
~Gtabelecido a
locação
prorroga-se automatiCAl:lente, por prazo indeterminado, liiomente podendo
ser retomado o i~óvel:

prazo interior a tJ:"inta 1Ileses, findo o prazo

9'~:-~"1ti~s d~ loceção se I.!stende até a efetiva

Art. 38. O locador poderã exigir novo fia.dor ou a substituição da modalidade de garantia, nos seguintes CiaSOS:

OCorrendo

o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de trinta dias para daaocupllçlo.

1 - nos casos de art. 9';
11 - elll decorréncia de extinção do contrato

se

la

ocupzs.ção do 11l1óvel pele

locat.11r~o

de

trabalho

r

se relaciona com o seu eJ:prego;

111 - se for pedido para. uso próprio, de seu c6njuge ou
companheiro ou para uso residencial de ascendente ou descendente que
n60 disponha, assilll como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio;

rv - se for pedido para demolição e editicaçào licenciada
ou pll.ra li realização de obras, aprovadas pelo Poder Público, que IIUaentem a área construida em, no minimo, vinte por cento ou, 58 o imõv.l for delitinado à ·exploreção de hotel ou pensão, em cinqüenta por
cento;

.enao

V - •• a vigência ininterrupta da locação ultrapassar cin-

co anos.
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He hipõt••• do inciao ltl, • nac••• iOad. d,.

d.1Don5tr.d~

..,

••r

• .,;

.) o retomante, alegando oec••cidada o. usar o imóvel, ••tivar ocupando. COII'I • Ilunrna finalidade, outro de sua propriedade situado na ••• 11'18 lccalidad~ ou, ralôil11ndo ou utilizando imóvel
tiver rato••do o imóvel anterior.enta;
b) o accendent.c ou descendentf'. benef icilario de
ralôlclir am"imóvel próprio.

'2'

Nas

hipótf!~es

alheio,

jâ

ratoJII.l!lda,

dos incisos t I l . JV, o rato.anta

de-

v.r' co.provar ••r propriat6rio, promi tanta cOllprador ou proa! tanta
c •••1on'rio, •• car'tar irravoqával, cota 1Id••lo na po••• do ia6val •

Maio de 1991

1)1 O locat6r1o ter' c1ireito a indenizaçlo para r ••••rcl. .nto doa prejuiZ"oa que tiver que arc:ar 00- • aud.an9a, perda do luV.r • d ••valorlzaçAo do fundo d. cOHrcio, .e a ranovaçlo nlo ocorr.r
... razAo de propostl!l de tarceiro, ell _lhoras conl1iç6.s, ou •• O locador, no prazo de tr*s me.es da entrega do i.óv.l, não der o de.tino
al.9ado ou nio iniciar a. obra. dater.in.da. pelo Podar Pllblico ou qua
declarou pret.nder r.alizar.
Art. 51.
NlIIs loclllçõe5 de iaóveis utilizados por ho.pitai., r.partlçõe~ públicas, unidades .anit'ria. oficiaia, ••ilos, bem
a •• i& d.• • stabel.c1.tftentoli ele .aúde a de ansino autorizados. ti.calilados, pelo Poder Publico, o contrato ao. .nt. poeler' .ar r ••cindido:
I

- na. hipótese. do art. " ;

titulo regiatrado junto' .atr1cula elo m••mo.
I 3' Na hip6t@8@ do inc iso V • durante e prec•• ao d.. r.toaaada, o locatário ta1lb.m re.ponder' pela cominaç'o que o locador arbitrar, a qual nAo poderá exceder o valor da obrigaçio principal (C6cU90 civil, art. 920).

SlfçAo 11
De lDcaçlo para Temporada

Art. 46. Con.idllra-.& locaçlo para temporada aquala relacionada coa imóvel aituado na orle maritiaa ou em eatação clillática,
desc1f? qut' o contrate- seja fOrI:lalizado per esc::-i t-:< e por prazo n5.o superior a dois meses.
parAgrar'o llnico. No caso dE' a loceção .nvolver i.6vel aobiliado, con.ter' do contrato, obriqa't.or1.aJnente, a descriçAo dos Jl'I6veia
e ute.nsilios que o quarnecett., bem como o estado e= que se encontrec.
O locador por::ler6 receber, de mne .6 vez 11 ante-

Art. 47.

cipadamente, 010 aluguéis e encargos, bem co~o exigir qualquer da.. '&0dalidadec de qarantHI previstas no art. 3S para atE:nder as demais obri9açOes elo contrato.
L~. 48.
Findo o prazo ajuetado. f;~ " locat6rio permanecer no imóvel sem oposição do locador por Wl&ia dp trinte dia!!, presumir-rõe-á prorrogada li. loci!lçao por tempo ind~'t(on=.... nad::J, não mais sendo
exiq1vel o pagamento anteclpado do aluguel e dOI; encargos.

Par6grafo tlnico. Ocorrer,do a prc.rrogaçâo, o locador ao.ante poderã denunciar o contrato nas h~póteses e condições: do art.
45. Após •••e prazo. até a devoluçio do imóvel, o locatário r ••poncter'
taab4m pala cominação que o loc.dor arbitrar na cosun1cação, a qual nAo
poder' exced.r o valor da obrigação principal (C6digo Civil, art. 920).
~ o UI
Da IDcaçao nio Re&idencial

Art. 451. lias locações de imóveis destinados ao cOHreio,
o locatArio ter6 dir.ito • renovaçil.o do contrato, por igual prazo,
dead. qu., cumulativa_nu:
1: - o contrato a renovar tenha .ido celebrado por ••crito

. . . . . . pNZO

ãur.inalio.

11 - o prazo aini.et do contrato a renovar, ou • lJOIla
prazoa inint.rrupto. do. contrato. ..cri toa, _j a de cinco ano. 7
XII - o locaUrio .steja .xplorando

NU

di»

coMrcio, no . . .-

:.o raao, pelo prazo .1niJlO • inint.rrupto de tr's anos.

I 11 O dir.ito ••••gurado neste artigo pod.r' ••r ex.rcido peloa c •••ion'rio. ou auc•••or.s da 10caçlo; no c.ao da .ubloc.910 total do i.óv.l, o dir.ito l renovaçio .Ollente poder' .er .xercido
...10 .ublocaUrio.
I 2 1 QUando o contrato autorizar que o locaUrio utilize
O i~v.l para aa atividades de .ociedade de que taça. parte. que •••ta pa.se li pertencer o fundo de comerc1.o I o direito à r.novaçlo poderá.
aar .xercido pelo locatário ou pela sociedade.
5 3 1 Di.solvida a .oc1.l'!dade con:erciel por .orte de um dos
• ócios, o .ócio .obrevivente fica subrogado no direito • renovaçÃo,
da.de que continue no mesmo ramo.
i 4 1 O direi to à renovação do contrato estende-se.; 10caçOes celebradas por indústrias e sociedades civis co. fim lucrativo,
r.qularmente constituídas, desde qUE: ocorrentes os pressupostos previstos neste arti 90.
I 51 00 direito à renovaç5.o decai aqUele que MO propu.a:c
a açACI no interreqno de um ano, no 2Iláxi1:lo I até seis aeses, no .inimo,
ant.riores; à data da finalização do prazo do contrato .m vigor.
Art. 50.

C loca;icr nã::· E:s:ta:-á obrigajo a renovar

o

con-

trato lõe:
I - por detentinaçãc de PodEr Público, tiver que realizi!l.r
no i1!ló\'el obras que ü:portarac r..;. 5Uü. rô,;:ical 1;ransforllli!.çáo ou lIlodif1.cação de tal na.tureza que au:::entara o valer da propriedade;
I I - o imóvel vier i!l. ser utilizado por ele próprio ou para
tranf:ferfncill. de fundo de comércio exi$tente há mais"de um ano, sendo
detentor da maioria do capital o locador, seu cônjuge, ascendente ou
descendente.
I 11
Na hipótese do inciso l I , o imóvel nio poderá ser
des;tinado ao uso do llesmo ramo do inquilino, nalvo se a lOCllÇilo
tamW • •nvolvii!l. o fundo de comércio com as instalações: e pertences.

' 2 1 Nas locações de espaço em "shopping centers:", o locador não poderá rêcusar a rl?novi!l.çâo do contrato com fundamento no incice 11 dE!$te artigo.

11 - .e o propriet'rio, proaitente co.prador ou proaitent.
o••• ion6.rio, em caráter irrav0'illlvel e i.itido na po••• , coa titulo revi.trado, que haja quitado o pr.ço da pro••••• ou qua, nio o tendo

f.ito, .eja autorizado pelo proprietário, pedir o laóv.l para c!•• oli9Ao, adificaçAo licenciada ou reform8 que venha. re.ultar lItl aum:ntar mI
nimo de cinQuenta por cento da área útiL
Art. 52. Nos demais: casos d. locaçlo nlo r.aidencial, o
contrflto por prazo de'tarminado cessa, de pleno direito, findo o prazo
••tipulado, ind.pendentemente d. not1ficaçlo ou avi.o.

Par'grafo UnJ.co. Finc!o o prazo eliitipulado, .a o locetário
permanecar no im6vel por mais d. trinta diac ••• opcsiçAo do locador,
pr••umlr-.e-á prorrogad-a • locaçio nas- condições ajustada., ••• .em
prazo det.rminado.
Art. 53. O contrato de locaç&o por prazo indet.rminado
pode aer denunciaào por e .. crito, pelo locador, concedidos trinta dias
para a desocupação.
Parágrafo único. O locat6rio responderá também, após &sse
prazo e Btê a desocupação do imóvel, pela cominação que o locador arbitrar na comunicação, a qual nilo poderá .xceder o valor da obrigaçAo
principal (Código Civil, art. 920).
TiTULO II
DOS PROCEDIIIEIITOS

C.pítulo

1:

DAS DZSPOSIÇ(lES GmAD

Art. 54. R••••lv.do. o. ca.oa previato. no par'qrafo
'dnico do art. 11, na. ações de despejo, conaigraaçio •• paga.ento de
alugue.l • encarq05, revisionais de aluguel • .nnovatÇria. da locaç&o,
ob.arvar-.e-' :
I - os proceagos t t. .itu durante _
ae .uapendem pela superveniéncia del•• ;

f~ria.

for.n•••• nlo

11 - • co_tenta para conbacu • ju!9&r tai. ~6. . o juiao lio 1ll9ar da dtuaçio do ilO6v.l, .alvo . . _
bouv.r .ido -rdto
no contrato 1
111 - o valor da causa corruponded a doze
vu-l ou, na bipót. .a lio incbo IX do llrt. 45, .~. . .aUri
por ocuUo lio ajuizuento.

de aluvi.,.nu.

IV - de.da que autorizado no contra-, a ci~91o, 1ntiaa9'0 ou notificação tar-se-io . .diante corra.ponaincia co. avia0 de r.cebi. .nto ou, tratando-.e da pa•• oa juridica ou :tir-a iDdividual, _diante tel.x ou fac-aímil. ou, ainda, ••ndo neoe5Ário, pelas cSaaai.
forilas prevista. no C6diqo de Proce••o Civil:

V-o. r.cursoa
afeito .omente devolutivo.

int.rpostos

contn

..

aantanç.s

terlo

capitulo II
DAS AçOES DE DESPEJO
Art. 55.
Com as aodi!icaçl5es con.tant.tla
. . aç6ac de de.pejo teria o rito ordinjrio •

d•• te

Capitulo,

Par'qrafo 11nico. Conceder-ae-' liainar para de.ocupaçAo
_ cinco dias, independentemente da audi'ncia da parte contr'ria a
de.de que prestada a cauçio no valor equivalente a trA. . . . . . de aluvuel, na& ayOes que tiverem per !'umllU1ento excl.uaivo:
:I - o d••cumpri. .nto do .útuo acordo (art. , I, inciso I) ,
cel.brado por .scrito e a.sinado pela. partas e por duas teate.unha.,
no qual tenha .ido ajustado o prazo minimo de .ei. . . . . . para de.ocupaçio, cont~do da a ••inatura do in.trumento;

11 - o inciso 11 do art. 45, havendo prova es:crita da. reGeieio do contra.to de trabalho ou sendo ela demonstrada •• aucUência
prévia;
111 - o término do prazo ela locação para temporada, tendo
.ido proposti!l. li. ação de clespejo em até trinta dias após o vencimento
do contrato.
Art. 56.
Nas ações de despejo funãaãa.s no inci.o IV ão
art. 9 1 , inciso IV do art. 45 e inci.o 11 do art. 51, a petiçlo inicial deverá ser instruída com prova da propri.dadQ do imóv.l ou do
co.promisao registrado.

Art. 57. Nas ações fundac1as no I 2 1 do art. 44 • nos inci.os XII e IV do art. 45, .e o locatário, no prazo da cont••taçio,
aanifestar sua concordância com a CSellocupaçio do illÓvel, o juiz acolherá o pedido fixando prazo de lIeis ..... para a de.ocupação, contados da citaçio, impondo ao vencido a responsi!l.bilidade pela.. custas •
honorários advoc:a~ic1.os de vlnte por cento sobre o valor dado. causa.
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. . . deaocupaç&o ocorr..r a.ntro do prazo fixado, o r.u ficAr' 1••ntro
..... r ••ponaab111CSad.., 0 ••0 oontrario, •• r' expedido . .ndado d. d••-

..'o.

.

c.

Art. 51. " •• &",&.. da d••pftjo fund.ad•• na falta
.-nA . . alu9\IIll • ancar90a, oaarvar-•• -6 o ••quinta:

pa;a-

I - o pedido da r ••el.lo da 100aç60 paeS. r' ••r clmulado
oca o da cobrança doa aluqu'ia • encargolõ, devendQ ••r .pr....ntftoo,
coa. inicial, c'lculo d.iacrialnad.o elo valor 40 d.ébitol
11- o locat'rio poder' avltllr a r . .cls'o doa locaçAo r.quc"
nndo, no prazo da cont taçÍlu, .",Ii..orlzaçlo para o paga..anto do CS');,ito
atual1••<lo, in<l.pan<l.nt
nt. <I. "'1"u1o . . .clianta <I.p6oito ju<lici61,
inclu1<1oo:

.

a) oa aluqu'l• • encargo. que •• venceram até.

aUft

ar.ti-

Q9Io/
b)

a.

ault•• cu penalidad.es contratuai., qU6nl:2o ex19iveiill:

c)

0&

juro. da aora;

d) •• cuat.••• oa honor'rio. do advogado do locaCSor, fixadaI: por c.nto aobre o aontante devido, •• do contrato nlo con.tar cUaposlçAo dlverBe;

*- _

%11 - autorizade a emenda da aora e efetuado o depó.ito
'UCS1c1al at' quinze di... apoll • intlllaçAo do deferi. .nto, .e o locedor

~:J:r~:r: ~~:~r:m~~~8~ ~n~:~;:~tcj~~t~;;~~n:::e:i~~;:n~~~~~do~oc~:

capitulo

•T

la AÇI.O DE CONSIGNAçAO DE AW= • lDICAJlCOIl

Arta '3. Na açAo objetivando o pagaunto doa
enCarÇl08 . .diante con.iqnaç.'lo ••r' obaervlldo:
I - a patiçlo inici.l, al'lI <10< r.quidtoo

aluqu'ia

...191<10.

•

palo

art. 28' do Código 110 Procesao civil, devRrâ especificar os aluqu.1. e
indicllção dos respectlvo5 valores;

.ncargr.f, com

11 - d.terminada li citação do réu. o autor ••r' intimado
parll. no J:'razo de vinte e quatro horas, efetuar o depósito jucUcial da
1mporliHll- lei i.nàicada na petição inicial, sob pena d. .er extlnto o
procesl;o;
111 - o pec!ido envolverA e quiteçAo das;. obriqllçOe. que ••
v('nCF rer. durante fi treml tação do feito e até ser prolatada 8 .entenç8
de prJ.llftJ.ra .ln&t'ncia, devendo o autor promover o. depó.ito. no. re.pect.ivos vencimentos:

IV - não 6E'ndo oferecida a contestaç60 ou se o locador receber o!" valores depo5itado$, o juiz acolhera o pedido declarando quitllidü~ O~ C't:rlgo.ç6C's. condenando c reu ao· pilgl)m("nto des custlll>.
honorario!-. de Vlnte por cento do valor dor. depOSItas;
I

fi:':"

!", ... ~r:-

v - a

cont.staçlo do locador.

_1'"

da

defe..

de

direito

C'eh.(>t" , tiear6 adstrita. quanto A 1l!l'lt.érl" de tet.o, ao .equin-

t6':

e) nlo ter havido recu.a ou aora em receber a quantia

de-

vide~

cl.ncia d••• a menifest.ação;

IV - n6c •• ndo compleItentado o depó.ito, C'. pechd:. de re6clal.o pro....q-..lirá p&t.la di.:tc.rença, pode.ndo o locador l ..... a:-:':.L: li qu;:"r.t.ie
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b) ter sido justa a recusa;

c) o depósito n60 ter .ido efetuado no prazo ou
doe.

depositada;

no

lugar

i'i:!.g:.co:nto:
cl) o dep6si to não ttlr sido integral;

v - oa aluguéi. qua s. fore» vencend.o at4 a .entença deveria a.r depoaitados • disposiçÃO do jui.o, nos respe.ctivoG v.nc::.imlilntoa, podrndo o lOCAdor 1~vantá-1o~ desõe que incontro,:€rrOl .
VI - em havendo cumulação dos pedidoa de reGC~6i1c da locae cobrança dOlo alugutU&, li execuçio desta aoaante podlira t~r ir.j010 apó.. obtida a d.•• Oc.upaçl.o elo t.ôval, caao aaboa te.nhf1m • iao &00-

VI. - além de contestar, o réu poderá. em reconvenç40,
pe_
~:'!" ( clr-s,pcj;:- e a cobrança é.=,z valcre~ ObJeto da c:o:l51qr.at.é!"la
QU 'da
diteleilç:a do depósito inicial, na hlpótese de ter aião alegado não ••r
o 1tI.e~!:::: inteqral;

910

Ua1<1oa.

PaÁ91'.fo lln1co. "o _ eãit1Á • ..,,<1. <I. ..,r~ •• o
locaUrio j ' h\)uvar utilizado •••• taculda4e por dUDS vezes, nos doze
_
1M<Ii.tamanta "1\tariora... pr_itur. <Ia açao.

xar' prazo ela trinta

Art. SI. 01\119.<1. _<!anta. 0960 <Ia <laopajo, o juiz fi4i•• par• • deaocupaçlo volunUria, r •••alvedo o
tiapoato nos pa"'91'.fo•••lJll1ntao.

• 1'.

O praao _Á da qu1naa tU. . . . .

a) antre • 01ta91o • • aantan9a da
_~
Mi.da_tzo_._

a-

~~1ra

li) o
lIDUYU .1110
__
U • UI 110 art. t. _ DO • 2' 110 art••••
~'o

~

inatanci. bou-

~

I.'

A ....tenç. _
dacratar o da.pajo fixa'" o valor
eau('lo para o ca.o de .er executada provl.orl. . .nta.

<Ia

Art.a 'Oa .alvo na. hipóte••• da. açbea fundada. nos 1nc1. . I, 111 • XV do arta g. t a execuçlo provi.6ria do despejo dependerá
da cauçlo, em valor ~ixado na .entença,! não .uperior 11. dezoito 1tE'se!!

I

;

ou

..

_grafo dn1c:o.

~

~

O

riu pocIar' lavllJltar • _ l _ r lIO....to
. . quaia 1110 paJI<Ia oontzDVúai••"

eaplto1o D
11& JIÇiD 'DVU%CIIlAL IIE llLIIIlIJKL

I 3' Tr.tan<Io-•• de _p1taia, ~rtiç6e. p1bl1".o, un1_
....iUri. . oUciai. . . .Uo• • •tU>alec:iMntoe da ••ú<la • <Ia .n.1no .utorin<loa • U."al1o.<loo palo _
J'lU>l1c:o • o d ••pajo for <leentado coa fund. . .nto no inci.o IV do art. ,- ou no inciao 11 do arta
11, o prazo ••rá. de UII &nO, exceto no. caao. . . que entre a citaç:ào e D
Hntença de priaeira insUnc!a houver decorrido .ais de um ano, hipót:Me . . que o 'prazo .erá de .ei. _ e••

I 1- li cauç60 poder' _r! real
.-raatada no. auto. da execuçio provi.~riaa

cuaulaçAo

VIII - havendo, na reconvenção.
dos pedido. de
re.cisão da. locação e cobrança dos valores objeto da consiqnat6ria, a
ex.cuç'o cte.ta .o.-nte poderá ter início após obtida a deaocupaçlo do
DoS...l. " . .o aaboo tanhuI .i<lo ac:c:lb1<1oa •

iri-

_

• 2' !'r.
da _l..,iMnto da ....1no .utoriz.<Io
• f~liz.<Io palo Podar J'lU>l1c:o, r-paita<lo o prazo a1rIiao da _i.
_
• o -'xi.., da lia 1nD. o ,uiz <Ii.por' da m<Io _
•
daaocupaçio
OOinci<la COII o parloclo da f4ri.. NCOlaraa.

. . aluquel.

VII - o autor poderá cOQplem~ntar o d..p6sito inici.l, no
prazo de cinco dia. contad.o. da ci.ncia do ofereci_nto da r •• po.ta,
00• • cr'.c1~ de dez por cento aobre o valor da, diterença a s. tal
ocorrer, o juiz declarar' quit:.ad.aa a. obriqaç6e., elicUndo a neci.lo
da locação, .as ilrlpor6 ao autor-re~onvido.a responsabilidad.e pela.
custa. e bonor~rioli advocaticio& d.e vinte por canto sobre o valor doe
depósitos;

f1deju••6ria

e

.er'

I. 2" C.K:c::-re.:-;c,=, a r.fcrm,a' da &Etnt.e:--,',l:. o'~ d~ d~;:if '<
~..:'
concedeu li.in&rlIIente o despeJO, o valor da caução rever't.era e: favor
EE'te
r(:-

Art. 6.. . . açio revi.lonal da aluquel. _
euaariaaiao, obI.rvar....-' o _quinu:

t:ari

o

..1~

I - .1. . <Ioa raqui.ito. ax191<1oo paloo arte. 276 • 212
C6<l1go <I. Pro". . .o CivU, • patiç40 1ni"i.1 <levar' in<li"ar o valor
aluqual cuja rixaçlo • pretendida:

do
do

71 - ao d •• ignar a audi.ncia de ii1struçlo e julq. . . n1:o, o
juiz, se houver pedido. com base nos E:lementos forn@:cidos pelo autor
ou nos que indJ.car, fixará aluguel provlsório, não exceàente a oitenta
pc!" cento do pedido I que sGrei dev~dc d~sde a ci tação ~
111 - sem prejuízo da cont.~sta~ã~ e até. Ia audiência, o r'u
poderá pedir seja ravisto o aluguel. provl.sorJ.o, fornecendo os elementos para tanto;
IV - na audiência de instrução e julgamento, nAo comparecendo o reu, será. aCtl!h.ldc o pedlóc na for:.i:l plel teada; apresentada a
c:ontest~çiio. que dever~ conter C'''l'r~r;!!-t:'':-:;pC'stl!l se houver
cU8cordAncia
quanto ao valor pre:cendido, o JU~.z. 't.en~ara a concJ.llaç.&.o . , n60 .enelo

::;:6~:~i~:~i~:~~n~:~~eo l~~~ ~~~~é~ci:a;;2 ~b~~i~~a~~~cia,
Paráqrafo único.
~~/~~':;.:~~~~ai~~~~~~~;·'l:'d~

••

ne-

Nào cacen. a;ão revisional na pend6ncla
i=:.'::: .:. .~ ~ c- (!-";.(. est.ipulado an:.ig~-

!Ao rl6u, como indenizaoção :mJ.nima das perdas e danos, podend:::·
claaar, •• açie própria, A diferença pa10 que E. excedEr.

Art.. 61. Find~ o prazo as.inat1o_p~re a de!'ocupaç~_c
C"-'belo d.a data da notificação, ••rá efetuado o despejo, ae n8ces~ãrJ.o

oca _prego de torça, inclusive arrollbaJDento.

J 1- Os móveis e utanailio8 .erl.o entregues"
"pc.1Urio, .e nlo oa qui.er retirar o d••pejado.

quaràa

I 2- O despejo nlo poder' .er executado at' o séti'tlo
eevulnte ao do taleci. .nto do c6njuge, ascendente, descendente ou
de qualquer da. pe••o •• que habitem o imóvel

"'0

d{:

Art. 6~.

O alugue.-! flX'!1d:. r·á Gcntença retroage li;

citaçlo

e as diferenças dev3.das durante a aça.o de
desconto!l.dos os aluqu'ia
provisórios .atisfeitos, serão atullllzadea e paga!> em seis parcelas mensais corrigidas a pllrtir do trllnaito em julgacJo da deci.to
rev~são,

que f 1xar o novo alugueL

~

diZ!

ir-

a

Art. &2. Quando o t.6vel for abandonado após ajuizada li
8910, varific:ado o fato e .e o requerer o autor, o juiz axpedir-lhe-á
aandaclo d. imi.sio de poss~ a

Parágrafo único.
auto. da açlo de revisio.

A execuçâc das diferenças a.rá r.i ta Doa

Art.. 66a Na açio de reviGio do aluquel, o juiz poder' boacordo de d••ocupaçio, que será executado mediante axpediçlo
de. lt;,nda.:lc di:. dQspcjo.
.

~lo9ar
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Art."
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AÇAo _A'I'ClUA

Art. 17. Al" _
. . . .i. requidto• ..:iVi_ no nt. 212
... C6di90 de Proca..o Civil • • pot1{l1o inicial da açlo ""ovaU,ri. da...rl . .r inatru1d. cela:

n •
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J - prov. do preenchi_nto doa requiaito. do.
IJI do
O,

.rt.

inci.o.

%1 -·prova do exato cuapri. .nto do contrat.o _

cura0:
lnclc1ir~

111 - prova da qui taçlo doa iaposto. e taxa. qua
_ra o il&6v.l a cujo pav._nto lha inclmbia,

rv - indicaçlo clara e preci.a
para • ranovaçlo da 10c.ç'0 I

du

ooncl!ç:6ea

I.

orarecid••

• - indic.910 da ti.dor qu.ndo hollVllr no contr.to. rano·
Yar . , quando nlo for o ....0, coa indlcaçlo do no-. ou CSanoalnaçAo
oo.plata, n"-ro da aua 1n.eriçAo no Mlniat4rio da 2:conoa1., Pazenela a
Planaj . . .nto, anderaço a, tratando-a. d. pe.aoa natural, a n.c~onali
dad., o .atado c.Wl1 • • profi••lo a o nüm.ro da carteira da identidade, co.provando, •• qualquer caso a da.da 1090, • idoneidade t'inanceira,

Todl••• 10c"1;e.rlõ rer.Jdenziaia que unbu 81do
oelôrad•• anterioraanta • viq'ncia d•• ta lAi • que " vilOn. eu veRba. a v190rar por prazo lndeterainado. pod~rAo ••r denunciada. pelo
locador, conc.didos 01 ••quint•• prazo. de d ••ocupaçAo:
I - •• a loclçlo perdura por pra..o interior a

4101.

do•••••• ,

aft08~

11 - • • • locaçllo perd.ura PO! p:r azo i~.l ou
401. &no., nAo tendo atingido quatro ano.: nove ..... ,

superior

a

111- • • • lcc.ç~o perdura por pnno igualou

auperior

a

'i''-~o

ano.: a.i

.

Par'grato 11nico. b todt:'s O~ casos o locaUrl0 flcaJõ'
obriCjlacSo também 11 paqer, após o decurso de prazo e até a dievoluçlo do
• cominllçAo que o locador arbitrar nl!o cOlllunicaç60, a qual nlo
poderã exced.ar o valor da obril'jlaçio principal (Código Civil, art•
J.~val,

'20).
Art. 7.4. No que fo~ omila;a esta Lei aplicaa-••.aa
do Código civil. elo Códigc. cle Processo civil.

Art. 75. Para os fins do inci~o 1 do nrt. 98
t.uiçlo, a. aç6.a d. d••pejo pod.erão s.r considaraelas COa0

noraa.

da Conaticaua.. c1-

...1. da _nor coapl.xldac1.e ..

VI - prova da que o fiador do contrato. ou o que o aub&tituir na ranovaç60, aceita 05 encarCjlo. da fiança, autorizado por •• 101
06njuq., •• ca.ado for I

VII ... prova, quando for o c •• o I da .er ce••lon'rlo ou
ca.aor, em virtud.e d. título opon1vel ao
P&r'qrato \1nico.

Propoata.

.u'"

propriet'r1o~

açio

pelo

Art. 76. O inc!l;o 11 do art. 167 e o art. 169 da Lei n'
6.015, de 31 de. dez~mbro de 1973, paSS8lt a vigorar com . . . .guintali
.lt~r6çõe&:

aublocatário

elo

"Art. 167.

11a6vel ou de parte c2al., ••rio citad.oa O aublocador e o locador. come.
li ti. consortes , aalvo a., •• virtude d. locaçl.o originária ou renove-

11 -

=l':i~~~i~~~~;e~1:~~~:~.~~.p~a:~.::.o a:~~~i:~~~r~rf!c:~l~~~;~~~E~~

16) do contrE.t::· d·.:,

ta obrigado .li ranovaçAo.

Art~ 61!A conta.taçlo do locador, alált da de:!es,!!; de
ralto que polisa caber, ticarã .~trita, quanto à IUlteria de fato,
. .quint.:

d~

IJ - nlo a _ . a _ t a do locaUrio. o valor locativo real do 1116vel na 'poca da renovaçlo, axclu:i.da a valorizaçlo traziIJJ - ter prapoeta da _ i r e para a 10C&9lo.

n -

nIo _

I lo

...

obrlvadoa

IJ do art. lO).

CIMO do

ao .... _

...

~~

..

condi-

loooç1o (inct-

inc1ao. IJ • • 1....-

=-~.==~.a:=r:
I

naevar.

_

~

I

•

bei. . lU • • 1.......

... .:.~ ...

C~

tJ.n:.. de

axe.rc1cio

da

-Art. 169.

XIX - o raqiatro previsto no n s 3 de inciao X do art..
167, e a avarbaçAo prevista no n' 16 do inciao XI do art. 167 . .rio efatuados no Cartório onde o iaóvel .naja aatriculaeso _diante apra.. entaçio de qualqueor das via~ c50 contrato, a ••inado
pela.. partes. aubscrl.to por duas testemunbils, bastando. co1ncicsancia entra o ncme da ua doa proprietirio... o locador.Art. 77. O art. J I da Lei n l 8.009, de 29
19'0, pas.a a viqorar' acrescido do seguinte inciso VIX:

aVII - por obrig.çio clacorranta
contrato de locaçlo.·

da

fiança

a&rço

de

-.ca4ida

..

de

_ter.

zepato ........U ...i o _

jllllter _
• por _
toa_. _
clara 1Jldio&QIo do r - a ar uplorado. quo nlo podarA
eor o _ _ do locatilrio. . . . . . hip6tuo. o looatilrio
nJPliaa. _iter toia condiÇl6aa para _ r • - . ; l o pratondida.

*'->tal da prapoeta

lC'.:~.;..:..:

preterência~"

ao

da por oquala .0 ponto Da luvar I

01- _lhora.,

direito do

•••••.........•••...•...•........••.•••••••••••••••••

~

do torceiro, .-.:rito por _

podar'. _

I 3 o ... oaoo do incioo I do art. 50. a OOIItoatoÇl6o davari
traur prova da data..-ina{llo do Podar PIlb1100 au rola1:drio porunoriaodo da obr. . . _
roa11z_ "'da . .ti_tiva da Y&J.oriza91o .quo
_rori o _ 1 . . . .inocIo por anvonhairo d a - " t a habilitado.

Art. 61. "novada a iocaçlo, . . G.I..ranç_ do. aluq1Wia
'\'enCidoa ••rio executada. nos próprioa .autos .se. açio • paga& da uaa .ó

Art. 71. Ao art. 24 da Lai nO 4.511, 40 16 da daUllbro da
1"4. • acroacido o aoquinta f 4 o •
.
ai 40. _a. daciaeaa ela ,......bl.ia quo _ l v. . _po•••
ordinlri. . do condoainio, o loc.Urio podarA ""ter. c:uo o _ _
aiIlo-J,ocador nlo eoçaraça i rounilo ..."'laar.·
Art. 79. bpu.taa-.a rilido. o. ragi.tro. 40. contrato. da
loc&9&o da ia6vela, r.al1.z&do& atá a data da vig:'ncia cSaata I.ei.
Art. lO.

~ta

lal entrar" _

vigor . . . .enta di..

após

•

.u. publica{llo.

...z.

Art. 70. 11. hip6ta.a do I 3' do art. 50, pri_ira part.,
• .-ntença faarA desde 1090 • lnclenlzaçlo dev.iM, ao locatirio . . con-

Art.. 11.

aoqulnci. d. nlo prorr09a{llo ela loc.9Io.

Tí'l'DIDIII

DAS

DISPOIllçOES l'IIfAIS J: '1'JWlSDIlRIAs

Z
1I:

da U731

- a Lei n' 6.239, de 19 de setembro de 1975;
- a Lei n' f..~{S, c.;,. l!.. de 1r,J:.ic de. 197.,,;
- a Lei n' b .. 698,. de 15 de outubro da J."9;
V7
- a Lei n' ".355, de 31 de aqosto de 1985:
Vl:I - a Lei n l 7.538, ele 2~ de set.elt.bro de 1986;
VIII - a Lei n l 7.612, de 9 de julho de 1987:
IX
- a Lei n l 8.151. d~ '3 d-- :\iI!.-l1,"iT'n d~ 19192.
711
IV

Art. 71..

ee.aoa •• cuno.

1110 •• aplic. . . . diapesJcO" dasta Z.i ao. pro-

Art. 72. 'toda••• locações r •• idelCiai. que tenha. sido
'celebrada. anteriorunte à vi;incia desta IAi serio automatiCZl.llente
prorroqada~ por tetr.po inc1et.erninado, ao término do prazo
a::~:;-:'e;;.
:-.0:contrato.

Revogam-se:

- o Decreto n I 24 ~ 150, de 20 de abril d. 19341
- o nmaero 3 do inciso I do art. 167 da Lei n' '.Q15,'

V

J5ras11ia,

Maio de 1991
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I.EGISJ,AÇ'AO CITADA. Af.'C"ADA 'ELA COORDENA'"
DAS COMII$OES I'EIUIANEN'I'El
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,I

CONSTITUIÇÃO
REPúBLICA FEDEJUlTIVA DO BJUlSIL
1988
Título IV
DA ORGANlZAÇAO DOS PODERES

Capítulo III
DO PODER JUDICLARIO

Seção I

Disposições Gerais
................................................................................................................................

Art. 98. A União. no Distrito Federal e nos Territórios, e os
Estados criarão:
I - juizados especiais. providos por juízes togados. ou togados e leigos. competentes para a conciliação. o julgamento
e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo. mediante os procedimentos oral e sumaril5simo. permitidos. nas hipóteses previstas
em lei. a transação e o julgamento de recursos por turmas
CC' jUizes de primeiro grau:
....................................................................................
.......
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\'lI
DA Cl AUSLJ1.A PENAL
("""110

......................................................
Ar!, Y10, () \..tlm J..t ~lll1lillUi;ào i/llpO~la 11<1 dau~ulu pl.'nal nà" pOJl' l'\l.l"I.kl l' J..
ohrlgu,l:lo P/lll"lpal.

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

.

'

LEI N? 5.869, DE 11 DE JASEIRo DE 1973
InsiitU/ o Códl!!(I de Processo Crl'i/.

........................
TITl;LO VlJ

DO PROCESSO E DO PROCEDJME!'TO
( ",: ,: , , (, 111
DO PROCTDI\1E 'TO SL'MARISSIMO
.........

.o

.

Ar!, 2:ó, Na peli\'ào miclal exporà (l autor o~ falO~ e m fundame/llo!> jurídico!>.
formulara o pt"dldo e mdH.:arà a!> pro\a~. oferecendo de!>dc: logo o rol de Ic:Slemunha!> e
do... umemll~,

TnUIO VIU
DO PROCEDIMENTO ORDINARIO

('\I'lIll

(I

I

DA PFII<,Ã,O II'.JClAI

Seràu I
Dlb J<t"yUl!>1l0' d<l Pt'IIÇã,l

IIll..'I<.l1

An, 2h2, A reI i.;ã,1 lIli':la! lfilh..:ar a:
I - \I .IUII ou !rir'lllldl. "4L1t' e dUI;.:iJi.l:
II - lh l"h\niL~"'. rlIt'lttllilL". t.-.. .:.-!' . . ··.i!. I"'t.rl~~àll. d('lllil.I!L ;:
l

J"

ic:'lJ.'!",

-~:

I t'U,

lal .. <: ,,~

I11 -

tl

1\ -

o p.:dlu'l, ú'lll

fUlJJUI1It'rHt"

J:i'IJk,l,

d" rc:dl..1,'.

a~ ~ua, oPt"III":",,),:,:

II \..ll,.! da l'uu,a;
\ I - a,· rl"\..l~, ú'lll qUt: l'
ga..1,'"
\ II -- ,I It'4Ul'llllll.'llIt1 p..lld
\' -

aUilH

a

r1t"1t"IIJl' J<:fiIlll1~lral

l.'lla.,:a,'

o.l

\t:I..1..lJt ..1", l..l!t", ..lI.,

Jlll<:U .

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

...
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LlJ N.· " ... 5 - Df JI DE DEZlMJIO Df Im
DISP'Or

JlltE OSIlECiISTItOS I'OIUNlS E Dl
OL'TRAS f'ROVIDtNcIAS. (1)1"

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

.......... .

T1n:LO V - DO REGISTRO DE lMO\'E1S ttr
CAPITULO I - DAS ATRIBL!IÇOH
1./,' - "o Hqrutro dr Im~lS. alem lU matrlNla. serlo ICIIOI
o ~""trç
I) da Inl\lt\ltÇl<J ck bem clt família.
21 da. hlpMc<'U Ice'" JudICIal> C conyenclOnalS .
.lI dOl c"r.I'_IOl dc loc.,.lo ck prtdlOl. nos quais tenh. lido toDJllTlada
cllu\ula ck \'I\I(o<:la no caw <k allefl.,.l<> da cOISa locada:
41
do pcnhor dt maquinas e dr .parelhos utiliz.dos na ,nl!ústn•. IftstaladOl e
eo-: f\Jnn, 1 nlfilfn:,' Cllm 0'\ rMJ'tc'IWO'\ pentO<"es ou se-m flet.
~I
das pt"h·.'ras &r~"D' c seqünlt'Ol de ImóvclS
to. da' ~"ld,JC'> em ~ral
~) do usufruto e do uso sobre ImóveIS r da h.billÇlo. qu.ndo nlo rnullarem
do d"~\IO d< 'amílla.
/:lI a .., ~oOa' COnSlltlJlllAs sobre Im6'l'eQ OIJ a cles olftculadas por dlSposlÇlo
dr ultima \ontadc
Ql
d", cunlraloos de compronlluo dr compra e ornda. dr ceulo ~IC C dc
promcss. de ,",si<:'. com ou sem c1áusul. ck .rre~ndlmcnto. QUc tcnh.m por objeto
'''''''Cl\ n1,. 10t<aà," CcUJo preço Icnha mIo pa,o no ato ck sua cclet>rlÇlo. ou de'"
\t lo a. prJ.: dt uma \.Q vez 00 em prts1açlXs
An

I -

rn:

t~lJJe.

ll)!

dI

J JI
'~l
~:l.

d. '-Il""'K

111
2))

lR,'vlJIlllllo f'l"1.. J CI n' lS

da~

cpn"'r-nçbc-1. antenupcta;\.

d., Cf '"Ias de cridito rural:
'04' das ajuJas dt credllo tndusrnal.
1t.1 d~ : .... :-.!ra'~ ck penhor rural~
lbl
elo. <!r. préstimos por obn,açlla ao porudor ou dt~nrures. ,nc!uSlOc as
.'On~nlvelS em .,.lIts;
I ~ da, Incorporaç6es. instilUiç/le$ e co""enç6es clt condomlnlo;
IRl d", <:<>ntralOOS de promeu. dc ocnda. cesslo ou promeSSa dt cesslo de
unIdades autônomll condominiaIS a que alude a UI n. o 4.591. de Ib de drumbro de
1%4. quanOo a ,ncorporlÇlo ou a instnulÇlo de condomin,o _ lormalizal na
'·I,~ncl. dC'~ta Lei.
IQ, d"'l IOleamcntos urb.nos e rurais:
2l}} ÓOI contratoa dr promessa de compra r vmda de ICmnOl IoleaÓOl em
conlomlldade com o ~I'tlo-Iel n· 58. de 10 clt deumbro de IqJ'. r rnpecuva
.'eWll e pl'OftSCUa de CIetdo. 'f\WIdo o ~Jnenlo _ formaliur na v._nela desta
Lei.
2" .s~tae:6ea,dee(6II ......1V peuMisftlpcrwclllbriu. n:lauoas a imin>ns.
~\i,1

.1.:

I! 1I ••",

doa Jul,aÓOl e atos juridicOl rnll't vlv", que diHdJl'tm ImewclS ou <Jl
demarcarem. Inclu...r nOl casos dr 'tt<'.OIl'Of&Ç1o que resultarem em con""u....ll de
•..,ndomlnlo e atribuírem uma ou ma" un,dadts aOl mcorporadorrl.
24) elas sentençAS que nos U1'1ntánoa. arTOlamenlOl e panilhas adjlldic:an:e
bens de raiz err. pallL'tlCnlo elas dí.,das da herafIÇa:
:!51 dos .las dt mtre,a de ler_dos de lm/:-Y>eu. dos fonnais :Ir partilha c das
sent<nç.. de adj~dl;:.,.k crr. IDventino O\i arrOlamCnlo quanac "'" bouoer parullla..
2lS\ da alTema~lo e da adJUdlaÇlo em WII púbbcl:
~-,

dl..\ dote.
das ~ntenças declanrón.. dt usueapilo.

28)

da compra c .enda pura. lU condiC1Onl1.
da pcrmua.
da da4:&ú em p~amcnto.
da ~~ .. ns·ie-rênc:a de lPnOYei I socx~d~ qüand(l IntC'iT&I quota. SoOC'la:.
da doaçlo
\'IVOO,
do jr..&pro;ona.;10 amlgávcl c das 5eDtença.s que. em processo ck deuprc.

:!QI

.30>
.' 1,
: ~,
3.3\
.'4,

pi. .d...:~t.
:\

eD"'"

t~a.:-t':T. ~ \a.Oi ~ iJ'iOtT.:.z.a..;l.c..
~

_.

1·

~

T

:

..: - .....

~,,::~.':-~'- ·t~:'~rte~
.... L..:-~

.~.~:..

'.

,;:.

~:)i... e:'..;=-=~

jz
"

~

~l'"

"

a.menUPC".a.:1 e de·

a:l~'_~'iC~

~~me

de

':.'oen~ d:~e:""SOS

dlre~:o! ~&:. p-e:-t~:-•.:e~!~
Pt-~!e;}ç.~enle .i: ~.l.s..e.77ie':lIC

.r!}0... e:1 OI.. "

I

de lega! nos
d.:rs :ÔD

~L...llque:-

pvr ... nct::'1Ame~l(' di e'lrm"lc. d~ ônu!. e dlfeHOS reats.
~t
0,)'\ .:or. tra. H..~ .it p:'~mcss.a dt colllpra e vend.i.. da.s ~s.sões e das promess.as
j~ ..~~~: G 4i..le" 4lÜ6e .. ~)f"::'-eh .. It:: r. o ~. j(' :~ de- ckz~mtorr de lq3.... qu,a,:ljc o
.... 't'8.,..,~:'l::' ~ !]Ve: fOr:T,aL2a.dc ar.ter.onnentt • ':@'tn~:Rjesu. Lei

da fTludan..;:a ae den\.~n:.n....,:à:( e de n1;mcr&.Çil.' dC!l ;,l"'éd)()!:, da ttiific&CI.~
tia .:k"r.-:c.·l~àl-" ô ..· .k~me:::~T .. ~~r:::· ~ 0:( j0H:a.mentc, de :.m0·"~:~
~~
~ a.!u:'-a.-.lc oc. nome P,J!" =.s.a.me~t" 01.0 ~cr ~uHe. 00 Amea.. ck 'J'l.o::-as
;:~ ..;ns:in.:-.u -iuc ~ q:.... q\.;.er moo.:. :tnn&n: lr.r.;;en~:& no !""e1l5!rc e nas ~s.s.o&J;
ne)t; :nte~s~ca~.
4,

:'.i: 'P"t\, ·'n~.·~J.~ à\.

~I'
J~ 4 :05 r·e-~:r}er::~ _ t:m:;1.\Íe'l i.u!0nJrr.à.· ..:.,nd'.:·r:::n:.i.l~" ~'..ie &.l.je I Le"
<Ql de l~ dc Jezemt>,.,. de !~ qua:10c I mcorpora.;10 tl\'er Sld" íorml1lZ&da
... r··.c;·.I.....:1'e;.:-.: ! "llit;'"," ~"':, ~:.
Co 04
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~)

c1&! C'tdulc hlPc'ff"~ána..\

8' ela ~auç'" r da c:e>~'" 'Idu"'ária dr dlTrllos relauvos a 1mÓ\'eis;

qJ das ,,"'ença, (jp ~~af1lÇ'o de dole.
lO' aI' rr\:a~leç,mr"!" da l,xlrdaclt conJ"'~"~'
1I \ das ;laululas ar mahena hhcl&do .•rtlprnhorab,hdado e incomunK:atoll,
aade Impostal .. Im"""!l bem romo da ronllltu",I.· do fldr,cOlTHSl(\,
J ~I das deC!!oÕe.. recu~ e KUS dell",". Que tenham por OO)eIO atos 011 IltulOl
rr"st"aaOO ~ .. averbado>,
131 U olfirlO. aos nolMS esc. 1000adouro>. dccl"Clado\ pd" Poder !'úblJcr.
14 aa~ 5<:r.trn;;lI.I ae separa,' ~ )u:h. :.: de d .. ~.'."
e ar nultdaac
ou

anula.;i" de casament..J. QL:lndc nas respc.::',.,&} rari.i!h~. CX1~l1rem
direll"!: re.:~ sctelt..:n I rei!~~'"C
.
UM n·r.t!!I'.~.... de ConlTitH.' de mutuC' com pacto adtetCl de

t~ê'\el!- ou
j ~ -

hlpoleca em 'avor de enudade Inre.!§nle do S,stema Fln~ncelrt. da habita·
ae~áe que manlldau u me>
mas panes e Que IneXlStI OUlra hIPOteca reRI~lrada em lavor de terce'rtlI

ção. ainda que Imponanát. eleuçir' aa dlVlaa.

An lb'l - Todos OI afOl enUrMfadOl no an Ib~ slo oh",alón,," e elt·
tuar·se .,' ""~anoTlO da slIuaçlu dco ImOvrl. u.l.o
I - as ..erbaçOn, que Sl'rlo efetuadas na matrkuLo 0\1 ma'1l"m ÓO rrrutTU
a q~ te ~f"n~m. AInda q~ o lmówel ~ puaado a penmc:er a OIIt,a ClFt"Unt·
crlÇlo,
11 - os TrlllSlros rrLollYOO a Imó.... smlOdol em ""marca.> (l<.o C1~un>cnclJe
hmuro!"•. que serlo lcilOl em lodu elu

*

DECRETO.t· JUJO -

DE J(l DE um Df 19).C

REGULA AS CONDlçOES E ~OCESS05 DE. RE."iOV AME"fO DOS

CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE IMO\"f.lS DESTINADOS A FINS

COMERCWS E INDUSTRIAIS
O Chefe de GovmIo l'roriI6rio ela Repúb1lca cb. ~Iado> Unidos dl' B~iJ.
Con~iderandoque llIo 16 as 1tJisIaç6es man achanr.das como a pr6pna. ittida·

~e- lIaetOllal. ao lado da desapraprlaçlo por IMICeUidade e utihdade PúbllC'a tillllla·
dco dtreile- de propriedade. 11m admitido n:strir;Oes 1 maDeIra de lI&&r eue
direll" em bellelleio de hl_ _ ClIlI _wellibciu ......is.
Considtra.. do __ a ....idade • fll\l1ar • ~ .trr ~ e

cio'.

ÍIIquilinOl por priJlclpioi lIIlIf_ de eqlli4atlc. • lu _tir lIIÚ..-Jmenle.
ilnpoIIIJo ~ . . , . . . . . . . . . . . . . . _ _lo juricIa a ÍIIItilIIi;IO •
leis especiaIiudu:

COílsider'àadb . .,. • • _1MIIo l1"li_ _ ri. . . . . . . . . . . ~
. . . . napreteIt"'ll.1IIIdo _ . . . . ~ _ *-âaadat ao.-..ciD e l
indústria. por iIIo
o ftIor ifc:Olp6fwo do "FlUIdo tio CCB6reio" • ÍII\IIB ~
,.,..c».aIordo
lIIItant. . tr-..o"'~aopnp'"

"rio.

Considerando um .. Il1o lClia justo atribuir adusi...._ t t ao prDPrieWio
ellriquec:i.eD1O _ '-m-IO. ClIlI ..ua, _
o eapabrK~1O do
iIlquilino que criou o .a)or;

"'.01&•

C_idenrldo que Ilma \ai sitllaçlo -aIena. por UIII loc\lpkta.lllCtIlO conóeDaÓD
pelo DirellO moderno:
Co.,sitlcrando que o GO\'erDO PToriIbrio leIIl tem~ IIISpU'ado '" seus ai'" no
Kntido do reconhecer e relUllr _
sín.ac;Oes de jusllÇa e eqüula• . KlUiado
desl~ne a onenlaçAo do DiAi'" bodiel'1lO. tendo uemplú lrisallJe deua duetnz o
Decrelonúmuo 1..573. de ':' dej&uro de 1931. que pemuUII." casas enumend05•
• Te>CIsJO dos ronlratc! de arnlldamenlo por pruc· &tenruoado.
Conlolderando que as leis rqulando U COIl<!lÇOes r procelSO' de proTTOjaçlo ao.
contr.lOs do arreodamenlO de im6veil..destinados a fins eomerciais e mdllstnais .em
SIdo reconheddu COIlIO IJIIpracindlvcis par oulros paJ.ses que JÁ adotaram e est10
Sot'nd" rrd. madas pelas nccusidaóes bruikirl.5
Cor:SoIdenndoqur IItn ara.nóe n\Í.me.."c óe a.u.x"",-b=. :l< ::=. cxr~:: exponenCial cU "ontade coleuva. jl se pronunciou pe:" ~""C&d< do. prornulia.;l.:> de
uma leI reguladora do assunto.
Considerando que a Assembl~i. Nacion..: ('o::s,"",::,' ""T'.a!mentr Já se pronunoou pela neceuidado lIKionaJ dcua pnmdêncu.. subs.:Te,·r:ldo. pela maIOria
do!. seU5 depu lados. uma "menda que manda pro'" o assunte, pel.. lelPSiação
ordmária. o que lorna e..denu a ID&d ...biltcUcle do. .olu,;i(, de problema.
(on51dentndo que a leI elaborada & propil!."eo. 'nn!!, de com..,nmlT qUiusquer
dlf'!'llO\ e'Sotahe~t. a.r rontrãno. reiT~:J trr. "lnl..'Y r;.a.~ '-IU4.!!.• ":I~.rr; )..l~tlÇ:J. l' ~quh.iad(
\~1(l lut~lado\ fodll~ t"tS tnlt'res~~.

Decrela'

PM!TEGEP.A.!
..\n
::-a~,)") Ô(

~omc~';,.:jJl

I
'f3r. ha\~nd" aCf"rd!' ~nt~ il'i !n~f!"f's'Wd~. ,I rr-n(\\acl" dOi ':00'
J.rrencarntnto de r;c";I. urt, .. :l( ..h .. :-"":..~; .. .:.. ......' .:-;.: ...>.~ ?'~ t'. • >-":2.~z.7"'".... 2. ~~,:'
(I

,")t;

_

lOdu~ln;LL w:r~ 5I:mprt' feJtãl lU ..:or.f;;,;m)ctldr do dlSPUst.:'> nesta

l..e1
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':

I

ft.J'" ~Il('

J.1 fe'fltl\.h.t"f"\ t1(t .. rrrna.~nh

e.~oc"'l

qllt ~

_

"11.... de$;~ UI.

t

r-rt "ordt:r,lr \ J • J prernr..h..H 'fI

t~'

:0'1.4';;)" 0. ...'l,"UoJk
" ;-ou/\) rr.:nn"lI dil

&J

oi

~J

IT'
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hq.Jr:r'. .).. lr:1a:, .rr ~hUI'
«ura. eoDtnllla. utm cloo :'1'q....."" ele LrUIIC

.ml~

.:nl",ar dt\r ~r ~)r Irzr.,pt· dt:t~.d·.;aj\,
),~;,,'. do contrii.t~1 til reno\.r. de,,~ K'7 dt = \ ..

in,-",

~O<'i

(" .. ~~nctol~l·nt , 0('\(' e-\lar (":1' e'tr1oraçl( J\' !ale'lJ cnmt:r:..... uL.
pr'P rr.a./V mHHml' !R1rlttrTloiptv de ..' ltri'~, .anr.»

"

In~1;.a:n •.

Qv

mt'\rtI(. ' .. mo.

An 3 o -

dl~HO

O

&SKl\otr.do

&OI loc.IA~

pel. presentt UI poderi ser

I'lcn.IÓt· pcl:l\ 5o('U'. ~'t"'~k.)(,.nv\ \lU ~uo:t50~re\
~ I' V .....md\··'II)l".ltlrn.• iuer p.nt:k "(1'l.le~dt .umr--.:.-.I .. ~ 4ut" j).J'!.>t ..
rvrl('~h!"; " fun.1 (1r l':H't1e-rc1o mSJ.dtidl.: DL> ,'7lLn-e,.4I.io\.k r'n< 'Jl.Jr:. '-"~("r.l àl'

I' .... J: ót.:u nu ~ 't. -. lt'd.hie
~ : c'- _ DIS'ol* lCú • "'OC'J~cUdr comercIa: pur mortl' de
..~,1"'1 .. to ~ ~ hOl.:t1 ...h .:' .. riJ";- Jj'ur3T l'' ' h'\-er!'~ d.· ",'h)r!r !h·ofl.:"!
~~r
4 1 :\

"'1I.ele dt pito" cllmtc

llOI ~ndltlO'

óa Ln. deadt

l.ofT' 0('\ "'X'JO!Il. pro

.. \r'l,l "'Pt-~\·IH·,.,tt

qUI'

conunut a. meu!!.

Ida."!' ~mt-rr"':"i<ol
~ :. -

:"t·nt H

O ,,;hl, .... l~"'() dc' .mNt: D~ clt p.ne (!tI. 'lU< eltrcc' ••çll,' clt
,i1.,·a,. ...·ltd~J, \' ·.~""."Lddvr C'. ;:-Tt'pnrtànv C'omu 1It1i,1.~"n5o(\nr'~ Prcw...t"c.~r.ll .-

'Hé jire~,,""entc .lt"n~ .. ,J.... "rnil\à"" 1.- ": Ad' d "'r:-II'I dlt,;-w:'n
qu~nd,' rm "Inudf' ~ ~o. ... .i~ '-",:t~.n~ (IL ren ...
"ad.. ( \ut"!.í.'..lOdr j~p~~t dt prêJLJ '1IJr a.dR1l~a trtH."'~r·K. SUbk.lCa';àl\
~ . . l'\ _
O \\'bIC'lC"'lta'!"1C' qur "05 te"tH~ dr- f)ari,lraf:-- arnt'..'"t':1t'r.~r plJdf'f \\r"~
,,1 ..

.1-

(

prut'~t'lJ"ll

'..,,1<1 ., ... ·~do ..

a.·;

i .. a,'

(1\

r .... )r!"H·~o1,.l('

""r~l~'a"l, J "':'''h''3C31'

~a'or

10

orrt\;')tlr dt·t1lt

dói c, ..... l:"a..·,1\'

3, !tt::!l 1":1t~!a

dt

;:'rt'~U"3

err 1.1: ...

J~

.. ';.I"dL· .. "'u...... O(

ilu~\JC"í

l:o :. (. " . ." :,:'r.tra'~ en-: que "ir- tn'~~er r õnu~ dr ; • .zoilmr":t,7· df' imr',,"'(,ll\\
Id\d\ r tnn1nr-UI,õe" ,. l(l(.~tan:- ~"a ;,:cn~ld~radu torr Tiora, ;'!~ra "h, dr::.J6 \1("
l"':"')..~l~~(· Clf' t'fl~i: .='~r- "c. notlfll~d('
::1;0$, \r ..·t:·r.'~' a n. :;fJ.. ~C'àr ~

.\r:

peL..... fexaOPr. nl,' tde='Ja" ..'

piÍil~ó1mer.:,

n.". ,irl

_. r, dl"Tlll a T!:'nO\3,:~r dp =~nl";o9(,\ dt lo(.'a.. ~; n.\ \·:--n11 .. i"w:(, to ""1,1.
resta Lel d~t te· elerclOt re'C' JOCAt*.nc.. no lt:tem-,nc de 1 (urn'
~~,:-,' 1'(" ~ ..e.", r.lC'~' n, mlr.. ~·h· itr.tenll,,",:~ a d.ti.':; c. f:tlaLla.çl.. · ,:h
4'

M:"nekCi.::203
.10'

'l.

.... '''al!' a ;'!!':"'-''')la-

VO PROCESSO DE RENO"AÇAO ÚOS CONTRATOS
Atf 5. - O lou.'rio formlll.rM prtl(lo lnr.=! ,.que,.ndo I cnaçlo cio
I'rnflMtirio. r..r. ~dtr 6 11;'0. ~ndo ala pet\(lo wr inSll'\lld. n. \tllllnlt
~onlllf'lll1dedr'
.
aI pnw. do ptftl\chlmrnto dO\ ,.qulsltol cli.idol peln an. z.e;
11) !"O"I do n.lo cumpri_o do t'Ofltrato dr k!raçlo _ cuno:
d pnw. dr qunaçlo com 1ft impostos. l.... i c cmolumenttli CIlJO p•••mentll
lhe cailla c posum atet.r o imbotcl. nblCto da Ior:açlo:
~ indlc.do clara c JlftCisa. 110
pr6prio
ClII _ p.pe1 GCI docIImento •
. pant. lSaI.cOllClIl;ÚC\.oIcrccld.i par•• 1oc:1Ç1o:
.
, .' cl ~lllIIÜllolI(lodoJlUor.qvandoL\ hlluYllf•••
f11ca.m.nr o !IOme.
JIOf MI-..n. •U1.'~. _ _ 'idadr c
c. _ " ' _ jurtdicl. •lar., •
_. UlUle'. t: do_ilict' • 1'"'". de nI.ulandade 4a lU« ·C.iillllCi.: em .mhM os
C&"I4. dever' Hf. IlIlllbtm. dndc 1olo. enmprcwaeta • Idoneidade do li.dlIr u1crcclClo;
f) pro.... por documelllo .lIt.nlltOe de •• lnr 1e,.1. de quc o fi.dor "li fi.dore,
Indl~.d.... õI<'e.t.m. soIidarl.rntlIlt. os cnc."", da flAnç. e 11m CI'I.bdadc lepl para
~\& .ceil~lo;
.
f) proo.......ndo for o CaIO. de IoCr C'CUlOtIiÍ'lo lJ\l 'lICenor em vlnllde de tItulo
oponhcl .0 p r o p r i c t A n o . ·
.

seu

Ar' 11- Art

"

'8 _
p.,.,n'u ilnit'o -

".to
_.91'
,raIlsaIo.

, .. ,.,
o.,

•••••••

, .

.

,

,

. ••.•••••••

'. , ... , .... , . ....
.'. .. , .
. ..
.
lAl n· fI.014. de 27 de deUlllbro de ""'3. 'l1lC te.n
• Vllullllt red&\;60
.
"I\n 12 - O pt'Ot'Cdimrnto nll açllc1lund.dls110 Dcl.·ret.. " - 24 ISO de 20
dr al>fll clt 1'1.\4. t ordinário.•pllcando·"., norm.s do Cbdlllf' dr Prc"'l:\\O nVII"1
{fls'''II. d O\ pc\o .nilO 12 da

An. ao - A axlt.uaçlo do locador. a.lélJl da õefcsa do dlrellO que lhe possa
taltcr. ou que IIC rqulará peles princípios I'=rai5. fÚ:.rá adstrita. quulO i maléria de
1.10.•0 ~mte;
.1 DIo ~DCbcr o autor ou .utora OI ~ililOl atlbeIec:idoi napl'elent.c Lei
e repul~doo como eut:l1Cl&IS p&r•• propO!illUra d.t a,çkI.
bl qlle. propo5ta do loc.tino. a.cl1lÍd.t • valoriuç'" unida pelo Ioc.tário ao
ponto 011 IUe.' nllo alendr ao v.lor to.... II'o rui do imóvel em lace das co!ldr;bes de
'aioru.açllo do Iu,.r. Da época da rellO'oaçio do COl1tr.to.
.
Pariarúo ilDico - N_ caso o locador dne IoF aprneDW. _ CODtrapropllIta, ai candiçllcs õe \ocaçI«> que n=pule compatlYCia _
o . . . locativo rui c
.tual cio Imóvel Da forma prniIta pda letra h.
el 'lue tem propo!ita dr terceiro. competentemente individllado. p.r•• Iocaç lo
do prédJo por prazo pelo meu'" ~ .0 mínlJnc <:onsuote da propo5ta aiuizada. e
em condr;bes mtlho. e1.
li I,u - E\sa proposu ele terceltO deverá Kr _ia.da pelo proponente. leU
~p~~nl.ntt ou procllrador, com poderes especl.is. com dUai testemunh.s. eompe·
I~nle~nle mdnldll.aa,. sendo 100. .. firmas Rea.heada.s. t nela K Indic.... q~
""'" cb L..... Io\, ptio t.en:e.ro proponenlt seus cesslOninos ou sucessores. nlo cohdU'.
,'um " ~ntro cIe n>mérclO I)U indústria e.plor.do no imowel pelo mqllihllO com o
,-Unlr.JJ4\ rm t.-UDO.
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fiádOf. drftli prftncllrr. para ..ler

oa __ . . . - . . . __ ' " arL J •••
cl/ que .. I' Jf'IPdo. per . . . . .10 . . . .1OI'iduIII ptjtlic8a. • raJiar 110

._~.

Impa"..'" na \ua ndic:allrandarmac;Ao. 011 moJ,fic:..;6eI de tal
..lar da prol'lIedade.
P;,rall-al" un.. " - E.
alo.....lo dc\vi ler .poiada em nlalório milRlClIOIO e
J1<'rmrncorl1...d... ....r... 6t1mat as parcelada e dr-idamenlc jlUlific:adas. lIIIiaado
"''' enl/Cnhelm "" .JUUl... Itplmell\t Mbilll
.
c) .,..., .. prtJio .a••r"""", C
locador. lC\l C&n.lD,e.
"" d""' ·ndcnte> devendo pr.,.ar. era .. traIndo de a\qaçAo de ~tar do . . . .
,,~,~ pe
", de \ua 'amí!.a. que o mnmo K destina a transfertncl8 de Nado de
\un~h. k' C'l)\leDtt' h.i Jnal\ de .. m &110. ~.
1'.,0I/r•• I" u_·o - Mua Jupólne. todaua. O Pf'6dio
ler tllltuIado
.... u..... .t.. m....1IIO ra~ de ,,~ GIl .-cIus&riA
i~uw. 110 ~tralO ali
I'",do' ohru ••
".ruru.• 'lur

_rnr'll~'&o o

-*-Ia

*'

Ir:' n\J h.).

1lIo"'"

Arl.

~."

An
An

10
11

AM

12

,

I\n

11

.......•.••••.• _

...........•...........•.•

~::~~::~~~ :::~

:::::~:::.~:::;::::::::.::

-

.. . . . ..

_

'"

.

.

~

:~~ :~ -

.......................................•..

lll,·,,'ll.d..... ptln a"ill" 12 da lei no" 1>.01". de 27 de dezemtoro de 1973.)
I\ro 11> - O JUU apl':nu.i • ..-" proknr A ICllIenÇA. alétn clu ~IP. de
dirello '" pnocip..,. de eqü,da()o. lrnOo mRtllOo em YÍlla u circulUtlDciaa apc,':4" (\, <ada c....., ,·•.nerelU. pata o lfII" poder~ con_ener o julpmcnlo an d1I'IéllciL
., 10m ,\c mdh.tf ..., duc.du.
I'.ra~r~ftl IImn' - A. dll~. de.eratir&adaa peJo ju. cln-erlo IN p.........
..,I~. pd.\ ,ane 'lU, I""T 'Dltrn.lot no al\llameDIO do processo.
1\" I- - ~. ~Olença 11 ~101. q .... na.. f... o cuo. f1aad I.., • iadcnWIÇA<> ;I
~l:( rl\cr dlfClht " h.JI.:al~n\1 em con\C!'qüio

I" -

i\rt

O. "'Ole.......

&.la Dio rrorroracio
lo. caber••oelaçlo

:l.1

Jlllll~odo

Ôft

kJcaçao

DA U!:.(UçÁO DA SI::NTENÇA
I~ -

1\"

• raao.açto do COIIlralO
_ia
da .-fIo.
npe<Jiç.o
dr Tltulo5 Docv_lClI..,... 4IlIf .....m
aui... se .:_.derat'á
* --..-.•
,.nir'" «11M. n.--'"

1'......... ,1. en, Jlllj;ldu a JCIIlelll;a

de~.,..taal6o

.w llrn:ndlII....... ocri ela UKu",da P"anle e JlJiIpno
.... nl;lndad" .~lClt"'G ufil.'IóI1 clt R~.

_ ...",. "'n....

.. 6rl't'Ct.d~.

~~

,·nl~;o. pft;pn'l\ 1~.tlUfr ClII ....1:

ma.....du.
11 I· .n,.:.r.1 du

...

~Ia

f

~. QIIC

que.

O
ftdacll' A 'iH Iot rdc~ e PftWllIf .J'ÜIQ. ate. da na.IaÇAo
dil;i cko ':·Jlllfalo. 1lIc8l"'. dtYrrâ ~ . tamW... ial~

lIInllf. cw.

li l." - !K

~

----.._

.,.16fia.•

~...

",.r••u pmnupdo ntipular dálllllla

_ ......'-Ir ..... ao
lra.t
fIo
......
lO ,.."...r., ••• aaelado. CUC
rquiYado _ ,• •' .'llrti~ de ~tII\lnl. vii 1I11i1ftad.. o b:ador ,.,. rifII..... 41i1i1f1lria. *ftIIdo •
f'C1"'» de ""tllUll;iolacl...atil da... do RIiI- au . . . llIlfe.. _

....

fk.,..•

• li \\. -' fel1t.

.1ftIIK'ir.__•

DA INDlNllAc"lo

"" 2\1 _ U Ih,!"u'nu ,!1lC. par rtIOh." de eun.l. . . . _U-. llAo> pu4cr
n:n..., o1r II "lnlr.lll.ir 11".\~u I.... ;a dlrelln • "ma andt.n.~L.I. na t'on..."ud.CIr do
,h~u,. \.\MnUm ~ n.t.llh. .. \t.nl('nt.c v.H. re\WlrCI~"ltJ ~ prt']uillK crm q'~ ".Cf de
.lr~Jr ro •. "'I .... '-4 ' •.: r.... l.. ,I'h rn.... 'Ml.t\ .1. uu... âlllr-.,. prrc.la d<.. 'u,.r du .:omeon'lo uu
Ifk\u'tfl" (' ~\~"""'l1r\l .. h· (\1

h,no., de ,ômu\.'tQ

~ I
() Itr .. CHt. "4\.>(' ur-tl"tr
,;o",I.nm u ~".'''I/ f'C\.' " .. ,.menIO>

lJur minlt.ar P.I,c.'

J

_\li
11

ck loca"l,,' co \.OIu1.n~mt'nll I"!'ipun·
,"nl1-,&.oc. por .......MlIulftlC. o Ju.ado

(.',lOlrltltO

Inck'l:/~lt, pt'ckr; wr ""onlra ~~ t,C'\."ut • .::tn

,"1"00.

li 2 " - ' A C," ......' do
na paMr em lfuc ... tclem • ,ndf'nnaçlb. ~éI
IM..,h-r:. 't"r 'nl\,~'. PlPlr de' W"I~ m~~ P~'If'dtl'UC). dltla da lrrm1n6\.·'" dC\ cotnralO

~.f'\'" ~~

r

["8"""

'1':" (11....·J1J"11' 1rn. 'I"\t ... (h"tll,\ i Inlirllll.a","a" I'tt\ "tll\llntf'
I .' - Se r b:'ado'· ""
II'Ihlll\o tlt 30 {trlnl.)
da dala em qllr
Jt c-n, li,.ol~ .. .l li. \0(";,,"':''-'' 'I .. \"" (' tlôJhtrl/l'u. Ml\.,lf tlr fa/rr pN 1n~trumtnt(t
• t\ t't~ r.trll~ ui.:- C\lC rtr:I~Ir~d,' tw l\C"lillolfl' Ó\ T•• uk.l1l r D,,·umrml't).. t'\lntrlu'
uhh

i
t'.J,..

rr'TO

,"'"11 \' .~rt.'('1I ".

_n'" ou ,...."

qUf.

prol.

di.'

,u. oltra••nl~'tC'dlll" rr,'rr,.,,~Al1 dl1 t,."ontr.h' de arrcncb

tI><' ,·.. Olr.'(I

,."", rml'ul..-iJc. anlenoff' à pn'P''''' a)UlLada

~ 2 ,. - U In'IoTHO '·U). p",p""a lnprd,u a rrah/~~'o Ó' pT'Of'ftlI&Çào d<'
...... lr;l'(I ~nder •. ",lIdanamen•••'Om n ...... dclf. prla mdensaçlo a que .., mtrr

.. E I

r

dt"ole .M""

.

. Ii;\ ,. - S. O 1...·.0<" _aa' d. dar inicio às obra, qvr .1eJt>u prrctsa, larr,

,~ iml'rlh, .. pr"rrOlaçlo da Iocaclo. tltnlrt> de' 11m) mncs. a contar da data da
~.rr)l~ d.. prédl" pel<' anQuihno
~ ~ ,. _. ·S. "I",·.c,,·
r I "rio,,'. ou prrmlti- qur no prédio seja nplo"do
• onnmo '.111" de ~r" DU mdll'lna clLph>rado peJo 11I4"i11DO CUJO COIltralo 1110
k. N'n'":~'

(V'"

!J'?",'t.-l:' d:"l p""Or'nt'línc
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Il ~ •. - U Irn'hro.II_. "·Ir f1ur I 'Iplor.'" I .ut ar rrlr,.. "plri,,,f.·
r",,~n'r Iftpondrrfl IOhdlnallM'lllr tom" locador. prla .ndrnll...."
lu JndrnlJ~ I "'" K rel.rrm .. arll,,,, pr«edrnlel. ar ai"

AM 11 -

"I"r~m ".Idou ... lraM"1 da aç'" pnnnpal clr>erll Itr

'.uda.l

por procr~.

",má"". 'undad<> na Irnlrnç. da 1<;'" dr ITn"'I,'" de I......."
An l:l - k tl ....1ot da .... nlU,lt> J' estl.er 'lUdo ~kn ",,,,.d,,,. n. &('",
par. prorrotlac'" Itr Iocll;'o. a .v. cobrança ar Iara
PI'OC'elI<' dr n.eU('ll' de
Irnl.nça
DÁ COMPETtNC'1 A

rei"

An. 24
Oi julrn COInpelellla ,.ara as 1ÇÔe' • qv. K me,.. I ptu('nte UI
Itrll.. Ir",P", o. JVlUl de 01"'111' dora.. pol d..trIDuo;!>e1 'oIUlllilll' Itrmrt' daI
Iva,

~sptt'''&1 ,...~.

DISPOSlçOES GERA IS
An 2." - "'" CfU,{O dt alo..,. . .,. a prorro'lÇlo dD con,rall·. o lnqv,hnn trr..
um pr...o qur nl" ..cedor. do Soe" me~. pari doloOCupar o pltJl,,·
li 1 • - 11 !tu"l" do prazl' ca~. a" j\l1l da ~""rll" 1<;1(' ltnd" rlt'.•,.:.
l i L·ond.ç~, Ilftl!ulare< dr cada
l: 2· - E.I" prazo. rm qualque. hll''''e... se conlará da data el!' qur por
a.'Orrio ou paI sentença pass.ada em Jul,aoo. :.car estabelecida a 010 prorrOlI<;lt> do
('O(Ilr...o
IIn 2to - O locador podrri. na, mtIma' rono~. 0<. tn~u,hr'L. propm I
açlo I qllt ar
a prelCllte J.,ri para re""l&r <> IrU clr>c:r dt prorTtll. r 00 alr •
Ioclde,. arnde>-ibr rm ronseq~nell. apuráveu lodll as dJ'poslÇ'br1 ôesll UI ....
p"",.,n '" J'tMII.en'" ao &ai pro,:~dlm"nl'
.
IIn 2" - O llJC1lóorpodrrápromo'et.1t Ih< co"nel.I~..".-",t<'ÓOIJvl~ad",.
par~ torMr liquid~ M .eul. dlf"t'I\~ t ot-np&';<X-" en reilaÇll"t' lnQuihrll
An 21:- - E"., 'lu.lqt>t:r I.." óo Pl"O<'n"'·. podo'ã: L\ pane< laz,' acc'roc·. um.
lII:2 qUt nlo traJI~dam Oi pnnclp,OI Ó< orOerr puh!.,,", órtemllnadore, de~1I U,
Plra""!,, UnICC' - E.Ya .c""dos ""rk W'mprr oomolotllLG"" 1'0< w-nlen.;a d.
'lua: n'n nayer. n:cu~
Arl 2l' - Sao nula, de pleno d,rtlt, a, cl.u....la' de contraI(' cl< k"- .. I'· que. a
part:r da data da presente UI. estabelc:t-r:rell: o p&lL.IDI'Dte. ante:ape.do de &I~: PO'
.u.lqoM" forma que ..,a. 'hefttflCtOlo ~Sprcllll OIJ ellraordltl.Ul"". r nomead.menl"
"Iu"a'" e nnr_os sobre a relld•. "'m como • resci5lo doo ~onlr.1OI1'do .o tato dt
larer II klCll.inh concordaI. r~nli.. OU ... d«rf:tada a .. a lalmaa. 1111
An ,)(, - SIlo. I.mbélr.. nula, Itr piemo dlrell" lllJaisqurr cláusula, qu, ~11tlr.
• ÜlÓtr Oi obJetml5 da ,...,.Ie ~l t _e1a"'""t • diusulas pnlibnJYas da
",n"''lÇA,' de> .."rllrato
_!IÇa0. ou oCI"" mphquem em Te1lúnna doi c1ireltOl
tulrlados por rsra UI.
A n ., I - l>e. "".' ..ir\ude da modif.~IC' 4as eond~ eeoon&m.C.ll 00 Iull:a~ o
,·..1," k"'.t"" fiuoo pelo roatr.tC' amt,tIotl ou rm conSoeqümcil dti obnJ"~'
rslltuidou pela praenlt Lei llIIt'eI wanaç6a.. aIán de 210'1. (riDIr por llIDlol da!
~lIm;all\a,. fIOderlo DI CODtraenttl (Ioc.dor "" ioeaáno), bn60 o prazc Itr J tlrésl
aftl" da da... elo ,ptk-IO da prol'I'O(laçlc· do _trate pl'OlltOt'tr a rroDlo de> Jlf'Cltc,
DIIl'Ul&do
• 1.- - . 0 . . - para _ IPl'ÍlklIeri o _
fiudo por . . Lei pua I
II""'h1pÇlo ck> COIItratc
li 2.' - ~ dsl"CÍ.Cl ót l'e\'ü" poder. aer extl'l:làD. nfs em nfs IDOS
Án 32 - ÁI feJI'U da praen~ te alo I t apficasrl ti Iocaçôel rOl qur I Uml"
Ftdrral. m Estados, Cll MulliciplOl e a. autarquias 10rem
1.1:Z1
An. 33 - A ...*na alo pl'e"ílta por atl LIi Ie nplui pela ~ F"al
wt-.tlnu" tlU prot"nSUI:
An 34 - Para li tilculo lia tuajudicilria.
por base o ..&lor Itr um
ano Itr alu",eL s.eeundc o p"*, do contrale· rOl Y~ncia.
Art. JS - ~
11'1111 I ~k 1.el ~m ar _taura6oa.
ai,' ~••~cIem Gwraalr l i IrlllU 10I'eftSeS

c.,,,

me,..

*

"!'\eI.

tomar-..,.,

P_.4.

. DISPOSI(OES TRANSITORIIIS
Os Iacadores que .. data ela pornm~ Lei já ~ coan-.105 dt
Iocaç-Io. por mnrulllt1ltOl que pouam.aler conin trrcell'll'. soOr< précbo< alcançado<
por etl Lei. JIOÓeTi" mpupar • prorT'ClflÇ1" de Iocaç-Ic- fuDdadca _
eoDITIIOI
Pará,r.l" únll'{ - 50<: portlT, tiS" ('N.traIOl nlL' """rem tlrc",l~ ~rlC' OI
mqvihn",. que em consrqümc" ~Ie, olr puderem obter. prorroe..lC' doa con·
..alo. d. ioc..a". d,!"',tr ,ndenl2ll.Cl- • qur " ..,Ir~~ '" 1"11 2r I 2J
ArI 3" - .. requenmen'L dt IOq~,lIr" P"ó::ã, se; =p<ru.a> '-' açõc:. pk
pOIta, ,.ele. Iocaóor conin o tAq"ÜlOu. ame.. ec, cu"", • CU."" dtrellD! Cte:lUT
hJlelaó",· pela presrnlr Lei

An J6 -

*

"."lI

O

prtlL-n.... J1C'Ór'* p~,u" ... c' tnlluihno .ntr\' d.
r.'" un...·'. I""" dr "\(, IInnll l d.., da lUI 'Ulpr"~" n.' In_tao..' I ....' dt ProrfOlll<;lo 61'

".,,",r.o"! dr arrrndlmf''fIIP tn,llIuld-

por t'~I. III

Arl .lI< _ Plra '" eunlra'M a termlnlr anlel doi pra70l Iaaadnl no ar' 4'. a
conlar da dai' . I t l 1AI. do riaorarlo 11.1 prUDl. ,odrndo. em C(JtIIIIqDtnna. I
1<;1" In"llu,cb ;>~Ia rrew-nlr i1t. prop,,". alt a Ittro,n... '" d" pr.", ÓCl' rootnt""

DISPOSICOES FINAIS

Es..

ui tIltrar' em ritor .. da.. da IUI pubKliÇlo

Re.",am " a,

dISP"'I,~1 rm con!rtnr·
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e.009, 15..

U1 n9

29

01,p~r ,obrt a

fuSJ

C'~trE,

15,-

'99(/

1mptnhDrab~l1dadf

de

bPr

ar

je.

l' err I áZ~:
~iot',i2 f

de~
}j -

d~!:':r,~~:

~

dc~

re~p~ctiva~

ac;~sei~~~

ta·.z'! ('

co.-t=it;L.J.~êlE-:

:\

créOi to~ Oe trõ:Jé,)haOr·les oa prõpr ia
C(lntrjbuiç~e!

pIle titui"r Oé créditc
r(\~'5tlu;~r

ol::: e

o~

co~!tit~idc!

9é!ó':ió

f'rr

fun;~:

fljnçf.~

peje raSá] o... pela

Vi; por ter sidc adQujr.idc.

financia~entc

cride respéctive contrate;
j~t~f;.

nc

p:eciõJ

Ji~jtE dD~

DL:

te!ritor':e:2,

ôe jlTléJveJ farr'iliar;

pS.é e.e: . .,;;;: ce hiJ)ctfcó

rE,,:

de

decc.re~te

jn>~r~:(=.

Of

úf\icê~

err

re-

rreviOeneiária~:

aoujsjç~~ d~'

à

r,aÃ(': rot,:ór,;.õ

\!
:n~[

te-

f

Art. ~, -" 1mpentlcrlltilióaoe t oponível er QU&lQueI
df execuçftc civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou
n"t..:reza. salve. se lT\~vidc:

P!~~ts~~

Of

"'/I

dr

sDb:e

c

imé'veJ

ofe:ec :Oé

e~tidaOE fa~!liar;

proouto de crime Ou psca
exe:uç~D OI.' sentença penal condenatória a ressarcimento. indeni7aç~e.
c~ ~~ •• imento de ~ens .

,.

.

.

COIr

. . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. . .. .. . : .
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sct:;.:~0ro

de 19 i 5.

Regula ~s ~ç6es de despejo de
h o s. pi t a i s, uni da de s s a ni t ã l~ i êJ S
oficiais, estabelecimentos de
saúde e f'nsino.

o
Faço saber
C::OCJ"l'~n.a.e
.....
- c.. -_. "".

q~c

:

Presidente

C:~g~esso

Nacional

da

Repúblicêl

dec~0t~ p

eu sanciono n

Lc.l·
_ ..

A rt. 1. (; - ri â s 1 o C é. ç 6 e se;:

r- rcd i os u til i za Gc S

por hospi t?i s, Ilnidades sani tãri as ofi r.i;>; s, est;:;!>p.l eciwentos de saude e ensino, somente cabEf2 2Ç~O de des~ejo:
I - Se

o locatãrio não pagai' o aluguel no
prBZO convcnciGnado ou, na falta de contrato escrito, at~ o
áecimo dia ü!~1 subseqUente ao mês vencido;
I! - Se

o locatário infringir obrigação le-

gal ou contratual;
111 - Se o proprietârio, pro~itente-co~pradcr
ou promitente-cessionãrio, em caráter irrevogãvel e imitid~
na posse, :un tl!ulo registrado, Gue haja quitado o preçJ
da promessa ou que, não o tendo feito, seja autorizado pelo
proprietãl~;o. ~ed~r o predio parê c~~81i~2~ e edificação 1~
cenciada, ou reTor~a, de cue venh2 2 re~~ltar aumento m~ni
mo de 50% (cinqüenta por cento) da área útil;
I~'

- Se o pr opr i e t ã r i o, pr omi t e nte'" corn pr ador ou

promitente-cessionário, nas condições do jnciso anterior, pedir o predio pãra reparações ursents~ deter~inãdas pela êutoridade p~blica co~petente, que não possam s~r normalmente exe
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cutad~s

com a ppr~anência do locatário no imóvel ou, podendo,
o locatârio sr recursar a nelas consentir.

Parãçrafo unico - A ação de despejo sera precedida de notificêC~':, com o prazo de 30 (trinta) dias para os
casos de inciso.·:
art. 19, e 90 (noventa) dias para as demais hipóteses.
Ar:. 29 - Nas ações de despejo dehospitais, uni

dades sanitâriês :ficiais, estabelecimentos de saiíde e ensino, dar-se-ã ciênc~a do redido inicial aos eventuais sublocatãrios.
Art. 39 - Da sentença que decretar o despejo c~
ber~ ~pelaçâo cc~ efeito suspensivo,
salvo no caso do inciso
I, em rue o efei:a ~ devolutivo.
~rt. 49 - Na execuç~o da sentença o juiz fixar~

prazo nao inferior ê 90 (noventa) dias pare cesocupnção co pr~
dio, salvo se, e~tre a data da sentença de primeira ins:~ncia
c a execução da ~esna houverem decorridos mais de 6 (seis) ~e
ses, hipótese e~ que o prazo de desocupação serã de 3D (trinta) dias.
Art. 59 - Apl i cam-se às açoes de despejo de hos.
pitais, unidades sanitãrias oficiais, estôbeleciwentos de sau
de e ensino as demais disposições legeis pertinentes, desd~
que r.~o conflite~ 00m esta Lei.

Art. 69 - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicaçâo, revogad?s as disposições em contrário.
2 r c S '11 i a,

Cf.l

19

de

de 1. S75 ;

sete."":\bro

1549 da Indepenc2rcia e 879 da República.
/)

ftz5i,
/
/

-

/

?'~'.
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11 I'"
(,l" "

f kQ -

DI '~Ol 11'410 VI ,'7"

,4("4(1 1'11101 ...1 ll1l84NA E DÁ OllTkA"

1\ '

PIIO\'lIlfN( ....... lI'

( ""'l1ll1 () I ktiol' I -

Ali

OISI'()SlCóE" (,EkAI"
Da LoceçAt' em Otral

A I,'.....·i<- 11" p'~llll, urh.nll re~ulu·w ~I(> dl"I'I"I.' IInt. 1,"0
Afl;,\.b 'r U "lIhlt 1I.:a(ih l t' d'~P'''l'l QuamC\ • kx:IH;i\I, ftl' ,,"r

I' -

ti' t"Jllne-1

•

~

A.. to, ut.·{\("\ fI":t ftn .. C'omrrC1Dt\ Ou tnd""tri.ta cnnllnu#m '~"'I'
Dr"r\(' ~. ~t "" <lr 211 dt" at>,,1 c1r IY.\4
l'f"I"'>!" a ..,;in rrn''''aI6". . .' COntraIO. prrvl~tu li" Ix·
n' 24 I~ll dr ;1\' dr uhri! d. ''''~. luie.ta_ a k,caçi,' a,. r",lmr ,n_
•

d ... 1'<1,
~

crr'"

" - "'j"

IIIIIIU" neltllJ 1 ti
, 4' A 1'\Caç~l' ·do,
nll:! rtJld .• prl.· k-~"I.\·", qur
~ ,. HoJVrO(Jl' mIl ... ur

rréd""

urt>anot. d. proprlrdadr 'do Unii" c"nl"
Ihr f: prOp"u
um locadl'r Ou mil'" dr um klc"tarH\. t'ntrn·

Ur·)ot' Q\lr ..ic· I(JlldiHlfl~ k {, L'OntufI\1 "MCI ~ es,1lJtuluu
ArI ~. - O contra". dr loea,i" polir Irr al...t.ck' por _ualquer pra,.' .
.... I"'! m.'- <Ir <In .no> de~ndt dr "ema conJ '" aI
Ali .,. - H.vrndn prazo "tlpulado para a dIlraç'o do contraIO. 11••,
" ...der.· C' locad".. anlr' d,' venCimento. reRver o prtdll> alu"adll. nem I'
h'coll' 11' I'OJ<I" dr,"I>t-1<· n. k><ad,':. amAc' pa"and" multa IVET ADOI
An 4' - A panu del 'trmtn~' Ul\ contrai"'. cnquant(l (l k:Jcaláfll' con·
tlnua! n, po... do prédll' alu~adll. a relaçil" de !o<:llÇio r~r-u.' pel.'
cond"é". d,. contrah' lermmadll. com a~ mndlheaçõe. df'COrrrllln O.. d ..·
poi.l(\ n('~I.,. Lrl
~ I .. Seja quo' 101 o fundament" dI' lérminco da relaçi" dt IDca,i.,.
a a,iic, d" jocador par. reo"cr I' pred", a1Uiadl' t a dt c1••pr)o
Sl 2~ - CJ d~P05l"l ntl parailTlfo anterior não Ie aphU! 5C: • rela;i\'
tIot loc.açi(1 termino ~m dC'cOTién~Ut dt GeWlpropua.çlo, com imusi:J 00 C),,prropTlantr na po,.. d" préd". alu"ad"
Ar! ~. - O contrel(: f"."l'r tr-mf'J{l drH:rmlnacScl Ctw.8 . .dt plr'no dlT~IH'
fmdL' " pra", tillpulad" . .lndclJC'ndenltmeD~ de OOIÚ'caçio Oll aVI"" (Vi:·
TADOI
".ra~rak un,.:,' - (VFl ADf),. hnd., o pruo contralual. (VEI AIX))
pre.umll_·a prorrolUlda a locaçã.,. DIl' COnd'ÇÕClo a;Ullada•• ma~
pnl1"
dttrrmlna<l"
ATI to .. - O Iocal.Tll' pode. medran:e ftOtifieaçlo ou a".&o eo tocador.
com antecedonc.a mínima de tnnta dla1. dar por 'móo () contrato por
tempo In~lrrmlnado.
ATI i" - O contral(' ck loc:açãl' ajustad" pelo usufrutuiorio ou fuluciari" lermllla com a eXlInçi" do usufruto ou fideicomisso . . .1"0 ar com ele
.nuiu. pcr C5Cnto. c ...·proprrc:l.no ou o fldeJcomsa'rio. ou Ie a propile·
dade Ir cOlllOlidar em miM do usufrutuirio.
Arl. 8.' - O CIIIl'fe,ador POde rVETADOI dar por findt' o contrato de
l(>Caçi" com o emprcaado. quando bouver .-.càlo elo contrAlt. de arabalht,
e o pRd,o toçall<> wt deStrnar a 8I01'8dl& de lIftPI'eaado.
rar',rafo Úllrc" - (VETADO).
An. 11.' - (VETADO).
Art. 111 - A ceaio dr locaçio•• IUbloc:açào c o anprálll1lC' do prCc\'o.
leja", lotaiS ou parc.al~. dependem do c:on!ol:ntimcoto prévio. I'Or aaJlO. Ik'
.locador.
Paráltraf" único - NiC' Ie prel~ (I coruaenlimento lia úmplft cIcrnora
dI' lo:ador em manifestar formalmente a lua oposição
Arl 1I - Ml'rn'nd" o locador. traMier_ aa. seus herde.rO' a klCaçiC'
por temp<o delerrr.made, ou inde,emunado.
ATI. J: - Mm rtnd" o locauino. terio direito • COo!lnllllr a klc:açã"
.)~ada por tem;)(' indetemunade, ou por prazo .certo:
I - n,,~ locaçôe. re>,denClus. o c6nJUIt' aobre\'ivente e. auceni"amentr.
o;, herdeirO> oe::e..H>O' e ai peuoa, que viviam na depend!ncu econômIca
"" Iocatáno. 6cl>dr qu< reslÓeme.. ao prédIO.
11 &ocaçõe~ não rClidenciai•. o capólio do inquilino faJeado c. a
Il:j!UIr. te for t' co,,, arli 5Uc:eaOr no ae,6c:it'
ATI L' - Extinla. por .eparaçit' jaóicl&l ou d''l'órcio. a· aocicdadr cor.·
ju~a' d" local/mo. pros>el'ulla a locaçit' corr. o c6njui'e que. por acord, •
• ~ De.::....: )U'I>: ...:. am:lnuar ruiClnÓC 110 ....échc.~
~ l' Dunru a ...paraçlo de falO. lut>-l'OIlar-se.' Da loC8Çâo o c6n.
;t!~~ que permanecer n0 prédiO,
~
ca'l)!; deste anil:" e d" aru t 1.... a lIUb-roJllção lerá ('(•.
,,"U!He.d. a" Ioc.d", ar () lul'-ro~ad" for pesa0' d,veru d. QIJt conlr.I"~
! 1c':!:"it ( )::'':B~::- ~ t~rÉ oncnc or nii!lT. noio term~dC' art 31. aoVl'
fiado! C'L drp6;ltt' err, caU;ic'

.11'.

.»

"' - to.",

"n

14 - S<: duram e i Io<:ação. lo< alienado o prédio. poderá o ad.
qUIrente denuncIA-Ia. salvo IC a locação l.or por tempo detenllinallo e o
re5prctlvt' contra\(' contiver c1áusua de viaênc.a em caao de alienação e
constar de Re~1.Stro de lm6vel5..

Seçio

n -

Do Alaroel

ArI 1~ - t: livre a convençit' li<> a1uaue!.
§ 1. n - A correçic moDelána do a1l11UCl IOmentr poderá ser exillida
quando o conlrato a tSllpular. fixando a época em q..., ..,r' efetuada e as
C:l,.JndlçÕf:~

t 2." -

a

q~(

fH:..ar~

SoU)elU.

A correçic monetária do a1ullue! nlo poderi ultrapUIM aTaria.
çli,' do ,.l,-, n:'''O'ru.: de o-~"ge;ã.:' Reajuslhel do Tesourc Nã'ionz.!.
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t 3 .. 20 de a"

iClI'll'la e
aestt!'
AI

.em prrJuLw de dllpo510 no art 31 de' Decreto li,· 24.1'U. de
de 1934. t .dmltld. • c:orreçl" moneti". ÔOI .lu,ueres. na
.los Ind.ces que o conrralo filar. IImllad. r<:IO dllposlo Il(l t 2."

tlf.'·
t~ -

!VETADOl

PQri,rafo u",c,' - (VET AOO).
An 11 - l .... n AD01.

Do& Dcnns .. Loc:adoT

Seçio UI -

do Loc:a"rio

t

Art IA - O locaour t o"na.do
, - a entre,.r o Imóvc' ,,·(.di'. ao localário. em eslado de ~rvJr ao
uso a Que .., destln.;
11 - a pranur-lhe. durante o lempo do cOntraIo. o uso pacífiCO do
prédio locado;
111 - a manltr. durame
contraIO 1Ie loc.ção. a forma e o destino
do prédiO aluaado.
, .... - a pqar 01 map<lUO~ Que IIIcldam sobre o lrnóve!;
V - a dar ao Iocatál'lo rr:clho da. Importáncia. por eslr: palia.. com
a discrimina,lio do alullue! e de cada um dos r:ncarlos convr:nclOnados.
VI - • pallaf a' IUll' < Qú""lur:r ~ ... de Intermediação ou admlIIIslraçlo ImDt>illá"., bem cem', J-' despewu cxlfaordlflÍn.. de condomllllO
tI." - Por <1<oI»eU' u.aolc".t"u 1Ie condomíruo t.Ompreendem·"" IOdos os encarlOS relr:rr:ntes a obr•• que ínlr:rr:uem à ellrUlura an1r:llral ou
à aparmcl. iDlet"1la O\l merD. do prédIO. br:m como o, nr:cr:s,ánol para

°

Te-por St.:I~ ci:~':'''''~--:::

ÜI.-

h~ ....iJ .. io.~!UJJjAJt..

c que não

loC

lI1c1u.m nos custai de

condomlllJO 'llrr:vISlOl 00 ~ 1." do art. 19,
t 2" - O contraIo pode t:5t1ruJar a obriiaçio Ik o 10calirio paiar o
imposto sobrr a propnr:dadc pre,;l1al e lermoria! urblna e ai taxas muniret(itnl..~

clpals

j.t:.:

p-rt:dtL' ioc.6u

O local.í.nü t obr~.do:
ler. ,r....,,' OCo P"f;d1:, iceldo p.f1I ° """ convencionado Ou preC(I:T":-i.:" (
(;,~ r:
.. r.• tuic-Zl destt c com os fIns a que: se oeostln'1

A ..1 19 I - •
~umld('

de'(eoo..-l lf2tt:1-ic1 ccr.-

Co

;r-<l~.!t7""l~.

;;:u,óaôo. como

~t

fou.e !»-eU;

Il - li " . ..., pvhlu~lmem. o aluaur:l. no prazo alU&lado. OD. na falIa
dr: .juslc, até (> dI, da do m6 _ulOI< ao venCIdo: (21
UI -- r Jo"- t
, . L'_. ::-,t',:'
do locador as turbações de tr:rceiros:
IV - • ~'Pl"" C' rr-:!'élCc !:r,~l I locI,Io. no r:stado r:m qur: o rKebeu.
salvo a.~ d~::-rl0ra·~,::..e-s d~~"rr,:""""'~ de use norm.l~
V - :. ;:'f.iS.l Dí. Cr.l"-i.f.('~ Ol limpeza. força c JUZ. iaua c saneamenlo.
bem como a. despesas crdl"'rla, de ccndomillio.
I \." - Por despesa. ordinirw de condomílÚO enlr:ndelll..,.., as neceniri.s i administra,lo rr:speCli,. . . . .ber
a) salino> " demlls encarlo. trabalhistas. a1~m de contribuições prl!'YldenciÚlaA dOi empreiad~;
'" Q,ua. lia e força utilizadas nu instalaçõr:s e parlft de uao comum;
c) hmpcu e CODRrVlOÇ!i.o da, InStal.ções e dr:pend&lciu da liSO comum:
d) manulençio e cOllHrva,io de eQulpamenlol hidráulIQ)6 a clétriço~ de
USO comum;
cl manutenÇlo c COMerYaçlo de elevadores;
O peq~ r~ros em panes ntenta. dai lMtalaç6ea I1l4riulicu • cwIricu.
_
, 1.- - A IndenjUçio doa daDOa. 110 CMO
IIncllftlllrlmen10 do di..
poIfo no Incito IV. ficari' ..ajella a c:o~ llIOnetúia.
Art_ 20 - O locador relllI&rdar' o b=.ário doi emb.raçe. e lurb.ções
de terceiros. que Ir:nh.m ou prelr:ndam Icr direito IObrr: o prEdio locado. e
respontian pelol JltUS vlcioa ou defeilOl. anterior. • logçIo.
Art. 21 - Incumbem ao locador tOda. u n:paraçllel de que o prédio
naceuit.r.
Art. n - O lacalmo t obrilado a fuer por lIIa conta. no pr~dio. u
fep;lraç/la de estr.1OS • que dtr causa. dnde que nlo provenham do uso
normal.
Art 2.1 - O lo:!!i,," te'" dirr:"c de ex"ir do locador. quando t:lle lbe
enlrelar o prédIO. relaçlo escrnl do seu dlado.
Art, 24 - No c..o de "end •. promeu.. de venda. ou casio dr: d"r:llo>.
" localáflo lr:m prefr:r~ncia para adQUirir
prédio locado. em itualdade de
çondlçOel COR! terceIros. d~endo O propritlirlCl dal-lhe conhecimento do
nes6c:lo. l"CôJante nollfrc.çlo judlcJaI ou comprond.menlt !rlr:lu.da.
§ L" - Se (l preóIC "'I.vr:r suhloc.do r:m SUl tot.lid.de. a prefr:r!ncin
caMri ao lublocal'no e. . .ndo vinos os sublocatirfo.. a lodot em ccn:" ..l l'l.
ou 8 qualQucr oei~. for um 1Ió IOf O Inlereuaao.
li 2."' - Em w Ifltl.ndo de vendi lIemail d.um. unldade imo"iliiria
li t!'l'<!feréncla InclI:llr' lOt>rt • totalidade dOI bens objeto de .I ..na<,:ão
~ ,I .. H.'endo pluraltdlcle de clndldato,. ~..ber& " preferencI. a<' I"..

*

°

<:.IMnD ",.. ... 2"'·':0...·
~ 4
t·a~o.l

t
(,,'relz:,

-

(j

de VI:IlC}'
~.

n'

-

"" .. ~ •. _

...:.e t:.;('ltrrrT:l& prt\l:.tC\ nntt art11llt,) , nit' alcu~a c..
lu41·:U. p::rr:-.ui.,n e dOdÇào
('1I~l"'.C f\t'1!e :lrtl'O às h'li."n... i\e-l rclU U&5 pch.1 l)t..
ó:.;. '~r';; di 1\0 ~

A~f':~..fI.t (
2' I ~ 0'-: ::1<

"Ü'"

JI ti· - ('..1u.I"';1r~ .: úucH,J \k prrlcrrn,:I.:J
l) r .. C'n.·endu l) Jt",:at:írto
nos lrlnli,1 tJi:l' 'llh~q~lt'n'C'S J,quctr f'm QUe' hu notlfu.:adt.' \ .\\
An. 2~ - O ltH.:at.tr~' a ~urm nJll I t noufaCâr » vrr\4J~. pru~ de

.rna•. ou ceuáo de dlfelln> podr:ra deposltand<>

II

pret;o

~

demaIs deapr:aas

\10 .;ato M rransfrréncla. haver p.ar. 11 U Irnn.... ~1 lucadll IC' " rr-LllJ('rn n~\
,.,rJl'f' (k Joell rntt.{.., a (Clntar al Ir.n""·rH;'~' nu In~l:rll.. I'1 do :110 ",ompt:'tfnlC'

"'" ('''''0<''''

do RrJl>lrO de Imo....

t l.0 - R.a.aa.lvada a prioridsde do

eondÔlniao (~ Clnl, 6rt. 1.I391.
o locati"c, J.t> ".w,~ e,e7:cr o dlfei!" u'!:iurado ne1Ile arult. e. pelo
roer"" trln!> QuI :an= <la vnlda. promesaa de vaw1a ou - ' o
"toa.
~.lve'r _Lla.:ri.~, ~ reri..t~ í.mI?bili~:!o" M fonr.... a leT efU~Jtcid! et:: r I~U·

*

Lmer,li.'. c '\)iH'.U~' ~ t~ ...a.u lJI
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t 2." - o localA.rlO. prtleudo na lUa prtftrtDcla. ~ Á II!C~rnH ~
aUmanle perdu e dallOl. (l)
Arl. 26 - Nlo • "cito ao localirio reter o pridlo' 4allo. "ceIO no
caso de benf~lorlu Dt<:CSllrla•. ou no dr bmftltorIaJ
M . • " " Iio....
verem sido fcttu com cOftlenci_o. por lrICrlto. de .cadof
An. 27 - O aublocatirio rapoDde, aubslliJarta-me. !tO loc6dor. pda
impan'ncia que dner ao sublocador. qUlndo . e for dernaDdado ••• ainda.
pelol aluaucra qUI .., vencerem durante a llIk
t L" - Nate cuo. nollficado o sublocatirj(, da lçlo • ., 010 declarar
1010 que adlanlou aluauer", ao sublocador, preaumll·se-Io frauduJenlOl to.dOI OI re<:lboI de pa.amentol adi~nlados. uivo se conslarem de coacrlto com
data aulenUcada.
f 2" - Salvo o CU<l deslc anllo. a rublocaçlo nlo nta~lece direil""
nem obnlaçÕl' enlre lublocalirio e k>cador
An. 28 - Resclnchda ou fmda I locação. resolvelD-W u aublocaçõc•.
• alvo o dllllilo ele mdeDtzaçlo que ~ compeur ao sublocatárIo coOlra o
lublocador
Parãerafo 6nJco - Perman<'Cendo ipblocatirlO! DO ~o. (VI'T ADO)
terio atn. mediante 1..10 ou DOUflca.çilo. o pruo de IlDvmta 11_ ~!l
desocupl-lo.
An 29 - Se o prédio necessitar de reparos ~'- o loc!ltérilJ IlCri
obri~ado a consenti-loo
!l 1." - Se OI reparol durarem ma .. de qUJnu dlll. o 10catir!C' poder~
pedir aballmenlO proporcIOnaI no alu.uel
§ 2." - Se dorarem mais de um mb. e tolherem O uw fE~uJ!lr do
prrdlo. o localirio poderá resCIndI! o contrato.
Arl. 30 - O contrato po<k Clupular que. em caO<) de mors do 10cao\·
no no paiamento de aluiUel ou encaJ'iO' convenclOnadOl. a lmponlll<'la
deVIda vornceri }urOl d. alt um por cento ao mb e que. se o alruo lor
!.upenor a tnota dJas. fJcar' tambtm SUlttta a correçã.o mOJ1lC'tin... rom
base na vanaçào do valor norrunal da Obniaçio Rea}USlável do 1 <:soun'
"'acIOnaI.
Seçio<;> IV -

Arl. 31 as

~ilUlnle~

o..

Garantiu 1.Dcallciaa

No contraIO de lD<:açio. pode o locador

ex~tr

do local Arlc"

iarantl.íi!i

I - caução em dU1hello;
11 - iarantll !ld~ju$.';ólla. n. forn.a do art. \.481 do Cód1i0 ("1\,1.
III - !iCiuro de fiança locati"...
Parilralo 6nJco ..;.. • vedada DWS de uma modalidade de ,arautia num
mesmo contrato d; ~çio.
An. 32 - A cauçilo _ dinheiro lIio pocIcri IItceder ao vaiO!' de trb
mneo de aluluel.
f 1.0 -,- A cauçlo lerá efetuada med.iaDte clep6aito em c:ancin ele p0upança lutorizada pêIb PocIcr Público pelo prazo de duraçio dto locaçio.
cabendo ao locatário _ YaDtqeDa dai decorrcDtCl. por ocasião do IcvllJllamenlo da soma respectiva.
I 2.- - A infrlçio 10 ~to 110 I 1.- lujeitar' o locador ou IieU re·
presentante 10 pqameDtO de uma multa equl..a.enle li vantqens decorrenta
do dep6aito. que o klcatlrio poder' cobrar por via cucut"a.
An. 33 - O Poder Eecutiyo expedirá. DO pruo de -.mta dilll 11
COfttaf di publicaçlo delta Lei. U IIOrmaI ..,u1araelUllnl do Nlutl> de
fiança I que ac refere o iKiao 111 do art. 31.
.
An. 34 - Se a fíallça for por prazo ceno. poderl o locador cllilir do
localário. duraotc a pronopçio conualual. a IpreaentIÇlo de noyO fiador,
no prazo de trinla dias. Se ate nIo O fizet. flCll" aujcito à cauçlo previlt& no inciso 1 do an. 31.

An. 15 - A ação de despejo lerá reaulada pele disPOsto nesta Seçio.
Parqrafo único - Além de ciw-ae o locatário. dar..... cienci. do
pedido aOI sublocatáriOl. QIlt poderio IntervIr DO processo, como lIuislenle.
do rru (Códillo de ProceSAO Civil. an. 50).
Art. 3(, - Fundando-se a açio de despeJo em falta de paiameOlo, 1"."
deri O réu evilar a rcsclsic· da locaçl0 requerendo. no prazo da conlestoçio. lhe seja permllldo o paiamemo do a!uiuel e dOI encariol deVido,.
Inclusivc OI que 'SI vcnceTn'l\ alr a efetivaçio do paia~r.!o' das mui'"
ou penalidadn contraluall. Quando aplic"Cl5; dOI Juros de mort., dls custai
e dOI honoririos do advOlado do locador. fludos esles, de plano. pelo }UIl.
em percemual sobre o valor do drbllo.
t 1." - O Juiz rrarcart. dia e hora para que. dentro em QUInze tll~'.
~)a pur.adl I mora. proceder..:lD-1oC aL' depo':!L' d. ImpartlrlCla
LU. .
locador te recute a recebe-Ia.
~ ~ " Não te .dmlllr. a purilçio d. mora te o locali(l<, ji '" h.... u,
ver htn~ficildc des:a faculdade, por du&' vez~. nos dele: mes.e~ Imr:'~I:::'
mrme amenor", à propos:lurl dI açic. e se o debito. n. cala de ",c, ••
memo da peuçio inICIal. for aupel'lor a dois meac. de aluJuel tVETADUi
, 1" Para OI finl cio dlspos,o no par*~ralo anterior ni<> ocri,' con.
'Iueradal u purpçÕf:S realizada•• l~ • entrada em Yljwr d~ta Ltl
, 4." - U dl>oo'to nelte arlJllL' apllci-se a, locaç""" .mparada. pc\('
Decreto n." lA,l~O. de 2U de abra! de 11/3-4
An. 'l"': - O lUI1. ao IU1ltar procrdentC' a lr.,ãC" de rJr5flf'Jo. U'''-ln:tTd ~"l

tJ prazo de s.e~~n[. dl.l. par. a de!K"lcupaçã\l dC' preUll1. 'Alvo",
fnlr.:
tlal~ LI. Cll.~iA.' e a l1a aentença l3e prlmClra IMlancl•. IJvrrem d~c"rr"J,'

rtoll
.1

n"uI" cJr Uf'k melot"
,tu. a,nd•. w • kK.ç~(' houver St(j.(1 ~C'~lnihu1:l ".\(
1ft Ir...." ..o tI"pu"t" 110 • 2' clt. an la.. no. .",.1"'> 11 C V Qo en
I'.
n"~" 2~. ou lll" ClIO. di' Inc,..' VI do arl '~e elo Inc,,,,' 11 do "fi $4.
CoIuanl.hl o

pl.Zl' plIIlr • • Gcwi.:up."áu NU.I Ca.~C.lJtiJi Q.c QUlnu ÚHla.
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Ali )~ - Jleual ..d. A p'eferenCl. to kK,'.'IO. o ... blueal'ru' la.lllm,·
&lc""e que WllI,llI.r a. el"~~ntl" dc' al\ i~, .. lereç. UINl Ga. JnodalllJ.lI••
lIe lIa,an.UI pr.vl.ta ...... arl. 31. "'''·ro.a,..·
110> direltu. decorrenle. de>llI
..um rrl•• I<' ac· prh""
Parh'"10 imlClo - 5<r houvrr ",aI>
um prrlrndrnle. t> julr. puviel ..
t. lut'ado,. de<lChU po' ~Uld.. d" concNendc' a 10ca.I" a um dc,. Inlrre.
ullo.
Ali :w - FICar' o mornlnle culeuo I PIlllar ao locllirlo mult• •rbur•.
dI pcl!' jUlt. alt o mhlmo dt vinte e quatro mrcc. de alu.uel. r ml .. vlnle
1'0' ccn!f' de hllnorinos dt advo.ado, cc ....Ivo motivo de for.a maior. nm
ca!ln' do. Incl>o~ li! a V e VII a )( do ali 52. nlo u.. r o plfdm pa..
(I fIm cltel.. all". den"o ór 1C... n.. dIa•. ou nele
1110 1'frma~r duranle
unl .0('

Pari.ra'c. únIC" - A c:obranç. d. mulla c honor'ri06 iar-ac-i ft(» própllOS aUlo. o. a.i" <lr d"Pf)o (VET ADOI
Ali .(, - Se, leoc,ndida aml.avcJmcnle a loca\;lo eKrila ou \'Irbal. uu
...,nelo 11 loca.ic' PO' pr.zo Indrtermlnado. morrer o Iocalillo .em qu.IQuer
do, aucenorf1 prrvlOlo, no a", 12. o .ublocatirlO le.himo pocIeri c:onllnUlr
a locaçlC'. OtloO. qLlt ofereça qualquer da. ,arantia. preVlllla. no an. 31.
t 1." - H ..enll,' m.ls ór 11m aublocalirio leaftlmo. ~ '"uhado ao loca·
dor 01'11' rtltre reconhrcer I todo•. dli por diante como 1ocali1l0, direI\>'
ou inche.r aquelr (lu" dn. ronunu.rcomo localino aublocaOor. " qu.1
man'er' a, .ublocaçÕt:, ellSlente,
• 2' - Niú .acella a JN1lCaçie. pelo aub\ocalÁllo escolhido. _m por
qualquer c1aQuele. que. em 1Ub1ol1l~U. o locador incbcar. IOdo, Ol lubl"
ClItalle" .. ral' havlClo, çODIO IocalárlO' duelO'.
Ali .: - A lec.t'n<;" QUI ju1illr procedente I açio de despejo de hos·
pita,;. unld.de, unll1ri.. oficiais. 6labelecimcnu)l, de ...6de ou de enSIne.
ou ASIlos, as"nar" ao rfu " prazco de um anco para a dewcupaçlo 0<. prtd.o. uivo ar. entrr a dala da cll.çio c a da lenlenç. de p!'lmeira Insllncla.
houver decorrldC' mai, de um ano. ca", em Que O prazo para I Oewcup.·
.iCl ni" exceller~ d. leI' tneSe'
"arier.fo ú",C'<' Em .. trlt.ndco 6e esllt>eleclmenlo dr ensino. P
Juiz, resptll'ó', " praz'" m'",m(' dr lei, meses. dilpoti dr modc' a qu< •
tle!.OCupaçi( ar di durante .. léll.' elCOlare.
An ." - &ri. re~bld... wmente no elello devolutivo. a apellçl" inter.
po.t. col11r. wenteaça que tloecreLar O ,lIcepe/O "'" Pfraç10 ao dllposl(' n('
~ :!. de· ar; H. "'" InCI'''' II e Y li" In 19 e nu an. ~. ou no. caY.l>
d" InCI>C' VI do an 5" c do moS<' 11 do arl. S4
An .•" - A earct>ÇlC' da aenltl'.çe qlJ< OeCT'etar o tiespejo flr...-' p"r
notlficaçic' ae ré~ e. quaooc. prescruti. às peliOas que hlbttem o prédIO.
para que o desocupe", no PfUO assinado• .sob IPCIIa de ~)o.
t 1." - Findo o prlUO. o pridlO aeri ASapcjado por iSoi. oficili. de
justiça. Ioe necesúrio c:om o ImlJl"l(l lIt forçl. fnchaivc an·omblmenlO.
t 2." - o. ohclA" enlrtlario o. móveis à ,oaroa de depo'ilirio judicial. Ir: nio OI qUiser mirlr l) despejado,
, 3." - Sob 1'fna de luspellllo ou demluio. os oficiais nio ellccutarlo
(\ detpe)o atf o Kllmo di. JeJUInte &O lia falecimento do C'6njule. aacendeme. descelldeme ou irm10 de qualquer dai 'pecaoas qur o habitem. c o
aobrestario. até nova ordem. quando IIouftr DO prédIO peuol acomelidl de
rnfermlClaOe trave.
An. 44 - Quando. apól ajuizada a AI(;lo. o pridio for abandonado. o
jllU. R o n:quercr I) al1&Ol. "crifll:ado I) fato. npedir..Jhe-l aaDdadc de
imlWO de posw:. aplicando-le. ac for o caso. o disposto DO , 2." do an. 43.

An 4~ - Conctilui contravcnçio penal. punlve:l com prlsio simples. de
cinco diu a aels meses, ou multi emre o valor ~ lB\l • dez a1l1Jucre.
vlienlc, à tpoca da infraçlo'
J - cxii". por mC>IlVO de Iocaçio ou .ub1oc:açio. lIdnlil oCMJ valor
al~m do a1UJuel c dos encal'JOS ~:
11 - recu!Ulr-sr a fomcccr recibo de a1l1Jucl ou 'e ucar.oa:
lI! - cobru C' a1u~ue~ anleclplclalllCnte. uIvo nos C850l do, IJocil.os J
c li de' ar; ~4.
1\0' - ~xa' c· ",1C'mante. dentrco 'c cclno e oitenta d ... após a entre,.
de prédK
n;.oi do! In"§OS UI. V e X do ano 52. tic -'-lo para o
ftm declaraelc.
V - mo iniciar o ",.oprieú.rio. promiteDlr IlOIIlprador ou promitente
eesaioni.nr. nos ~ cio. inaac:>o VJll~ IX do ano 52, a aemohç1o ou
a reparaç.ão do préd>o. cle!Jtro c1e _nta diti contadoi. 4a
d..·

0,0,

jmovt:~

U! .... ·
An 41. -

r"C'~IVr·

CDII"'.

dr: forçlt maior.

Slt.u nul..- <lr pleno direito as dáusLllas .do c:ontrato de locação Que VJ5tm • ehdu O' ob;ellVOS da JlreRllle Lei. e. DOmeadamente. aque·
le Que proiDe e ""'h prorrOlação.
Ân 4" - )0". twe fer om!ssl! esta Lei aplica·se " direito comum

('''''tITULO 11 - DISPOSIÇOES ESPECIAIS SOBRE
LOCAÇõES RESIDESCIA15
5eçio J -

An, ~ kJcaçôes 41""
ct'mau.

·n.,,..DI.opçIo c..nr.n.J e

*'

.~to" IUUJVel

Con.itlcram-tc prolT'Olldas por _pu ~ todas as
W "l'l'IUl'tnl . . ..~ cIeIUI Lei. COIItinuando em 'IisOr a.

d&UJ,ula~ (Xlntr.tua~.

"ar"'rale ú\UCC> - a.,.ullIIHl:. iIualmcDLe. por .11 Lei • najullamenlos <lr aluJuere.
Arl .... - 1'/0 Jiléncio eleo contraIO. o a1uiuel IC~ reajl!Sável anualmente
~ : ' - "'~ l0,.;.... comrktad~ por lempo oelermmado. KIIl dáLl5u1. de
rea)une. o locador 5C' peider. ui.i-Jo ao término do IWUD cOlllratual e •
C'adr

,,1").-

Jl'~ :iJ~!i!:

DIÁRIO no

Maio de 1991

~

~ I

_

o

CONGRRS(~, .

aJugut. Kn

rt.lu~tadl

·íOHl\l. ISeçao I)
p"(Ip'lrc.lonalmrnlr

'l,

Sábado 18 6693

".n~'

" .. 1.,'

(i(

nom,n.l d. Obn"....r RUJUlUv.l à, ln<A.l"·~'~l;I(J
,llnó< l' àl. àl
ru ILIlI r .nlrr,or ou Dl 'Ih. ~r. CInór "aL.
..... ...UIU,
J 3' - t Iiclt" .. pan.., h~.'. à, rom= Icord' ,.,.,~ .I,,!,u,:
• 4' - Nár InI<lCl hlVlll" 8C",de n'n Irrm'" dt· pl~ra" .llte:>rclol:rn
(l loc.dor . •po, CInC" .no' dr vlJh1cu. De ClOfltT.U". ~t l*lJ.r .. u"u,ã'
)ud1C~1

C1J1POllCl

*

aI......I. • fim ck l'Ull'~c> at· JWIt, ~ -.rruel"
2' r 3.· ti<' In 53

lKJl . .

""""o

.pllcand<'"fl' ('

pocs,r.

• ~ • - A
luchc'l'
le' req~flCb . . ~~ MIl CiflC1> IfI('>\.
_a"'" do 8('0'0". 011. na 'alu dM'. ck' iniCIe' ." C'om,.,,· (1)
An !li) - O lond<>r r o 10(:11'''" potlrrr. ftJl -lIho'" O.. prorrot'çOr'

.ut

clt
lUla (l .,1 • • "1IlI1I no.c, alUlu,1. f.uó,· "'I"
..."m curn.lI Ir'LJ r...,ult a rnr-" 11 no. lrrrn"t> dC' afi .....

mLl'U<'

IC1HÓ"

1

5eçk> " - P. JlKC'llio r 11"''''''"11'
- A loca..." lO",..n.. J'Od"c' ~f r_ i"d,d.
J - (VnADO).
11 - fIO' UIO. dOI am (VETADO, 7 '. (VETADO, I~. ~~ r ~~.
111 - por rnüIUC' Iconk ou ppr drnúnclf dc Ivelt4",·
An 5~ - O dnpr-)o (Vf1 ... DO, .. r~ cOllc.doór·
J - K () 1000t.rto n1" p.,"r o .hJa.ut~ di Loc.;lfl r drm.,,· .tL'JP·
,O.. rui praUl convcnclonadll ou. n. f.h. dC'iolc alt o esa. _tI Otl nu:-,
~~uinl' lO nncido.

An

~I

IJ -

Ir

(l

loc.l'ri(l infrlOr;'

('Ihr~g.,.:&~'

l"f,1

('t'

rom~1M'

infrl'çJ

,*JII~aç.o

contratual.
11 J - ~ (l proprlrl4no. promll.n'r comrrad", ou promll.. ntt crI' ",.
nino. em cariler lrrrvoih.: • ImilldC' na ~. anti thul0 rell"trad".
pedll o J'l"fdlO para TelldtnClI clt a''''lldr1l'' c~ c!uccnd.nlr Que ro!'
dl'pus". nem o l'el1'l'Cliv" c1lr.:,·!·c. C, proa,,· rtl',d'rKIII J>f6pTlo
IV - ~ o locador pr-é .• P"" d· P'ü\tc Q\Oe ocupo. ou l1T. QU' r'~.·
dto 'pari It'L UW pr6pric· ("lu J='Pt rHldlrl' lt ~ O~i':,:,ndc:nte. •ltCt,,0('" ,I- •
dr ~u cOn,u"r.
V - ac o locador Que t"'e~.'::;r C'l.- t,; .. nll...!: ~ 'P.. tÓI:1 próprio. ('li.: c~ I:..,·
&r-;a promilenlr comprado, O" pn'm".nlt Cft'lonh00. pedir para Stl U'"
outrcl de lU"

proJln.e~B[iC

C't ..

(.

qUi'

V .. l"

p; ..·m'tentr

compra-d·:.I~

(',

1

milent. ceslJontrio. lempr..." clrQI., Irr.vOJ*vrl, com im,wC' d. p-.'"
.. Illulo rellBlrado. coml""0vlô. rrr juiz• • nrct'llld.dr do pr-d,do.
VI - lIt o emrrei.dC'~ reól' r· prédl~' toe.del • emprea.d<.·, 'li.;' r
houver reseilio do ContrllO de rrlbllho. e I oçupaçio cio imóvel w rrl~
cionar com o empreso;
VII - ~ (l inamu1L> ou I Cllu. -promitentr .-enc1eck>I. pedll o préd'r>
plra ruidmcia de Wu aaodldo ou mUluilXJ. promitente comprador.
VIII - Ir Cl proprleúrio. promitente comprador ou promitenlr ceulon~
rio. qur preencha as condiç6e5 cio InclIO 111. e llajl quttado o JII'eçt:' di
promnsl. ou que, alo o lrndo frIJo. lejl autorizado peIc .propríe'iri('
pedsr (l pr6dio pena demoliçio e tdihcaçlo licencilda. ou reforma. que Ih.
d!em ma.iof capacidade de atihzaçio. conalderlnclo-le como 111 I de qu.
raullr aumenlo 10 tDeDOl « .101. por cento . . ira ClOIIItrulda. Se o
prédiO for dcltinldo I cxplora~o de hOlel. o .UlneDlo deverá RI. DO min.·
mo, de clnqlleml por CCDto;
IX - ~ o proprietirio, l'fOllJlteole COII1prador iJU prom!tml:e e:e.ioúrio. ms c;ondlç6es do lncilO lU. pedir (l prédiO perl reparaç6el \UJenle~
determinadl~ por .utorldld. JJ6bliCl. qu.. Dlo ~ Rr IIOrmalmente ex.
CUllda~ com a prrmanl!ncia 110 Iocat'rio 110 illJóvel. ou. podendo ler, ele
ae recU5t em CIllftIeDti-lB;
X - Ir O proprielirio. promlr.rue COIIIPTMor OU pnJIIÚlaJte _ioúrio. nll condiç6es do jnciJo
raidiJJdo em prédio aIbcio ou dele Ir
utilizando. prdsr. pela primeira 'l'ez. o pr6dio locado perl ~ plÓpno.
ou se. ji o havendo retomldo anleriorDJent•. compro\'. arn juizo • ~.
sldldr do pedido.
Art. $3 - A lIulbzaçlo dol a1u,ueres di' 1ocaç6es residenciai>. o;ont'.·
tld..~ ant.~ de 7 de abril de 196~. arrá feita por arbitramento judio,,' t , .
.por Icorde. eotr. ti panCi. ApOs. reaJIlItII...-ã na forma do art 4Y deStb
Lei .
.~ I." - A açio poder' ser proposta:
.
"para as 10caç6e5 contratlda- att 30 d. novembro. d. 19~~;
tio a partI! de 1.< de QOSto <I. 197~. para l i locaçõr-> CX>JUratadaL elltre
),<> d.. dezembrC' de 195'l • 3<1 de oovem;,rc de 1964.
cl I paTUr d.. l.o dr dezem!:orc· tk ]If'<,'. par>. I' loc~ con:ntaó,"
entre 1.0 de dettmbrC' de 1%4 • b d. abrI. de 196c.
S 2. < - Na falUl -. acorde. CO .ah.,ue: será arbitrado pele' juiz.
§ ~ I" _ 05 .crélcim..")~ de alu51ue' corresP"C'ndente, AOb mefoe1. decorTid y
dUraJll' a açáo ór revll1: aeril- paFO' pele IocIt"'-.o. rompo", lU! PTOl'"-"
çi( dé vana.;.i.c c1C' "I~Dr n--:"t;~,,'
...
Cf- -;,p·;i.c Re'-;:..'t!':,~\'':· ó: T[.~
"'aClonal. err. pa.rcei.a~ mem.a.u h)..ZOh' ~J' lU!:. ate: C' tn'.um: d~ a::%.~ E:
parur do méo aqwnu ao
qUI' • .en:en;' l:Ul aç1L. d< rrn.i:.,- lrul..l.:"·
err Julr;..d<

m.

=

t •

r

-

FL.tnd.and(~ •

a;:h·: o. ().4·';;'>;.1_

J'J,;X.

Cfi.IoC"~ pr-eH,$.th

O:H. .I:~:1(

111. IV. V. VIi. VIII r X de lTt 5: .. " locatL'lc' nC' "rur dr quir.z,
tieclarQ' IlOl aUlos q~ concorda 00"," (;o peàJo.., de des.c_:ul'.. çá r é
prêdJo. (.I jwz. bomok.l,ara {: acorO;;' poT IoCm.ença -DJ: .qu.~' fJ...J.b;;' ( P:L:.
df sel~ mn.e~ contado~ d. citaçiic.. paro des...-.cupaçã.. e im;>erL ar m ..nr.
o ônu5 de· p8i8menlo da> custa5. flxandr· os booorác>o~ oc· aél'~adc .."
\'Inte por a:mc· óc valor d. caU1' ~ flnck r pnz.~. o loca:!,.." hot:'"
dt'WCup.do o imóvel. f.car4 i:aenl<' de ~apmento das CUltas e 00' hon"r,,·
fi'" Em c»c' coDtriric, ler' cxpcchd<' o mandldo d. desprio
I $.' - Contestada I lIl;ie. (l juiz. . . . . juliv proc:edenu aálnari .,.
rlu (\ prazo de cerne e Ymte dlt~ p!-~k t def.OoCuo.;i.: ck· f'ré-.~~(' ",'"t.. 5-"
CDtr. a dlu da cit.aç1o e a 1h aeDt'CDÇ' de pnlDc:1ra _tiJlcu.. houver dr
c:orridC' mais dr -eis meaes. ou. linda ..,. Iocaçlo Itoover Me· retdndt'"
corro fundamento DO< iDclO\ t, 11. VI ~ IX CC' an s:: t:a..,., em qUt (
pnze· para a deIocupaç'io lIio aeeclcrà
ttilJu 'Íti.
ÓIlI'
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n.

r.", .r

, •.- - No _
. . 1*110 V do In,
o ftl_.r • •
I
lO 10t'llirlO. rm Iaulldldr dr condiç~ com r.rcelru,. I ",el..,flne•• ,.,.
I 10ClçAo do ,r'cho q.. ocupe e do quI te quclrl muder. I _ _ que a
mudlnça cl«'orra • dCllprOprllÇao ou • III\Cfdlç~ dv ....cho por IUlor~
dlClr PÚbIJ"l
. An. ~ - 1 \'Id1Ck> lO locldor. 11&1 Ioc~ rtlldendli.. cowlr Inleclpadamenlr o Ilvluel. ..Ivo
I - (VETADO).
11 - te te trilar ... ,rfdiD ailUlldl na orla mlrlla'na ou elft Clteç'"
cllmlllcl. Ilu,ado por' prllo nio Ivpenor I lrf~ me"" I pt:IWI doml\.lhada
em oUlra cldadr. etIlO Im
poderl Itr e<.n.encJl)nadc' o P11llmenlo Ime.
CIPlde do alulocl pela IC\'ADOrada,

.ut

CAPITULO lU -

DAS DISPOSIÇOES TRANSITÓRIAS

Art. 5~ -

Nlo te IpI!nm 1i dispouçõr_ de$la UI aol proceUOl em
(VETADO)
(VETADO).
rlr"rlfo cínico - (VETA 00).
. Art. 57 - Obwrvad.. aI condiçôel e OI Iimiles fixadol pcIo Banco NaCIonal da Hab,taçjo. .. Cai... EconômJcas r dcma.. entldadn do SII"ma
F,nanc:e,fO de HabllIÇie> poderio. alé 31 de dezembro de l\liJ. dcslinar ale
quarenl& por aDIO de .val aplicações. 110 lelor hlblla"lOnal. a empreSlUllOs
I anqulhnot para Iqwuçlo do prldiD elll que: ruidam. qualquer que "la a
data da COIICnMO do "habite",,".
Art. 58 - Ella L:i entrari em vllIOr DI dlUl de SUa publl"açlo.
An. 59 - FIcam revolldu a. dllpoSlç~ concrma.. npecialmentc:
I - o Decreto-Iei n." 7.~9. de 17 de lelcnlbro de 11145;
11 --o an. 9.° da ui !l." 1.521. de 26 de clczcmbro de 1951;
111 - a Le\ 11 ° 4.494. de 2.5 de IIOvembro de 19604;
IV - OI aru 17 e 28 da ui JI •• 4.lI64. de 29 de IIOvembro de 1965;
V - o DrcrcuHel n." 4. de 7 de fevereiro da 1966:
VI - o DrC:lcto-lei n." 6. ele 14 de abril de 1966.
VII - o Draclo-lei D.O 322. de 7 de abril de 1967;
VI" - • Lei n." 5,334. de 11 de oUlubro de 1967;
IX - a lei Il. 0 5.~1. de 24 de maio de 1968;
X - o DecretcHr' n. V 890. de 26 ele selembro de 1969;
Xl - Da atU. 8.0 e 16 dc Lei D." 6.014. de 77 ele dezembro de 1973;
XII - OI anl. 3.°. 5.° c 6° da Lei D." 6.071. de 3 de julho de 1~74.
Xlll - a l..tJ 0.0 6.146. de 29 dc no.aUro de 1974;
XIV - o Decnco-Iei n.- 1.534. de 13 do: abril de 1977.
Cura0

An, 56 -

LEI N~ 6.698. DEis DE OUTUBRO DE 1979
. Di8pOe

~obre

o reajuste do alugUe. 'las loéações re8idenciais. 'e' dá outras providéncias.

O Prellidente da República Faço saber Que o Congresso Nacional decreta p eu saneio·
a !Ieguinte Lei:
Art. I!
artigo da Lein~ 6.~9. de 16de maiode 1979. passa a vilzorarcom a seguinte re·
daçAo:
..Art. 49, No silêncio do contrato. o aluguel será reajustável anualmente.
t I! Na loe.clo contratada por tempo determinado. sem cláusula de rea·
jut'tt'. o locador só pod~rli' cx'igi.lo' ao término do prb.~O .,contratual e,a cada ano
sabseQOente'.

11.0

o

§ 2! O aluguel será relljusclldo proporc~o(lalmento à v8riaçA~ do valo: no'
minaI da Obriqllçt\o Rcajustável do Tesouro Nllcional. doade o dia do reaJuste
anterior ou. na lalta deste. desde o inicio do contrato.
i 3~ E iícíto .11 partes fixar. do comum acordo. novo aluguel.
§ 04? Nllo tendo havido .ecor~o. :lOS termos do parágraf~ nntec~dénte:rl~ ~o'
cador, após cinco anos de vlgênclB do contrato. podcr~. pt!dlr a rE'v.~llc )U~lClel
do aluguel. a fim de ajustá·lo ao preço de mcrcado. ap.lc.ando·IIB o disposto noe
§§ 2! e 3! do art. 63.
§ 5! A re....islio judicial poderá ser requerida de cinco em cinco ano!. cantil'
dos do acorao. ou. na íaltll deste. do iniclO do contrato.Art.:l! Ressalvadas as disposições do contrato. o primeiro rClljust€ do alu;;,,,)el resi'
dencial, após a publicaçêo desta Lei, só será exigível:
I _ a partir de i~ de novembro de 19;9. se o aluguel em vigor foi fixado antes de I?
de agosto de 1978;
II - 11 partir de I? de dezembro de 1979. se fixado entre 1? de agosto e 30 de setembro
de 19;8. inclusive;
III _ a partir deI? de janeiro de 1980, se lixado entre I? de outubro e 30 de novem'
bro de 1978. inclusive;
IV _ a partir de'1! de fevereiro de 1980. se fixado após 30 de novembro de 1978.
Art. 3? Os artigoll 24 e 25 da Lei n? 6.649. de 16 de maio de 1979. passam a vigorar
com o acréscimo dor. plU&grafos.a scgui~ fudicalÍos;
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............. ,

-Art.. 24

.

••••• '0 •••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••

§ 6~ Caducará o direito de prE'ferência ndo o exercendo o locatário no!
trinta di"" lubseQúentes Àquelt> em Que for notificado.•
-Art.. 25
,
,
.
O'

•••••

o ••••••••••••••

0

••••••••••••

'"

00

••••

,

••••••••••

§ 1~ Re!salvada Il prioridaQ(' do conc!6::r:ino IC6diRO Civil, 8rt. 1.1391. o locatário só
poderá ('xercer o direito asse!;Urado neste arüi!o ae. pelv menos tnnta dias antes da ven·
oa. promessa de venda ou c~ssAo Oe direItos, estivE'r inscrito no regIstro 1D1ObJliàrlO. na
fonna a ser estabelecIda em rC'gulnmento, o contrato de locação.
§ 2~ O locatário, preterido ~a sua pre:erência, poderá reclamar do alieoonte perdu e
daDos..

ções

Art.. 4~ E!~a Lei f!ntrllrá em vigor no dnta de sua publicacAo. revogadM as disposi.
('OI contráriO
Brasília, em 15 de outubro de 1979; 158? dalndependência e 91~ dn·República.

'JOÁO FIG UEInEDO
Petrónià Portt'lJlf
KarJos fllschbiet/'r
Delfim Neto

LEI N? 7.355'. DE 30 DE AGOSTO DE 1985

LEI

~~'

7.538. DE 2·1 DE SETE~lBRODE 1986
Suspende B execução de sentenCB pm
aç6es de despejo. e dá. OlJtrBS providénciBs.

o PRESIDE:\TE DA REPUBLICA, faço saber que o Congresso
Nacionai decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l~ ~as ações de despejo relativas a prédios urbanos residenciais e não residenciais. regidas pela Lei n~ 6.649>,~ de 16 de maio de
1979. nenhuma sentença será executada, a partir da data da vigência
>

>

•
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dE'sta lei I? ate dia 1:' de março de 1987. resbalvlldo o disposto no arti·
go -I:' desta 1, .
Parágr .• 0 único. Se, na data da vigl'ncia desta lei já houver de·
corrido o prazo fixado pelo juiz para a desocupação, e a retomada ainda não se tivN efetivado. suspender·se·á a sua execução nte: o din l~ de
março de 1987.
Art. 2:' O prazo fixado pelo juiz para a desocupação do prédio,
nas ações de que trata o artigo anterior não correrá entre a data da vigência desta lei e o dia 1:' de março de 1987.
.
Parágrafo único. O prazo suspenso recomeçará a correr ·no dia 2
. (doí'sl de março de 1987. por tempo igual ao que falta'\~a para a SUa complementação.
Art. :3:' Ficam suspensos, a partü da data da vigencia 'desta lei. e
até o dia 1:' de marco de' ] 987. os processos dE' r('visão judicial do aluguel (§~ ·1:' e i):' do artigo ·19 da Lei n:' 6.6·19, dp ](j de maio de 1979 modi·
fi~ada "iH' I a Lei n:' 6.698, de 15 de outubro de 1979).
§ 1~' N as ações de revisão do alulZue1. ajuiz<:lcias na vigência desta
lei, suspc,nder-s(:-;i o processo imediatamf:'ntc: apó~ a citação do réu.
§ 2:' Findo o prazo da suspensão, (\ ('!'('TiYHn fará os autos conclusos ao juiz, que ordenará o prosseguimt'nto do processo.

Art. -1:'

Não se aplicam as disposições desta lei:

I - às locac;õe~ d~ 'prédios, urbanos previstas no inc~8o 11
do artigo 54 da Lei n:' 6.649. de 16 de, maio de 1979;
II - às locações de prédios urbanos residenciais' e não re·
sidenciais cuja retomada tenha porfundllmento:

sI

falta de pagamento do aluguel ou dos demais encargos:
bl a infração pelo locatário de qualquer out.ra obrigação legal ou contratual;
c) á rescisão do contratá de trabalho. quando a ocupaçâo do
imóvel ~e relacionar 'com o emprego;
.
d) a h'ecessidàde de efetuar reparações urgentes no prédio
locado, determinadas por autoridade pública. que não possam
ser normálmente executadas com permanência do locatário no
imóvel, ou ,podendo ser, ele se recuse em consenti-las;
el a' necessidade. manifestada pelo proprietário. promitente
comprador· ou promitente cessionário de um único imóvel residencial (vetado) e' que esteja residindo em prédio alheio ou dele
se utilizando, de retomar o prédio locado para uso próprio.
8

.

I

'

.

Art. .S:' As "disposições desta lei aplícar-se·ão desde Jogo aos proce'ss'os pendentes', 'ressalvados aqueles cujas ações de despejo para are·
tomada de prédios urbanos residenciais tenham sido propostas antes de
28 de fevereiro de 1986. com fundamento no inciso 111 ou no inciso X do
artigo ;J2 da Lei n:' 6.6·19, de 16 de maio de 1979 .
.Art. 6~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7:' Rev'ügam-se as disposi,ões em contrário .
setembro de 1986; 165:' da Independência e 98:' da Re. Brasília. U
púb,lica.
.
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JOSE SARNEY

Paulo Brossar
LEI

N~

7.612, DE 9 DE JULHO DE 1987
Di!'pclt' 50l'Te R su:r:pt'm:~(l dos proces·
sos dl' dl'5peJo e dá outras pro\·idéncIlIs.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, faço s<lber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1? Ficam suspensos por noventa dias, contados da vigência
desta lei. os processo!:> concernemes às ações de despejo relativas a pré·
diosurbanos residenciais, cuja locação é regida pela Lei n? 6.649, de 16
de maio de 1979.
§ I? Nenhuma sentença de despejo será executada, mesmo que
proferida anteriormente à vigência desta lei.
§ 2~' Se. na data desta lei, já houver decorrido o prazo assinalado
pelo .Juiz para a desocupação do iT:1óvel. sem que tenhn esta sidô efeti·
vada. suspender-se-á, também. a sua eXf'cução.
§ 3? Findo o prazo a qUI;? aludI' t:'stp 8rti~0, o escrivão fará os au·
tos conclusos ao Juiz, que ordenara o prosseguimento do processo.
Art. 2~ Os processos a que se rUcre o art. 1?, cujas ações tenham
sido ajuizadas após a entrada em vigor desta lei, suspender·se-ão ime·
diatamente após a citação do réu.
Art. 3? Durante a suspensão. é defeso praticar Qullquer ato processual, podendo o Juiz, no entanto:
I - determinar a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável; ou
II - mandar reduzir a termo o acordo a que tenham chegado as partes. caso em que. assinado por estas e homologado pelo Juiz, ter<l valor de sentençil. que poderá ser executada.
Art. 4~

N Ao se aplicam as disposições desto lei:
I - às locacões de prédios urbanos previstas no inciso
II do art. 54 da Lei n? 6.649. de 16 de maio de 1979:
II - às locacões de prédios urbanos residenciais cuja retomada tenha por fundamento:
a) a falta de pagamento do aluguel ou dos demais encargos;
b) a infração. pelo locatário, de qualquer outra obrigação
legal ou contratual;
c) a rescisão de contrato de trabalho, quando a ocupação do
imóvel se relacionar com o er.~r-;rcgo;
d) a necessidade de efetuar rcpnraçõesurgentes no prédio
locado. determinadas por 3utoridiJàe pública, que não possam
ser normalmente executadas com permanência do locat~rio no
imóvel, ou, podendo ser, ele Se recuse a admiti-las;
e) a necessidade. manifestada pelo proprietário, promitente
comprador ou promitente cessionário, de retomar o prédio' para
uso, desde que seja ele o úniro de sua propriedade.
IH - às locaçõe5 urhanas residenciais cujo inquilino seja
proprietário de outro imóvel semelhante, alugado a terceiro.
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Art. 5? As disposições desta lei aplir'; ;·se·Ao desde logo aos pro·
cessas em curso.
Art. 6? (Vetado).
Art. 7? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8? Revogam·se as disposições em contrário.
Brasília. 9 de julho de 1987; 166? da Independência e 99? da
República.
JOSÉ SARNEY

Paulo Brossard
MO~ltjce li LPi n·
" • (,4 9 ,
OE'
H. 15..
• e1~ dI 197~, qu~ TPqule e
loce~e'
pr.jlo1 urbene, r de outr.~ provjtiL~-

c:1 ....

o
PIlESIDI:JI'fE
Ta,C" seLe T QUt' o Congre"M'
acgui nte

Le~:

DA

t;l'C

Jl2P(lllLJCA
.!H,C i N"~ e

i pn~} Oecrrt.!l· P PU

Art. li - (VETADO)
Art. 2' - Nas locac6er. TE 'd/lJ; pelo Decreto"·
24.1S0.
elE
20 de abril dE 1934, • nas l$e"lI
"çbes MO r.s1dl'nc:illis, ;f'TDe-é o n:ojustc dc> aluguel pelo
..... 1e- livremente pact.uedC' JX.~!lF
porte6, dentre o. editado.. ~la Fundaçáo Get~lio Varga~ - FCV, pele
Fundação lnstitutc> de Pe~qui.a6 ~c:onómica. - FlPE ou por 6rg60 ofjciol, exc:et.o os de variação da texe ca=bial e ~o .~lér10 ainiwv.
~t.. 3· - Na ação de revisào àe aluguel : •• idcnc:ial, o
locador ou o locatário poàerD peàir que o juiz, ac despachar a petiç~e
inicial e .e~ auciincia do requerido, lhe arb,~~e, desde logo, t
viste do& docuDento~ indispensáveis e comprovacac do Valor loca~ivo
no aercado da situação do imóvel, o aluguel Frov1sório.

t 1" - O aluguel provisório, que não exceder~ oitenta p~~
cento do valor indicado ~ petição inicial, vigorara até que prOferida a &en~ença.
i 2" - ouando houver fundado receio de lesão grave ou de
e
propostas oferecidi!!s né:
o valor do aluguel prov)-

difi~il reparação,
viste da6 alegações e
respos~a do requerido, o juiz poderá rever

sório.
§ 3' - Nas sentenças proferida6 na açâo de gue
trata
artigo, a apelaçào será recebida apenas no efeito devolutlVO.

este

Art - ~'. Na6 locações residenciais, o primeiro reajus~e de
aluguéis, após e data da public~çãc desta Lei, sera feito co~slde
rando-.c:

I

I - até fevereiro de 1990, os inàices pactuados;

11 - no mês ce março ce 1990, o indice de quarenta e un intc,iroS' e .... int.c c o: to c:entÉ5lt:.OS pc;r cento; e
111 - no periodo de abril e seteabro, as .aetes para os perde ....é:riãçbo média doS' preços fixados, nos atos expedido:
cow baSE no art. 2', inciso II1, da Lei o' e.030, de 12 de ~bril óe

ce~~ueis

19So0.
Art. S· -

(VETADO)

Art. 6' - A$ relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória:!:' 2::-, àe 2(, de set.eml:·::"o dE 199C E di: Med.ida Provi.6rü. TI'
250, de 19 óe outubro de 1990, serào disciplinadas pelo Congresso
Nacional, nos ter~~~ do dlsposto no parõgrafo únic:o do art. 6~ Q~
ConstitulÇão.
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çáo.
RevogA~-St O~ arts. 6' e "
de Lei n': 7.101.
de 1ge~ •. 0 art. " de Le~ n' 1.030, de 12 de abril
1!19{; e !Ser.eis à~sp::>S~Çbe5 ... cent.rane.

11

Art. e' -

à~ julh~

!Ires í 11 e •

17t' de

eJt O3

de

103' de República.

lnd~pondência ~

janeiro

de
de

de 1991:

FERNANDO COLLOR
J arb4!o Passari.nl)(>
ZeJl. M. Carqoso de Mtdlo

'!

c~

MENSAGEM Nt' 216-J\ ,

EXCELENTfSSIMOS SENHORES MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL:
Nos tennos do parágrafo }O do artigo 64 da Constituição, Federal" tenho
a honra de subm:ter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado 'de
&pusiçãü uc: Moiivos dos Senhores Ministros de Estado da Justiça, Economia. Fazenda e
Planejamento e da' Ação Social. o anexo projeto ,,~ lei que wDispõe ~obr~. a locação de
imóvel urbano".

Brasília, em

15

de

UBio

de 1991.

{~.'

·'1 .,
:/
/.

<

'.

".

"

,~

/ J . ' ; ' •. ( ;

c""" ,
(

I

~

/

'/

:'

.....
('," r

Excelentíssirno Senhor Presidente da República
Temos a honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência o projeto de lei de locaç~es, elaborado pela
missão Interministerial constituída para'este fim.

Co-
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2.
Reunindo os segmentos mais represe cativos da sociedade, buscou a Comissão ouvir, de forma ampla, locadores, locatários, administradores de imóveis e construtores e, a partir das
inúmeras sugestões encaminhadas, dar expressão jurídica às inquietações que envolvem o mercado de locações de imóveis.

3.
Percebeu-se,. sem grande dificuldade, que a atual
Lei do lnquilinato, ao presumir a hipossuficiência de uma das partes na relação locatícia, restou por inviabilizar a loc~ção de
~óveis e os investimentos que tradicionalmente eram destinados
à
construção civil, especialmente na área de habitação.
~.

Verificou-se, também, que a excessiva proteção
inquilino Ja instalado, acarretando a queda de investimentos
imáveis residenciais, Iestou por desconsiderar os inquilinos
potencial, que não dispõem de imóveis para locação.

ao
em
em

5.
Criou-se, por força da atual Lei de Locações, . uma
profunda escassez de imóveis residenciais para locação, o que tem
levado o mercado a elevar excessivamente o valor inicial do aluquel, gerando, entre outras conseqüências, a elevação dos indices
inflacionários.
Certamente, as limitações que

6.

a

atual

legislação

impõe ao exercí~io do.direito de retornada podem ser elencadas como
obstativas dos investimentos no setor. Mais que isto, a excessiva
restrição ao direito de propriedade resultou em cinco milhões de
lfiorad:ia.B fechadas ou cedjô~~! a que não pode ser desconsiderado
çl.lando se t.em no País; 6 f 5 (sei s vírgula cinco) milhões de moradias
elu

regime de locação.

Sensível às expectativas da sociedade, a Comissão
~nteDninisterial buscou criar ~~a legislação que, de fato,
viesse
ao encontro das necessidades do mercado de locação residencial,

I.

.

tratando de compor prudentemente os interesses envolvidos.
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8.
Na proposta ora enviada a Vossa Excelênci, garant ..;-se urna estabilidade, ainda maior ao
locatário na ocupação do
imóvel, que só poderá ser retomado após um prazo mínimo de trinta
meses, garantidos ainda mais seis meses para desocupação, caso ha~
ja acordo judicial ou extrajudicial. Ao meSBm tempo, garantiu-se,
ao contrário da legislação vigente, a possilrllidade da não renovação automática do contrato.
9.
Nos contratos residenciais f~dos de início por
prazo inferior a trinta meses, a retomada do ~móvel só poderá ser
viabilizada em hipóteses especialíssimas, como para uso próprio,
para ascendente ou descendente, aplicando-se severas penalidades
ao retomante insincero. Ainda nos contratos CJ)ID prazo inferior a
trinta meses, facultou-se ao locador a retomaia ao término de cinco anos de utilização do imóvel

pelo

locat~io,

assegurando-se,

também por este mecanismo, a necessária estabLlidade do
e de sua família.
10.
Manteve o
de contrato,
'fixaçãó
rior a oitenta por cento
orientação anteriormente

com

tida em lei.
11.

projeto a'Ação ReviQonal após
. ...
, .
provisória' do aluguel em v'àior
do locativo de mercado, nos'
traçada por Vossa Excelência e

inquilino

três anos
não supe-'
moldes da
já conver-

Nas locações não residenciais, constatou-se

que

a

atu~l

lei estava a exigir, apenas, pequenos ~ontornos de modernidade, sendo pouço alterada na sua essência. Assegurou-se, assim, o
direito à ação renovatória às locações em shopping centers,
algo
que
já antigo' Dec~eto-léi na 24 ~ 150, ela~~ado no distan'te ano

o

de '1934, não pod~ria mesmo prever. As renovatórias, apenas neste=
casos, não permitirão a recusa à renovação com fundamento no G20
próprio do locador, com que se evitará a rotatividade do fundo de
comércio de espaço originariamente destinado à locação.
12~

Nas formas previstas em lei, propõe-se a

aplicação

do aluguel-pena, já previsto no art. 920, do" Código Civil,
forma de assegurar o efetivo cumprimento do contrato.

como
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13.
Dentre tantas e profundas alterações, preocupou-se
a Comissão e.n celerizar o andamento das ações de despejo, introduzindo, inclusive, a figura do despejo liminar, nos casos de acordo
extrajudicial para desocupação em seis meses h ruptura de contrato
de trabalho em que o imóvel locado ao empregroo tenha relação com
o emprego e nas locações por temporada.
14.
Ainda, no intuito de dinamizar o desfecho das ações,
retirou-se o efeito suspensivo do recurso crnOCra a sentença que
decreta o despejo. Garante-se, com este proaroimento, a célere retomada do imóvel e o efetivo cumprimento do iCordo antes celebrado
pelas partes.
15.
A nova orientação adotada revcla que as partes nao
deverão se prevalecer da morosidade do Poàer Judiciário para retardar o resultado do que livremente pactuarxrn, bem como, ante as
abreviações impostas ao rito processual, teria suas despesas com
custas e honorá,rios drasticam~n~e reduz idas, fá que, inclusive, o
ato citatório poderá ser feito por carta com aviso de recebimento.
16.
Há muito o que fazer até que as necessidades dos
brasi}..eiros p<;>r moradia sejam. definitivamente supridas. O presente
projeto de lei do inquilinato, ao buscar o equilíbrio de mercado
através da livre negociação e da ausência de regras excessivamente
protecionistas~ Certamente co~tribuiri para minimizar o grave problema habitacional do 'Pais.
17.
Estas, Senhor Presidente, as razões da presente Exposição de Motivos e d~ projeto que faz parte da politica Habitacional traçada pelo Ministério da Ação Social e que ora submetemos
i decisão final de Vos~~ Excelência.
Queira aceitar os protestos do nosso mais profundo
respeito.

.

\
J

O

t.. /){)

..,

..-. f'~~
GONÇALVES PASSARI~O
•

AS
Ministro da Justiça

A~

lJ/~ -&

~IA CARDOSO D MELLO
~~ Economia, Fazenda
~~lanejamento

ZtLI
Minis

C-:e.~/'~..oLO /

RIA ~ÓPIO
da fréão Social

e

Aviso nO
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Em 15 de

maio

de 1991.

Excelentfssimo Senhor Primeiro Secretário:

Tenho a
Excelentfssimo Senhor
Motivos dos Senhores
Planejamento e da Ação

honra de encaminhar a essa Secretaria a Mensagem do
Presidente da República, acompanhada de Exposição de
Ministros de Estado ua JU~liça, Ecünúmia, Fazc:nda e
Social, relativa a projeto de lei. que "Dispõe so.bre a locação de

imóvel urbano".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de
elevada estima e consideração.

~

10
OL
IRA DIAS
,tS~cretário- . erâl Interino
/oa Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados.
BRASÍLIA-DF.
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Errata
(Republica-se em virtude da apensação do
PL 1.798/89..)
Na ementa, onde se lê:
PROJETO DE LEI N' 1.258-A, DE 1988
(Do Sr. Octavio Elisio)
Fixa diretrizes e bases da Educação Nacional; tendo pareceres: da COIÍtissão de
Constituição e de Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa do substitutivo oferecido pelo autor; da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, pela aprovação
deste e dos apensados, com substitutivo;
e da Comissão de Finanças e Tributação,
pela aprovação com adoção do substitutivo da Comissão de Educação, Cultura
e Desporto, com subemendas.

no CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Maio de 1991
ca legislativa do substitutivo oferecido pelo autor; da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, pela aprovação deste e
dos apensados, com Substitutivo; e da
Comissão de Finanças e Tributação, pela
aprovação com adoção do substitutivo da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto, com subemendas.

(Projeto de Lei n" 1.258, de 1988, tendo apensados os de n's 55/87, 1.671/89,
1.889/89, 2.150/89, 2.201/89, 2.214/89,
2.245/89, 2.380/89, 2.403/89, 2.448/89,
2.578/89, 2.784/89; 2.812/89, 2.848/89,
2.880/89,2.926/89, 3.001/89, 3.209/89,
3.81l/89, 3.881/89, 3.900/89, 3.999/89,
4.181/89, 4.525/89, 5.108/90, 5.358/89 e
5.890/90, a que se referem os pareceres.)

(Projeto de Lei n'< 1.258, de 1988, tendo apensados os de nOs: 55/87, 1.671189,
1.889/89, 2.150/89, 2.201/89, 2.214/89,
2.245/89, 2.380/89, 2.403/89, 2.448/89.
2.578/89, 2.784/89, 2.812/89, 2.848/89,
2.880/89, 2.926/89, 3.001/89, 3.209189,
3.811189, 3.881/89, 3.900/89, 3.999/89,
4.181/89, 4.525/89, 5.108/90, 5.108/90,
5.358/90, 5.890/90 e 1.798/89, a que se
referem os pareceres.)

Leia-se:
PROJETO DE LEI N' 1.258-A, DE 1988
(Do Sr. Octavio Elísio)
Fixa diretrizes e bases da Educação Nacional; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técni-

PROJETO DE LEI N~ 2.797-B, DE 1989
(Do Sr. Geovani Borges)
Acrescenta dispositivo ao art. 44 do Código'penal;
tendo parecer, da Comissão de' Constituição e Justi
ca, pela ~onstitucionalidade, jurldicidade, técni=
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação, c o m
Subs!itutivo. PARECER A EMENDA DE PLENÂRIO: da Comissao de Constituição e Justiçà e de Redação, pela prejudicialidade.
~TO DE LEI N9 2.797-A, de 1989, emendado
Plenário, a que se refere o parecer).

o

Cong~.sso

NacIonal

Que contra ala .e

dec~ete:

deve

te~

veda. mesmo porQue a gestante tem

~~t.
,& O tnclso 11 dO .~t. 44. do Código
Par~l (Decreto-leI n& 2.848. de 7 de
daZemb~o
1946). passe a vlge~ ac~asctdo de .egulnte

de

let~e

p~atiQue

ernd

1:

·.rt. 044 ••••••••••••••••• , •••••••••••••

IJ _

.

pene

ag~a

extr.~~me"t.

reduztd&S suãs condições de defase prÓp~l&s.

.lém dIsso. deve também. a nosso ve~. te~
outro gravame: O delito p~atlcado cont~e policial em se~vlço. QUandO e5ta atue em defesd da
soçledede e da .agu~ança pública.

Em face do exposto. temos plena convlcçAo de
QUe e IniciatIva ~recarâ ecolhlmento.
Sala dos Sess6as. _ DeputadO aeovant .orgas.

1) contra

eM serviço.-

a

~lher g~6vlda

e o policl.'

LEGISLAÇÃO CrTAOA. ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES'PERMANENTES

A~t.
2& 'Este lei enf~e. em vigo~ na data de
SUIl publlcaçlio.
A~t.

3&

Ravogam-se

as

contd;~lo.

dlsposlÇ6~s

em

oIusttflcação
Dispõe o a~t . • A. do Código PeneI. sob~e aS
clrcunstlincias Que semp~e ag~avem e pena.
QUando nlio constituem ou Qualificam o c~lme.
Esta
clui~

mes
,em

p~oposiçlio. portanto. tem po~ anelo inno elenco de tllls ci~cunstlinclas os c~l
cont~e e gestllnte e o policial

CÕOIGO PEN~L

bECRE10-LEl N& 2.84B. DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
. O PreSIdente da Repúblice. uséndo de ,~t~i
bu.çio Que lhe confe~e c a~t. 180 da Const.tuiçio. decrete a segu,nte lei:

...............................................
Tf'tUlO V
Das Penas
............................. ~ • r

pe~pet~ados

~e~vlço.

Em verdede. a mulhe~ g~ávlde merece tOde a
proteçlio aa socledede. e QualQue~ violincie

.

CAPiTULO IJ

Da

Apllcaçio da Pena

.................................................
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P01S bem, temos Dare

Ag~avant.s

dereOa

Art. 44. Sfio circunst6nc,as Que sempre agravam e Dene. QuendO nio constltuem ou Quel,f1cem Q crime:
1 _ e re1ncidênc,e:

embriager-se proposltademente

d) A traiçfio. de emboscada. ou Mediante dlSou outro recurso que d,flcultou ou
tornou impossível e defes& do ofendldo:

LEGISLAÇÃO CITAD~. ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DAS COMI SSÓE S PERMANENT fS

DECRETO-LEI NI 2.848. DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

I\bUSO
c~r~o.

em

tfaçlo

de Ilut~rtdode:

ocest60

OI)

CI,,~g"'açn

~a

de R.PÚblica, Usendo da et~i

Pr.sfOenta

de

18D

'.f:

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

.

tn""~lo.

CI~cunstãnclas Ag~.vantes

nauf'á"I", lnuriou

de

'rt

44. Seo ClrcunstElI1ctas Que sempre agre-

vem e pene. Quando nao constttuem ou
cam o crime:

DE LEI N" 4.202, DE 1989
IDo Sr. Ceso Coimbre)

P~OJETO

vantes os crimes contre gastantes ..
Projeto de Lei n" 2 797.

de 1989 )

o

Art.
l ' O art . • • . do Oecr~toMLe' nO 2,848.
de 7 de dezemDro oe 1940 (C6dlgo Pe"el1 pessa
• vigorar çom a segutnt. alteração.

.

,

.,

,"'" .. ,

'} contra

b) p~r~ f~Ci1tt~r ou assegure r 8 execucão. e
~;1~;~ÇãQ I!!I hnpunldl!HJt' ou vantagem de· outro

.

embrlôgar-se proposltbd~mente

', .•...

e

estado

d) à tr~;ç~o.

de emboscada. ou med~~nte d1sou

$t mu 1 açAo, pu outro re~urso Que dificultou
tornou tmpossível ~ def~s~ do ofenn 1 do:

e) com erJlD'~ego de veneno. fooo. exo 1 O~ I vo.
~Sf'1XH', tortur" ou outro me10
;nSld1oS0 ou
cruel. OU de Que podia resvltar berigo COmum .

-Art . • ;:.

II _

aI por mottvo futll ou torpe:

c) depots
Oe
pare cometê-Ja:

Congresso N~c1on81 decreta'

....

qu~11f1

11 _ t~r o eg~ntP cometido O crtme

44

lnt~odu~ .lte~.ç'o no e~t.
do .Cõdlgo
PilhaI, conside~ando clrcunstincie• •~~e·

~o

.

,

CAP!lllLO 11
O. Apllcaçlo na Pene

sob a lmediat/

QuelQVe r celem1~ed. pública.
part\cul.r do ofend1do.

(Apense-se

Conltt-

Tf,ULO V
Oas Pen••

velho ou enfermo;

ofend1d~ estav~

o

O

bUlclo que Ih. conf.r. o art.

~~tç'o, U.creta • • •ouint.

de pOder ou v101aç!o Oc deveof;c1~. mtn1sterlO
ou pro-

cri.nç~,

j) quando
I()

CÓDIGO PENAL

ascendente. descendente. IrMÃo ou

g) co~ r.~sc de autorlded. ou prevelecendpae de relaçOas aoméstlC&~. de coaDltaçAo ou de
t1ÓSopltel'dadtl:

pro.ttç.~o

Que um Oel1to peroetraoo contre

poIs

Sale das Sess~es. i l de novemb'o de 1989.
Deputedo D3S0 CoImbra.

cruet. ou de Que pOdllJ resultar per1go comunl;

I) contra

evidente

Em s. trlltlll"dO de med1dll d€' defesa da mete"'·
n1dtlde. eSoel""f!SmoS Que e proposlc;ão Vfltlf\& Z. merecer o apOlO doS llustres ~embros desta Casa,

,

CORI

gr~v'da

f!slce.

e) com emprego' de veneno. fogo. eKploslvo,
esfi_ia. torture ou outro meio ins1dl0S0 ou

h)

mulher

8
respectiva
oen8
ft
mulher,
nessa~ co~d'çhe~.
além de merec&r todo re~oelto por
parte dos
dem~lS.
tem extrem~mentc l'm~t~des ~s suas
OD551bi lldades de defender, su~·· integ r1 d.,ete

sl~laçfio,

'f) contra
e6njuge:

contr~

R

O agen-

oestente.
devfdo 8 seu est~ao '~sico. é
~reccdora
de culded05 espeCl&~S inclusive
pele própr1~ leg1s1açáo trabelhtsta. que cons&gre capitulo
especlcl
de
proteção
à
mate!""nldlllde.

t

para fac,litar ou assegurar a eKecuçfio. a
a impunidade ou vantagem de outro
crime:

fnorente a
fl"5/í0:

crime

oen~

A

agr~veOD.

b)

o

que deve ser consl

mulher grêv1da merece ter

ocultaçb~

de
para cometê-lo.

nô~

Clrcunst~ncla agrave~te d~

c~meter

te

11 _ ter o agente cometido o crime;

a) por motivo fúttl ou torpe;

C) depois
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f)

contra

cônJug,,:

ascendente. descendente.

irmSo ou

de

gr.vtdez,"

21

Art

sue

Est& le) entra em v1gor na

d&t~

de

OUb f 1 caçA0

&rt

'

3"

'h) com

Revogllm-se

as

dlsposlç6es

'51..,,:

em
f)

:orhrér,o

~bu~o

tnere~te b caroo.

f I

de poder ou violeção de dé~er
oficIo, mfntstério ou prOM

contr8 crten~e. uelho ou enfermo.

j) QUi!ndo t; ofendido est&va sob a
proteção da aUtorldade:

oI\Is t If I CaçA0

lnser1do no Capitulo O~ Apltceç!o de Prn8. o
e;t 4~. ~o Cód1g0 Penal, 1nd1C~ bS clrcuns·
tAnc1~s BQravantes. Que oodem temoém const1tu·
ir ou Oueliflcar o crlme. como
relncldénc;a.
ter o delfto sfdc com.ttoo por mottvo f0tt1 ou
to.rp., contra crtança. velho ou enfermo. com

e

abuSO de poder. e outr.s condtçOes.

k! em

ocasIão de

d~ç&O ou QU8lQuer

lncêndfo. neufrág,o. tnunPÚbllc8.
ou
de

c~IBml0~de

desgraçe'parttcul~r

tmec11atzs

do

of~ndldo#
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PARECER O" COMISS!O DE CONSTITUIÇÃO
E ~USTIÇA E DE REDAÇÃO

il1

e

I e 11 _ Relatório e Voto' do Relator
O Projet~ de, Lei "" 2 797, ae 19a9. de "uto'
ria do Deputado Geov8nl. Borges. vise e ecrescenter &CJ ttl.nC(I CP c1rcunst6nc1ftS ~grnvlSntes
prevlst"s 110 "rt 61 do Código Pen,,1 te n!o no
ert
$0.

Maio de 1991

menClon8 o projeto} ma1s um Inciforma 8 acr~var e pena quando o agente

~lh.r

Art

sua

2'

orãvida.

Esta le' entra em vtgor ne

d~~a d~

put>llcaç~o.

44 COfl'tO
d~

comete crime contr" " mulher gráv1da e o pollCl"l em serviço.

o menclQnado "rtlgo do Código Penei preve o
egravemento da pena Quando o crime é cometido.
den'tre outros casoS. contra cr1ança. velho ou
enf.rmo.

A major"tlve contempl"d" n" letra I do referido ert. 61 do Código Penal fund,,-se n" periCulosidade

m&iS

acentuada

do agente. d8de e

sua c:nvartflll • pervfU'''sldlSde. "g"ave~5e com
zlo li p.nft qtll'lr 10 prftt tcedO Cl crlrn. c:c'"tnt
e t .n1 ez Que. fim r az Ao de sue f r'anue?" ou
pO$$fbt'tdade de defender-e. com .• ftc6C'ta.

recerem p~oteçlo (como no
r9sp.tto

ra'·
t"" ..
t mrrMt·

da c~lança),
do velho). amparo
Quem. nA oratlce 00
oe ~ua svoertortd3de fi~tc~

(como

caso

no caso
Ccomo no CDSO dO enf.rmo)

delito. s. val.
pera of.nO.~lo5. deve ter ~aJoraaa li Den~ Po
força do prOJ.to. ,ncluem-se dentre as pessoas
releCl0nedAS na letra' 1 do ",rt 6' do Codtgo
P.nal. a mulner gr"ev\da e o ~011C1~1 em
serviço. NAo ~ p8~.ce domeiS Que e esse rol
de pessoB:s eso.c~.'m.nt3 proteglCU1S o.le lei
penal s • • crescente ft mulher .~ .S~~~O d.
gre v1 dez PDr.Ce-~ evldente, porem. Que o po-

licieI .m serviço náo se 'ouele nem se ~5seme
lhe ils pessoa!. rt!leclonauas no reter1~o p'le'·

so. fBltendo-lh •. per8 tanto. reaul~1toS

como fraaueza. 1~POSS1b11'd~de ae defesa.
C.SS1tl&dO de amparo ou proteção

t&15
ne-

Pelo exposto. somo~ de parece~ cu. o pro,.to
" CDnst1 tuc'onal, ju" idlCO ••• cor"r totdo o nume~o
co e~t1go do c60\go Penal e QUe se ref~
re. rodig1dc em boa tecnlce 1~gls1atlv~
Co~o
• comoetente p~re o mérIto este mesma ~Oml$
sio. nosso p~recer é 81nda pele eprovaça~ do
projeto. em o~rt.. de form8 & se lnclulr no
ert. 61 ao CÕdlg0 Pen.1. l.t~~ i, e exoressio.
·mu1h~r grav'de

Art
J'
contré,r10

Revog"m-se

A Co~f'5!O de Cnn'tllulç~n ~ Ju.llçe e de
Redaç&o. em r"evn' Ao ord t "Ih 10 o I entir 1a; 'reb 1'"
hOJf!'. OOlnou una"lmt:Jm"nte pela =On~!:1 tu"
Jurid1C10ede. t~cnlca ie~lsl~tlY&

zada

cton81iCad~.

a. no ~~r\to. peta ~proveção. com~substltut'..
vo. do ProJeto'de Le1 nO , 197/89. nOS termos
do parecer do reletor

Esttve~am presentes os Srs
Deputedos Nelson Job1m.
Presidente:
João N8t~1.
vtc~~
Presidente:
Arnll\do Moraes.
Czsrlos VttlllQre.
Herlan Gedelna. Hél'o Mnnh~~s. José Outr~. L~
oooldC" Souza.
Mendes R1b!!t,...o. M1chel lomp.r,
Aloysfo Cheves. 010n;510 Hage. E~iezo~ Morc1
M

re.
fr6~cisco Ben]emlm. Hor~cto Ferraz.
H8pe. Gerson Per.s. Ooutel de Andreoe.
cf teto MontAlro. José

.,.

Marco~

fOrmlga.

G~"·loino.
~lao

Jor~~
Ben~

vosé Maria EymAArantes.
Roberto

Freire.

N1lscn Gibson. Osval~o MaCedo, PliMJO
Marttn~. Re~ato V1enna. RosáriO
Congro N.to.
Sárgto SP3da.
Theodoro ~EH·\des. T t to CO'!:til.
Messias GÕ1S. Ney Lopes, OSC8r Corrê".
VUl)n~%

Maraues 6etlsté.' Stgm~rlnoa Sol~e~. lbrBnlm
Abt-Ackel. SilVIO Abreu. Roberto Torres. Afri510 V'e'tra Ltma. A1Ufz10 Cempos. AlCides Ltma.
Adylson Motta. Jesus lllJrll. Rodr1"U9~ P1I1t!llS
e

Gonzege Petrlot8
S~le
de Com;$s~o. 29 de novembro de
Oeput"do Nelson Jobim, Pre"dente
tedo Ibrahlm Abl-Ackel, Rel"to'

1990~

Oepu-

SUBSTITUTIVO ADOTADO
PELA COMISSÃO

Acrescentra
Código Penal.

dispositIvo

ao

art. 61 do

M

•

Sele·

de

Comlss!o.

Ibrahlm Abl-Ackel,

20

c;l@

seten'.bt·Oo de 1989

Rel"to~.

o Congresso Nac\on81 decreta
A~t
1~
A el{ne~ h do tnctso 11 do ~r~ 61
do CÓd100 Penel (Decreto-L~I nO 2 848. de 1 da

de'l'lImtlro

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N" 2.797. DE 1989

d4!l'

19AO,

t:Oft\ .. & r"'eorme

1ntr"'rtuz'C1~

Le1 n C 1.209. de l'
d~
JulhC c.
passe e vlQore r com e Segutnte reooção

p~18

"Art

'98~J

61

Acrescenta'dlsposltlvo ao art. 61 do Código Penal.

o

Congresso Nac10n,,1 decreta

Art
1s ,
alinea h, do ,nCl$O !1. do ert
Q
6'. 00 CÓOlg0 ~en~l (Oecreto-Lc 1 n
2 ate,
de
7
de dezenloro oe 1940. corn a reforme lntradu-

z'a" pe1" Le1 na 7.209. de 11 de Julho de
1964) p"ss"" vlgor"r co~ " seguInte red"ç~o

A,·t
2 A Esta 1el entra em vlgor
sua oubliclIç2§o
to r t
3 12
contrá"'io

; • • • •'r . •

as

diSPOSições

em

Sal,,· de COIT'\ssAo. 2CJ de novembro de '989
Oeoutad0 N~lson ~obtm. ~reSlde~t~
Oepu~
t~do

~QpJ.1blica-se

Revogara-se

n~ data de

Ibrahlm

Abf'Ac~~I,

Relato'

por ter saido.- com incorre ,ões no DCN de
30.11.90, página 1308~, 2~ coluna.
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Suprima-se no itE-m -1inêiso 11
:rt_ 44, constante do arf_ 12 do Pl N~
~_797-A/89, a seguinte expressio:

-e o policial em servi~o·.

Sala das~Sess8es,23 de maio de 1990

cit~

Deputado GUMERCINDO MILHOMEM
Líder do PT

é'--o/??/S.(;/d' 2J1;:
.

."/--L-;:n.;

-

~CJ/6:. 'I rt//é~ ~- -:/vS Tr~cA

~gG"d3/J:'~
.,

-- ..

"

,""

o Deputado Geovani Borges apresentou'à Câmara o

proj~

to de lei nº 2:~97, de 1989, pelo qual pretende acrescentar
ao
elenco de circunstâncias agravante~ contempladas no artigo ~1 do
t~digo Penal, mais um inciso, o da letra "1", segundb
o
qual
constituiria também circunstância agravante a prática do
crime
contra a mulher grávida e o policial em serviço.
Submetidci o ~rojeto a~ exam~ e d~cisão da Comiss~o de
Constituição e Justiça e Redação roi-me. distribuído o mesmo para
parecer na condição de Relator. O voto que então proferi
concluiu pela aprovação em parte do projet~ de forma a se incluir
no artigo 61 do Código Penal, letra "1", a expressão "mulher grá
vida ll , tendo sido aprovado pela ~omissão o referido parecer.
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Sustentei, na ocasião, que não é possível
englobar
no mesmo tratamento penal a mulher grávida e o policial em servi
ço, talo sentido que informa a disposição em apreço.
O l~gislador penal, quando r~lacíonou no in~Jso 11 do
artigo {'1 pessoas e situações vitimadas pela prática do crime ,te
ve em mente a situação de desvalia,de enfermidade, enfim, de impossibilidade de defesa do ofendido. No caso, a superioridade de
forças do agente, contraposta à limitação física do ofendido
é
'
que caracteriza a circunstância agravante.
A simples lei tura do inciso I I do artigo (;1 acaba por
revelar a preocupação do legislador penal por uma categoria
de
ví~imas sempre em situação ou de dependência, ou de inferioridade física, ou de impotência diante do agressor. São os casos,me~
cionados no mesmo inciso, em que a traição, a emboscada ou a di~
simulação dificulta ou torna impossí.vel a defesa do
ofendido.
São, ainda, os casos de emprego de meios insidiosos,. os de abu
so de autoridade e de abuso de poder, ou quando colocado o ofendido .soh
a
imedi a ta
proteção da autor idade.
Era
natural; portanto, que também s~ colocasse nessas situações esp!
çlais o crime cometido contra a criança, o velho e o enfermo.
E~tendi, ao examinar o projeto, que era cabível a
in
clusão da mulher grávida nesse rol de pessoas esp~ialmente col~
cadas sob a proteção da lei penal-o Ajustando o projeto à técnica
legislati va, propus o acréscimo "doá expressão "mulher gráv ida" na
letra "1" do inciso 11 do artigo 61.
Não me era ppssível, porém, aceitar a contrasénso
de
incluir numa situação em que se destacasse ofendidos impossibili
tados para o exercício do direito de defesa, como a criança,
o
velho ou o enfermo (e já agora a mulher grávida), a figura do po
~icial em serviço, obvlamente armado e, portanto, em
condições
plenas não somente de exercitar a sua defesa pessoal, como de re
primir até pela violên~ia a ação delituosa.
A Emenda de Plenário apresentada pelo Deputado
Gumer
cindo Milhomen, pela qual se pretende suprimir a expressão "e o
policiai em serviço" já foi d~vidamente contemplada no
parece~

-
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aprovado pela Comissão de Constituição e Justlça, cu~os termos,
ao mesmo tempo em Que incorpora à letra "1" do inciso 11 do
ar
tigo 61 do Código Penal a expressão "mulher grávida", exclui
a
disposição relativa a "policial em serviço".
Observe-se, apenas para registro', Que a Emerida se ref~
re 'ào artigo 44 do Código Penal, sob o Qual se encontrava discri
minada a matéiia na parte geral do Código de 1940.
Nos termos da refo~ma do referido código, introduzida
pela lei 7.209, de 11 de julho de 1984, o artigo em apreço
to
mau o número 61.
Nosso parecer, em face do exposto, é pela rejeição da
Emenda.
Sala .da- Comissão,

.{g

junho de 1~90

(~~'.J~~

IBRAHIM ABI~CKEL
Relator

"-------

PARECER DA COMISsAo

A Comjssão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinátia reaiizada hoje, opinou unanimemen
te pela prejudicialidade da Emenda ofereci~a em Plenário
ao
Projeto de Lei nº 2.797-A/89, nos termos do parecer do rela~
toro

Estiveram reunidos os Senhores Deputados:
Theodoro Mendes - Pr~sidente, João Natal, Jairo
Carneiro, Arnaldo Martins, Jutahy Júnior, Beth Azize, Boniiácio de Andrada, Ismael Wandetley, José Genoíno; Mendes Ribeiro, Nelson Jobim, Nilson Gi~son, Renato Vianna, Wagner
Lago, Messias Góis, Moema São Thiago, Sigmaringa Seixas,
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Marcos Formiga, Antônio de Jesus, Genebaldo. Correia, Agripino
de Oliveira Lima, Aloysio Chaves·, Egídio Ferreira Lima,
Adylson Motta, Gastone Righi, Fernando Santana, Samir Achôa,
Ubiratan Aguiar, Gilberto Carvalho, Stélio Dias, Vicente Bogo, Jorge Hage, José Luiz Maia, Roberto Jefferson e Roberto
Balestra.
Sala da Comissão, em 07 de novembro de 1990

T~~

Deputado
Presidente

I

~

L

.=:41--- - -Á--ct (J..R..

•

DeputadovrBRAHIM ABI-ACKEL --~-----Relator
Art. 4' Revogam-se as disposições em
contrário.

(*) PROJETO DE LEI N' 150, DE 1991

(Do SI. Carlos Cardinal)
Altera o art. 79 da Lei n' 3.807, de
26 de agosto de 1960 - Lei Orgânica
da Previdência Social.
(As Comissões de Constituição e Justiça e de Redação (ADM); de Finanças
e Tributação (ADM); e de Seguridade
Social e Família - art. 24, 11.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O art. 79 da Lei n' 3.807, de 26
de agosto de 1960, passa a viger acrescido
do seguinte § 5':
"Art. 79

.

§ 5' A isenção de que trata o parágrafo anterior aplica-se, também, aos casos de edificação de moradia própria de
tipo econômico, com até setenta metros
quadrados de área 'construída, quando
a obra for administrada diretamente pelo
proprietário, e este não dispuser de outro imóvel reside<nciaI."

Art. 2' Os encargos decorrentes desta lei
onerarão as fontes de receita de que trata
o art. 69 da Lei n' 3.807, de 26 de agosto
·de 1960.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
C*) CRepublica-se por ter saído com incorreções no
DCN, de 20-3-91, página 2142,2- coluna.)

Altera a legislação de Previdência So·
cial e dá outras providências.

Justificação
Desde a extinçãd do BNH o déficit habitacional brasileiro agravou-se sobremaneira, e
é crescente o contingente de pessoas que passaram a ser rotuladas de "sem-teto".
Torna-se fundamental, por conseguinte,
que os próprios interessados sejam estimulados a construir suas moradias próprias, sem
qualquer financiamento ou empréstimo por
parte dQ.poder público.
Nesse contexto, uma série de medidas devem ser adotadas, dentre elas a cogitada nesta
proposição, no sentido de que, quando a
construção for feita pelo próprio interessado,
e tiver, no máximo, setenta metros quadrados
de área construída, e não for ele possuidor
de outro imóvel residencial, haja isenção da
contribuição previdenciária.
A medida, irrecusavelmente, configurará
um incentivo não desprezível aos 'que se disponham a construir sua própria moradia, de
tipo popular, o que nos dá convicção de que
a iniciativa merecerá a acolhida de nossos
ilustres pares.
Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 1991.
- Deputado Carlos Cardinal.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
LEI N' 5.800,
DE 8 DE JUNHO DE 1973

"Art. 79. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de quaisquer importâncias devidas ao Instituto Nacional de Previdência Social serão realizadas com observância das seguintes normas:
I - ao empregador caberá, obrigatoriamente, arrecadar as contribuições dos respectivos empregados, descontando-as de sua remuneração;
11 - ao empregador caberá recolher ao
Instituto Nacional de Previdência Social, até
o último dia do mês subseqüente ao que se
referir, o produto arrecadado de acordo com
o item I juntamente com a contribuição prevista no item 111 e §§ 2' e 3' do art. 69;
111 - aos sindicatos que gruparem trabalhadores caberá recolher ao Instituto Nacional de Previdência Socia1, no prazo previsto
no item 11, o que for devido como contribuição, incidente sobre a remuneração paga
pelas empresas aos seus associados;
IV -ao trabalhador autônomo, ao segurado facultativo e ao segurado desempregado, por iniciativa própria, caberá recolher diretamente ao Instituto Nacional de Previdência Social, no prazo previsto no item 11, o
que for devido como bontribuição ao valor
correspondente ao salário-base sobre o qual
estiverem contribuindo;
V - às empresas concessionárias de serviços públicos e demais entidades incumbidas
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de arrecadar a "quota de previdência", caberá efetuar, mensalmente, o seu recolhimento
no Banco do Brasil S.A., à conta especial
do "Fundo de Liquidez da Previdência Social";
VI - mediante o desconto diretamente
realizado pelo Instituto Nacional de Previdência Social nas rendas mensais dos benefícios em manutenção; e
VII - pela contribuição diretamente descontada pelo Instituto Nacional de Previdência Social, incidente sobre a remuneração de
seus servidores, inclusive a destinada à assistência patronal.
§ 19 O desconto das contribuições e o das
consignações legalmente autorizadas sempre
se presumirão feitos, oportuna e regularmente, pelas empresas a isso obrigadas, não lhes
sendo lícito alegar nenhuma omissão que hajam praticado, a fim de se eximirem ao devido
recolhimento, ficando diretamente responsáveis pelas importâncias que deixarem de receber ou que tiverem arrecadado em desacordo
com as disposições desta lei.
§ 29 O proprietário, o dono da obra, ou
o condômino de unidade imobiliária, qualquer que seja a forma pbr que haja contratado a execução de obras de construção, re
forma ou acréscimo do imóvel, é solidaria
mente responsável com o construtor pelo
cumprimento de todas as obrigações decorrentes desta lei, ressalvado seu direito repressivo contra o executor ou contraente das
obras e admitida a retenção de importâncias
a estes devidas para garantia do cumprimento
dessas obrigações, até a expedição do "Certificado de Quitação" previsto no item I, alínea
c, do art. 14l.
§ 39 Poderão isentar-se da responsabilidade solidária, aludida no parágrafo anterior,
as empresas construtoras e os proprietários
de imóveis em relaçãl) à fatura, nota de serviços, recibo ou documento equivalente que
pagarem, por tarefas :ubempreitadas, de
obras a seu cargo, desde que façam o subempreiteiro recolher, previamente, quando do
recebimento da fatura, o: valor fixado pelo
Instituto Nacional de Previdência Social relativamente ao percentual devido como contribuições previdenciárias e de. seguro de acidentes do trabalho, incidentes sobre a mãode-obra inclusa no citado documento.
§ 49 Não será devida contribuição pre'{idenciária quando a construção de tipo econômico for efetuada sem mão-de-obra assalariada, no regime de mutirão, comprovado
previamente perante o Instituto Nacional de
Previdência Social, na cOlllormidade do que
se dispuser em regulamento."

LEI N9 3.807,
DE 26 DE AGOSTO DE 1960
Lei Orgânica da Previdência Socia,l

no CONGRESSO NACIONAL (Seçao I)
TÍTULO IV
Do Custeio
CAPÍTULO I
Das Fontes de R~ceita

Art. 69. O custeio da Previdência Social
será atendido pelas contribuições:
I - dos segurados empregados, avulsos,
temporários e domésticos, na base de 8%
(oito por cento) do respectivo salário de contribuição, nele integradas todas as importâncias recebidas a qualquer título;
11 - dos segurados de que trata o § 29 do
art. 22, em percentagem do respectivo vencimento igual à que vigorar para o Instituto
de Previdência e Assistência dos Servidores
do Estado, com o acréscimo de 1% (um por
cento), para o custeio dos demais benefícios
a quem fazem jus, e de 2% (dois por cento)
para a assistência patronal;
111 - dos segurados autônomos, dos segurados facultativos e dos que se encontrem
na situação do art. 99 , na base de 16% (dezesseis por cento) do respectivo salário de contribuição;
IV - dos servidores de que trata o parágrafo único do art. 39, na base de 4% (quatro
por cento) do respectivo salário de contribuição;
V - das empresas, em quantia igual à que
for devida pelos segurados a seu serviço, inclusive os de que tratam os itens 11 e 111 do
art. S", obedecida, quanto aos autônomos,
a regra a eles pertinente;
VI - dos estados e dos municípios, em
quantia igual à que for devida pelos servidores de que trata o item IV, deste artigo;
VII-da União, em quantia destinada a
custear as despesas de pessoal e de administração geral do Instituto Nacional de Previdência Social- INPS, do Instituto Nacional
de Assistência Médica da Previdência Social
-INAMPS, edo Instituto de Administração
Financeira da Previdência e Assistência Social- lAPAS, bem comá a cobrir eventuais
insuficiênçias financeiras verificadas na execução das atividades a cargo do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social SINPAS.
"§ 19 A empresa que se utilizar de serviços de trabalhador autônomo fica obrigada
a reembolsá-lo, por ocasião do respectivo pagamento no valor correspondente a 8% (oito
por cento) da retribuição a ele devida até
o limite do seu salário de contribuição, de
acordo com as normas previstas no item I
deste artigo.
§ 29 Caso a remuneração paga seja superior ao valor do salário de conti:ibuição, fica
a empresa obrigada a recolher no Instituto
Nacional de Previdência Social a contribuição
de 8% (oito por cento) sobre a diferença entre aqueles dois valores.
§ 39 Na hipótese de prestação de serviços
de trabalhador autônomo a uma só empresa,
mais de uma vez durante o mesmo mês, correspondendu assim a várias faturas ou recibos, deverá a empresa entregar ao segurado
apenas o vaJnr correspondente a 8% (oito
por cento) do seu salário de contribuição,
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uma só vez. A contribuição de 8% (oito por
cento) correspondente ao excesso será recolhida integralmente ao Instituto Nacional de
Previdência Social pela empresa.
§ 49 Sobre o valor da remuneração de
que tratam os parágrafos anteriores, não será
devida nenhuma outra das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional de Previdência Social.
§ S9 Para os efeitos dos § 2" e 39, a remuneração total paga em cada mês só será considerada até vinte vezes o maior salário mínimo
vigente no País.
§ 6" Equiparam-se a empresa, para fins
de Previdência Social, o trabalhador autônomo que remunere serviços a ele prestados
por outro trabalhador autônomo, a cooperativa de trabalho e a sociedade civil, de direito e de fato, prestadora de serviços, o empregador doméstieo, bem como a missão diplomática estrangeira no Brasil e o membro desta missão, em relação aos empregados admitidos a seu serviço."

(*) PROJETO DE LEI N' 207 DE 1991

(Do Sr. Luiz Henrique)
Institui o Código da Propriedade Industrial e dá outras providências.
(As Comissões de Constituição e Justiça e de Redação (ADM); e de Economia, Indústria e Comércio; e de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática - art. 24, 11.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I" É instituído o novo Código de
Propriedade Industrial de acordo com o estabelecido nesta lei.
Art. 2" A proteção da propriedade industrial considerada a sua função social, econômica, jurídica e técnica, tem por finalidade
conceder e garantir direitos aos inventores
e criadores industriais e se efetua mediante
a:
a) concessão de privilégios técnicos:
- de invenç~o; e
- de modelo de utilidade;
b) concessão de privilégios ornamentais:
-de modelo industrial; e
- de desenho industrial;
c) concessão de registro de marcas;
d) repressão a falsas indicações de procedência;
e) repressão à concorrência desleal.
Art. 3" As disposições deste código são
aplicáveis também aos pedidos de privilégios
e de registros de marcas depQsitados no estrangeiro e que tenham proteção assegurada
por tratados ou convenções de que o Brasil
seja signatário. desde que depositados no
País.
Art. 4" Toda pessoa física ou jurídica domiciliada no Brasil, com legítimo interesse
poderá, administrativa ou judicialmente, solicitar a aplicação em igualdade de condições
de quaisquer dispositivos de tratados e convenções a que o Brasil aderir.
* (Republique-se em virtude de novo despacho do Sr. Presidente.)

6712 Sábado 18

DIÁRIO

TÍTULO I
Dos Privilégios
CAPÍTULO I
Do Autor ou Requerente
Art. 5" Ao autor de matéria de proteção
por patente técnica, de invenção ou de modelo de utilidade, e de matéria de proteção
por patente ornamentaL de modelo ou de
desenho industriaL será assegurado o direito
de obter patente que' lhe garanta a propriedade e o uso exclusivo, nas condições estabelecidas neste código,
S 1" Para efeitos de concessão da patente, prcsume-se o autor o requerente do pedido de privilégio.
S 2',' O privilégio poderá ser requerido
pelo autor. seus herdeiros e sucessores. pessoas jurídicas para tanto autorizadas. ou
eventuais cessionários, mediante a apresentação de documentação hábil. dispensada a
legalização consular no país de origem, sem
prejuízo de autenticação ou exibição do originaL no caso de cópia.
S 3" Quando se tratar de invenção realizada por duas ou mais pessoas, em conjunto,
o privilégio poderá ser requerido por todas
ou qualquer delas. mediante nomeação e
qualificação de todas para ressalva dos respectivos direitos.
CAPÍTULO II
Das Patentes Técnicas de Invenção
SEÇÃO I
Da Privilegiabilidade
Art. 6" Para efeitos deste código, considera-se privilegiável como invenção toda
idéia nova. suscetível de aplicação industrial
e que contenha atividade inventiva.
§ I'" Uma idéia é considerada nova quando não compreendida pelo estado da técnica,
que é contituído por:
a) tudo que foi tornado acessível ao público. seja por uma divulgação escrita ou oral.
seja pelo uso ou por qualquer outro meio,
em data anterior ao depósito do pedido de
invenção:
b) conteúdo de pedidos de patente depositados no Brasil. ou de pedidos de patente
que indiqucm o Brasil para depósito por força
de acordos internacionais de que o Brasil participe. cujas datas de depósito sejam anteriores à data da divulgação referida na alínea
a deste artigo e que hajam sido publicados
na ou após esta data.
§ 2" Uma idéia suscetível de aplicação industrial quando pode ser utilizada ou produzida em qualquer tipo de indústria. incluindo
a agricultura. a pesca e a extrativa.
S 3" Entende-se como contendo atividade inventiva, a invenção que não seja uma
decorrência óbvia do estado da técnica para
uma pessoa versada na matéria.
SEÇÃO II
Da Não Privilegiabilidade
Art. 7" Não são privilegiáveis:
a) as matérias de finalidade contrária às
leis. à moral. à saúde. à segurança pública,
aos cultos religiosos e aos sentimentos dignos
de respeito e veneração:
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b) os usos ou empregos relacionados com
descobertas. inclusive de variedades ou espécies de microorganismos. para fim determinado:
c) as técnicas operatórias ou cirúrgicas ou
de terapêutica não incluídos os dispositivos.
aparelhos ou máquinas e materiais para uso
nas mesmas:
dl os sistemas e programações. os planos
ou esquemas de escrituração comercial. de
cálculos. de financiamento, de crédito. de
sorteios. de especulação ou de propaganda:
e) as concepções puramente teóricas:
f) as substâncias. matérias. misturas. elementos ou produtos de qualquer espécie.
bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e seus respectivos processos de obtenção ou modificação, quando
resultantes de transformação do núcleo atômico:
g) até o ano 2005. as substâncias, matérias
ou produtos obtidos por meios ou processos
químicos. ressalvando-se. porém. a privilegiabilidade dos respectivos processos de obtenção ou modificação;
h) até o ano 2005. as substâncias. matérias.
misturas ou produtos alimentícios. químicofarmacêuticos e medicamento de qualquer espécie. ressalvando-se a privilegiabilidade dos
respectivos processos de obtenção ou modificação a partir do ano 2000;
i) as misturas e ligas metál,icas em geral,
ressalvando-se. porém as que. não compreendidas na alínea anterior, apresentarem qualidades intrínsecas específicas. precisamente
caracterizadas pela sua composição qualitativa. definida quantitativamente. ou por tratamento especial a que tenham sido submetidas;
j) as justaposições de processos. meios ou
órgãos conhecidos a simples mudança de forma. proporções, dimensões ou de materiais.
§ 1" Poderá a lei, a qualquer tempo. considerado o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, estabelecer a não-privilegiabilidade temporária
em áreas ou subáreas de conhecimento ou
atividade.
§ 2" Somente serão concedidos os privilégios a pedidos envolvendo as substâncias,
matérias ou produtos referidos nas alíneas
g eh para pedidos depositados após 31 de
dezembro de 2004. que atendam às disposições do art. 6" deste código.
§ 3" Somente serão concedidos privilégios a pedidos envolvendo os processos de
obtenção ou modificação das substâncias.
matérias ou produtos de que trata a alínea
h deste artigo para pedidos depositados após
o dia 31 de dezembro de 1999 e que atendam
ao disposto no art. 6" deste código.
CAPÍTULO III
Das Patentes Técnicas de
Modelo de Utilidade
SEÇÃO I
Da Privilegiabilidade
Art. 8" Para efeitos deste código, considera-se privilegiável como modelo de utilidade a toda idéia nova, exteriorizada em
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qualquer disposição ou forma de objeto conhecido que melhore a sua tunçao tecmca
por meio do aprimoramento da eficácia. comodidade ou uso já difundidos do objeto.
e que seja suscetível de aplicação industrial.
§ 1" A expressão objeto compreende ferramentas e instrumentos de trabalho utilizados na produção industrial ou doméstica, inclusive suas partes e componentes. e artigos
de uso quotidiano.
§ 2" Uma idéia é considerada nova quando, exteriorizada em forma de objeto. atende
aos termos do disposto no art. 6'! § I" excluída
a divulgação ou uso efetivados no período
de seis meses anterior à data de prioridade
do pedido de privilégio. desde que a matéria
de proteção haja sido elaborada ou aprimorada pelo inventor que autoriza o pedido
mencionado.
§ 3" A aplicação industrial deve atender
aos termos do disposto no
art. 6". § 2"
SEÇÃO II
Da Não Privilegiabilidade
Art. 9" Não são privilegiáveis:
a) o que não for privilegiável nos termos
do disposto no art. 7":
b) o que for objeto de privilégio de invenção ou de registro, previstos no art. 2". alínea
c'

, c) o que for privilegiável como modelá ou
desenho industrial. exclusive as formas novas
e que apresentem funcionalidade técnica
aprimorada.
CAPÍTULO IV
Das Patentes Ornamentais de Modelo
e de Desenho Industrial
SEÇÃO I
Da Privilegiabilidade
Art. 10. Para efeitos deste código. considera-se privilegiável como:
a) modelo industrial a toda forma que possa ser reproduzida e utilizada na fabricação
industrial de um produto. de suas partes,
acessórios ou complementos, inclusive embalagens. que sendo uma forma nova e original,
proporcione uma configuração ornamental
capaz de diferenciar o produto de outros produtos similares.
b) desenho industrial a toda nova e original disposição ou conjunto de linhas ou cores
que. reproduzida ou utilizada na fabricação
industrial de um produto. proporcione um
efeito ornamental capaz de diferenciar o produto de outros produtos similares.
Art. 11. Para os efeitos deste código.
considera-se ainda privilegiáveis como mo-o
dela ou desenho industrial as configurações.
disposição ou conjunto de linhas ou cores
que mesmo compostas de elementos conhecidos. seja capaz de realizar combinações originais. proporcionando aos respectivos produtos industriais um aspecto geral com características próprias.
SEÇÃO II
Da Não Privilegiabilidade
Art. 12. Não são privilegiáveis;
a) o que não for privilegiável nos termos
do disposto no art. 7";
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b) o que for objeto de privilégio de invenção. de modelo de utilidade ou de registros
previstos no art. 2". alínea c;
c) as obras de escultura. arquitetura, pintura. gravura, esmalte. bordados, fotografias
e quaisquer outros modelos ou desenhos de
caráter puramente artístico.
CAPÍTULO V
Dos Pedidos de Privilégios
SEÇÃO I
Patentes Técnicas de Invenção
e de Modelo de Utilidade
Art. 13. A patente de invenção poderá
ser requerida mediante umpedido provisório,
para fins de ressalvar a garantia de prioridade, quando o inventor pretenda fazer demonstração. comunicação a entidades científicas ou exibição do privilégio em exposições
oficiais ou oficialmente reconhecidas. anteriormente ao depósito do pedido definitivo.
R 1" O pedido provisório será depositado
acompanhado de relatório descritivo circunstanciado, bem como de desenhos, se for o
caso.
R 2" O pedido definitivo deverá ser depositado até seis meses após a data do pedido
provisório que, se não for efetivado, cairá
em domínio público a invenção. prevalecendo a data do pedido provisório como a data
do pedido definitivo. caso seja efetuado este
depósito.
§ 3" Até o depósito do pedido definitivo,
poderão ser feitas alterações no relatório descritivo. desde que estas modificações não ampliem o escopo da matéria objeto de proteção
do pedido provisório.
Art. 14. O pedido de patente de invenção e o pedido de modelo de utilidade somente podem se referir a uma única idéia ou grupo de idéias inter-relacionadas de maneira
tal que compreendam um único e geral conceito inventiva.
Art. 15. O pedido de invenção ou de modelo de utilidade depositado de acordo com
as condições estabelecidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial deverá conter:
a) um requerimento que deverá identificar
o requerente;
b) um relatório descritivo;
c) as reivindicações;
d) um ou mais desenhos, se for o caso;
e) um resumo do relatório descritivo, das
reivindicações e dos desenhos. se for o caso;
O outros documentos necessários à instrução do pedido, inclusive prova de cumprimento de exigência contida em legislação específica.
§ 1<' O relatório descritivo deverá conter
uma descrição da invenção ou do modelo de
utilidade de maneira clara. objetiva e precisa,
de forma que um técnico versado na matéria
possa repeti-los. incluindo a melhor maneira
de produzir ou de utilizar conhecida pelo requerente.
§ 2" As reivindicações, sempre fundamentadas no relatório descritivo, devem ser
claras e concisas. definindo as particularida-

des da invenção ou do modelo de utilidade
para as quais se requer proteção, estabelecendo e delimitando os direitos do titular.
R 3' O resumo deverá servir para proporcionar informação técnica, contendo um sumário do relatório descritivo. das reivindicações e dos desenhos, que possibilite. pelo
menos, conhecer a área técnica da invenção
ou do modelo de utilidade. bem como uma
clara compreensão do problema técnico, sua
solução e 'principais maneiras de utilização
destes privilégios.
§ 4" Quando o relatório descritivo fizer
menção a material biológico necessário à realização da invenção por pessoa versada na
técnica. o requerente deverá prover tal material a ser depositado em instituição especializada indicada pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial ou autorizada por
acordos internacionais de que o Brasil participe.
Art. 16. O pedido de invenção depositado até 18 (dezoito) meses após um pedido
de invenção ou de modelo de utilidade. assim
como o pedido de modelo de utilidade depositado até 18 (dezoito) meses após um pedido
de invenção ou de modelo de utilidade. desde
que tais pedidos sejam do mesmo requerente
e referidos a uma mesma matéria de proteção. gozarão da prioridade do respectivo pedido anterior.
R 1" O pedido somente poderá reivindicar prioridade para aspectos da matéria que
foram claros e plenamente definidos no pedido anterior, excluída a matéria nova nele incorporada.
§ 2" Por ocasião da reivindicação da prioridade, deverá também ser requerido o arquivamento do pedido anterior que ainda esteja
sendo processado.
Art. 17. Um pedido de invenção ou de
modelo de utilidade poderá ser desdobrado
em outros pedidos de invenção ou de modelo
de utilidade, os quais terão a data de depósito
e das prioridades reivindicadas no pedido originaI.
§ 1" O requerente poderá solicitar o desdobramento de um pedido até a data de seu
pedido de exame. ou por exigência do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
sempre que a matéria para a qual se requer
proteção contenha mais de um único e geral
conceito criativo.
§ 2" Os pedidos desdobrados não poderão ampliar a matéria para a qual se requer
proteção e que foi definida e descrita no pedido original.
Art. 18. Os pedidos de renovação de
uma patente de modelo de utilidade deverão
ser apresentados até 6 (seis) meses antes do
término dos primeiros 5 (cinco) anos de vigência. devendo o requerimento conter provas circunstanciadas de que o privilégio tem
uso efetivo.
SEÇÃO II
Patentes Ornamentais de Modelo
e de Desenho Indnstrial
Art. 19. O pedido de modelo ou de desenho industrial depositado de acordo com as

Sábado 18 6713

condições estabelecidas pelo Instituto NacIOnal da Propriedade Industrial deverá conter:
a) um requerimento que deverá identificar
o requerente;
b) um relatório descritivo;
c) uma relação dos produtos industriais
que deverão se utilizar do modelo ou do desenho. as características deste modelo ou desenho e as finalidades destas características reivindicadas;
d) fotografias ou outras representações
gráficas;
e) outros documentos necessários à instrução do pedido.
§ l' As características reivindicadas deverão estar clara e totalmente definidas e descritas.
R 2" No pedido de desenho. uma amostra
poderá substituir a fotografia ou à representação gráfica.
§ 3" Não serão matéria de proteção as
reivindicações cujas características sejam
passíveis de registro como marcas nos termos
deste código.
CAPÍTULO VI
Do Depósito do Pedido de Privilégio
Art. 20. Apresentado o pedido de privilégio, será procedido exame formal preliminar e. se devidamente instruído. será protocolado.
Parágrafo único. Da certidão de depósito, quando requerida. constarão hora. dia,
mês. ano e número de ordem de apresentação
do pedido. título e natureza do privilégio,
indicação'de prioridade quando reivindicada,
nome e endereço completos do interessado
e de seu procurador, se houver.
CAPÍTULO VII
De Depósito Feito no Estrangeiro
Art. 21. O pedido de patente. depositado regularmente em país com o qual o Brasil
mantenha acordo internacional. origina direito de prioridade, que poderá ser reivindicadb
no Brasil. respeitados os prazos nesse sentido
estipulados nos respectivos acordos.
§ 1" Nem o pedido de patente depositado
antes de expirados esses prazos e baseados
em um ou mais dos pedidos originários do
direito de prioridade devidamente reivindicado. nem a respectiva patente poderão ser
prejudicados por fatos ocorridos durante o
transcurso desses prazos. como. por exemplo, publicação, uso ou exploração da invenção, do modelo ou desenho. depósito de pedido idêntico ou concessão de patente.
§ 2" A reivindicação de prioridade deverá ser comprovada mediante documento hábil do país de origem. sempre acompanhado
de tradução. na íntegra, contendo o número,
a data. o título. o relatório descritivo e as
reivindicações relativas ao depósito ou à patente.
§ 3" Quando a apresentação do comprovante ao qual se refere o parágrafo anterior,
não tiver sido feita juntamente com o depósito. deverá ocorrer até cento e oitenta dias
contados da data deste último. sob pena de
perda do direito de prioridade.
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4" No caso de antecipação da publicação na forma do art. 22, o depositante será
notificado para apresentar o citado comprovante dentro de 90 (noventa) dias, observado
o prazo limite a que se refere o parágrafo
anterior.
CAPÍTULO VIII
Da Publicação e do Exame
do Pedido de Privilégio
SEÇÃO I
Geral
Art. 22. O pedido de privilégio deverá
ser mantido em sigilo até a data de sua publicação, a ser feita após IR (dezoito) meses
contados da data da prioridade mais antiga,
podendo ser antecipada a requerimento do
depositante.
Art. 23. Do despacho que conceder, denegar ou arquivar o pedido de privilégio, caberá recurso no prazo de sessenta dias.
SEÇÃO II
Patente Técnica de Invenção
Art. 24. O pedido de exame de invenção
deverá ser apresentado pelo requerente, ou
qualquer interessado, até 12 (doze) meses
contados da data de publicação a que se refere o art. 22.
§ I" O pedido de patente de invenção será definitivamente arquivado caso não haja
sido requerido o exame dentro do prazo previsto neste artigo.
§ 2" O relatório descritivo, as reivindicações, os desenhos e o resumo não poderão
ser modificados pelo requerente, exceto para:
a) corrigir erros de impressão ou datilográficos;
b) se imprescindível, esclarecer, precisar
ou restringir o pedido de invenção, desde que
a alteração esteja dentro dos limites da matéria definida e divulgada no pedido.
Art. 25. Publicado o pedido de exame,
correrá o prazo de 90 (noventa) dias para
a apresentação de eventuais oposições de terceiros, sendo dada ciência ao requerente do
pedido de invenção.
Parágrafo único. O exame não ficará condicionado a eventuais manifestações sobre as
oposições apresentadas.
Art. 26. Para efeitos de decidir sobre o
deferimento do pedido de invenção, o exame
considerará se foram atendidos os termos do
disposto nos arts. 14, 15,24, § 2", e, posteriormente, terá em especial consideração se forem atendidos os termos do disposto nos arts.
6" e 7", sem prejuízo de outras disposições
do presente código.
§ 1" No transcorrer do exame, poderão
ser formuladas exigências relacionadas às disposições dos arts. 14 e 15, aos desdobramentos de pedidos referidos no art. 17, bem como
eventuais esclarecimentos .ou alterações, inclusive de redação, para melhor atender aos
termos do disposto no art. 6", sem prejuízo
de outras disposições deste código.

§ 2" No cumprimento de exigências não
poderá ser ampliada a matéria definida e divulgada anteriormente e para a qual se requer
proteção.
§ 3" A exigência formulada com base nos
termos do disposto no art. 6" deverá conter
os principais aspectos técnicos do parecer,
de maneira a esclarecer e facilitar a contestação pelo requerente do pedido de invenção.
§ 4'.' A exigência não cumprida ou não
contestada no prazo de 90 (noventa) dias
acarretará o arquivamento do pedido, encerrando-se a instância administrativa.
§ 5" O pedido será arquivado se for considerada improcedente a contestação oferecida à exigência.
§ 6'.' Salvo o disposto no 4" deste artigo,
do que conceder, denegar ou arquivar o pedido de privilégio caberá recurso no prazo de
60 (sessenta) dias.
Art. 27. Quando o pedido de invenção
reivindicar prioridade unionista deverão ser
apresentados, sempre que exigidos, as objeções, as buscas de anterioridades ou o resultado dos exames para a concessão do pedido
correspondente em outros países.
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SEÇÃO III
Patente Técnica de Modelo de Utilidade
Art. 28. O pedido de exame de modelo
de utilidade deverá ser apresentado até 12
(doze) meses contados da data de publicação
a que se refere o art. 22, ou até 24 (vinte
e quatro) meses contados da publicação para
os pedidos depositados anteriormente à data
de vigência do presente código.
§ 1" Será considerado requerido o pedido de exame quando o pedido de modelo
de utilidade haja sido efetivado após o pedido
de publicação do pedido de invenção, e, para
tal fim, deverá o requerente notificar esta
ocorrência por ocasião do depósito do pedido
de modelo de utilidade.
§ 2'.' As disposições do art. 24, §§ I" e
2", são aplicáveis ao presente artigo.
Art. 29. Publicado o pedido de exame,
correrá o prazo de 90 (noventa) dias para
a apresentação de eventuais oposições de terceiros, sendo dada ciência ao requerente do
pedido de modelo de utilidade.
Parágrafo único. O exame não ficará condicionado a eventuais manifestações sobre as
oposições apresentadas.
Art. 30. Para efeitos de decidir sobre o
deferimento do pedido de modelo de utilidade, o exame considerará se foram atendidos
os termos do disposto nos arts. 7", 9", 14,
15 e 24, § 2", do presente código.
§ I" A novidade, a aplicação industrial
e a inventividade, nos termos do disposto nos
arts. 6' e 8", não serão consideradas no exame
para efeitos de decidir sobre o deferimento
do pedido.
§ 2" No transcorrer do exame, poderão
ser formuladas exigências relacionadas às disposições dos arts. 7",9", 14 e 15, aos desdobramentos de pedidos referidos no art. 17, e
as modificações referidas no art. 24, § 2",
sem prejuízo de outras disposições' do presente código.
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§ 3" Aplica-se também a este artigo o disposto nos §§ 4",5" e 6" do art. 26 deste código.
Art. 31. O pedido de renovação de modelo de utilidade, apresentado nos termos do
disposto no art. 18, terá também o efeito de
pedido de exame.
Parágrafo único. Para efeitos de decidir
sobre o deferimento da renovação da vigência
do modelo de utilidade, o exame terá em
consideração estar a patente cumprindo a
obrigação de uso efetivo, nos termos do disposto no art. 5R.

SEÇÃO IV
Patentes Ornamentais de Modelo
e de Desenho Industrial
Art. 32. Publicado o pedido de modelo
ou de desenho industrial, nos termos do disposto no art. 22, será procedido o exame e
correrá o prazo de 60 (sessenta) dias para
a apresentação de eventuais oposições de terceiros, sendo dada ciência ao requerente do
pedido.
§ I" Os requisitos para o depósito do pedido, nos termos do disposto no art. 19, não
poderão ser modificados pelo requerente. exceto para:
a) corrigir erros de impressão ou datilográficos;
b) se imprescindível, esclarecer, precisar
ou restringir o pedido e desde que a alteração
esteja dentro dos limites da matéria definida
e divulgada anteriormente e para a qual se
requer proteção.
§ 2" O exame não ficará condicionado a
eventuais manifestações sobre oposições
apresentadas.
I
Art. 33. Para efeitos de decidir sobre o
deferimento do pedido de modelo ou de desenho industrial, o exame considerará se foram
atendidos os termos do disposto nos arts. 7",
12 e 19 do presente código.
§ 1" Ocorrendo oposição contestando a
existência de uma forma nova, nos termos
do disposto no art. 10, o exame também considerará eventuais anterioridades de pedidos
ou de patentes.
CAPÍTULO IX
Da Concessão e Expedição
da Carta Patente
Art. 34. Decorrido o prazo para recurso,
nos termos do disposto no art. 23, ou, se
interposto este, após a sua decisão, será expedida a carta patente consubstanciando a decisão favorável ao pedido de privilégio.
§ I" Findo o prazo a que se refere este
artigo, e não sendo comprovada em 60 (sessenta) dias a retribuição devida, o processo
será arquivado, encerrando-se a instância administrativa.
§ 2" Da carta patente deverão constar o
número respectivo, nome, nacionalidade,
profissão e domicílio do inventor, do seu sucessor ou cessionário, se houver, o título e
a natureza do privilégio e o prazo de sua
duração, bem como, quando for o caso, a
prioridade estrangeira, se comprovada, ressalvando-se os direitos de terceiros e a responsabilidade do Governo quanto aos requi-

Maio de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

sitos de substância para a concessão, contendo ainda as reivindicações e os desenhos.
§ 3" A data de expedição da carta patente
corresponderá à data em que for publicado
o ato no órgão oficial do Instituto Nacional
da Propriedade Industrial.
Art. 35. Os privilégios concedidos terão
ampla divulgação no órgão oficial do Instituto
Nacional da Propriedade Industrial e por
quaisquer outros meios complementares considerados convenientes.
Art. 36. A exploração da invenção por
terceiro não autorizado, entre a data do depósito e a da concessão da patente, permitirá
ao titular obter, após a expedição da respectiva carta patente, a indenização que for fixada judicialmente.
CAPÍTULO X
Da Duração dos Privilégios
Art. 37. Os privilégios vigorarão, sempre contados os prazos a partir da data de
depósito, conforme a seguir estipulado;
a) para patente de invenção, 15 (quinze)
anos;
b) para patente de modelo de utilidade,
5 (cinco) anos, renováveis por mais 5 (cinco)
anos, a pedido do titular e atendido o disposto
no art. 31, parágrafo único;
c) para patente de modelo e desenho industrial, 10 (dez) anos.
Parágrafo único. Extinto o privilégio, seu
objeto de proteção cairá em domínio público.
CAPÍTULO XI
Das Anuidades
Art. 38. O pagamento das anuidades deverá ser feito a partir do início do terceiro
ano para a patente de invenção, contado da
data do depósito, e ao início de cada ano
contado da data de depósito para as patentes
de modelo de utilidade, de modelo e desenho
industrial, comprovado cada pagamento dentro dos primeiros cento e oitenta dias do respectivo período anual.
CAPÍTULO XII
Da Transferência, da Alteração de Nome
e de Sede do Titular de Privilégio
Depositado ou Concedido e dos Contratos
para a sua Exploração
Art. 39. A propriedade do privilégio poderá ser transferida por ato inter vivos ou
em virtude de sucessão legítima ou testamentária.
Art. 40. O pedido de anotação de transferência e o de alteração de nome ou de sede
do titular deverão ser formulados mediante
apresentação da carta patente e demais documentos necessários.
§ 1" A transferência só produzirá efeitos
em relação a terceiros depois de publicado
o deferimento da respectiva anotação.
§ 2" Sem prejuízo de outras exigências
cabíveis, os documentos originais de transferência conterão, no mínimo, a qualificação
completa do cedente e do cessionário, bem
como das testemunhas, e a indicação precisa
do pedido ou do privilégio.
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A não-exploração da patente sujeitará o titular à concessão de licença não voluntária nos
termos estabelecidos neste código.
§ I" Entende-se por exploração efetiva o
uso completo de um processo patenteado e
a fabricação integral de um produto coberto
por uma patente no território nacional, em
quantidade e qualidade substancialmente de
acordo com as necessidades do mercado brasileiro. A importação e a venda em território
brasileiro de itens fabricados no exterior não
se constituirão em prova de exploração efetiva de um privilégio no Brasil.
§ 2" A falta de recursos financeiros e a
falta de demanda no mercado brasileiro, se
o produto for também vendido em outros
países, não constituirão razões para a não-exploração efetiva do privilégio no Brasil.
§ 3.. A exploração efetiva do privilégio
poderá ser feita pelo titular ou por terceiros
devidamente licenciados, devendo o contrato
de licenciamento ser averbado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Para os efeitos deste artigo, bem como dos arts.
61 e 63, deverá o titular do privilégio, sempre
que solicitado, comprovar a exploração efetiva do mesmo.
Art. 47. Licença não voluntária de exploração de uma patente poderá ser concedida sempre que sejam constatados:
a) a não-exploração efetiva do privilégio
no País, nos termos do art. 46;
b) o abuso econômico derivado da patente;
c) situações de interesse público ou emergência nacional;
d) a dependência de patentes.
§ 1" Qualquer pessoa poderá requerer a
emissão de uma licença não voluntária sempre que as autoridades competentes constatarem a ocorrência de práticas econômicas
abusivas decorrentes da existência de uma
patente.
§ 2" A administração pública ou terceiros
por ela autorizados poderá obter uma licença
compulsória sobre uma patente, sempre que
o interesse público relacionado à saúde, à
nutrição, à defesa e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do País assim o justificarem.
§ 3.. O titular de uma patente cuja exploração efetiva não possa ser realizada sem prejuízo dos direitos de uma patente anterior,
poderá a qualquer tempo, obter a concessão
não voluntária da patente anterior.
Art. 48. O pedido de licepça não voluntária deverá ser dirigido ao Instituto Nacional
da Propriedade Industrial, com indicação das
CAPÍTULO XIII
condições oferecidas pelo requerente e prova
Das Obrigações, Limitações de Direito
de que o mesmo tentou obter diretamente
e Licenças não Voluntárias
do detentor do privilégio uma licença para
Art. 46. A invenção que for objeto de
exploração, sem contudo conseguir uma prouma patente concedida pelo Brasil deverá ser
posta em termos razoáveis.
explorada efetivamente no território nacional
§ 1.. Apresentado o pedido de licença
em extensão não substancialmente inferior
obrigatória, será notificado o titular do priviàs necessidades do País, dentro do período
légio para manifestar-se no prazo de 60 (sesde 3 (três) anos contados da concessão da \ senta) dias.
patente e sem que haja interrupção na explo§ 2.. Findo este prazo, sem manifestação
do notificado, será considerada aceita a proração por período superior a 1 (um) ano,
salvo por motivo de força maior comprovado.. posta nas condições oferecidas.
§ 3" Serão igualmente anotados os atos
que se refiram a suspensão, limitação. extinção ou cancelamento do privilégio por decisão de autoridade administrativa ou judiciária.
Art. 41. O titular de privilégio depositado ou concedido, seus herdeiros ou sucessores poderão conceder licença para sua exploração.
Art. 42. A concessão de licença para exploração será feita mediante ato revestido das
formalidades legais contendo as condições de
remuneração e as relacionadas com a exploração do privilégio. bem como referência ao
número e ao título do pedido ou do privilégio.
§ 1" A remuneração será fixada em observância às normas vigentes e das normas
baixadas pelas autoridades monetárias e cambiais.
§ 2" A concessão não poderá impor restrições à comercialização e à exportação do
produto de que trate a licença, bem como
à importação de insumos necessários à sua
fabricação.
§ 3.. ' Nos termos e para os efeitos deste
código, pertencerão os direitos sobre os aperfeiçoamentos por ele introduzidos no produto
ou no processo.
Art. 43. A aquisição de privilégio ou a
conces$ão de licença para a sua exploração
estão sujeitas à averbação no Instituto Nàcional da Propriedade Industrial.
Parágrafo único. A averbação não produzirá qualquer efeito no tocante a royalties
quando se referir a:
a) privilégio não concedido no Brasil;
b) privilégio concedido a titular residente,
domiciliado ou sediado no exterior, sem a
prioridade prevista no art. 27 deste código;
c) privilégio extinto ou em processo de nulidade ou de cancelamento; •
d) privilégio cujo titular anterior não tivesse direito a tal remuneração.
Art. 44. Do despacho que denegar a
anotação ou averbação caberá recurso no
prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 45. A requerimento de qualquer
pessoa, com legítimo interesse, que tenha iniciado processo judicial de falsidade ou relativo à ineficácia dos atos referentes à anotação de transferência dos privilégios depositados ou concedidos, ou de contrato de exploração, poderá o Juiz, motivando seu ato, ordenar a suspensão do processo de anotação
de transferência ou de averbação até decisão
final.
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§ 3' No caso de contestação, deverão ser
ordenadas investigações e perícias, bem como providenciado tudo quanto se faça necessário ao esclarecimento do assunto para permitir determinar a retribuição a ser estipulada.
§ 4' Para atender ao disposto no parágrafo anterior, poderá ser designada uma comissão constituída de três técnicos, inclusive
estranhos aos quadros do Instituto Nacional
da Propriedade Industrial, a qual deverá elaborar parecer conclusivo no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 49. Salvo motivo de força maior
comprovado, o detentor da licença não voluntária deverá iniciar a exploração efetiva
do privilégio dentro dos 24 (vinte e quatro)
meses seguintes à data de sua concessão, não
podendo interrompê-la por prazo superior a
1 (um) ano.
Art. 50. Caberá ao titular do privilégio
o direito de fiscalizar a produção, o montante
de vendas e a boa utilização do privilégio,
conforme os termos da licença, bem como
o de exigir a retribuição estipulada.
Art. 51. O titular do privilégio poderá
obter o cancelamento da licença não voluntária quando provar que o cessionário deixou
de atender ao disposto nos arts. 49 e 50.
Art. 52. Os direitos conferidos aos titulares dos privilégios não se aplicam a:
a) atos relativos a preparação e venda de
medicamentos segundo fórmulas magistrais,
sob prescrição médica e fins específicos;
b) atos relativos ao uso do privilégio com
finalidades exclusivamente de pesquisa e experimentação ou de caráter privado e sem
finalidades industriais ou comerciais que não
acarretem prejuízos econômicos ao titular do
privilégio.
Art. 53. Os direitos conferidos aos titulares de um privilégio não terão efeito sobre
terceiros que antes da data de depósito do
pedido de privilégio estejam explorando ou
em vias de explorar seu objeto, em boa fé
e dentro do território nacional.
Parágrafo único. O direito de continuar
a exploração do objeto de um pedido de privilégio depositado não se aplicará a terceiros
que tenham tido conhecimento de tal objeto
através de seu titular ou inventor em data
anterior ao depósito do pedido de privilégio.
Art. 54. O cessionário da licença não voluntária ficará investido de poderes de representação que lhe permitam agir administrativamente ou judicialmente em defesa do privilégio.

CAPÍTULO XIV
Da Desapropriação do Privilégio Técnico
Art. 55. A desapropriação de patente de
invenção ou de modelo de utilidade poderá
ser promovida na forma da lei, quando considerada de interesse da Defesa Nacional ou
quando o interesse nacional exigir a sua vulgarização ou ainda sua exploração exclusive
por entidade ou órgão da administração federalou de que esta participe.

Parágrafo único. Salvo no caso de interesse da Defesa Nacional, o pedido de desapropriação, sempre fundamentado, será formulado ao Ministro de Estado ao qual está
o Instituto Nacional da Propriedade Industrial subordinado.
CAPÍTULO XV
Do Privilégio Técnico de Interesse
da Defesa Nacional
Art. 56. O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade, cuja matéria
para a qual se requer proteção for julgado
de interesse da Defesa Nacional, será processado em caráter sigiloso, não sendo promovidas as publicações e divulgações de que trata o presente código.
§ l' Para os fins deste artigo, o pedido
será submetido ao Conselho de Defesa Nacional.
§ 2' Ao Estado Maior das Forças Armadas caberá emitir parecer técnico conclusivo
sobre os requisitos exigidos para a concessão
do privilégio em assuntos de natureza militar,
podendo o exame técnico ser relegado aos
ministérios militares.
§ 3' Não sendo reconhecido o interesse
da Defesa Nacional, o pedido perderá o caráter sigiloso.
Art. 57. Do privilégio resultante do pedido a que se refere o art. 53, que será também wnservada em sigilo, será enviada cópia
ao Conselho de Defesa Nacional e ao Estado
Maior das Forças Armadas.
Art. 58. O privilégio técnico considerado de interesse da Defesa Nacional poderá
ser desapropriado nos termos do disposto no
art. 55, após resolução do Conselho de Defesa Nacional.
Art. 59. A violação de matéria objeto de
proteção, assim considerada nos termos do
disposto no art. 56, será punida como crime
contra a Defesa Nacional.
CAPÍTULO XVI
Da Extinção e da Caducidade
do Privilégio
Art. 60. O privilégio extingue-se:
a) pela expiração do prazo de proteção legal, estabelecido no art. 37;
b) pela renúncia do respectivo titular ou
seus sucessores, mediante documentação hábil;
c) pela caducidade.
Art. 61. Salvo motivo de força maior
comprovado, caducará o privilégio, ex omeio
ou mediante requerimento de qualquer interessado, quando:
a) não tenha sido iniciada a sua exploração
no País, de modo efetivo, após o prazo de
3 (três) anos a contar da expedição da carta
patente, ou, se concedida licença para a sua
exploração, após o prazo de dois anos contados a partir da concessão da licença;
b) a sua exploração for interrompida por
prazo superior a 2 (dois) anos consecutivos.
§ l' Notificado o titular do privilégio, decorrerá o prazo de 60 (sessenta) dias para
que prove não terem ocorrido as hipóteses
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previstas neste artigo ou a existência de motivo de força maior.
§ 2' Decorrido o prazo mencionado no
parágrafo anterior, será proferida a decisão
sobre a caducidade por falta ou insuficiência
de uso efetivo.
Art. 62. Do despacho que declarar ou
denegar a caducidade por falta ou insuficiência de uso efetivo, caberá recurso no prazo
de 60 (sessenta) dias.
Parágrafo único. O privilégio cairá em
domínio público quando o ato que declarou
a caducidade ficar irrecorrido ou for mantido
em grau de recurso.
Art. 63. Caducará automaticamente o
privilégio se não for comprovado o pagamento da respectiva anuidade no prazo estabelecido no art. 38, ressalvado o caso de restauração, ou quando não for observado o disposto no art. 133.
Art. 64. Até o prazo máximo de 30 (trinta) dias após a data da ocorrência da caducidade por falta de comprovação tempestiva
do pagamento da anuidade e independentemente de qualquer notificação, poderá ser
requerida a restauração do privilégio.
CAPÍTULO XVII
Da Nulidade e do Cancelamento
do Privilégio
Art. 65. O privilégio é nulo quando:
a) a matéria objeto de proteção não atende
aos termos do disposto nos arts. 6', 8', 10
e 11;
bl a matéria não for privilegiável nos termos do disposto nos arts. 7', 9' e 12;
c) houver sido concedido contrariando direito de terceiros, incluído;
d) não tiverem sido observados os termos
do disposto nos §§ 1',2' e 3' do art. 15;
e) o título não corresponder à sua verdadeira matéria objeto da proteção;
f) no processamento para a sua concessão,
tiverem sido omitidas quaisquer das providências determinadas pelo presente código,
necessárias à apreciação, inclusive por terceiros, e à expedição da respectiva carta patente.
Parágrafo único. A nulidade poderá não
incidir sobre todas as reivindicações do privilégio.
Art. 66. Ressalvado o disposto no art.
68 do presente código, a argüição de nulidade
só será apreciada judicialmente, podendo a
competente ação ser proposta em qualquer
tempo de vigência do privilégio.
Art. 67. São competentes para promover a ação de nulidade o Instituto Nacional
da Proporiedade Industrial ou qualquer pessoa com legítimo interesse.
Art. 68. O privilégio poderá ser cancelado administrativamente quando houver sido concedido contrariando os termos do disposto nos arts. 7', 9' e 12, ou quando, no
processamento para a sua concessão, tiver
sido omitida qualquer das providências determinadas pelo presente código, necessárias à
apreciação, inclusive por terceiros, e à expe-.
dição da respectiva carta patente.
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§ I" O processo de cancelamento só poderá ser iniciado dentro do prazo de um ano.
contado da data de expedição da carta patente;
§ 2" Da notificação do início do processo
de cancelamento, o titular terá o prazo de
60 (sessenta) dias para contestação.
§ 3" A decisão do pedido de cancelamento será proferida dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de sua apresentação.
§ 4" Do despacho que conceder ou denegar o cancelamento. caberá recurso no praze
de 60 (sessenta) dias.

CAPÍTULO XVIII
Do Invento Ocorrido na Vigência
de Contrato de Trabalho
ou de Prestação de Serviço
Art. 69. Pertencerão exclusivamente ao
empregador os previlégios. bem como seus
aperfeiçoamentos, cujas materias objeto de
proteção tenham sido realizadas durante a
vigência de contrato de trabalho expressamente destinado à pesquisa no Brasil. em
que a atividade inventiva do assalariado ou
do prestador de serviços seja prevista. ou ainda que decorra da própria natureza da atividade contratada.
§ I'! Salvo expressa disposição contratual
em contrário, a compensação do trabalho ou
serviço prestado será limitada à remuneração
ou ao salário ajustado.
§ 2" Salvo' ajuste em contrário. serão
considerados feitos durante a vigencia do
contrato a matéria protegida pelos privilégios, inclusive os aperfeiçoamentos. cujos
privilégios hajam sido requeridos pelo empregado ou pelo prestador de serviços até
um ano após a extinção do mesmo contrato.
§ 3' Qualquer privilégio ou aperfeiçoamento decorrentes de contrato. na forma deste artigo. será obrigatória e prioritariamente
depositado o pedido de privilégio no Braoil.
§ 4" A circunstância de que a matéria objeto de proteção. como o aperfeiçoamento,
resultou de contrato. bem como o nome do
inventor ou criador. constarão do pedido do
respectivo privilégio.
Art. 70. Pertencerá exclusivamente ao
empregado ou prestador de serviços o privilégio, bem como aperfeiçoamentos, realizados
sem relação com contrato de trabalho ou de
prestação de serviços. ou ainda. sem a utilização de recursos. dados. meios, materiais. instalações ou equipamentos do empregador.
Art. 71. Salvo expressa disposição em
contrário, o privilégio ou aperfeiçoamento
realizado pelo empregado ou pelo prestador
de serviços não compreendido no disposto
no art. 69, quando decorrer de sua contribuição pessoal e também de recursos, dados.
meios, materiais, instalaçôes ou equipamentos do empregador, será de propriedade comum, em partes iguais. garantido ao empregador o direito exclusivo da licença de exploração. assegurado ao empregado ou prestador de serviços a remuneração que for fixada.
§ 1" A exploração da matéria objeto da
proteção do privilégio deverá ser iniciada pe-

lo empregador dentro do prazo de 1 (um)
ano, a contar da data de expedição da carta
patente. sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado ou do prestador de
serviços o privilégio ou o aperfeiçoamento.

*

2 O empregador podeni ainda requerer o privilégio no estangeiro. desde que assegurada ao empregado ou pre'itador de serviços a n:muneração que for fixada para a sua
cxploraçüo.
3" Na falta de acordo para iniciar a exploração do privilégio. ou no curso dessa exploração. qualquer dos co-titulares. em igualdade de condiçôes. poderá exercer a preferência, no prazo que dispuser a legislação
comum.
I\rt. 72. Aplica-se o disposto neste capítulo. no que couber. às entidades da administração pública. direta ou indireta. federal.
estadual ou municipal.

*

TlfULO II
Das Marcas
CAPITULO I
Das Marcas de Indústria e Comércio
e de Serviço, Coletivas. Genéricas
e de Certificação
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 73. Marca. registràvel de acordo
com o presente código. 'é um signo passível
de representação gráfica. utilizado com a finalidade de distinguir bens e serviços de outros idênticos ou semelhantes. identificar a
origem da produção ou certificar a qualidade
destes bens c serviços.
Art. 74. A propriedade c uso exclusivo
da marca será garantida. em todo o território
nacional. àquele que obtiver o seu registro.
na classe correspondente à sua respectiva atividade industrial. comercial ou de prestação
de serviço. ·de acordo com o presente código.
Parágrafo único. A proteção de que trata
este arrigo é referida ao uso da marca em
produtos. mercadorias. suas respectivas embalagens. recipientes. rótulos ou etiquetas.
bem como em meios de comunicação para
efeitos de publicidade. papéis, impressos e
outros documentos necessários ao exercício
da atividade do titular do registro.
Art. 75. Para os efeitos do presente código, consideram-se as seguintes marcas:
aI de indústria e comércio. quando registrada por artífices. fabricantes ou industriais
para uso em relação aos produtos e mercadorias por estes fabricados. ou por comerciantes para uso em relação aos produtos e
mercadorias por estes comercializados, com
a finalidade de distingui-los de outros produtos idênticos ou semelhantes, mas de origem
ilive~a:
~
IJJ de serviço. quando registrada por profissional autônomo, entidade ou empresa
prestadora de serviços para uso em relação
aos seus respectivos serviços ou atividades;
cl generiea. quando registrada para uso
em produtos. mercadorias. ou serviços e des-
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tinada a identificar a origem comum destes
produtos. mercadorias e serviços:
d) coletiva. quando registrada por as,ociaçüo. mlo necessariamente detentora de qualquer unidade de produção ou comercialização. para uso em relaçüo a produtos e mercadorias fabricados ou comercializados pelas
empresas constituintes ou membros da associação titular do registro:
e) de certificação de garantia. quando registrada por entidade, pública ou privada.
com a finalidade de indicar a conformidade
de produtos. mercadorias c serviços a certos
panlmetros relacionados à sua natureza. qualidade, metodologia de produç,lo. insumos
utilizados e outras que hajam sido estabelecidos pelo titular do registro para uso em
relação a produtos, mercadorias e serviços
produzidos ou comercializados por pessoas
que. obrigatoriamente, não tenham condiçóes de influenciar na elaboração destes par,imetros.
Art. 76. O registro e a titularidade da
marca somente podem ser exercidos por pessoas de direito público ou privado.
Panígrafo único. As pessoas de direito
privado somente podem requerer o registro
ou exercer a titularidade da marca em relação
à atividade em que efetiva e licitamente
atuem.
SEÇÃO li
Das Marcas Registráveis
Art. 77. Süo registràveis como marca.
nos termos do dispo~to no art. 73. para fins
de distinguir. identificar e informar sobre
bens e serviços. todos os sinais ou signos tais
como nomes. palavras. denominações. monogramas. emblemas. símbolos, figuras c outros que não estejam compreendidos nas
proibiçôes do presente código.
SEÇÃO 1II
Das Marcas Não Registráveis
Art. 78. Não são registráveis como marca:
a) qualquer signo ou sinal contrário à moral e aos bons costumes e os que envolvam
ofensa individual ou atentem contra culto religio;o. idéia ou sentimento digno de respeito
e veneração:
b) armas. bandeiras e outros emblemas de
estado. bem como sinais e timbres oficiais
de fiscalização e de garantia por eles adotados, e, igualmente, as armas. bandeiras e outros emblemas. siglas ou denominaçôes de
organismos internacionais intergovernamentais que tenham tal restrição por ato internacional ou acordo de complementação de que
o Brasil participe:
c) letra, algarismo ou data. isoladamente.
salvo quando se revestir de suficiente forma
distintiva. indicativa e informativa:
d) designação e sigla de estabelecimento
oficial. que legitimamente não possa usar o
registrante:
e) título de estabelecimento ou nome comerciaI:

6718 Sábado 18

mARIO DO ('ONORhSSO NACIONAL (ScCjl1o I)

fi uenommação genenca ou sua representação gráfica, bem como de expressão comumente usada para designar gênero, espécie,
natureza, nacionalidade, destino, peso, valor
e utilidade;
g) formato e envoltório de produto ou
mercadoria, desde que não haja sido protegido previamente por patente de modelo industrial e que seu efetivo não haja criado
os requisitos de distinguir, indicar ou informar. estabelecidos no art. 73 do presente código;
h) cor e sua denominação, salvo quando
combinadas em forma peculiar e distintiva;
i) nome, signo ou sinal de indicação de
lugar de procedência, bem como imitação
suscetível de confusão;
j) troféu de fantasia passível de confusão
com a concedida em exposição, feira, congresso ou a título de condecoração;
I) denominação simplesmente descritiva
do produto, mercadoria ou serviço, bem como aquela que possa falsamente induzir indicação de procedência;
m) o nome civil e o patromímico, bem como o pseudônimo e o apelido notoriamente
conhecidos, salvo com expresso consentimento do titular ou de seus sucessores diretos;
n) termo técnico usado na indústria, ciência ou nas artes que guarde relação com o
produto. mercadoria ou serviço que distinga,
indique ou informe;
o) reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotado para garantia de
padrão oficial de qualquer gênero ou natureza;
p) objetos de proteção de direito de autor,'
exceto aqueles que posteriormente sejam utilizados para diferenciar, distinguir, indicar ou
informar em relação a produtos e mercadorias;
q) nome de competição. de jogos esportivos ou equivalentes;
r) reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos estados,
dos territórios, dos municípios, do Distrito
Federal ou de país estrangeiro;
s) a reprodução no todo, em parte ou com
acréscimo, bem como a imitação de marca
conhecida, pertencente a titular sediado ou
domiciliado no Brasil, ou em país vinculado
a acordo internacional do qual o Brasil seja
signatário ou participe, e destinada a ser usada em relação a produto, mercadoria ou serviço idêntico, semelhante, relativo ou afim
ao ramo de atividade, que possibilite ou induz
a erro, dúvida ou confusão;
t) matéria de proteção por patente de modelo ou de desenho industrial, nos termos
do disposto nos art. 7", 9" e 12 do presente
código;
u) dualidade de marca ode um só titular,
para o mesmo produto, mercadoria ou serviço, salvo quando se revestirem de suficiente
forma distintiva;
v) som e sua representação gráfica, bem
como aromas e sabores.
Art. 79. Não será registrada marca que
contenha nos elementos que a caracterizem
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outros dizeres ou indicações, inclusive em língua estrangeira, que induzam falsa procedência ou qualidade.
CAPÍTULO II
Das Marcas Notórias
Art. 80. A marca considerada notória no
Brasil terá assegurada proteção, inclusive
mediante oposições ou recursos manifestados
tempestivamente pelo seu titular, que possibilite impedir ou invalidar o registro de marca
utilizada em relação a produtos, mercadorias
ou serviços idênticos ou similares, que se
constitua no todo ou em parte essencial. em
reprodução, imitação ou tradução, suscetível
de criar confusão.
§ 1" As disposições deste artigo não se
aplicam a titulares, ou pessoas que destes derivem seus direitos, residentes ou domiciliados em país não vinculado a acordo internacional de que o Brasil participe ou seja signatário.
§ 2" Após o registro de uma marca, o
titular da marca notório terá o prazo de cinco
anos contados da data deste registro para argüir a proteção.
§ 3" Se a marca notória não tiver registro
no Brasil, seu titular fIca obrigado a requerer
o registro em um prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data em que argüiu a
proteção, sob pena de perda da referida proteção, sendo a disposição deste parágrafo
também aplicável ao art. 78, in.ciso 18.
CAPÍTULO III
Das Marcas Procedentes do Exterior
Art. 81. Para os efeitos deste código,
considera-se marca estrangeira a que, depositada regularmente em país vinculado a acordo internacional do qual o Brasil seja signatário ou participe, for também depositada no
Brasil dentro do prazo de prioridade estipulado no respectivo acordo, sob reserva de
direitos de terceiros, e desde que seja assegurada reciprocidade de direitos para o registro
de marcas brasileiras naquele país. •
§ 1" Durante esse prazo, a prioridade
não será invalidada por depósito efetuado por
!lerceiros.
§ 20 A reivindicação de prioridade deverá ser comprovada mediante documento hábil do país de origem, sempre acompanhado
de tradução, na íntegra, contendo número,
.a data e a reprodução do pedito ou do registro.
§ 3" A apresentação desse comprovante,
quando não houver sido feita juntamente
com o depósito, deverá ocorrer até cento e
vinte dias contados da data do mesmo depósito. sob pena de perda da prioridade reivindicada.
Art. 82. Ressalvado o disposto no art.
69, a marca requerida por pessoa domiciliada
no exterior poderá ser registrada como brasileira, nos termos e para os efeitos do presente
código, desde que o titular prove que se relaciona com sua atividade industrial, comercial
ou profissional, efetiva e licitamente exercida
no país de origem.

CAPÍTULO IV
Das Indicações de Procedência
Art. 83. Para os efeitos do presente código. considera-se lugar de procedência o nome
de localidade, cidade, região ou país, que
seja notoriamente conhecido como centro de
extração. produção ou fabricação de determinada mercadoria ou produto, ressalvado o
disposto no art. 84.
Art. 84. A utilização de nome geográfico
que se houver tornado comum para designar
natureza, espécie ou gênero de produto ou
mercadoria a que a marca se destina não será
considerada indicação de lugar de procedência.
Art. 85. Excetuada a designação de lugar de procedência, o nome de lugar só poderá servir de elemento característico de registro de marca para distinguir mercadoria ou
produto procedente de lugar diverso, quando
empregado como nome de fantasia.
CAPÍTULO V
Do Pedido de Registro
Art. R6. O pedido de registro de marca
de indústria e comércio e de serviço depositado de acordo com as condições estabelecidas pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial deverá conter:
a) um requerimento que deverá identificar
o requerimento;
b) uma representação gráfica da marca;
c) uma relação dos produtos industriais
que deverão se utilizar da marca, bem como
os ramos principal e secundários de atividade
do titular;
d) prova de cumprimento de exigência
contida em legislação específica, se for o caso;
e) outros documentos necessários à instrução do pedido.
Parágrafo único. O pedido de registro de
marca para uma forma ornamental, anteriormente protegida nos termos do disposto nos
arts. 10 e 11, seja como patente de modelo
ou de desenho industrial, respectivamente,
deverá ser apresentado entre 12 (doze) e 6
(seis) meses anteriores à expiração do prazo
de proteção do privilégio, devendo conter,
além dos demais documentos mencionados
.
neste artigo:
a) dados e informações considerados nece.ssários a comprovar que a forma ornamentai, para a qual se requer o registro de marca,
adquiriu pelo seu uso como privilégio, os requisitos de registrabilidade. nos termos do
disposto no art. 73.
CAPÍTULO VI
Do Depósito do Pedido de Registro
Art. 87. Apresentado o pedido de registro, será procedido o exame formal e, se devidamente instruído, será protocolado.
Parágrafo único. Da certidão do depósito, se requerida, constarão a hora, dia, mês,
ano e número de ordem de apresentação do
pedido, sua natureza, indicação de prioridade, quando reivindicada, o nome e endereço
completos do interessado e seu procurador.
se houver.
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CAPÍTULO VII
Do Exame do Pedido de Registro
Art. 88. O exame verificará se o pedido
está de acordo com as prescrições legais e
se há anterioridades ou colidências.
§ \" Por ocasião do exame, poderão ser
formuladas as exigências julgadas necessárias, inclusive a apresentação de nova representação gráfica e outros documentos.
§ 2'-' A exigência não cumprida ou não
contestada no prazo de 60 (sessenta) dias,
ou se contestada de maneira improcedente
ou insatisfatória, acarretará no arquivamento
·do pedido de registro, encerrando a instância
administrativa.
§ 3" Verificada a viabilidade do pedido
de registro, será publicada a representação
gráfica de marca e, desta data, correrá o prazo de 60 (sessenta) dias para eventuais apresentações de oposições por terceiros, sendo
dada ciência ao requerente do pedido de registro, que terá igual prazo para se manifestar, se assim o desejar.
§ 4" Salvo o disposto no § 2" deste artigo,
da decisão que conceder, denegar ou arquivar
o pedido de registro, e que não ficará condicionado a eventuais manifestações sobre oposições oferecidas, caberá recurso no prazo
de 60 (sessenta) dias.
Art. 89. Poderão ser registradas como
marcas, denominações semelhantes destinadas a distinguir produtos farmacêuticos ou
veterinários, com a mesma finalidade terapêutica, salvo se houver flagrante possibilidade de erro, dúvida ou confusão.
Art. 90. A marca destinada a distinguir
produto farmacêutico ou veterinário só poderá ser usada com a marca genérica a que se
refere o art. 75, alínea c, do presente código,
e obrigatoriamente com igual destaque.
CAPÍTULO VIII
Da Expedição de Certificados
de Registros e das Retribuições
Art. 91. Deferido o pedido de registro,
considerado o disposto no § 4" do art. 90,
será publicada a decisão e expedida a notificação relativa aos pagamentos de expedição
do certificado e a proteção do primeiro decênio.
§ I" Os pagamentos a que se refere o caput deste artigo deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias, findo o qual, não
sendo comprovado o pagamento,. o pedido
de registro será arquivado, encerrando-se a
instância administrativa.
§ 2" A comprovação do pagamento se fará, dentro do prazo previsto no § 1", mediante
petição protocolada no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, à vista da 'qual será
publicada a concessão e emitido o respectivo
certificado.
§ 3' A data de expedição do certificado
de registro corresponderá à data em que for
publicado o respectivo ato no órgão oficial
do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
§ 4" O certificado conterá o número do
registro respectivo, nome,'nacionalidade, do-

mieílio completo e ramo de atividade cio titular, do seu sucessor ou cessionários, se houver, as características do registro, os produtos, mercadorias ou serviços que utilizarão
a marca, a sua respectiva classe de registro
e a prioridade estrangeira, se reivindicada.
Art. 92. Os pagamentos das retribuições
relativas a quaisquer prorrogações do registro
nos termos do disposto no art. 96, deverão
ser compro.vadas quando requeridas as prorrogações.
Art. 93. Não terá proteção assegurada
pelo presente código a marca que for utilizada
com modificação ou alteração das características constantes do certificado de registro.
CAPÍTULO IX
Da Duração dos Registros
Art. 94. O registro de marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data
de expedidção de certificado de registro, podendo este prazo ser prorrogado, a pedido
do titular, por períodos iguais e sucessivos.
§ I" A prorrogação deverá ser requerida
pelo titular do registro na
vigência do último ano de proteção conferida
pelo presente código.
§ 2" A prorrogação não será concedida
se o registro estiver em desacordo com as
disposições do presente código, ressalvado
ao titular o direito de adaptá-lo, se possível,
às mesmas disposições, ou se por inação de
seu titular, a marca se tenha tornado usual
na linguagem comercial para designar o bem
ou serviço.
CAPÍTULO X
Da Transferência, da Alteração de Nome
e de Sede do Titular do Registro
e do Contrato de Exploração
Art. 95. A propriedade da marca poderá
ser transferida por ato inter vivos ou em virtude de sucessão legítima ou testamentária.
Parágrafo único. O novo titular deverá
preencher os requisitos legais exigidos para
o pedido de registro, salvo no caso de sucessão legítima, testamentária ou resultante de
sentença judicial.
Art. 96. O pedido de anotação de transferência e o de alteração de nome ou sede
do titular deverão ser formulados mediante
a apresentação do certificado de registro e.
demais documentos necessários.
§ l' A transferência só produzirá efeito
em relação a terceiros depois de publicado
o deferimento da respectiva anotação no órgão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
§ 2" Sem prejuízo de outras exigências
cabíveis, os documentos originais de transferência conterão, no mínimo, a qualificação
completa do cedente e do cessionário, bem
como das testemunhas, e a indicação precisa
do pedido ou do registro.
§ 3' Serão igualmente anotados os atos
que se refiram à suspensão, limitação, extinção ou cancelamento do registro.
Art. 97. A transferência para o cessionário deverá compreender todos os pedidos
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ou registros de marcas iguais ou semelhantes
em nome do cedente, sob pena de cancelamento ex omeio dos pedidos ou registros não
transferidos.
Art. 98. O titular da marca poderá autorizar o seu uso por terceiros, devidamente
estabelecidos, mediante contrato de exploração que conterá o número do pedido ou
do registro e as condições de remuneração,
bem como a obrigação do titular exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza
e qualidade dos respectivos produtos, mercadorias ou serviços.
§ \, A remuneração será fixada com observância da legislação vigente e das normas
baixadas pelas autoridades monetárias e cambiais.
§ 2' A concessão não poderá impor restrições à industrialização ou à comercialização, inclusive a exportação.
Art. 99. O contrato de exploração está
sujeito à averbação no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial.
Parágrafo único. A averbação não produzirá qualquer efeito no tocante a pagamento de royalties quando se referir a:
a) registro não concedido no Brasil;
b) registro concedido a titular domiciliado
ou sediado no exterior, sem a prioridade prevista no art. 83;
e) registro extinto ou em processo de nulidade ou cancelamento;
··d) registro cujo titular anterior não tivesse
direito a tal remuneração.
Art. 100. Do despacho que denegar a
anotação ou a averbaç~o caberá recurso no
prazo de 60 (sessenta) dias.
CAPÍTULO XI
Da Extinção e da Caducidade do Registro
Art. 101. O registro da marca extinguese:
a) pela expiração do prazo de proteção legal, estabelecido no art. 94;
b) pela renúncia expressa do titular ou seus
sucessores, mediante documentação hábil;
c) pela caducidade.
Art. 102. Salvo motivo de força maior
comprovado,. caducará o registro, ex officio
ou mediante requerimento de qualquer interessado, quando o seu uso não houver sido
iniciado no Brasil dentro de 2 (dois) anos
. contados de concessão do registro, ou se for
interrompido por mais de 2 (dois) anos consecutivos.
§ 1" Para os fins do disposto neste artigo,
deverá o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial notificar ao titular, que deverá
comprovar o uso ou desuso por motivo de
força m.aior em até 60 (sessenta) dias após
a notificação.
§ 2' Decorrido o prazo mencionado no
parágrafo anterior, será proferida a decisão
sobre a caducidade por falta de uso.
§ 3' Não impedirá a declaração de caducidade a infração do disposto nos arts. 90
e 91.
Art. 103. Caducará automaticamente o
registro quando não for observado o disposto
no art. 133.
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Art. 1114. Do despacho que declarar ou
denegar a caducidade do registro por falta
de uso. caberá recurso no prazo de 60 (sessenta) dias.
Parágrafo único. Quando o ato declaratório ficar irrecorrido. ou for mantido em
grau de recurso. a caducidade será anotada
no registro próprio.
CAPÍTULO XII
Da Nulidade e da Revisão do Registro
Art. 105. É nulo o registro efetuado contrariando as disposições do presente código.
Parágrafo único. A ação de nulidade
prescreve em cinco anos contados da data
da concessão do registro.
Art. 106. Ressalvado o disposto no art.
107. a argüição de nulidade só poderá ser
apreciada judicialmente.
Parágrafo único. O Instituto Nacional da
Propriedade Industrial ou qualquer pessoa
com legítimo interesse são competentes para
promover a ação de nulidade.
Art. 107. A concessão do registro poderá ser revista administrativamente quando
haja sido infringido o disposto nos arts. 76.
77. 78 e 79. e desde que haja decorrido o
prazo de 6 (seis) meses. pelo menos. após
a data de concessão deste registro.
§ 1" Da notificação do início do processo
de rescisão correrá o prazo de até 60 (sessenta) dias para a contestação. e. após este prazo. deverá ser proferida a decisão.
. § 2" Da decisão caberá recurso no prazo
de até 60 (sessenta) dias.
TÍTULO III
Dos Crimes Contra a
Propriedade Industrial
CAPÍTULO I
Dos Crimes Contra os Privilégios
Art. 108. Nos crimes previstos neste capítulo. excetuados os dos arts. 110 e seu parágrafo e 112. somente se procede mediante
queixa.
SEÇÃO I
Dos Crimes Contra os
Privilégios Técnicos
Art. 109. Comete crime quem dolosamente violar direito de patente de invenção
ou de modelo de utilidade:
I - fabricando. sem autorização do concessionário ou cessionário. produto que é objeto de privilégio;
11 - usando meio ou processo que é objeto
de privilégio;
111 - importando. vendendo. expondo à
venda, ocultando ou recebendo. para o fim
de ser vendido. produto fabricado com violação de privilégio.
Pena - detenção, de seis meses a um ano,
ou multa.
Parágrafo único. A pena é aumentada de
um terço:
I - se o agente foi mandatário. preposto
ou empregado do concessionário ou cessionário do privilégio;
11 - se o agente entrou com conluio com
representante. mandatário, preposto do con-
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cessionário ou do cessionário, para conhecer
a matéria objeto de proteção ou o modo de
seu emprego.
Art. 110. Comete crime quem dolosamente exercer. como privilegiada. indústria
que não o seja. ou depois de anulado. suspenso ou caduco o privilégio.
Pena - detenção. de um a seis meses. ou
multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena
o titular de privilégio que. em prospecto. letreiro. anúncio ou outro meio de publicidade.
faz menção do privilégio. sem especificar-lhe
o objeto.
SEÇÃO II
Dos Crimes Contra os
Privilégios Ornamentais
Art. lII. Comete crime quem dosolamente reproduzir. por qualquer meio. no todo ou em parte. sem autorização. patente
de modelo ou de desenho industrial alheio:
explorar. sem autorização. vender. expor à
venda ou introduzir no País objeto que é imitação ou cópia de uma forma protegida por
patente de modelo ou de desenho industrial.
Pena - detenção. de um a seis meses. ou
multa.
Art. lI2. Comete crime quem dolosamente usar. em modelo ou desenho. de expressão que o dê falsamente como depositado. ou mencionar em anúncio ou papel comercial. como depositado. desenho ou modelo que não o seja.
Pena - detenção, de um a três meses, ou
multa.
CAPÍTULO 11
Dos Crimes Contra as Marcas
Art. lU. Comete crime quem dolosamente violar direito de marca de indústria
e comércio ou de serviços:
I - reproduzindo, indevidamente, no todo
ou em parte. marca de outrem registrada.
ou imitando-a. de modo que possa induzir
em erro ou confusão;
II - usando marca reproduzida ou imitada
nos termos do item I anterior;
IH - usando marca legítima de outrem em
produto. mercadoria ou serviço que não é
de sua fabricação ou produção;
IV -vendendo, expondo à venda ou tendo em depósito:
a) produto. mercadoria ou serviço revestido ou divulgado por marca abusivamente
imitada no todo ou em parte;
b) produto. mercadoria ou serviço que tenha marca de outrem e não seja de fabricação
ou produção deste.
Pena - detenção. de três meses a um ano.
ou multa.
Art. 114. Comete crime quem dolosamente reproduzir. sem autorização. no todo
ou em parte, ou imitar de modo que possa
induzir em erro ou confusão. armas. brasões
ou distintivos públicos, nacionais ou estrangeiros. em marca de indústria e comércio e
de serviço.
Pena - detenção. de um a seis meses, ou
multa.
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Parágrafo único. Incorre na mesma pena
quem usa marca reproduzida ou imitada nos
termos deste artigo. ou vende ou expõe à
venda produto. mercadoria ou serviço com
ela assinalado.
Art. 115 Comete crime quem dolosamente usar. em produto ou mercadoria, marca que indique procedência que não seja a
verdadeira, ou vender ou expor à venda produto ou mercadoria com essa marca.
Pena - detenç;io. de um a seis meses, ou
multa.
Art. 116. Nos crimes previstos neste capítulo. salvo os dos arts. 114 e seu parágrafo
e lI5. somente se procede mediante queixa.
CAPÍTULO 1II
Dos Crimes de Abuso
do Poder Econômico
Art. 117. Comete crime quem dolosamente praticar atos de abuso do poder econômico vinculados aos direitos de propriedade
industrial cobertos por este código, inclusive.
ma., não limitados. à inclusão de condições
restritivas de uso ou comercialização em contratos de licença de exploração ou uso de
patente~ e marca~ ou em contratos de transferencia de tecnologia.
CAPÍTULO IV
Dos Crimes de Concorrência Desleal
Art. 11g. Comete crime de concorrência
desleal quem:
I - publica pela imprensa. ou por outro
meio. falsa afirmação. em detrimento de concorrente. com o fim de obter vantagem indevida:
II - presta ou divulga. com intuito de lucro, acerca de concorrente. falsa informação
capaz de causar-lhe prejuízo:
III - emprega meio fraudulento para desviar. em proveito próprio ou alheio. clientela
de outrem:
IV - produz. importa. exporta. armazena. vende ou expõe à venda mercadoria com
falsa indicação de procedência;
V - usa em produto ou mercadoria. em
recipiente ou invólucro, em cinta. rótulo, fatura. circular. cartaz ou em outro meio de
divulgação ou propaganda. termos retificativos tais como "tipo". "espécie". "gênero",
"sistema". "semelhante", "sucedâneo".
"idêntico", ou equivalentes. ressalvando ou
não verdadeira procedência do produto ou
mercadoria;
VI - apõe o próprio nome ou razão social
em mercadoria de outro produtor sem o seu
consentimento;
VII - usa indevidamente nome comercial
ou título de estabelecimento alheio;
VIII - se atribui, como meio de propaganda de indústria, comércio ou ofício, recompensa ou distinção que não obteve;
IX - vende ou expõe à venda, em recipiente ou invólucro de outro produtor, mercadoria adulterada ou falsificada. ou dele se
utiliza para negociar com mercadoria da mesma espécie. embora não adulterada ou falsificada. se o fato não :onstitui crime mais grave;
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x - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente para que,
faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem indevida;
XI -recebe dinheiro ou outra utilidade,
ou aceita promessa de paga ou recompensa
para, faltando ao dever do emprego, proporcionar ao concorrente do empregador vantagem indevida;
XII - divulga ou explora, sem autorização, quando a serviço de outrem, segredo
de fábrica ou negócio que lhe foi confiado
ou de que teve conhecimento em razão de
serviço.
Parágrafo único. Somente se procede
mediante queixa, salvo nos casos dos itens
X a XII anteriores, em que cabe ação pública
mediante representação.
TÍTULO IV
Dos Técnicos Credenciados
Art. 119. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial poderá manter, além do
quadro de pessoal próprio, um corpo de técnicos credenciados diretamente, ou por convênio firmado com órgão ou entidade da administração pública, com organização reconhecida pelo Governo Federal como órgão
de utilidade pública ou com entidade de ensino.
Parágrafo único. Os técnicos credenciados serão remunerados de acordo com tabela
proposta pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial e aprovada pelo Ministro de
Estado sob cuja jurisdição se encontrar.
Art. 120. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial poderá delegar, em caso
especial, o exame de pedido de privilégio ou
registro a órgão ou entidade a que se refere
o art. 119.
TÍTULO V
Disposições Gerais
CAPÍTULO I
Dos Atos, dos Despachos
e dos Prazos
Art. 121. Os atos, despachos e decisões
nos processos administrativos referentes à
propriedade industrial só produzirão efeito
. a partir da sua publicação no órgão oficial
do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ressalvados:
a) os que expressamente independerem de
notificação ou publicação porforça do disposto no presente código;
b) os despachos interlocutórios, quando
feita notificação por via postal ou por ciência
dada ao interessado no processo;
c) os pareceres e despachos internos que
não necessitem ser do conhecimento das partes.
Art. 122. Salvo expressa disposição em
contrário, os prazos consignados no presente
código contam-se a partir da data da publicação ou da ciência de que trata o art. 121.
Art. 123. Na ausência de disposição em
contrário, o prazo para a adoção de providências determinadas pelo presente código
será de 60 (sessenta) dias.
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Parágrafo único. Expirado o prazo estabelecido neste artigo, sem que haja sido adotada a providência devida, o processo será
automaticamente arquivado.
CAPÍTULO II
Da Petição, da Oposição e do Recurso
Art. 124. Não serão conhecidos a petição. a oposição e o recurso quando:
a) apresentados fora do prazo previsto no
presente código;
b) não contiverem fundamentação legal;
c) desacompanhados de comprovante de
pagamento da retribuição correspondente.
Art. 125. Os recursos previstos no presente código serão decididos pelo presidente
do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, salvo nos casos dos arts. 67. § 4", e
108, § 2". em que a decisão será do Ministro
de Estado sob cuja jurisidição se encontra
o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
§ 1'.' Os recursos decididos pelo Ministro
de Estado a que se refere este artigo deverão
ocorrer dentro do prazo de 90 (noventa) dias
contados da interposição.
§ 2" A decisão dos recursos encerrará a
instância administrativa.
CAPÍTULO III
Da Certidão e da Fotocópia
Art. 126. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial assegurará aos interessados o fornecimento de certidões ou fotocópias, regularmente requeridas, com relação
às matérias de que trata o presente código,
no prazo de 30 (trinta) dias, salvo motivo
de força maior.
CAPÍTULO IV
Da Classificação dos Privilégios
e dos Registros
Art. 127. A classificação dos privilégios
c dos registros será estabelecida pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial.
CAPÍTULO V
Das Retribuições
Art. 128. O custeio dos serviços previstos no presente código se fará mediante retribuição dos usuários, de acordo com ato do
Ministro de Estado sob cuja jurisdição se encontrar o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial, que fixará seus valores e vigência
na forma da legislação aplicável.
Art. 129. O procedimento de recolhi·
mento da retribuição será disciplinado pelo
Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
Art. 130. O pagamento da retribuição só
produzirá efeito se comprovado perante o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial,
dentro do respectivo prazo e na conformidade do valor vigente;
Art. 131. No caso de retribuição indevidamente recolhida, será procedido de conformidade com o art. 163 do Código Tributário
Nacional.
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CAPÍTULO VI
Da Procuração

Art. 132. Quando o interessado não requerer pessoalmente, a petição ou o processo
será instruído com procuração. traslado, certidão ou fotocópia autenticada do instrumento. contendo os poderes necessários, dispensada a legalização da procuração.
§ 1" Quando a procuração não for apresentada inicialmente. poderá ser concedido
o prazo de 60 (sessenta) dias para a sua apresentação, sob pena de arquivamento.
§ 2" No caso de fotocópia. o Instituto Nacional da Propriedade Industrial poderá exigir a apresentação do original.
Art. 133. A pessoa domiciliada no estrangeiro deverá mantcr procurador. devidamente qualificado e domiciliado no Brasil,
com poderes para representá-la e receber citações judiciais relativas aos assuntos atinentes à propriedade industrial. desde a data do
depósito e durante a vigência do privilégio
ou do registro.
Parágrafo único. O prazo para contestação de ações em que a citação se fizer na
forma deste artigo será de 60 (sessente) dias.

CAPÍTULO VII
Disposições Finais e Transitórias
Art. 134. O disposto no presente código
se aplica a todos os pedidos em andamento.
inclusive os de prorrogação e recurso.
Art. 135. Os pedidos de registro de expressão e sinal de propaganda ainda não concedidos, serão definitivamente arquivados a
partir da data de vigência do presente código.
Parágrafo único. Os registros de expressão e sinal de propaganda em vigência serão .
definitivamente extintos após expirados os
prazos de proteção respectivos.
Art. 136. Ficam sujeitos à averbação no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
para os efeitos do parágrafo único do art.
2" da Lei n" 5.648. de 11 de dezembro de
1970. os atos ou contratos que impliquem
em transferência de tecnologia.
Art. 137. Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação. revogadas a Lei n"
5.772, de 21 de dezembro de 1971 e as demais
disposiç6es em contrário.
INTRODUÇÃO
TÍTULO I
Dos Privilégios
Capítulo I - Do autor ou requerente
Capítulo II - Das patentes técnicas de invenção
Seção I - Da privilegiabilidade
Seção II - Da não privilegiabilidade
Capítulo IH - Das patentes técnicas de
modelo de utilidade
Seção I - Da privilegiabilidade
Seção H - Da não privilegiabilidade
Capítulo IV - Das patentes ornamentais
de modelo e de desenho industrial
Seção I - Da privilegiabilidade
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Seção 11 - Da não privilegiabilidade
Capítulo V - Dos pedidos de privilégio
Seção I - Patentes técnicas de invenção
e modelo de utilidade
Seção 11 - Patentes ornamentais de modelo e de desenho industrial
Capítulo VI - Do depósito do pedido de
privilégio
Capítulo VII - Do depósito feito no estrangeiro
Capítulo VIII - Da publicação e do exame
do pedido de privilégio
Seção I - Geral
Seção 11 - Patente técnica de invenção
Seção 111 - Patente técnica de modelo de
utilidade
Seção IV - Patentes ornamentais de modelo e de desenho industrial
Capítulo IX - Da concessão e expedição
de carta patente
Capítulo X - Da duração dos privilégios
Capítulo XI - Das anuidades
Capítulo XII - Da transferência, da alteração de nome e sede do titular do privilégio
depositado ou concedido e dos contratos para
sua exploração
Capítulo XIII - Das obrigações, limitações de direito e licenças não voluntárias
Capítulo XI V - Da desapropriação do privilégio técnico
Capítulo XV - Do privilégio técnico de
interesse da defesa nacional
Capítulo XVI - Da extinção e da caducidade do privilégio
Capítulo XVII - Da nulidade e do cancelamento do privilégio
Capítulo XVIII - Do invento ocorrido na
vigência de contrato de trabalho ou de prestação de serviços

TíTULO II
Das Marcas
Capítulo I -- Das marcas de indústria e
comércio e de serviço, coletivas, genéricas
e de certificação
Seção I - Disposições gerais
Seção 11 - Das marcas registráveis
Seção III - Das marcas não registráveis
Capítulo II - Das marcas notórias
Capítulo III - Das marcas procedentes
do exterior
Capítulo IV - Das indicações de procedência
Capítulo V - Do pedido de registro
Capítulo VI - Do depósito do pedido de
registro
Capítulo VII - Do exame do pedido de
registro
Capítulo VIII - Da expedição do certificado de registro e das retribuições
Capítulo IX - Da duração dos registros
Capítulo X - Da transferência, de alteração de nome de sede do titular do registro
e do contrato de exploração
Capítulo XI - Da extinção e da caducidade do registro
Capítulo XII - Da nulidade e da revisão
do registro

TíTULO III
Dos Crimes Contra a Propriedade Industrial
Capítulo I - Dos crimes contra os privilégios
Seção I - Dos crimes contra os privilégios
técnicos
Seção 11- Dos crimes contra os privilégios
ornamentais
Capítulo II - Dos crimes contra as marcas
Capítulo 111 - Dos crimes de abuso do
poder econômico
Capítulo IV - Dos crimes de concorrência
desleal
TíTULO IV
Dos Técnicos Credenciados
TíTULO V
Disposições Gerais
Capítulo I - Dos atos dos despachos e
dos prazos
Capítulo 11 - Da petição, da oposição e
do recurso
Capítulo III - Da certidão e da fotocópia
Capítulo IV - Da classificação dos privilégios e dos registros
Capítulo V - Das retribuições
Capítulo VI - Da procuração
Capítulo VII - Disposições finais e transitórias
Justificação
A enorme evolução tecnológica alcançada
pela humanidade e, sobretudo, a velocidade
com que tal evolução vem ocorrendo aliadas
a um grau marcadamente não homogênio em
tal processo evolutivo tem alterado substancialmente as relações de poder entre os estados nacionais, suas entidades de direito privativo e indivíduos.
A sociedade atual vive um momento em
que o domínio do conhecimento científico
e tecnológico atinge importância econômica
capaz de rivalizar e superar os antigos paradigmas da abundância em recursos naturais,
em recursos energéticos e de mão-de-obra
barata. Tamanha vem sendo a importância
adquirida pelo fator tecnológico que não será
exagero prever que não apenas o bem-estar
de uma sociedade nacional. mas mais que
isto, a própria manutenção de independência
e soberania de uma nação ficarão largamente
à mercê de sua possibilidade de acompanhar
o avanço tecnológico das nações líderes.
O reconhecimento do papel fundamental
do conhecimento científico e tecnológico nas
relações econômicas e no bem-estar social
de indivíduos, empresas e nações, levou ao
estabelecimento de legislações nacionais e
acordos internacionais que regulassem o direito de propriedade das invenções.
A velocidade com que se processa a evolução do conhecimento científico e o crescimento de sua importância econômica têm tornado imprescindível a revisão de leis e tratados a intervalos de tempo cada vez menores.
O atual Código de Propriedade Industrial
brasileiro, Lei n" 5.772. que data de 1971,
e substituiu e alterou códigos anteriores de
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1969, 1964 e 1945, necessita de atuahzaçoes
e aperfeiçoamentos que o coloquem em condições de atender aos requisitos atuais dos
interesses que envolvem a propriedade industrial, quer no plano interno quer nas relações
internacionais do Brasil.
No momento em que se reabrem as discussões relativas à revisão destes textos, é necessário acautelar-se quanto a propostas de mudanças que, a pretexto de atender aos objetivos nacionais, tenham embutido em seu
conteúdo dispositivos que visem, primordialmente, satisfazer os interesses políticos e econômicos das nações líderes no campo da tecnologia.
A proposta da Abifina de revisão do Código de Propriedade Industrial, apresentada
em anexo, contempla:
a) a manutenção de direitos e deveres relativos à propriedade industrial em níveis compatíveis com o atual estágio de desenvolvimento tecnológico do Brasil, a exemplo do
que se praticou em outras nações;
b) a atualização de direitos e deveres relativos à propriedade industrial, em conformidade com os tratados e acordos internacionais
de que o Brasil é signatário.
Em matéria de forma, procurou-se manter
a estrutura básica do atual Código da Propriedade Industrial, tomando-se proveito da experiência adquirida em 30 anos de aplicação
do mesmo, e evitando-se a tentação da tradução de textos legais de outros países cujas
práticas legislativas difiram dos cânones normais do direito brasileiro.
Foram, no entanto, introduzidos dispositivos constantes de legislações de outros países, que já adquiriram experiência no trato
de problemas relativos à propriedade industrial com que só há pouco nos defrontamos.
Tentou-se imprimir na atual proposta, dispositivos mais ágeis e transparentes, visando
a simplificação processualística.
Sobretudo importante. a atual proposta
cuidou de garantir os privilégios de propriedade industrial. tendo em vista o interesse
social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, tal como prescrito no item
XXIX do art. 5" da Constituição brasileira.
Os efeitos deletérios do monopólio, reserva de mercado e abuso do poder económico
foram contrabalançados. pelas obrigações de
exploração, caducidade, licenças não compulsórias e sanções penais, a exemplo do que
ocorre na legislação de outros países.
Não se pretende que a atual proposta seja
a última palavra. especialmente nos aspectos
jurídico-formais, mas sim uma base segura
para a atualização final do Código da Propriedade Industrial, posto que acredita-se que
os aspectos mais importantes ora em discussão no campo do direito de propriedade industrial estão nela cobertos. respeitando-se
os interesses maiores da Nação.
Sala das Sessões, 6 de março de 1991. Deputado Luiz Henrique.
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LEGISLAÇÃO CiTADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

IV - na ordem decrescente (los montantes.

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

poaera, aamlnlstratlvamente OUludlClalmente, solicitar a aplicação em igualdade de condições de qualLluer dispositivo de tratados ou
convençôes a que o Brasil aderir.
TÍTULO I
Dos Privilégios

LEI N" 5.648,
DE 11 DE DEZEMBRO DE 1970
TÍTULO 11
Dos Direitos e Garantias
Fundamentais
CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais
e Coletivos
Art. 5" Todos são iguais perante a lei.
sem distinção de qualquer natureza. garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida. à liberdade. à igualdade. à segurança
e à propriedade. nos termos seguintes:
XXIX - a lei assegurará aos autores de
irventos industriais privilégio temporário para sua utilização. bem como proteção às criações industriais. à propriedade das marcas.
aos nomes de empresas e a outros signos distintivos. tendo em vista o interesse social e
o desenvolvimento tecnológico e econômico
do País.

LEI N" 5.172.
DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
Dispõe sobre o sistema tributário na·

cional e institui normas gerais de direito
tributário aplicáveis à União, estados e
munk:íplos.
LEI N" 5.772,
DE 21 DE DEZEMBRO DE 1971
LIVRO PRIMEIRO
Sistema Tributário Nacional

TÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 163. Existindo simultaneamente
dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público. relativos ao mesmo
ou a diferentes tributos ou provenientes de
penalidade pecuniária ou juros de mora. a
autoridade administrativa competente para
receber o pagamento determinará a respectiva imputação. obedecidas as seguintes regras. na ordem em que enumeradas:
I - em primeiro lugar. aos débitos por
obrigação própria. e em segundo lugar aos
decorrentes de responsabilidade tributária;
11 - primeiramente. às contribuições de
melhoria. depois às taxas e por fim aos impostos;
111 - na ordem crescente dos prazos de
prescrição;

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Cria o Instituto Nacional da propriedade Industrial e dá outras providências.
Art. 1" Fica criado o Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI). autarquia
federal. vinculada ao Ministério da Indústria
e do Comércio, com sede e foro no Distrito
Federal.
Parágrafo único. O instituto gozará dos
privilégios da União no que se refere ao patrimônio. à renda e aos serviços vinculados às
suas finalidades essenciais ou delas decorrentes.
Art. 2" O instituto tem por finalidade
principal executar, no ãmbito nacional. as
normas que regulam a propriedade industrial
tendo em vista a sua função social, econômica. jurídica e técnica.
Parágrafo único. Sem prejuízo de outras
atribuições que lhe forem cometidas. o instituto adotará. com vistas ao desenvolvimento
econômico do País. medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia
e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, cabendo-lhe
ainda pronunciar-se quanto à conveniência
da assinatura. ratificação ou denúncia de convenções. tratados, convênios e acordos sobre
propriedade industrial.

Institui o Código da Propriedade Industrial e dá outras providências.
Art. I" 'É instituído o Código da Propriedade Industrial. de acordo com o estabelecido nesta lei.
Art. 2" A proteção dos direitos relativos
à propriedade industrial se efetua mediante'
a) concessão de privilégio:
de invenção;
de modelo de utilidade;
de modelo industrial; e
de desenho industrial;
b) concessão de registros:
de marca de indústria e de comércio ou
de serviço; e
de expressão ou sinal de propaganda;
c) repressão a falsas indicações de procedência;
d) repressão à concorrência desleal.
Art. 3" As disposições deste código são
aplicáveis também aos pedidos de privilégios
e de registros depositados no estrangeiro e
que tenham proteção assegurada por tratados
ou convenções de que o Brasil seja signatário.
desde que depositados no País.
Art. 4' Toda pessoa física ou jurídica domiciliada no Brasil, com legítimo interesse.
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SEÇÃO I
Do Autor ou Requerente
Art. 5" Ao autor de invenção. de modelo
de utilidade, de modelo industrial e de desenho industrial, será assegurado () direito de
obter patente que lhe garanta a propriedade
e o uso exclusivo, nas condiçiíes estabelecidas
neste código.
I" Para efeito de concessáo de patente,
presume-se autor o reyuerente do privilégio.
2" O privilégio poderá ser rel/uerido
pelo autor. seus herdeiros e sucessores. pessoas jurídicas para tanto autorizadas, ou
eventuais cessionários. mediante apresentação de documentação hábIl. dispensada a legalizaçáo consular no pais de origem, sem
prejuízo de autenticação ou exibição do originaI. no caso de fotocópia.
3" Quando se tratar de invenção realizada por duas ou mais pessoas, em conjunto,
o privilégio poderá ser requerido por todas
ou qualquer delas, mediante nomeação e
qualificação de todas para ressalva dos respectivos direitos.

*
*

*

SEÇÃO 11
Das Invenções. dos Modelos
e dos Desenhos Privilegiáveis
Art. 6" São privilegiáveis a Invenção, o
modelo de utilidade, o modelo e o desenho
industrial considerados novos e suscetíveis de
utilização industrial.
I" Uma invenção é considerada nova
quando não compreendida pelo estado da
técnica.
§ 2" O estado da técnica é constituído por
tudo que foi tornado acessível ao público,
seja por uma descrição escrita ou oral. seja
por uso ou qualquer outro meio, inclusive
conteúdo de patentes no Brasil e no estrangeiro. antes do depósito do pedido de patente, ressalvado o disposto nos arts. 7" e 17.
3" Uma invenção é considerada suscetível de aplicação industrial quando possa ser
fabricada ou utilizada industrialmente.

*

*

SEÇÃO III
Da Garantia de Prioridade
Art. 7" Antes de requerida a patente, a
garantia de prioridade poderá ser ressalvada
quando o autor pretenda fazer demonstração, comunicação a entidades científicas ou
exibição do privilégio em exposições oficiais
ou oficialmente reconhecidas.
§ 1" Apresentado o pedido de garantia
de prioridade. acompanhado de relatório
descritivo circunstanciado, bem como desenhos, se for o caso, será lavrada a respectiva
certidão de depósito, que vigorará por um
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ano para os casos de invenção e por seis meses
para os de modelos ou desenhos.
§ 2" Dentro desses prazos deverá ser
apresentado o pedido de privilégio, nas condições e para os efeitos do disposto neste
cõdigo, prevalecendo a data do depósito a
que SI.: refere o parágrafo anterior.

Art. 8" Findos os prazos estabelecidos
no § 1" do art. 7", sem ter sido requerido
o privilégio, extin~ir-se-á automaticameftte
a garantia de prioridade, considerando-se do
domínio público a invenção, modelos ou desenho.
CAPÍTULO 11
Das Invenções não Privilegiáveis
Art. 9"

Não são privilegiáveis:

a) as invençoes de finalidade contrária às
leis, à moral, à saúde, à segurança pública,
aos cultos religiosos e aos sentimentos dignos
de respeito e veneração;
b) as substãncias, matérias ou produtos
obtidos por meios ou processos químicos, ressalvando-se, porém, a privilegiabilidade dos
respectivos processos de obtenção ou modificação;
c) as substãncias, matérias, misturas ou
produtos alimentícios, químicofarmacéuticos e medicamentos, de qualquer
espécie, bem como os respectivos processos
de obtenção ou modificação;
d) as misturas e ligas metálicas em geral,
ressalvando-se, porém, as que, não compreendidas na alínea anterior, apresentarem
qualidades intrínsecas específicas, precisamente, caracterizadas pela sua composição'
qualitativa, definida quantitativamente, ou
por tratamento especial a que tenham sido
submetidas;
e) as justaposições de processos, meios ou
órgãos conhecidos, a simples mudança de forma, proposições, dimensões ou de materiais,
salvo se daí resultar no conjunto, um efeito
técnico novo ou diferente, não compreendido
nas proibições deste artigo;
O os usos ou empregos relacionados com
descobertas, inclusive de variedades ou espécies de microorganismos, para fim determinado;
g) as técnicas operatórias ou cirúrgicas ou
de terapêutica, não incluídos os dispositivos,
aparelhos ou máquinas;
h) os sistemas e programações, os planos
ou os esquemas de escrituração comercial,
de cálculos, de financiamento, de crédito, de
sorteios, de especulação ou de propaganda;
i) as concepções puramente teóricas;
j) as substãncias, matérias, misturas, ele-

mentos ou produtos de qualquer espécie,
bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e seus respectivos processos de obtenção ou modificação, quando
resultantes de transformação do núcleo atômico.

CAPITULO 111
Do Modelo de Utilidade, do Modelo
e do Desenho Industrial
SEÇÃO I
Dos Modelos e
dos Desenhos Privilegiáveis
Art. 10. Para os efeitos deste código,
considera-se modelo de utilidade toda disposição ou forma nova obtida ou introduzida
em objetos conhecidos, desde que se prestem
a um trabalho ou uso prático.
§ 1" A expressão objeto compreende ferramentas, instrumentos de trabalho ou utensílios.
§ 2" A proteção é concedida somente à
forma ou à disposição nova que traga melhor
utilização à função a que o objeto ou parte
de máquina se destina.
Art. 11. Para os efeitos deste código.
considera-se:
a) modelo industrial toda forma plástica
que possa servir de tipo de fabricação de um
produto industrial e ainda se caracterize por
nova configuração ornamental;
b) desenho industrial toda disposição ou
;;onjunto novo de linhas ou cores ql!e, com
fim industrial ou comercial, possa ser aplicado à ornamentação de um produto, por
qualquer meio manual, mecânico ou químico, singelo ou combinado.
Art. 12. Para os efeitos deste código,
considera-se ainda modelo ou desenho industrial aquele que, mesmo composto de elementos conhecidos, realize combinações originais, dando aos respectivos objetos aspecto
geral com características próprias.
SEÇÃO 11

Dos Modelos e
dos Desenhos
não Privilegiáveis
Art. 13. Não são privilegiáveis:
a) o que não for privilegiável, como invenção, nos termos do disposto no art. 9";
b) as obras de escultura, arquitetura, pintura, gravura, esmalte, bordados, fotografias
e quaisquer outros modelos ou desenhos de
caráter puramente artístico;
c) o que constituir objeto de privilégios de
invenção ou de registros previstos na alinea
b do art. 2"
CAPÍTULO IV
Do Pedido de Privilégio
Art. 14. Além do requerimento, o pedido, que só poderá se referir a um único privilégio, conterá ainda:
a) relatório descritivo;
b) reivindicações;
c) desenho, se for o caso;
d) resumo;
e) prova do cumprimento de exigências
contidas em legislação específica;
O outros documentos necessários à instrução do pedido.
§ l' O requerimento, o relatório descritivo, as reivindicações, o desenho e o resumo
deverão satisfazer as condições estabelecidas
pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
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~ 1:' As reIVIndicações, sempre fundamentadas no relatório descritivo, caracterizarão as particularidades do invento, estabelecendo e delimitando os direitos do inventor.
Art. 15. Qualquer particularidade do invento, para ter assegurada proteção isoladamente, deverá ser requerida em separado,
desde que possa ser destacada do conjunto
e não tenha sido, antes, descrita pormenorizadamente.

CAPÍTULO V
Do Depósito do Pedido de Privilégio
Art. 16. Apresentado o pedido, será
procedido o exame formal preliminar e, se
devidamente instruído, será protocolado,
Parágrafo único. Da certidão de depósito, quando requerida, constarão hora, dia,
mês, ano e número de ordem da apresentação
do pedido, título e natureza do privilégio,
indicação de prioridade quando reivindicada,
nome e endereço completos do interessado
e de seu procurador, se houver.
CAPÍTULO VI
Do Depósito Feito no Estrangeiro
Art. 17. O pedido de privilégio, depositado regularmente em país com o qual o Brasil mantenha acordo internacional, terá assegurado direito de prioridade para ser apresentado no Brasil, no prazo estipulado no
respectivo acordo.
§ 1" Durante esse prazo, a prioridade
não será invalidada por pedido idêntico, sua
publicação, uso, exploração ou concessão da
patente.
§ 2" A reivindicação de prioridade deverá ser comprovada mediante documento hábil do país de origem, sempre acompanhado
de tradução. na íntegra, contendo o número.
a data, o título, o relatório descritivo e as
reivindicações relativas ao depósito ou à patente.
§ 3" A apresentação desse comprovante,
quando não tiver sido feita juntamente com
a do depósito, deverá ocorrer até cento e
oitenta dias, contados da data do mesmo depósito, sob pena de perda da prioridade reivindicada
§ 4" No caso de antecipação do exame
na forma do art. 18, o depositante será notificado para apresentar o citado comprovante
dentro de noventa dias, observado o prazo
limite a que se refere o § 3" deste artigo.
CAPÍTULO VII
Da Publicação e do Exame
do Pedido de Privilégio
Art. 18. O pedido de privilégio será'
mantido em sigilo até a sua publicação, a
ser feita depois de dezoito meses, contados
da data da prioridade mais antiga, podendo
ser antecipada a requerimento do depositante.
§ 1" O pedido do exame deverá ser formulado pelo depositante ou qualquer interessado, até vinte e quatro meses contados da
publicação a que se refere este artigo, ou
da vigência desta lei, nos casos em andamento.
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2" O pedido de privilégio será considerado definitivamente retirado se não for requerido o exame no prazo previsto.
S 3" O relatório descritivo, as reivindicações, os desenhos e o resumo não poderão
ser modificados. exceto:
a) para retificar erros de impressão ou datilográficos:
b) se imprescindível. para esclarecer, precisar ou restringir o pedido e somente até
a data do pedido de exame:
c) no caso do art. 19, § 3"
Art. 19. Publicado o pedido de exame.
correrá o prazo de noventa dias para apresentação de eventuais oposições, dando-se ciência ao depositante.
S 1" O exame. que não ficará condicionado a eventuais manifestações sobre oposições oferecidas. verificará se o pedido de privilégio está de acordo com as prescrições legais. se está tecnicamente bem definido, se
não há anterioridades e se é suscetível de
utilização industrial.
S 2" O pedido será indeferido se for considerado imprivilegiável. por contrariar as
disposições dos arts. 9" e 13.
S 3" Por ocasião do exame, serão formuladas as exigências julgadas necessárias. inclusive no que se refere à apresentação de
novo relatório descritivo, reivindicações. desenhos e resumo. desde que dentro dos limites do que foi inicialmente requerido.
S 4" No cumprimento das exigências, deverão ser observados os limites do que foi
inicialmente requerido.
S 5" A exigência não cumprida ou não
contestada no prazo de noventa dias acarretará o arquivamento do pedido, encerrandose a instãncia administrativa.
S 6" O pedido será arquivado se for considerado improcedente a contestação oferecida à exigência.
S 7" Salvo o disposto no § 5" deste artigo,
do despacho que conceder. denegar ou arquivar o pedido de privilégio caberá recurso,
no prazo de sessenta dias.
Art. 20. Quando se tratar de pedido com
reivindicação de prioridade. deverão ser
apresentados. sempre que solicitados. as objeções. as buscas de anterioridades ou o resultado dos exames para a concessão de pedido
correspondente em outros países.
CAPÍTULO Yl11
Da Expedição da Patente
Art. 21. A carta patente será expedida
depois de decorrido o prazo para o recurso
ou. se interposto este, após a sua decisão.
§ 1" Findo o prazo a que se refere este
artigo, e não sendo comprovado, em sessenta
dias, o pagamento da retribuição devida, o
processo será arquivado encerrando-se a instância administrativa.
S 2" Da patente deverão constar o número respectivo, nome. nacionalidade, profissão e domicílio do inventor, do seu sucessor
ou cessionário, se houver, o título e natureza
do privilégio e o prazo de sua duração, bem
como. quando for o caso, a prioridade estran-
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geira, se comprovada, ressalvando-se os direito, de terceiros e a responsabilidac' ·lo
governo quanto à novidade e à utilidade, <-ontendo ainda as reivindicações e os desenhos.
Art. 22. Os privilégios concedidos terão
ampla divulgação através de public,,~ ••o no
órgão oficial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
Parágrafo único. Para os fins previstos
neste '!lrtigo, poderá o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, através de convênios
com entidades governamentais ou de classe,
promover a divulgação por outros meios de
comunicação.
Art. 23. A exploração da invenção por
terceiro não autorizado, entre a data do depósito e da concessão do privilégio, permitirá
ao titular obter, após a expedição da respectiva patente, a indenização que for fixada judicialmente.
Parágrafo único. A fixação da indenização considerará, inclusive, a exportação feita
no período a que se refere este artigo.
CAPÍTULO IX
Da Duração do Privilégio
Art. 24. O privilégio de invenção vigorarã pelo prazo de quinze anos, o de modelo
de utilidade e o de modelo ou desenho industrial pelo prazo de dez anos, todos contados
a partir da data do depósito, desde que observadas as prescrições legais.
Parágrafo único. Extinto o privilégio, o
objeto da patente cairá em domínio público.
CAPÍTULO X
Das Anuidades
Art. 25. O pagamento das anuidades do
privilégio deverá ser feito a partir do início
do terceiro ano da data do depósito, comprovado cada pagamento dentro dos primeiros
cento e oitenta dias do respectivo período
anual.
CAPÍTULO XI
Da Transferência, da Alteração de Nome e
de Sede do Titular de Privilégio
Depositado ou Concedido e dos
Contratos para sua Exploração
Art. 26. A propriedade do privilégio poderá ser transferida por ato inter vivos ou
em virtude de sucessão legítima ou testamentária.
Art. 27. O pedido de anotação de transferência e o de alteração de nome ou de sede
do titular deverão ser formulados mediante
apresentação da patente e demais documentos necessários.
§ 1" A transferência só produzirá efeito
em relação a terceiros depois de publicado
o deferimento da respectiva anotação.
§ 2" Sem prejuízo de outras exigências
cabíveis, os documentos originais de transferência conterão, no mínimo, a qualificação
completa do cedente e do cessionário, bem
como das testemunhas, e a indicação precisa
do pedido ou da patente.
§ 3" Serão igualmente anotados os atos
que se refiram à suspensão, limitação, extinção ou cancelamento do privilégio por deci-
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"lO de autoridade administrativa ou judiciá'I.

Art. 28. O titular de privilégio depositado ou concedido, seus herdeiros ou sucessores, poderão conceder licença para sua exploração.
Art. 29. A concessão de licença para exploração será feita mediante ato revestido das
formalidades legais contendo as condições de
remuneração e as relacionadas com a exploração do privilégio. bem como referência ao
número e ao título do pedido ou da patente.
§ I" A remuneração será fixada com observância da legislação vigente e das normas
haixadas pelas autoridades monetárias e cambiais.
S 2" A concessão não poderá impor restrições à comercialização e à exportação do
produto de que trata a licença, bem como
à importação de insumos necessários à sua
fabricação.
§ 3" Nos termos e para os efeitos deste
código, pertencerão ao licenciado os direitos
sobre os aperfeiçoamentos por ele introduzidos no produto ou no processo.
Art. 30. A aquisição de privilégio ou a
concessão de licença para a sua exploração
estão sujeitas à averbação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
Parágrafo único. A averbação não produzirá qualquer efeito, no tocante a royalties,
quando se referir a:
a) privilégio não concedido no Brasil;
b) privilégio concedido a titular residente,
domiciliado ou com sede no exterior, sem
a prioridade prevista no art. 17:
c) privilégio extinto ou em processo de nulidade ou de cancelamento:
d) privilégio cujo titular anterior não tivesse direito a tal remuneração.
Art. 31. Do despacho que denegar a
anotação ou a averbação caberá recurso, no
prazo de sessenta dias.
Art. 32. A requerimento de quálquer
pessoa, com legítimo interesse, que tenha iniciado processo judicial de falsidade ou relativo à ineficácia dos atos referentes à anotação de transferência de direitos de patentes,
ou de pedidos de patentes, ou a averbação
de contrato de exploração, poderá o juíz, motivando seu ato, ordenar a suspensão do processo de anotação de transferência ou de
averbação, até decisão final.
CAPÍTULO XII
Da Licença Obrigatória para
Exploração do Privilégio
Art. 33. Salvo motivo de força maior
comprovado, o titular do privilégio que não
houver iniciado a exploração da patente de
modo efetivo no País, dentro dos três anos
que se seguirem à sua expedição, ou que a
tenha interrompido por tempo superior a um
ano, ficará obrigado a conceder a terceiro
que a requeira licença para exploração da
mesma, nos termos e condições estabelecidos
neste código.
§ l' Por motivo de interesse público, poderá também ser concedida a terceiro que
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administração federal ou de que esta partia requeira licença obrigatória especial, não
exclusiva, para a exploração de privilégio em
cipe.
desuso ou cuja exploração efetiva não atenda
CAPÍTULO XIV
à demanda do mercado.
Do Invento Ocorridf} na Vigência
§ 2" Não será considerada exploração de
de Contrato de Trabalho
modo efetivo a industrialização que for subsou
tituída ou suplementada por importação, salde Prestação de Serviços
vo no caso de ato internacional ou de acordo
Art. 40. Pertencerão exclusivamente ao
de complementação de que o Brasil participe.
empregador os inventos, bem como os aper§ 3" Para os efeitos deste artigo, bem cofeiçoamentos, realizados durante a vigência
mo dos arts. 49 e 52, deverá o titular da patende contrato expressamente destinado a peste, sempre que solicitado, comprovar a exploquisa no Brasil, em que a atividade inventiva
ração efetiva de seu objeto no País, quer dire• do assalariado ou do prestador de serviços
tamente, quer por terceiros autorizados.
seja prevista, ou ainda que decorra da própria
Art. 34. O pedido de licença obrigatória
natureza da atividade contratada.
deverá ser formulado mediante indicação das
condições oferecidas ao titular da patente.
§ 1" Salvo expressa disposição contratual
§ 1" Apresentado o pedido de licença seem contrário, a compensação do trabalho ou
rá notificado o titular da patente para maniserviço prestado será limitada à remuneração
festar-se, no prazo de sessenta dias.
ou ao salário ajustado.
§ 2" Findo esse prazo, sem manifestação
§ 2'.' Salvo ajuste em contrário, serão
do notificado, será considerada aceita a proconsiderados feitos durante a vigência do
posta nas condições oferecidas.
contrato os inventos, bem como os aperfei§ 3" No caso de contestação, deverão ser
çoamentos, cujas pateptes sejam requeridas
ordenadas investigações e perícias, bem copelo empregado ou pelo prestador de serviços
mo providenciado tudo quanto se faça necesaté um ano depois da extinção do mesmo
sário ao esclarecimento do assunto para per-o contrato.
mitir determinar a retribuição a ser estipu§ 3" Qualquer invento ou aperfeiçoalada.
mento decorrente de contrato, na forma des§ 4" Para atender ao disposto no paráte artigo, será obrigatória e prioritariamente
grafo anterior, poderá ser designada uma copatenteado no Brasil.
missão constituída de três técnicos, inclusive
§ 4" A circunstância de que o invento ou
estranhos ao quadro do Instituto Nacional
o aperfeiçoamento resultou de contrato, bem
da Propriedade' Industrial, a· qual deverá elacomo o nome do inventor, constarão do pediborar parecer conclusivo dentro de sessenta
do e da patente.
dias.
Art. 41. Pertencerá exclusivamente ao
Art. 35. Salvo motivo de força maior.
empregado
ou prestador de serviços o invencomprovado, o detentor da licença obrigato ou o aperfeiçoamento realizado sem relatória deverá iniciar a exploração efetiva de
ção com contrato de trabalho ou prestação
seu objeto dentro dos doze meses seguintes
de serviços ou, ainda, sem utilização de rç:curà data de sua concessão, não podendo intersos,
dados, meios, materiais, instalações ou
rompê-Ia por prazo superior a um ano.
equipamentos do empregador.
Art. 36. Caberá ao titular da patente o
Art. 42. Salvo expressa estipulação em
direito de fiscalizar a produção, o montante
das vendas e a boa utilização do.invento, con- contrário, o invento ou aperfeiçoamento reaforme os termos da licença,. bem como o de . lizado pelo empregado ou· pelo prestador de
. serviços não compreendido no disposto no
exigir a retribuição estipulada.
Art. 37. O titular da patente poderá ob- art. 40, quando decorrer de sua contribuição
pessoal e também de recursos, dados, meios,
ter o cancelamento da licença obrigatória,
quando provar queo cessionário deixou de materiais, instalações ou equipamentos do
empregador, será de propriedade comum,
atender ao disposto nos arts 35 e 36.
Art. 38. O detentor da licença de explo- em partes iguais, garantido ao empregador
ração ficará investido de poderes de represen- o direito exclusivo da licença de exploração,
tação que lhe permitam agir administrativa assegurada· ao empregado ou prestador de
serviços a remuneração que for fixada.
ou judicialmente em defesa do privilégio.
§ I" A exploração do objeto. da patente
CAPÍTULO XIII
deverá ser iniciada pelo empregador dentro
Da Desapropriação do Privilégio
do prazo de um ano, a contar da data da
Art. 39. A desapropriação do privilégio. expedição da patente, sob pena de passar à
poderá ser promovida naforma da lei, quando exclusiva propriedade do empregado ou do
considerado de interesse da segurança nacio- prestador de serviços o invento ou o aperfeinal ou quando o interesse nacional exigir a çoamento.
§ 2" O empregador poderá ainda requesua vulgarização ou ainda sua exploração exclusiva por entidade ou órgão da adminis- rer privilégio no estrangeiro, desde que assegurada ao empregado ou prestador de servitração federal ou de que esta participe.
Parágrafo único. Salvo no caso de inte- ços a remuneração que for fixada.
§ 3" Na falta de acordo para iniciar a exresse da segurança nacional, o pedido de de- ,
sapropriação, sempre fundamentado, será ploração da patente, ou no curso dessa exploformulado ao Ministro da Indústria e do Co- ração, qualquer dos co-titulares, em igualmércio, por qualquer órgão ou entidade da dade de condições, poderá exercer a prefe-
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rência, no prazo que dispuser a legislação
comum.
Art. 43. Aplica-se o disposto neste capítulo, no que couber, às entidades da administração pública, direta ou indireta, federal,
estadual ou municipal.
CAPÍTULO XV
Da Invenção de Interesse
da Segurança Nacional
Art. 44. O pedido de privilégio. cujo objeto for julgado de interesse da Segurança
Nacional, será processado em caráter sigiloso, não sendo promovidas as publicações de
que trata este código.
§ 1" Para os fins deste artigo, o pedido
será submetido à Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional.
§ 2" Ao Estado-Maior das Forças Armadas caberá emitir parecer técnico conclusivo
sobre os requisitos exigidos para a concessão
do privilégio em assuntos de natureza militar,
podendo o exame técnico ser delegado aos
Ministérios Militares.
§ 3" Não sendo reconhecido o interesse
da Segurança Nacional, o pedido perderá o
caráter sigiloso.
Art. 45. Da patente resultante do pedido
a que se refere o art. 44, que será também
conservada em sigilo, será enviada cópia à
Secretaria-Geral do Conselho de Segurança
Nacional e ao Estado-Maior das Forças Armadas.
Art. 46. A invenção considerada de interesse da Segurança Nacional poderá ser desapropriada na forma do art. 39, após resolução
da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional.
Art. 47. A violação do sigilo de invenção
que interessar à Segurança Nacional, nos termos do art. 44, será punida como crime contra a Segurança Nacional.
CAPÍTULO XVI
Da Extinção e da Caducidade
do Privilégio
Art. 48. O privilégio extingue-se:
a) pela expiração do prazo de proteção legal;
b) pela renúncia do respectivo titular ou
seus sucessores, mediante documentação hábil;
c) pela caducidade.
Art. 49. Salvo motivo de força maior
comprovado, caducará o privilégio,ex offieio
ou mediante requerimento de qualquer interessado, quando:
a) não tenha sido iniciada a sua exploração
no País, de modo efetivo, dentro de quatro
anos, ou dentro de cinco anos, se concedida
licença para sua exploração, sempre contados
da data da expedição da patente;
b) a sua exploração for interrompida por
mais de dois anos consecutivos.
Parágrafo único. Ao titular do privilégio
notificado de acordo com o art. 53 caberá
provar não terem ocorrido as hipóteses previstas neste artigo ou a existência de motivo
de força maior.
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Art. 50. Caducará automaticamente a
patente se não for comprovado o pagamento
da respectiva anuidade no prazo estabelecido
no art. 25, ressalvado o caso de restauração,
ou quando não for observado o disposto no
art. 116.
Art. 51. Até o máximo de trinta dias
ap6s a data da ocorrência da caducidade por
falta da comprovação tempestiva do pagamento da anuidade e, independentemente de
qualquer notificação, poderá ser requerida
a restauração da patente.
Art. 52. Considera-se uso efetivo a exploração comprovada', contínua e regular da
invenção em escala industrial, seja através
de produção pelo titular da patente, seja por
produção através de concessão de licenças
de exploração a terceiros, observado o disposto no § 3" do art. 33.
Art. 53. A decisão sobre a caducidade
por falta de uso efetivo será proferida ap6s
decorrido o prazo de sessenta dias da notificação feita ao titular do.privilégio.
Art. 54. Do despacho que declarar ou
denegar a caducidade da patente por falta
de uso efetivo, caberá recurso. no prazo de
sessenta dias.
'
Parágrafo único. A patente cairá em domínio público quando o ato que declarou a
caducidade ficar irrecorrido ou for mantido
em grau de recurso.
CAPÍTULO XVII
Da Nulidade e do Cancelamento
do Privilégio
Art. 55. É nulo o privilégio quando:
a) seu objeto não observou as condições
dos arts. 6\', 10 e 12;
b) tiver sido concedido contrariando os
arts. 9' e 13;
c) tiver sido concedido contrariando direi,,
,
tos de terceiros;
d) o título não corresponder ao seu verdadeiro objeto;
e) no seu processamento. tiver sido omitida qualquer da;; providências determinadas
por este cÔllign, necessárias à apreciação e
expedição .. respectiva carta patente;
f) não tiver sido observado o diposto no
§ 3' do art. 40.
Parágrafo único. A nulidade poderá não
incidir sobre todas as reivindicações do privilégio.
Art. 56.. Ressalvado o disposto no art.
58, a argüição de nulidade s6 será apreciada
judicialmente~ podendo a competente ação
ser proposta em qualquer tempo de vigência
do privilégio.
Art. 57. São competentes para promover a ação de nulidade o Instituto Nacional
da Propriedade Industrial ou qualquer pessoa
com legítimo interesse.
Art. 58. O privilégio poderá ser cancelado administrativamente quando tenha sido
concedido contrariando o disposto nos arts.
6',9' e 13, quando não tenha sido observado
o disposto no § 3" do art. 40, ou quando,
no seu processamento, tiver sido omitida
qualquer das providências determinadas por

este c6digo, necessárias à apreciação e expedição da respectiva carta patente.
§ 1" O processo de cancelamento só poderá ser iniciado dentro do prazo de um ano.
contado da concessão do privilégio.
§ 2" Da notificação do início do processo
de cancelamento, o interessado terá o prazo
de sessenta dias para contestação.
§ 3" A decisão do pedido de cancelamento será proferida dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados da sua apresentação.
§ 4" Do despacho que conceder ou denegar o cancelamento caberá·recurso. no prazo
de sessenta dias.
TÍTULO lI,
Das Marcas de Indústria, de Comércio
e de Serviço e das Expressões
ou Sinais de Propaganda
CAPÍTULO I
Das Marcas de Indústria,
de Comércio e de Serviço
. SEÇÃO I
Disposiçõés Gerais
Art. 59. Será garantida no território nacional a propriedade da marca e o seu uso
exclusivo àquele que obtiver o registro de
acordo com o presente código, para distinguir
seus produtos. mercadorias ou serviços, de
outros idênticos ou semelhantes, na classe
correspondente à sua atividade.
Parágrafo ~nico.., A proteção, de que trata
este artigo abrange o uso da marca em papéis,
impressos e documentos relativos à atividade
do titular.,
Art. 60. As marcas çle indústria e'de co·
mércio podem ser usadas diretamente em
produtos, mercadorias. recipientes. inv6lucros, r6tulos ou etiquetas.
Art. 61. Para os e'feitos deste código,
,
,
considera-se:
1) marca de indústria a usada pelo fabricante industrial ou artífice para distinguir os
seus pf0dutos;
2) marca do comércio a usada pelo comerciante para assinalar os artigos ou mercadorias do seu negócio;
3) marca de serviço a usada por profissional autônomo. entidade ou empresa para
distinguir os seus serviços ou atividades;
4) marca genérica aquela que identifica a
origem de uma série de produtos ou artigos,
que por sua vez são ,individualmente, caracterizados por marcas especificas. '
Parágrafo único. A marca genérica s6 poderá 'ser usada quando acompanhada de marca específica.
Art. 62. S6 podem requerer registro de
marca as pessoas de direito privado, a União,
os estados. os territ6rios, os municípios, o
,Distrito Federal e seus 6rgãos da administração direta ou indireta.
Parágrafo único. As pessoas de direito
privado s6 podem requerer registro de marca
relativa à atividade que exerçam efetiva e
licitamente, na forma do art. 61.
Art. 63. Os preceitos deste capítulo serão aplicáveis, no que couber, às expressões
ou sinais de propaganda.
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SEÇÃO II
Das Marcas Registráveis
Art. 64. São registráveis como marca os
nomes. palavras, denominações, monogramas, emblemas. símbolos, figuras e quaisquer outros sinais distintivos que não apresentem anterioridades ou colidências com registros já existentes e que não estejam compreendidos nas proibições legais.
SEÇÃO III
Das Marcas não Registráveis
Art. 65. Não é registrável como marca:
1) brasão, armas, medalha, emblema, distintivo e monumento, oficiais, públicos ou
correlatos, nacionais, estrangeiros ou internacionais. bem como a respectiva designação, figura ou imitação;
2) letra, algarismo ou data, isoladamente,
salvo quando se revestir de suficiente forma
distintiva;
3) expressão, figura ou desenho contrário
à moral e aos bons costumes e os que envolvam ofensa individual ou atentem contra culto religioso ou idéia' e sentimento digno de
respeito e veneração; ,
4) designação e sigla de repartição ou estabelecimento oficial, que legitimamente não
possa usar o registrante;
5) título de estabelecimento ou nome comerciai;
6) denominação genérica ou sua representação gráfica, expressão empregada comumente para designar gênero, espécie, natureza, nacionalidade, destino, peso, valor e
qualidade;
7) formato e envoit6riode produto ou
mercadoria;
8) cor e sua denominação, salvo quando
combinadas em conjunto original;
9) nome ou indicação de lugar de procedência, bem como a imitação suscetível de
conclusão;
10) denominação simplesmente descritiva
do produto, mercadoria ou serviço a que a
marca se aplique, ou' ainda, aquela que possa
falsamente induzir indicação de qualid'adeou
procedência;
11) medalha de fantasia possível de confusão com a concedida em exposição, feira,
congresso, ou a título de condecoração;
12) nome civil, ou pseudônimo not6rio e
efígie de terceiro, salvo com expresso consentimento do titular ou de seus sucessores diretos;
,
13) termo tecnico usado na indústria, na
ciência e na arte, que tenha relação coni. produto, mercadoria Ou serviço a distinguir;
14) reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotado para garantia de
metal precioso, de arma de fogo e de padrão
oficial de qualquer gênero ou natureza;
15) nome de obra literária, artística ou
científica, de peça teatral, cinematográfica,
de competições ou -jogos esportivos oficiais,
ou equivalentes, que possam ser divulgados
por qualquer meio de comunicação, bem como o desenho artístico, impresso por qualquer forma, salvo pata distinguir mercadoria.
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produto ou serviço, com o consentimento expresso do respectivo autor ou titular;
16) reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos estados,
dosterrit6rios, dos municípios, do Distrito
Federal ou de país estrangeiro;
17) imitação bem como reprodução no todo, em parte, ou com acréscimo, de marca
alheia registrada para distinguir produto,
mercadoria ou serviço, idêntico, semelhante,
relativo ou afim ao ramo de atividade, que
possibilite erro, dúvida ou confusão, salvo
a tradução não explorada no Brasil;
18) marca constituída de elemento passível de proteção como modelo ou desenho
industrial;
19) dualidade de marcas de ,um s6 titular,
para o mesmo artigo, salvo quando se revestirem de suficiente forma distintiva;
20) nome, denominação, sinal, figura, sigla ou símbolo de uso necessário, comum ou
vulgar, quando tiver relação com o produto,
mercadoria ou serviço a distinguir, salvo
quando se revestirem de suficiente forma distintiva.
' .
,Art. 66. Não será registrada marca que
contenha nos elementos que' a caracterizem
outros dizeres ou indicàções, inclusive em língua estrangeira, que induzam falsa procedência ou qualidade.
SEÇÃO IV
Da Marca 'Notória

Art. 67. A marca ,coQsiderada notória no
Brasil, registrada nos termos e para os efeitos
deste código, terá assegurada prpteção especial, em todas as classes, mantido registro
próprio para impedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte, desde
que haja possibilidade de confusão quanto
à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, Ou ainda prejuízo pa~a a reputação da
marca.
,
Parágrafo único. O p~o indevido de marca que reproduza ou imite marca notória registrada no Brasil. constituir~ agravante de
criml: previsto na lei prpp~i~.
SEÇÁOV
Das Marcas ProcedenteS do Exterior
Art. 68. Para os efeitos deste código,
considera-se marca estrangeira a que, depositada regularmente em país vinculado a arordo internacional do qual o Brasil seja signatário ou partícipe, fOf também depositada no
Brasil dentro do prazo de prioridade estipulado no respectivo acordo sob reserva de direitos de terceiros, e desde que seja assegurada reciprocidade de direitos para o registro
de marcas brasileiras, naquele país.
§ 1· Durante esse prazo a prioridade não
será invalidada por igual depósito da marca,
por terceiros.
§ 2· A reivindicação de prioridade deverá ser comprovada mediante documento hábil do país de origem sempre acompanhado
de tradução na íntegra, contenho o número.
a data e a reprodução do pedido ou do registro.

§ 3" A apresentação'desse comprovante,
quando não tiver sido feita juntamente com
o depósito, deverá ocorrer até cento e vinte
dias contados da data do mesmo depósito,
sob pena de perda da prioridade reivindicada.

Ar!. 69. Ressalvado o previsto no ar!.
68, a marca requerida por pessoa domiciliada
no exterior poderá ser registrada como brasileira, nos termos e para os eleitos deste código, desde que o titular prove que se relaciona
com sua atividade industrial, comercial ou
profissional, efetiva e licitamente exercida no
país de origem.
SEÇÃO VI
Das Indicações de Procedência
Ar!. 70. Para os efeitos deste código,
considera-se lugar de procedência o nome de
localidade, cidade, região ou país, que seja
notoriamente conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinada mercadoria óu produto, ressalvado o
disposto no art. 71.
Art. 71. A utilização de nome geográfico
que se houver 'tornado comum para designar
natureza. espécie ou gênero de produto ou
mercadoria a que a marca se destina, não
será considerada indicação de lugar de procedência.
Art. 72'. Excétuada a designação de lugar de procedênci'a, o nome de lugar só poderá servir de elemento característico de registro de marca para distinguir mercadori,a ou
produto procedente de lugar diverso, quando
empregado como nome de fantasia.
CAPÍTULO 11
Das Expressões ou Sinais de Propaganda
SEÇÃO I
D,ispósiçõe!; Ger~is
Art. 73. Entende-se por expressão ou sinal de propaganda toda legenda, anúncio,
.reclame. palavra, combinação de palavras,
desenhos, gravuras, originais e característicos
que se destinem a emprego como meio de
recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias ou
serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores ou usuários.
§ I" Pode requerer o registro de expressão ou sinal de propaganda todo aquele que
exercer qualquer atividade lícita.
§ 2" As expressões ou sinais de propaganda podem ser usados em cartazes, tabuletas. papéis avulsos, impressos em geral ou
em quaisquer meios de comunicação.
Ar!. 74. A marca de indústria, de comércio ou de serviço poderá fazer parte de expressão ou sinal de propaganda, quando registrada em nome do mesmo titular, na classe
ou nas classes correspondentes ao objeto da
propaganda.
Art. 75. O registro de expressão ou sinal
de propaganda valerá, para todo o território
nacional.
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SEÇÃO 11
Das Expressões ou Sinais de
Propaganda não Registráveis

Art. 76. Não são registráveis como expressões ou sinais de propaganda:
I) palavras ou combinações de palavras ou
frases. exclusivamente descritivas das qualidades dos artigos ou atividades;
2) cartazes, tabuletas, anúncios ou reclames que não apresentem cunho de originalidade ou que sejam conhecidos e usados publicamente em relação a outros artigos ou
serviços por terceiros;
3) anúncios, reclames, frases ou palavras
contrárias à moral ou que contenham ofensas
ou alusões individuais, ou atentem contra
idéias, religiões ou sentimentos veneráveis;
4) todo cartaz, anúncio ou reclame que inclua marca, título de estabelecimento, insígnia, nome de empresa ou recompensa, dos
quais legitimamente não possa usar o registrante;
. 5) palavras, frases, cartazes, anúncios, reclame ou dísticos que já tenham sido registrados por terceiros ou se jam capazes de originar
erro ou confusão com tais anterioridades;
6) o que estiver compreendido em quaisquer das proibições concernentes ao registro
de marca.
CAPÍTULO III
Do Pedido de Registro
Art. 77. Além do requerimento, o pedido, que só poderá se referir a um único registro, conterá ainda:
a) exemplar descritivo;
b) clichê tipográfico;
c) prova do cumprimento de exigência
contida em legislação específica;
dI outros documentos necessários à instrução do pedido.
Parágrafo único. O requeri'mento, o
exemplar descritivo e o clichê tipográfico deverão satisfazer as condições estabelecidas
pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
' ,
CAPÍTULO IV
Do Depósito do Pedido de Registro
Art. 78. Apresentado o pedido, será
procedido o exame formal preliininar e, se
devidamente instruído, será protocolado.
Parágrafo único. Da certidão do depósito, se requerida, constarão hora, dia, mês,
ano e número de ordem da apresentação do
pedido, sua natureza, indicação de prioridade
quando reivindicada, o nome e endereço
completos do interessado e de seu procurador, se houver.
CAPÍTULO V
Do Exame do Pedido de Registro
Art. 79. O exame verificará se o pedido
está de acordo com as prescrições legais, tecnicamente bem definido e se não h~ anterioridade ou colidências,
§ I" Por ocasião do exame, serão formuladas as exigências julgadas necessárias inclusive no que se refere à apresentação de novo
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exemplar descrItIvo. cl1che e outros documentos.
§ 2" A exigência não cumprida ou não
contestada no prazo de sessenta dias acarretará o arquivamento do processo. encerrando-se a instância administrativa.
§ 3" Considerada improcedente a contestação oferecida à exigência. o processo será
arquivado.
§ 4" Verificada a viabilidade do registro.
será publicado o clichê para apresentação.
no prazo de sessenta dias. de eventuais oposições. dando-se ciência ao depositante.
§ 5" Salvo o disposto no § 2" deste artigo.
do despacho que conceder. denegar ou arquivar o pedido de registro. e que não ficará
condicionado a eventuais manifestações sobre oposições oferecidas. caberá recurso no
prazo de sessenta dias.
Art. 80. Poderão ser registradas como
marcas. denominações semelhantes destinadas a distinguir produtos farmacêuticos ou
veterinários com a mesma finalidade terapêutica. salvo se houver flagrante possibilidade
de erro. dúvida ou confusão para o consumidor.
Art. 81. A marca destinada a distinguir
produto farmacêutico ou veterinário só poderá ser usada com a marca genérica a que se
refere o art. 61. e com igual destaque.
Art. 82. Ficará condicionada à apresentação do comprovante de cumprimento de
exigência contida em legislação específica a
concessão de registro de marca para distinguir mercado.rias. produtos ou serviços.
Parágrafo único. Não apresentado o
comprovante exigido. dentro de (180) cento
e oitenta dias. contados da data de prioridade. o pedido será arquivado. cabendo recurso no prazo de sessenta dias.
CAPÍTULO VI
Da Expedição dos Certificados de Registro
Art. 83. O certificado de registro será
expedido depois de decorrido o prazo para
recurso ou. se interposto este. após a sua
decisão.
§ 1c' Findo prazo a que se refere este artigo. e não sendo comprovado em sessenta
dias. o pagamento da retribuição devida. o
processo será arquivado, encerrando-se a instância administrativa.
§ 2" O certificado deverá conter o número do registro respectivo, nome. nacionalidade. domicílio completo e ramo de atividade
do interessado, do seu sucessor ou cessionário. se houver. as características do registro
e a data de sua extinção e a prioridade estrangeira. se comprovada.
Art. 84. Não terá a proteção assegurada
por este código a marca ou expressão, ou
sinal de propaganda que for usado com modificação ou alteração dos seus elementos característicos. constantes do certificado de registro.
CAPÍTULO VII
Da Duração, da Prorrogação e
da Retribuição Relativa ao Registro
Art. '85. O registro de marca ou de expressão. ou sinal de propaganda vigorará pelo
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prazo de dez anos. contados da data da expedição do certificado, podendo esse prazo ser
prorrogado por períodos iguais e sucessivos.
I" A prorrogação somente poderá ser
requerida na vigência do último ano do decênio de proteção legal.
§ 2" A prorrogação não será concedida
se o registro estiver em desacordo com as
disposições deste código, ressalvado ao titular o direito de adaptá-lo. se possível, às mesmas disposições.
Art. 86. O pagamento da retribuição relativa ao decênio deverá ser comprovado juntamente com o da expedição do certificado
de registro. observado o disposto no art. 83.
Parágrafo único. O pagamento da retribuição relativa ao decênio subseqüente deverá ser comprovado quando requerida prorrogação a que se refere o § 1c' do art. 85.

*

CAPÍTULO VIII
Da Transferência, da Alteração de Nome
e de Sede do Titular
de Registro
e do Contrato de Exploração
Art. 87. A propriedade da marca ou da
expressão. ou sinal de propaganda poderá
ser transferida por ato inter vivos ou em virtude de sucessão legítima ou testamentária.
Parágrafo único. O novo titular deverá
preencher os requesitos legais exigidos para
o pedido de registro. salvo no caso de sucessão legítima ou testamentária.
Art. 88. O pedido de anotação de transferência e o de alteração de nome ou sede
do titular deverão ser formulados mediante
a apresentação do Certificado de Registro
e demais documentos necessários.
§ 1" A transferência só produzirá efeito
em relação a terceiros depois de publicado
o deferimento da respectiva anotação.
§ 2" Sem prejuízo de outras exigências
cabíveis. os documentos originais de transferência conterão. no mínimo. a qualificação
completa do cedente e do cessionário. bem
como das testemunhas. e a indicação preCisa
do pedido ou do registro.
§ 3" Serão igualmente anotados os atos
que se refiram a suspensão. limitação. extinÇllO ou cancelamento do registro. por decisão
de autoridade administrativa judiciária.
Art. 89. A transferência para o cessionário deverá compreender todos os registros
ou pedidos de registros de marcas iguais ou
semelhantes em nome do cedente. sob pena
de cancelamento ex officio dos registros ou
pedidos de registros não transferidos.
Art. 90. O titular de marca ou expresssão ou sinal de propaganda poderá autorizar
o seu uso por terceiros devidamente estabelecidos. mediante contrato de exploração que
conterá o número do pedido ou do registro
e as condições de remuneração. bem como
a obrigação de o titular exercer controle efetivo sobre as especificações. natureza e qualidade dos respectivos artigos ou serviços.
§ 1" A remuneração será fixada com observância da legislação vigente e das nonnas
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baIxadas pelas autoridades monetanas e cambiais.
§ 2" A concessão não poderá impor restrições à industrialização ou à comercialização. inclusive à exportação.
§ 3" O contrato de exploraçáo. bem como suas renovações ou prorrogações só produzirão efeito em relação a terceiros depois
de julgados conforme e averbados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
§ 4" A averbação não produzirá qualquer
efeito. no tocante a pagamento de royalties
quando se referir a:
a) registro não concedido no Brasil:
b) registro concedido a titular domiciliado
ou com sede no exterior. sem a prioridade
prevista no art. 68:
c) registro extinto ou em processo de nulidade ou de cancelamento:
d) registro em vigencia por prorrogaçáo:
e) registro cujo titular anterior não tivesse
direito a tal remuneração.
Art. 91. Do despacho que denegar a
anotaçáo ou a averbação caberá recurso no
prazo de sessenta dias.
Art. 92. A requerimento de qualquer
pessoa com legítimo interesse. que tenha iniciado processo judicial de falsidade ou relativo a ineficácia dos atos referentes à anotação de transferencia do pedido de registro
ou dos direitos do registro ou à averbaçáo
do respectivo contrato de exploração. poderá
o juiz. motivando seu ato. ordenar a suspensão do processo de anotação de transferencia
ou de averbação. até decisão final.
CAPÍTULO IX
Da Extinção e da Caducidade do Registro
Art. 93. O registro de marca ou de expressão ou sinal de propaganda extingue-se:
1) pela expiração do prazo de proteção legaI. sem que tenha havido prorrogação:
2) pela renúncia expressa do respectivo titular ou seus sucessores. mediante documentação hábil:
3) pela caducidade.
Art. 94. Salvo motivo de força maior. caducará o registro ex officio ou mediante requerimento de qualquer interessado. quando
o seu uso não tiver sido iniciado no Brasil
dentro de dois anos contados da concessão
do registro. ou se for interrompido por mais
de dois anos consecutivos.
Parágrafo único. Ao titular do registro.
notificado de acordo com o art. 95. caberá
provar o uso ou o desuso por motivo de força
maior.
Art. 95. A decisão sobre a caducidade
por falta de uso efetivo será proferida após
decorrido o prazo de sessenta dias da notificação feita ao titular do registro.
Parágrafo único. Não impedirá a declaração de caducidade a infração do disposto
nos arts. 81 e 84.
Art. 96. Caducará automaticamente o
registro quando não for observado o disposto
no art. 116.
Art. 97. Do despacho que declarar ou
denegar a caducidade do registro por falta
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de uso efetivo caberá recurso, no prazo de
sessenta dias.
. Parágrafo único. Quando o ato declaratório ficar irrecorrido ou for mantido em grau
de recurso a caducidade será anotada no registro próprio.
CAPÍTULO X
Da Nulidade e da Revisão do Registro
Art. 98. É nulo o registro efetuado contrariando as determinações deste código.
Parágrafo único. A ação de nulidade
prescreve em cinco anos contados da concessão do registro.
Art. 99. Ressalvado o disposto no art.
101. a argüição de nulidade de registro só
poderá ser apreciada judicialmente.
Art. 100. São competentes para promover a ação de nulidade o Instituto Nacional
da Propriedade Industrial ou qualquer pessoa
com legítimo interesse.
Art. lOl. A concessão do registro poderá ser revista administrativamente quando tenha infringido o disposto nos arts. 62. 64.
65,66 e 76.
§ I" O processo de revisão somente poderá scr iniciado dentro do prazo de seis meses, contado.da concessão do registro.
§ 2" Da notificação do início do processo
de revisão correrá o prazo de sessenta dias
para a contestação, devendo a decisão ser
proferida em igual prazo.
§ 3" Da decisão caberá recurso no prazo
de sessenta dias.
TÍTULO III
Dos Técnicos Credenciados
Art. 102. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial poderá manter, além do
quadro de pessoal próprio, um corpo de técnicos credenciados diretamente, ou por convênio firmado com órgão ou entidade da administração pública, com organização reconhecida pelo Governo Federal como órgão
de utilidade pública ou com entidade de ensino.
Parágrafo único. Os técnicos credenciados serão remunerados de acordo com tabela
aprovada pelo Ministro da Indústria e do Comércio, por proposta do Instituto Nacional
da Propriedade Industrial.
Art. 103. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial poderá delegar. em caso
especial. o exame de pedido de privilégio ou
registro a órgão ou entidade a que se refere
o art. 102.
TÍTULO IV
Disposições Gerais
CAPÍTULO I
Dos Atos dos Despachos e dos Prazos
Art. 104. Os atos, despachos e decisões
nos processos administrativos referentes à
propriedade industrial. só produzirão efeito
a partir da sua publicação no órgão oficial
do Instituto Nacional da Propriedade IndustriaL ressalvados:
a) os que expressamente independerem de
notificação ou publicação por força do disposto no presente código;
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b) os despachos -interlocutórios. quando
feita notificação por via postal ou por ciência
dada ao interessado no processo;
c) os pareceres e despachos internos que
mio necessitem ser do conhecimento das partes.
Art. 105. Salvo expressa disposição em
contrário. os prazos consignados neste código
contam-se a partir da publicação ou da ciência
de que trata o art. 104.
Art. 106. Na ausência de disposição em
contrário. o prazo para adoção de providências determinadas por este código será de sessenta dias.
Parágrafo único. Expirado o prazo fixado
neste artigo, sem que tenha sido adotada a
providência devida, o processo a ele relativo
_
será automaticamente arquivado.
CAPÍTULO II
Da Petição, da Oposição e do Recurso
Art. 107. Não serão conhecidos a petição, a oposição e o recurso quando:
a) apresentado fora de prazo previsto neste código;
b) não contiver fundamentação legal;
c) desacompanhado do comprovante do
pagamento da retribuição correspondente.
Art. 108. Os recursl' ,revistos neste código serão decidi("'<'
;dente do Instituto Nacional da Prol. ,t:l . Industrial, salvo nos casos do § 4"do art. 58 e § 3" do'
art. 101, em que a decisão será do Ministro
da Indústria e do Comércio.
§ 1'" O recurso, nos casos do '§ 4" do art.
58 e do § 3" do art. 101. será decidido pelo
Ministro da Indústria e do Comércio dentro
do prazo de noventa dias contados da interposição.
§ 2" A decisão dos recursos encerrará a
instância administrativa.
CAPÍTULO III
Da Certidão e da Fotocópia
Art. 109. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial assegurará aos interessados o fornecimento de certidões ou fotocópias, regularmente requeridas, com reiação
às matérias de que trata este código, no prazo
de trinta dias, salvo motivo de força maior.
CAPÍTULO IV
Da Classificação dos Privilégios
e dos Registros
Art. 110. A classificação dos privilégios
e dos registros será estabelecida pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial.
CAPÍTULO V
Das Retribuições
Art. 111. O custeio dos serviços previstos neste código se fará mediante retribuição
dos usuários. de acordo com o ato do Ministro
da Indústria e do Comércio, que fixará os
seus valores e vigência, na forma do art. 2"
do Decreto-Lei n" 1.156, de 9 de março de
1971.
Art. 112. O processo de recolhimento da
retribuição será disciplinado pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial.
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Art. 113. O pagamento da retnouJ(;au ~U
produzirá efeito se comprovado perante o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
dentro do respectivo prazo, na conformidade
da tabela vigente.
Art. 114. Não será restituída a retribuição devidamente recolhida.
CAPÍTULO VI
Da Procuração
Art. 115. Quando o interessado não requerer, pessoalmente, a petição ou o processo, será instruído com procuração contendo
os poderes necessários, traslado, certidão ou
fotocópia autenticada do instrumento, dispensada a legalização da procuração.
§ 1" Quando a procuração não for apresentada inicialmente, poderá ser concedido
o prazo de sessenta dias para a sua apresentação, sob pena de arquivamento definitivo.
§ 2" Salvo o disposto no art. 116, depois
de concedido o registro ou a patente, decorridos dois anos da outorga do mandato, o
procurador somente poderá proceder mediante novo instrumento, traslado ou certidão atualizados.
§ 3" No caso de fotocópia, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial poderá exigir a apresentação do original.
Art. 116. A pessoa domiciliada no estrangeiro deverá constituir e manter procurador, devidamente qualificado e domiciliado
no Brasil, com poderes para representá-Ia e
receber citações judiciais ralativas aos assuntos atinentes à Propriedade Industrial desde
a data do depósito e durante a vigência do
privilégio ou do registro.
Parágrafo único. O prazo para contestação de ações em que a citação se fizer na
forma deste artigo será de sessenta dias.
CAPÍTULO VII
Disposições Finais e Transitórias
Art. 117. O disposto neste código se
aplica a todos os pedidos em andamento, in.c1usive os de prorrogação e recurso.
Art. 118. Os privilégios de invenção, de
modelo de utilidade e de modelo ou desenho
industrial, já concedidos, vigorarão pelos
prazos estabelecidos na legislação anterior,
ficando sujeitos ao pagamento das anuidades
de acordo com o disposto no Capítulo V,
Título IV, deste código.
Parágrafo único. Os pedidos de privilégio
em andamento. com mais de três anos na
data de vigência deste lei, passarão o pagar.
a partir da mesma data, as anuidades relativas
aos períodos restantes, na forma do art. 25.
Art. 119. O nome comercial ou de empresa e o título de estabelecimento continuarão a gozar de proteção através de legislação
própria, não se lhes aplicando o disposto neste código.
§ I" Os pedidos de registro de nome comerciai ou de empresa e de título de estabelecimento, ainda não concedidos, serão encaminhados ao Departamento Nacional do Registro do Comércio.
§ 2" Os registros de nome comercial ou
de empresa, insígnia, título de estabelecimen-
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to e recompensa industrial, já concedidos,
extinguir-se-ão definitivamente, expirados os
respectivos prazos de vigência.
Art. 120. Os registros de expressões ou
sinais de propaganda concedidos na vigência
da legislação anterior, vigorarão pelos prazos
originários, podendo ser prorrogados pelos
prazos e nas condições previstas neste código,
desde que requerido dentro do último ano
de duração dos respectivos registros.
Art. 121. Enquanto não for adotada nova classificação, nos termos do artigo 110,
os pedidos de privilégio e de registro serão
apresentados com remissão aos Quadros I
e lI, anexos ao Decreto-Lei n" 254, de 28
de fevereiro de 1967.
Art. 122. Aplicam-se às marcas internacionais, enquanto estiverem em vigor no Brasil, os mesmos direitos estabalecidos neste
código para as marcas estrangeiras, no que
se refere à transferência, alteração de nome,
cancelamento, desistência, caducidade e
prorrogação.
Art. 123. Para que possa gozar da proteção do Código da Propriedade Industrial, é
concedido o prazo de noventa dias, contado
da vigência desta lei, aoutente da marca,
sinal ou expressão de propaganda ainda não
registrado, mas em uso comprovado no Brasil, para requerer o registro a que se julgue
com direito.
Art. 124. O pedido de reconsideração,
a impugnação e o recurso, previstos em legislação anterior mas não nesta lei, serão decididos pelo Presidente do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, cujo despacho encerrará a instância administrativa.
Art. .125.. Fica assegurado ao titular de
privilégio ou registro concedido até a data
da vigência desta lei o prazo de 180 (cento
e oitenta) dias, contado da mesma data, para
o cumprimento do disposto no art. 116.
Art. 126~ Ficam sujeitos à averbação no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial,
para os efeitos do art. 2· parágrafo único,
da Lei n° 5.948. de 11 de dezembro de 1970,
os atos ou contratos que impliquem em transferência de tecnologia.
Art. 127. Fica extinto o Conselho de Recursos da Propriedade Industrial criado pelo
Decreto-Lei n" 254, de 28 de fevereiro de
1967, com as a.lterações da legislação posterior.
Art. 128. Continuam em vigor os arts.
169,170,171,172,173, 174, 17~, 176, 177,
178, 179, 1~0, 181, 182, 183, 1.84, 185, 186,
187, 188, e 189 do Decreto-Lei n' 7.903, de
27 de agostl? de 1945, até que entre em vigor
o Código Penal (Decreto-Lei n° 1.004, de 21
de outubro de 1969).
Art. 129. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 130.,. Revogam-se o Decreto-Lei n'
1.005, de 21 de outubro de 1969, e demais
disposições em contrário.
ERRATAS
(Republiéa-se por ter saído com incorreção
no DCN de 16-4-91 página 3.855,2' coluna).
Na Errata publicada, onde se lê:
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PROJETO DE LEI
N' 6.086, DE 1990
(Do Sr. Koyu Iha e Nelton Friedrich)

PROJETO DE LEI
N' 3.007, DE 1989
(Do Sr. U1durico Pinto)

Novo despacho: 8-4-91 - Às Comissões
de Constituição e Justiça e de Redação
(ADM); Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias - art. 24, 11.
Leia-se:

Novo Despacho: 2-5-91- Às Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação (ADM);
de Finanças e Tributação (ADM); e de Seguridade Social e Família.

·PROJETO DE LEI
N' 6.087, DE 1990
(Do Sr. Koyu lha e Nelton Friedrich)
Novo Despacho: 8-4-91 - Às Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação (ADM);
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias - art. 24, 11.
República-se em virtude de novo despacho
do Sr. Presidente, as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI
N' 3.008, DE 1989
(Do Sr. Uldurico Pinto)
Novo Despacho: 2-5-91- Apense-se ao Projeto de Lei n' 710/88.
PROJETO DE LEI
N' 3.015, DE 1989
(Do Sr. U1durico Pinto)
Novo Despacho: 2-5-91 - Às Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação (ADM);
e de Agricultura e Política Rural.

PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N' 230, DE 1990
(Do Sr. Gastone Righi)

PROJETO DE LEI
N' 3.339, DE 1989
(Do Sr. Victor Faccioni)

Novo Despacho: 2-5-91- Apense-se ao Projeto de Lei Complementar n' 33/88.

Novo Despacho: 2-5-91- Às Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação (ADM);
e de Trabalho, de Administração e Serviço
Público.

PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N' 270, DE 1990
(Dos Srs. Haroldo Saboia e Vilson Souza)
Novo Despacho: 2-5-91- Apense-se ao Projeto de Lei Complementar n' 71/89.
PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N' 273, DE 1990
(Dos Srs. Haroldo Saboia e Nelton Friedrich)
Novo Despacho: 2-5-91 - Às Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação (ADM);
e de Minas e Energia.
PROJETO DE LEI
N' 2.508, DE 1989
(Do Sr. Koyu Ilha)
Novo Despacho: 2-5-91- Às Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação (ADM);
e de Trabalho, de Administração e Serviço
Público.
PROJETO DE LEI
N' 2.533, DE 1989
(Do Sr. Koyu lha)
Novo Despacho: 2-5-91- Às Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação; e de
Agricultura e Política Rural.
PROJETO DE LEI
N' 2.535, DE 1989
(Do Sr. Koyu lha)
Novo Despacho: 2-5-91-Às Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação (ADM);
e de Trabalho, de Administração e Serviço
Público.

PROJETO DE LEI
N' 3.486, DE 1989
(Do Sr. Uldurico Pinto)
Novo Despacho: 2-5-91 - Às Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação (ADM);
de Agricultura e Política Rural; e de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.
PROJETO' DE LEI
N' 3.556, DE 1989
(Do Sr. Urdurico Pinto)
Novo Despacho: 2-5-91 - Às Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação (ADM);
e de Defesa do Consumidor; Meio Ambiente
e Minorias.
PROJETO DE LEI
N' 3.686, DE 1989
(Do Sr. U1durico Pinto)
Novo Despacho: 2-5-91- Apense-se aó Projeto de Lei n9 1.716/89.
PROJETO DE LEI
N' 3.750, DE 1989
(Do Sr. U1durico Pinto)
Novo Despacho: 2-5-91- Apense-se ao Projeto de Lei n' 1.006/88.
PROJETO DE LEI
N' 3.873, DE 1989
(Do Sr. U1durico Pinto)
Novo Despacho: 2-5-91 - Às Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação (ADM);
e de Trabalho, de Administração e Serviço
Público.

PROJETO DE LEI
N' 3.003, DE 1989
(Do Sr. U1durico Pinto)

PROJETO DE LEI
N' 4.017, DE 1989
(Do Sr. Vladimir Palmeira)

Novo Despacho: 2-5-91- Apense-se ao Projeto de Lei n' 710/88.

Novo Despacho: 2-5-91- Apense-se ao Projeto de Lei n' 239/87.
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PROJETO DE LEI
N" 4.030, DE 1989
(Da Sra. Rose de Freitas)

PROJETO DE LEI
N' 6.056, DE 1990
(Dos Srs. Haroldo Saboia e Nelton Friedrich)

PROJETO DE LEI
N' 6.081, DE 1990
(Dos Srs. Nelton Friedrich e Koyu lha)

Novo Despacho: 2-5-91 - Às Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação (ADM);
e de Finanças e Tributação - art. 24. lI.

Novo Despacho: 2-5-91 - Às Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação (ADM);
de Trabalho, de Administração e Serviço PÚblico; e de Economia, Indústria e Comércio
- art. 24, lI.

Novo Despacho: 2-5-91 - Às Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação (ADM);
e de Trabalho. de Administração e Serviço
Público - art. 24, 11.

PROJETO DE LEI
N' 6.057, DE 1990
(Dos Srs. Haroldo Saboia e Nelton Friedrich)

PROJETO DE LEI
N' 6.084, DE 1990
(Dos Srs. Koyu Iha e Nelton Friedrich)

Novo Despacho: 2-5-91-Às Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação (ADM);
e de Trabalho, de Administração e Serviço
Público - art. 24, lI.

Novo Despacho: 2-5-91- Às Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação (ADM);
de Finanças e Tributação (ADM); e de Trabalho, de Administração e Serviço Público
- art. 24, lI.

PROJETO DE LEI
N' 4.160, DE 1989
(Do Sr. Sigmaringa Seixas)
Novo Despacho: 2-5-91 - À Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação - art.
24, lI.
PROJETO DE LEI
N' 4.407, DE 1989
(Do Sr. Ney Lopes)
Novo Despacho: 2-5-91- Apense-se ao Projeto de Lei n' 813/88.
PROJETO DE LEI
N' 4.723, DE 1990
(Do Sr. Max Rosenmann)
Novo Despacho: 2-5-91- Às Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação (ADM);
de Educação, Cultura e Desporto; e de Seguridade Social e Famnia - art. 24, lI.
PROJETO DE LEI
N' 4.795, DE 1990
(Do Sr. Sigmaringa Seixas)
Novo Despacho: 2-5-91- Às Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação (ADM);
de Finanças e Tributação (ADM); e de Agricultura e Política Rural - art. 24, 11.
PROJETO DE LEI
N' 4.991, DE 1990
(Do Sr. Koyu lha)
Novo Despacho: 2-5-91- Às Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação (ADM);
e de Trabalho, de Administração e Serviço
Público - art. 24, lI.
PROJETO DE LEI
N' 5.389, DE 1990
(Do Sr. Victor Faccioni)
Novo Despacho: 2-5-91 - Às Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação (ADM);
e de Trabalho, de Administração e Serviço
Público - art. 24, 11.
PROJETO DE LEI
N' 5.411, DE 1990
(Do Sr. Victor Faccioni)
Novo Despacho: 2-5-91 - Às Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação (ADM);
e de Educação, Cultura e Desporto - art.
24,11.

PROJETO DE LEI
N' 6.058, DE 1990
(Dos Srs. Haroldo Saboia e Nelton Friedrich)
Novo Despacho: 2-5-91 - À Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação - art.
24, lI.
PROJETO DE LEI
N' 6.061, DE 1990
(Dos Srs. Haroldo Saboia e Nelton Friedrich)
Novo Despacho: 2-5-91 - Às Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação (ADM);
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias e de Minas e Energia - art. 24,
lI.
PROJETO DE LEI
N' 6.062, DE 1990
(Dos Srs. Haroldo Saboia e Nelton Friedrich)
Novo Despacho: 2-5-91 - Às Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação (ADM);
e de Viação e Transportes, Desenvolvimento
Urbano e Interior - art. 24. 11.

Novo Despacho: 2-5-91 - Às Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação (ADM);
de Trabalho, de Administração e Serviço PÚblico; e de Finanças e Tributação - art. 24,
lI.
PROJETO DE LEI
N' 6.111, DE 1990
(Dos Srs. Sigmaringa Seixas e Nelton Friedrich)
Novo Despacho: 2-5-91- Às Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação (ADM);
e de Finanças e Tributação - art. 24, 11.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Passa-se ao

PROJETO DE LEI
N' 6.063, DE 1990
(Dos Srs. Harpldo ~ab6ia e Nelton Friedrich)

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Novo Despacho: 2-5-91 - À Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação - art.
24, 11.

O SR. NILSON GmSON (PMDB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, em abril passado, ocupei esta tribuna para registrar as malentendidas declarações da ex-Ministra Zélia
Cardoso de Mello, ao propor a extinção da
Retribuição Adicional Variável' - RAV da carreira Auditoria do Tesouro Nacional,
criticando absurdamente os órgãos de comunicação social pela remuneração dos auditores fiscais do Tesouro Nacional.
Sr. Presidente, registrei no meu discurso
os resultados altamente favoráveis do trabalho fiscal pós - Lei n' 7.711, de 1988, que
comprovam a força de motivação produzida
pela participação da carreira auditoria no resultado de seu trabalho, conforme demonstra
o quadrp seguinte:

PROJETO DE LEI
N' 6.066, DE 1990
(Dos Srs. Haroldo Saboia e Nelton Friedrich)
Novo Despacho: 2-5-91- Apense-se ao Projeto de Lei n' 2.200/89.
PROJETO DE LEI
N' 6.058~ DE 1990
(Dos Srs. Haroldo Saboia e Nelton Friedrich)
Novo Despacho: 2-5-91 - Às Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação (ADM);
de Ciência e Tecnologiam, Comunicação e
Informática; e de Finanças e Tributação art. 24, lI.

PROJETO DE LEI
N' 5.428, DE 1990
(Do Sr. U1durico Pinto)
Novo Despacho: 2-5-91 - Às Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação (ADM);
de Finanças e Tributação (ADM); e de Segu~
ridade Social e Família - art. 24, 11.

PROJETO DE LEI
N' 6.091, DE 1990
(Dos Srs. Uldurico Pinto e Nelton Friedrich)
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Indignados, os servidores auditores fiscais
do Tesouro Nacional fazem agora protesto
contra a Mensagem Presidencial n" 209, que
dispõe sobre as regras de reajuste dos vencimentos, soldos, proventos e pensões dos servidores públicos civis e militares.
Eis os motivos:
A metodologia para o cálculo dos reajustes
pode resultar num percentual inferior ao da
inflação no período, o que conseqüentemente
importará em perdas salariais para C? funcionalismo.
O reajuste para o mês de maio é inconstitucional e discriminatório. Inconstitucional
porque a "revisão geral da remuneração' dos
servidores públicos, sem distinção de índices
entre servidores públicos civis e militares, farse-á sempre na mesma data" - art. 37, item
X da Constituição. Discriminatório porque
algumas categorias não foram sequer contempladas, além da adoção de diversos índices
para categorias diferentes.
A Constituição estabelece que os salários
dos servidores públicos não podem superar
. os dos ministros de Estado. A determinação
do valor desse teto, sem regras para futuros
reajustes, conforme a proposta, torna a política do Governo estática e indefinida.
Novamente o Governo rompeu o acordo
feito com os parlamentares, ao alterar artigo
do Regime Jurídico Único do Funcionalismo
(Lei n" 8.112,.de 1990). Modificando o Regime Jurídico Unico, o Governo aIterabenefícios que vigoram há quase 40 anos e pode
causar danos como:
a) deslocar ao bel-prazer da administração
funcionários (redistribuição) que se encontram em disponibilidade, qualquer que seja
sua qualificação, para exercer o cargo que
julgar necessário;
b) prejudicar os funcionários qúe vierem
a se aposentar, concedendo-lhes um rendimento menor.
Sr. Presidente, Sr,5 e Srs. Deputados desta
tribuna; a inais alta do País,· volto a prestar
meu apoio áOs servidores da carreira auditoria do'Tesouro Nacional, qÍIe largaram seus
escritórios; suas assessorias', alguns funcionários do'Banco Central e do Banco do Brasil, parâ prestar concurso na Receita Federal
-destaque-se, um dos mais difíceis e árduos.
São pessoas 'que exercem funções de alto nível, einIJ1uitbs casos de padrão internacional,
e que agora assistem ao rompimento de compromissos e acordos feitos entre o Governo
Federal'e O Congresso Nacional. Tal rompimçnto atinge direitos do funcionalismo e,
principalme.nte, IJ1enospreza a Constituição.
Sinto-me, 'portanto, no dever de alertar a
sociedade brasileira, especialmente os órgãos
de representação dos servidores públicos federais, convocando-os para juntos darmos
continuidade à luta pela obtenção e manutenção de seus direitos.
Oportunamente voltarei ao ass~nto.

o SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, preferia não
estar hoje nesta tribuna para fazer a avaliação
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de um organismo do Legislativo. No qual depositei a esperança de que viesse a satisfazer
a população brasileira e todos nós, deputados
e senadores.
No entanto, faço-a para cumprir o que entendo ser dever de todos os parlamentares:
contestar, apoiar e denunciar aquilo que vier
ao encontro dos anseios e esperanças do povo
tão sacrificado de nosso País.
Tenhó participado intensamente da CPI da
Previdência Social, que hoje encerra seus trabalhos e entregará nas mãos dos Presidentes
da Câmara dos Deputados e do Senado Federalo relatório final das suas atividades, com
o objetivo de somar-se ao esforço da Nação
na apuração das fraudes da Previdência, tão
discutidas em todo o País.
. Tenho cópia do relatório final, que ainda
estava sendo elaborado ontem à noite, quando daqui saí, que, para usar uma expressão
suave, é tímido e ineficiente. A CPI não se
deteve em apurar as fraudes efetivamente cometidas contra a Previdência; deteve-se muito mais na análise das causas que levaram
às fraudes, deixando à margem casos agressivos de corrupção, denunciados pela imprensa nacional, por parlamentares e populares
àquela CPI.
Ainda noviço e estreante neste Parlamento
- vim do interior do Pará - desejo somarme a companheiros que querem ver transformada a imagem do Congresso Nacional, gerada por dezenas de CPI 'fermentadas no seio
deste Parlamento, mas que a nada levaram.
Esta é a décima nona CPI da Previdência
que - repito.-,- nã,o levou a nada.
É indiscutível o esforço dos Srs. Deputados
e Senadores que isoladamente tentaram resgatar o nome das CPI e o desta Casa na CPI
da Previdência. No entanto, parece-me que
fugiram dos objetivos da mesma, deixando
de lado alguns casos gravíssimos, que sequer
foram mencionados. Quero citar àlguns deles, para não faltar ao Congresso, a esta Casa
e ao povo, que, acredito, estava. ansioso por
ver essa CPI aprofundar-se na sua obrigação
de expor com clareza algumas questões fundamentais.
O documento referente à alienação de imóveis, que denunciamos no dia 24 de abril ao
Senador Amazonino Mendes, foi repassado
a uma subcomissão. Depois de cobrar várias
vezes providências a respeito do fato denunciado, o secretário daquela slÍbcomissão pediu-me outra ,cópia, informando-me da possibilidade de terem roubado aquele dossiê, no
qual eu denunciava fraudes na Previdência
ocorridas durante o Governo do Sr. José Sarney, particularmente na gestão do Sr. Jáder
Barbalho. Denunciava fraudes não., denunciava fatos relatados pela imprensa de todo
o Brasil, que envolviam o ex-Ministro da Previdência e seus seguidores e questionavam
a lisura daqueles atos.
Com relação às questões imobiliárias que
envolvem a Previdência, o relatório diz apenas isso:
"Na área imobiliária, cabe registrar
total desorganização, inexistindo até in-
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ventário dos bens pertencentes ao INSS,
a ponto de um julgamento de prestação
de'contas encontrar-se dependente de diligências de trabalhosa conclusão. Indícios de vultosas fraudes em negócios com
imóveis são objeto de duas'"ações populares. Uma no Rio de Janeiro, em que
o INPS teria dado três terrenos de altíssimo valor em permuta com um terreno
de ínfimo valor e difícil acesso, situado
dentro de uma favela; e outra referente
à venda de um imóvel por preço equivalente a 995 mil. quando seu valor no mercado teria dido de 4 milhões e meio de
dólares. Constitui matéria sub judice,
mas que a Procuradoria deveria acompanhar com vigilância."
E aqui repito este último trecho: "mas que
a Procuradoria deveria acompanhar com vigilância".
Nada se falou a respeito das fraudes vergonhosas da Previdência, denunciadas pela imprensa, com relação à venda de imóveis desse
órgão, por parte de ministros que por lá passaram. Cito também outro fato que toda a
imprensa noticiou: a compra superfaturada
de 36 equipamentos eletrônicos para a Previdência, lesando os cofres desta em 3,9 bilhões
de cruzeiros. Toda a imprensa nacional noticiou essa transação, e eu juntei documentação relativa a ela. Nem citação houve. parece até que com a predisposição de deixar para
o passado e para. o esquecimento fraudes praticadas pelos h()JV.ens de colarinho branco,
por aqueles que ,governam.
Buscaram muito mais: a análise das causas
que levaram à fraude. Tenho certeza de que,
nessa análise, falharam. porque não somos
técnicos e não buscamos homens competentes para nos orientar e nos sugerir modificações na estrutura do INSS. as quais pudessem provê-lo de condições para inibir a agressão voraz daqueles que, mais uma vez. querem usufruir do dinheiro público. Mas a população não foi esclarecida a respeito daqueles que mais roubaram o dinheiro público.
Por isso. ao encerrar este pronunciamento,
quero dizer da minha decepção em relação
às conclusôes da CPI. Apesar disso, houve
o esforço isolado de alguns deputados e senadores, dq qual sou testemunha, que se debruçaram sobre essa questão com o objetivo claro de dar à sociedade brasileira justificativa
da existência do Congresso Nacional como
órgão fiscalizador. No entanto. posso garantir, sem medo de errar, que essa CPI da Previdência será mais uma a se acrescentar às dezoito anteriores. Ela não irá contribuir em
nada, porque buscaram apenas informações
já levantadas pela auditoria administrativa do
próprio INSS, presidida pelo Sr. João Santana, que não se somaram àquilo dito pela procuradoria quanto aos advogados e juízes denunciados, episódios já do conhecimento da
população brasileira.
Fica registrada a minha decepção pelo fato
de essa comissão não ter tido a iniciativa de
convocar os homens envolvidos nas fraudes
do INSS, de domínio público, pois noticiadas
pela imprensa nacional.
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de todos os interessados, porquanto o Brasil
inteiro deve estar interessado nessa legislação, para, até aquele prazo, apresentar as
emendas que se fizerem necessárias.
Tenho a impressão de que muitas regiões
do Brasil estão interessadas e ainda poderão
pronunciar-se por intermédio dos parlamentares que aqui se encontram. Dentro do pequeno tempo de que disponho neste momen.to, gostaria de ressaltar uma preocupação,
específica deste Deputado.
Trata-se da questão da educação especial.
A legislação diz:
"Entende·se por educação especial,
para os efeitos da lei, a modalidade de
educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de deficiências" .

Sr. Presidente, acrescento a palavra "superdotados", porque tem havido discriminação em relação a eles. A legislação tem procurado atender, e é correto fazê·lo, os infra-dotados, mas aos superdotados não tem dado
a devida assistência. Por isso, apresento
emendas nesta Casa, para as quais peço o
apoio dos demais Parlamentares.
A primeira delas é aditiva ao caput do art.
85, que passa a vigorar da forma como foi
lido anteriormente, acrescentando-se a palavra "superdotados".
A segunda, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é uma emel).da ao item 11 do art. 86,
que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Terminalidade específicapara aqueles que não possam atingir o nível exigido
para conclusão do ensino fundamental,
em virtude de suas deficiências de aceleração para concluir em menor tempo o
programa escolar para os superdotados."
Apresento,. ainda, Sr. Presidente uma terceira emenda·sobre a mesma questão, a qual
faz referência ao·item IV do art. 86, que passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Educação especial para o trabalho,
visandO a sua efetiva integração na vida
em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelem capacidade deiJi.serção no trabalho competitivo, mediante articulação com o sistema
de formação técnico-profissional e as
áreas de' tràbalho de assistência social,
bem como para aqueles que apresentem
um habilidade superior nas áreas artísticas, intel'eétual ou psicomotora."
Sr. Presiden.te, Srs. Deputados, apresentamos essas emendas para atingir aqueles que
normalmente çlevem conduzir os interesses
da Nação. ,', . ,
Faço aqui pm,a .analogia simples: os times
e os clubes de futebol buscam, em todo o
País, aqueles q1,1e têm qualidades especiais
para a prática dO,esporte. O Brasil, quepersegue o seu aperfeiçoamento tecnológico, tem
que buscar -.e dar-lhes condições especiais
- aqueles que detêm condições especiais,

os dotados de inteligência superior, para que
possam levar este País ao destino que tanto
almejamos.
A SRA. MARIA LAURA (PT - DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados, acontece hoje e
amanhã, aquí em Brasília, o ENLASPE Encontro Latino-Americano de Trabalhadores em Defesa dos Servidores Públicos e das
Estatais. Participam do evento delegações da
Argentina, do Chile, do Equador, do Peru,
do Uruguai, da Venezuela, da Nicarágua, do
México, de Cuba e de diversos estados brasileiros.
A abertura do encontro será logo mais no
Auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados.
Sr. Presidente, manifesto da tribuna desta
Casa o meu apoio a essa iniciativa que visa
dar passos para a unidade continental dos
trabalhadores, discu.tindo a defesa do emprego e do salário e defendendo os serviços públicos e as estatais como patrimônio dos povos brasileiro e latino-americano.
Esse encontro acontece no momento em
que o Governo Collor de Mello aprofunda
seu ataque aos trabalhadores do serviço público, quando encaminha ao Poder Legislativo um projeto de lei inaceitável, inconstitucional e discriminatório, que precisa ser rejeitado pelo Congresso Nacional, pois não
atende às reivindicações dos servidores públicos.
O mesmo FMI, que impõe o desmantelamento dos serviços públicos no Brasil, fez
com que, no Peru, o Governo Fujimori decretasse a privatização de 180 empresas estatais.
Na Argentina, Menem dolarizou a economia
nacional, com a aplicação do Cabalo lI, na
tentativa de privatizar o patrimônio público
e destruir as áreas de saúde, educação e outros serviços essenciais que devem ser mantidos pelo Estado. O imperialismo do Governo Bush, em nome de sua nova ordem,
desenvolve pressão cada vez maior contra as
conquistas da Revolução Cubana - patrimônio dos povos de toda a América Latina.
O Enlaspe se dá no mesmo momento em
que os trabalhadores brasileiros preparam
uma greve geral para os dias 22 e 23 de maio,
contra os planos de arrocho e de miséria do
Governo Collor. A greve geral também contará com a participação decisiva dos servidores públicos, que já decidiram pela paralisação por tempo indeterminado, até verem
atendidas suas reivindicações.
Viva a luta dos trabalhadores latino-americanos! Viva a luta mundial dos trabalhadores!
Muito obrigada.

o SR. LOURIVAL FREITAS (PT - AP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr' e Srs. Deputados, o Correio Braziliense
de hoje divulga dados sobre o salário dos
deputados estaduais de alguns estados.
Os deputados estaduais de Alagoas percebem um salário de 2,5 milhões de cruzeiros;
os do Rio de Janeiro, 2,4 milhões; os do Ama-
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pá, Acre, Paraná, de Minas Gerais e São
Paulo, 2,1 e 2,3 milhões de cruzeiros.
Quero corrigir a 'informação do Correio
Braziliense. Os salários dos deputados estaduais do Amapá estão muito acima do que
foi divulgado por aquele jornal. percebem
eles, como salário líquido, a irrisória quantia
de 2 milhões e 400 mil cruzeiros.
Sr. Presidente, há uma resolução da Assembléia Legislativa do meu Estado que estabelece que a remuneração dos deputados estaduais, na presente Legislatura, será reajustada nos mesmos índices concedidos aos servidores públicos e não excederá dois terços
do que percebem, a qualquer título, os deputados federais, os deputados estaduais consideraram, para o cálculo dos seus salários,
o nosso subsídio, a nossa cota de passagem,
o auxílio moradia, a cota de telefone, correio,
etc., o que dá o líquido de 2 milhões e 400
mil cruzeiros.
Sendo o Amapá um dos estados mais pobres do País, consideramos isso uma vergonha. Nós, deputados federais, percebemos
1 milhão e 600 mil cruzeiros de salário bruto
e um líquido que não chega a 1 milhão e
100 mil cruzeiros.
Os Deputados Estaduais IIdo Fonseca,
Maurício Júnior, Waldez Góes, Janete Capibaribe e Sebastião Rocha entraram com uma
ação cautelar para suspender uma outra verba - eles não questionam a sua remuneração
- aprovada pelos Deputados, chamada ajuda ao gabinete. Isso para nós é uma afronta.
Estão tentando elevar ainda mais os seus salários.
Sr. Presidente, Sr,5 e Srs. Deputados, não
quero que esta denúncia fique apenas nas
palavras. Por isso, vamos apresentar emenda
à Constituição, para a qual já estamos colhendo assinaturas, com o objetivo de vincular
a remuneração dos deputados estaduais e dos
vereadores a 75% dos vencimentos dos deputados federais. Esta seria uma maneira de
coibir os abusos que estão sendo cometidos
em diversas Assembléias Legislativas, principalmente na do Amapá, meu estado.
Portanto solicito o apoio desta Casa para
a emenda à Constituição que regulamenta
esta matéria, uma vez que a Carta Magna
de 1988 não estabeleceu nenhum limite para
esse reajuste, o que tem favorecido esses abusos. A imprensa tem criticado sistematicamente os deputados federais e as Assembléias
Legislativas. A prática desses reajustes tem
servido para desprestigiar os poderes legislativos e representa um desrespeito ao contribuinte, ao assalariado brasileiro.

o SR. GILVAM BORGES (Bloco - AP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr' e Srs. Deputados, denúncias de disparidades e ilegalidade têm tomado dimensões
sérias no País: ISS, escândalos diversos, não
cumprimento da lei e denúncias como as que
nos foram apresentadas agora pelo Deputado
Lourival Freitas, do meu estado.
Na verdade, não sabemos até que ponto
conseguiremos agüentar, firmes, a instituição
política, hoje em declínio acentuadíssimo.
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Nós, poUticos, que representamos o povo,
não temos condição moral de, nas ruas, nos
bares, nos becos, em todos os recantos, levantar a mão, erguer a cabeça e dizer que somos
políticos. É preciso retomar a credibilidade.
Para isso, a seriedade se faz necessária, neste
País tão rico, em que o potencial hídrico,
as estradas, os portos e aeroportos estão à
espera do desenvolvimento. Infelizmente,
não se sabe ao certo se este País, ainda jovem,
terá um futuro garantido. O que é ilegal é
prática comum. Exemplo disso ~o os milhares de abortos feitos todos os dias. Por que
não trazer isso para a lei? Se essa é a prática,
vamos discipliná-Ia.
Outro problema sério são as crianças abandonadas, que aos milhares se espalham por
todo os estados do País. Não entendemos
por que aparelhar as polícias para exercer
mais repressão e ignorância. Se não partirmos
para a educação, não chegaremos a lugar nenhum. Enquanto colocamos dez ou quinze
policiais para cinco crianças, as maternidades
estão abarrotadas, com crianças nascendo aos
milhares.
Não adianta tapar o sol com a peneira.
É preciso seriedade e responsabilidade. Concitamos todos os companheiros, deputados
e senadores, todos os membros do Poder Legislativo do País, a que' somemos esforços
e, realmente, tomemos uma decisão que ,Venha restituir-nos a credibilidade.
Hoje, ser político significa o desprezo total.
Tenho certeza de que nesta Casa existem homens da mais alta responsabilidade e sensibilidade para com o nosso povo, mas alguns
colegas usam de demogogia para dizer, de
forma escamoteada, o que não é verdade.
Como disse o Deputado Lourival Freitas, estamos vendo recentemente os deputados estaduais, nas várias Assembléias Legislativas
pelo País afora, receberem mais de três milhões de cruzeiros. Nós, deputados federais,
não reivindicamos altos salários; com todas
as atividades que desempenhamos em nossos
Estados de origem, para onde temos de viajar
freqüentemente, recebemos apenas um milhão e 150 mil cruzeiros.
Com a responsabilidade de um deputado
federal, atuar no seu estado de origem, sem
as mínimas condições para se deslocar para
os municípios, tem sido muito difícil. Como
deputado jovem, do Amapá, trago no'peito
e na alma a vontade de servir ao meu País.
Estamos trabalhando em projetos sérios sobre a questão das drogas, do aborto e dos
menores abandonados. Precisamos traçar
uma política mais séria e responsável e combater o inimigo de frente, trazendo-o para
o debate no campo das idéias, disciplinando-o
educando-o nas escolas, para que possamos,
realmente, obter resultados positivos. A repressão das polícias militares e civil não resolve. Que ridícula a mentalidade de somente
equipar! É absurdo um país como o nosso
não ter a consciência de que é preciso investir
maciçamente na eduação.
Discordo do Deputado Lourival Freitas
quando diz que meu estado é pobre. O nosso
estado tem um potencial grande, tem muito
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ar, muito água, muita terra, muita riqueza
no seu subsolo. O que falta é responsabilidade por parte do Governo Federal, pois
chegamos recentemente à condição de estado
- saindo da de território - e não temos
uma política direcionada, séria, um planejamento correto, para que possamos desenvolver a nossa região amazônica. É preciso incentivo, com uma política séria e planejamento correto. Assim, com certeza, o povo
amazônida, particularmente o do Amapá, saberá conduzir seu próprio destino.
Srs. Parlamentares, sentimos na alma e na
pele a miséria que assola a região, as dificuldades do tecido social, corroído e canceroso.
Não temos idéia da população carcerária que
hoje existe no País. A deliqüência aumentou
em 200%. Chegou ao ponto de não haver
diferença entre os marginalizados e os bandidos.
Nós, hoje, crucificamos os marginais que
atacam nossas casas e ameaçam nossas famílias. Ao mesmo tempo, nós os tutelamos e
os estimulamos. A sociedade não lhes deu
. a oportunidade de uma boa educação e de
um bom emprego. A responsabilidade pesa
também sobre os nossos ombros. Antes de
acusá-los, é necessário verificar o que está
por trás do comportamento e a própria história desses marginais.
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputado, agradecemos a atenção que nos foi dispensada.
O povo do Amapá espera muito desta Casa
- só uma oportunidade, e saberemos caminhar com as próprias pernas.
Era o que tinha a dizer.

o SR. JAIR BOLSONARO (PDC - RJ.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, como algumas pessoas
acham que o cólera é uma doença sexual,
pois teve origem num País que se chama Peru,
algumas autoridades brasileiras - no caso
o Sr. Presidente da República - pensam que
a recessão, a inflação e tudo o qu~ de mau
acontece no País têm origem no que se paga
aos funcionários públicos civis e militares da
União.
Sr. Presidente; Sr" e Srs. Deputados, se
for aprovado como está, o Projeto de Lei
n" 910, que tramita em regime de urgência
e, ironicamente, em sua ementa, "dispõe sobre as regras de reajuste dos vencimentos
dos servidores públicos civis e militares federais", estará condenando todos os funcionários públicos do País à miserabilidade aguda.
Primeiro. no cálculo das despesas anuais
com pessoal - feito de forma confusa e de
difícil compreensão. posto que. se tivermos
a tão falada inflação zero. continuaremos
na situação àtual- o projeto não nos garante
sequer a reposição dessas futuras perdas. Segundo, pela maneira como distribui essa receita entre as categorias de servidores: mais
para quem ganha mais e menos para quem
ganha menos.
Outro obsurdo é que o topo da carreira.
representado pelo que o Ministro de Estado
percebe atualmente. não sofrerá qualquer
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reajuste. Por exemplo, no caso dos militares.
que já deveriam ter essa equiparação desde
1" de janeiro deste ano. eles só poderão alcançar esse nível exatamente em I" de janeiro
de 1992, fato que nos faz concluir que os
militares e alguns funcionários públicos civis
não terão qualquer reajuste real no corrente
ano. Ou seja. a inflação de 1991 terá o mesmo
destino daqueles 84.32% de março. cairá na
vala do esquecimento.
Do exposto. o projeto serve apenas para
mostrar, mais uma vez. o verdadeiro caráter
da equipe do Governo. responsável pela sua
elaboração: primeiro. o ex-Chefe do Estado
Maior da Forças Armadas. Gen. Jonas de
Morais Corrêa Neto, que, com sua arrogância. incompetência e subserviência, nunca encarou a tropa, aplaudiu. em 1988. a exoneração do digno Brigadeiro Paulo Rober!o Camarinha, que tão bem se conduzia como legítimo representante dos militares; segundo,
a equipe econômica. mais uma vez. usou de
má-fé para com os funcionários, transformando-os em vilões responsáveis pelo déficit público.
Ao Congresso Nacional resta a nobre obrigação de reparar o erro essencial contido no
projeto. oferecendo. dentro da realidade. o
mínimo de condições de justa retribuição aos
servidores civis e militares.
Era o que tinha a dizer.

o SR. JOSÉ DUTRA (PMDB - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. Sr"
e Srs., Deputados. ontem recebi vários telefonemas de industriais do meu Estado. Amazonas, particularmente da Zona Franca de Manaus. Fizeram-me uma afirmação absolutamente chocante de que o Parque Industrial
da Zona Franca de Manaus está agonizando.
sob a ameaça de paralização em grande parte
de suas indústrias. Isso está acontencendo por
uma razão singular: falta de condições de importar insumos e componentes para a fabricação dos seus produtos. E por que não estão
sendo importados esses insumos? Simplesmente porque o Governo Federal. que tem
a obrigação de fixar anualmente as cotas de
importação para a Zona Franca de Manuas.
até esta data, 17 de maio, ainda não fixou
as referidas cotas para o ano de 1991. Por
isso, a maior empresa de Manaus a Philco
Eletrônica. que emprega cerca de 4 mil operários, fechou as portas porque não tem como
manter acesa sua produção industrial.
Em face disso. Sr. Presidente. e considerando que foi meu compromisso de campanha lutar, lutar e sempre lutar em defesa da
Zona Franca de Manaus. retorno à tribunà
desta Casa para daqui transmitir o sentimento
e a angústia dos industriais da Zona Franca.
que se vêem impossibilitados de trabalhar,
impedidos de produzir e contribuir com seu
esforço para o processo de desenvolvimento
da Capital amazonense.
Transmito, pois um apelo ao Governo brasileiro. ao novo Ministro da Economia, DI.
MarcílioMarques Moreira. ao Superintendente do Desenvolvimento Regional, ao SI.
Presidente da República, no sentido de que
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entendam a Zona Franca de Manaus não como inimiga. mas como parte importante da
economia do País. porque lá estão implantadas 500 indústrias, com 150 mil operários,
que vivem permanentemente à mercê da vontade e do desejo do Governo Federal.
Isso não pode acontecer. Sr. Presidente.
numa economia de livre mercado, na qual
as empresas devem ter os mecanismos necessários para a implementação da sua produção.
Faço também um outro apelo, dirigido ao
Superintendente da Sunab, no sentido de que
faça coibir os abusos que vêm sendo praticados contra o comércio da Zona Franca de
Manaus. que vive à mercê da flutuação do
dólar. Os preços das mercadorias importadas
são regulados pela política cambial. Ora. se
sobe o dólar, sobe o preço da mercadoria;
e a Sunab. com chicote na mão, está procurando não só multar. mas acima de tudo,
enxovalhar, humilhar, ferir a dignidade dos
comerciantes da Zona Franca de Manaus.
Por isso. o meu apelo-dramático, é verdade
- ao Superintendente da Sunab, no sentido
de que faça impor o respeito aos empresários.
aos comerciantes da minha Capital. Manaus,
ao comerciantes da Zona Franca.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. José Dutra,
o Sr. Inocêncio Oliveira, l° Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Osvaldo Melo, 2" do artigo 18, do Regimento Interno

*

O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Melo) Concedo a palavra ao Sr. Ubiratan Aguiar.
O SR. UBIRATAN AGUIAR (PMDB CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados. sucessivamente.
os atos de Governo têm fustigado a classe
média brasileira. São alvo ora os assalariados,
trabalhadores da iniciativa privada ou do serviço público. ora os mutuários do Sistema
Financeiro <;la Habitação. E, agora. contra
todos que têm fonte de renda. em sua maioria
assalariados, se insurge o Imposto de Renda
com uma voracidade que de há muito não
se registrava em nosso País.
Ontem, o nobre Deputado do PDT do Rio
de Janeiro, Paulo Portugal. mostrava-nos,
em seu pronunciamento, o absurdo que se
comete na cobrança do Imposto de Renda.
Hoje. o editorial do Correio Braziliense reproduz exatamente aquilo que penso a respeito deste assunto, mais um fardo para o povo
brasileiro.
É este o editorial:
UM LEÃO FAMINTO
O processo impiedoso de asfixia do
contribuiJ;1t,e do Imposto de Renda é
ininterrupto no País e registra implacável
crescimento. Nos últimos tempos inventou-se de tudo para escorchar a sofrida
classe média. Primeiro. foi o "Trimestrai", que obrigava a quem tivesse dois
empregos, ou seja. aquele que enfrentasse trabalho em dobro para meramente
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sobreviver. a cumprir. de três em três
meses, absurdo recolhimento em favor
da Receita Federal, á guisa de incompreensível "complementação" aos valores retidos nas fontes. Logo depois. a
ganância fiscal. sempre insatisfeita, determinava que a sangria passasse a ser
mensal. Instituía-se o "Mensalão", inflexível instrumento para desapropriação
das poocas sobras financeiras dos assalariados.
Mas a coisa não pára nos domínios
da chamada "fonte". Pior acontece na
hora dos ajustes anuais. De saída. parece
haver um firme e permanente propósito
de infernizar a vida dos brasileiros. Embora o Governo emita sucessivas declarações em prol da simplicidade, na verdade nada mais faz do que criar uma
teia de complicações. na qual o pobre
contribuinte se emaranha - e com certeza tal é o objetivo da tecnocracia
Tudo bem confuso, surge. aqui. uma
inovação perniciosa: nada mais de deduções referentes a encargos educacionais.
Ali. outra porretada: fim dos abatimentos parciais relativos a dispêndios com
aluguel (até parece que todo mundo no
Brasil mora em casa própria). Mais
adiante: limitação do número de dependentes - cinco - para efeito de desconto, enquanto a Nação refuga diante de
qualquer idéia sobre polítiCa de planejamento familiar. Em seguida. o horror
dos horrores: nem mesmo as contribuições à Previdência Social. eterna vítima
de assaltos de todo tipo. são consideradas. Em suma. quem paga estabelecimento de ensino caríssimo e material
escolar em alta constante. quem aluga
moradia a preços estratosféricos. quem.
juízo da burocracia alienada, sustenta filhos, durante um ano inteirinho, com
Cr$ 23 mil. desde que esse é o limite
fixado pela Receitá. pois bem, o coitado
só tem mesmo o privilégio de deduzir
despesas médico-hospitalares e com exames de laboratórios.
Esmagado. o cidadão encontra. enfim. o saldo de seu acerto declaratório
com o Imposto de Renda, após subtrair
os montantes que lhe foram tomados na
"fonte". Se favonível ao Tesouro, não
terá de pagar. simplesmente. Antes, deverá aplicar um índice arbitrário de 3.70.
representando correção de 270 por cento. que não incide, como seria justo.nos
recolhimentos feitos ao longo do ano.
Por exemplo. se deve Cr$ 100 mil. pagará Cr$ 370 mil, misericordiamente beneficiado o inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas pela admissão de seis parcelas.
vencíveis sempre no dia 25 (quem recebe
o seu salário assim antecipado?). Há. no
entanto, a contrapartida: se o freguês
faz juz à "restituição", também está contemplado pelo tal fator 3.7. Ocorre apenas que o universo dos que vão pagar
é enorme. e o dos que receberão algo
de volta, insignificante.
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Eis, em síntese. parte do que se trama
e se processa contra os desvalidos habitantes deste imenso Brasil. Além da bitributação flagrante. quando se sabe que
os rendimentos brutos englobam as importâncias absorvidas na "fonte". De
qualquer forma, o caminho é um só: proceder. sem reclamar. segundo as exigências leoninas do Fisco. Afinal. o bicho
é insaciável. E feroz.

Sr. Presidente, ainda hoje, nesta Casa, no
momento devido e pedindo o apoio dos companheiros, encaminhamos requerimento de
convocação do Sr. Superintendente da Receita Federal, para que venha a esta Casa explicar mais esse assalto que se comete contra
a classe média, enfim, contra todo o povo
brasileiro.
Era o que tinha a dizer.
O SR. l\URINO CLINGER (PDT - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, volta a discussão
a tese da prorrogação dos mandatos dos vereadores e prefeitos eleitos em 1988. Alegam
os defensores dessa idéia a necessidade de
se realizarem eleições gerais em 1994, esquecendo-se eles de que já houve um mandatotampão, no período 1970 uma prorrogação
de mandatos no período 1976; e um mandato
de seis anos no período de 1982; ora para
fazer com que as eleições coincidissem, ora
para evitar que isso acontecesse, desmoralizando, assim totalmente. a tese insustentável da coincidência de mandatos.
O povo brasileiro precisa votar! A eleição
é o exercício mais legítimo da democracia,
e só através do voto alcançaremos instituções
políticas fortes e duradouras.
Fala-se que a realização de eleição no próximo ano representará um .gasto muito grande para os cofres públicos, mas não vejo dessa
forma. Não podemos ver a eleição apenas
como gasto, mas. sim, como um investimento
que tem o seu retorno político garantido,
através do surgimento de novas lideranças
e da renovação da administração pública.
A supressão de eleição provoca seríssimos
danos à democracia, e pudemos muito bem
comprovar isso quando ela nos foi negada
pelos governos militares.
A Constituição Federal, em seu art. 29.
inciso I, estabelece categoricamente que os
prefeitos e vereadores serão eleitos pelo sufrágio direto e universal do povo brasileiro
eseus mandatos terão a duração de quatro
anos.
Precisamos acostumar-nos a respeitar a
nossa Carta Magna, sem casuísmos e sem
querer amoldá-Ia aos nossos interesses pessoais ou políticos.
Entre as prerrogativas que a Constituição
garante ao Congresso Nacional, não está a
de prorrogar mandatos. e não nos podemos
arrogar esse direito que pertence ao povo
brasileiro, do qual deve emanar todo o poder,
segundo o texto constitucional.
Exerço, hoje, o meu terceiro mandato eletivo, sempre eleito pelo voto direto e creio
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só dessa forma ternos legitimidade para representar o nosso povo.
Os vereadores e prefeitos receberam urna
procuração dos eleitores dos seus municípios
para representá-los por um tempo determinado, e não podemos, de forma alguma, a
revelia desse povo, prorrogar a validade dessa procuração, pois nos falta legitimidade para fazê-lo, e não teríamos amparo legal, nem
apoio popular que respaldasse a nossa decisão.
A tese sustentada pelos interessados nessa
prorrogação não resiste a qualquer análise,
por mais superficial que seja, pois se fundamenta em argumentos inconsistentes e até
mesmo imorais.
Se há vereadores e prefeitos que estão
exercendo os seus mandatos com eficácia e
honradez, também há aqueles que perderam
totalmente a credibilidade popular a precisam ser urgentemente julgados pelas urnas.
E essa oportunidade o povo terá nas eleições
municipais de 1992.
Não podemos ter medo de eleição! Precisamos submeter-nos a cada quatro anos ao julgamento popular, pois só o povo tem legitimidade para renovar ou não os mandatos dos
seus representantes.
.
Por tudo isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, somos contra a prorrogação dos mandatos de vereadores e prefeitos. Aqui faremos valer o nosso voto, caso esta matéria
venha a este Plenário, o que esperamos não
aconteça, não permitiremos, mais urna vez,
que se casse o direito do povo brasileiro.

o SR. MUNHOZ DA ROCHA (PSDB PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, em minha viagem pelo interior do Estado do Paraná, freqüentemente me perguntam corno me sinto
aqui no Congresso, já que passei a minha
vida profissional na Rede Ferroviária Fede~
ral, e qual a impressão que estou tendo na
função de parlamentar. Sempre destaquei,
com muita ênfase, que me sinto perfeitamente à vontade nesta Casa, onde encontrei um
clima de muita disposição e trabalho.
Os acontecimentos históricos da última
quarta-feira, quando o sentimento suprapartidário dos Srs. Parlamentares - estes ouviram a voz da consciência e da justiça e ó
clamor dos ferroviários - permitiu a rejeição
de um veto que teve origem num equívoco,
num verdadeiro acidente de percurso, devolveram a tranqüilidade à família ferroviária.
Para mim, que estou dando os primeiros
passos na política - embora ainda perceba
as pegadas aqui deixádas há mais de meio
século por meu pai e há algumas décadas
pelo meu irmão - esse acontecimento tem
um efeito de incentivo, de valor indescritível.
Muitas vezes me referi à relevância do trabalho que a Rede Ferroviária Federal vem
desempenhando e à importãncia dos ferroviários na empresa. Destacava o amor e o respeito que sempre demonstraram pela Rede Ferroviária Federal e pelo Brasil. Graças a Deus,
nesta última quarta-feira, tivemos aqui urna
demonstração ao vivo daquilo que eu tanto
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afirmava. Mais de 300 ferroviários, presentes
em nossas galerias, portaram-se com disciplina, manifestando-se simplesmente através
de aplausos, às vezes do silêncio, quando alguma argumentação não os satisfazia, o que
era muito raro, já que aquele resultado foi
alcançado em decorrência de urna disposição
que considero unânime, encaminhada por todas as lideranças, naquela quarta-feira histórica. A sessão culminou com aquela demonstração de civismo, com o aplauso àquele resultado que marcou a história da vida ferroviária neste Congresso e com o canto do Hino
Nacional, que nos contagiou a todos, o que
levou o próprio Presidente do Congresso a
suspender a sessão por cinco minutos, para
que fosse concluído aquele Hino, acompanhado por todos os parlamentares.
Finalizando, quero transmitir o que me foi
pedido por todos os ferroviários do Brasil,
ao longo da linha, onde a notícia chegou com
a velocidade de um raio, ou seja, o agradecimento e o reconhecimento a esta Casa e a
confiança que tiveram no Congresso Nacional.
Muito obrigado. (Palamas.)
O SR. PRISCO VIANA (PMDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
nobres Srs. Deputados, na noite de ontem,
tivemos mais urna demonstração do quanto
tem decaído entre nós o sistema partidário.
Mais um programa partidário no rádio e na
televisão, em que se apresenta um partido
inteiramente sem conteúdo doutrinário e sem
qualquer mensagem programática, ocupa todo o tempo a ele destinado para fazer a apologia do Governo da República e de alguns
governos estaduais; portanto, inteiramente
fora da destinação legal desse horário.
Esse não é um mal apenas daquele partido,
mas dó sistema partidário brasileiro. Estamos, a cada dia, vendo decompor-se o quadro
partidário brasileiro e, com isso, colocar-se
em risco a estabilidde do sistema democrático
em nosso País. Os partidos continuam a ser,
lamentavelmente, figuras secundárias no processo político, por mais incrível que isso possa
parec<;:r.
Ainda ontem, em sua coluna no Jornal do
Brasil, Carlos Castelo Branco fez urna observação muito pertinente em relação ao assunto
que venho tratar nesta tribuna.
Diz ele:
"Um ato político essencial, qual seja,
a mudança da equipe que comanda a
economia do País, envolvendo dois ministros de Estado e numerosos membros
do segundo e terceiro escalões, consuma-se sem que os partidos políticos tenham tido alguma coisa a ver com isso."
"Se eles estavam à margem, aí continuaram e nem sequer ocorreu a quem
governa a idéia de ouvi-los e consultá-los
em qualquer etapa do processo."
Esse artigo retrata muito bem o ambiente
de desimportância e de desapreço da sociedade em relação aos partidos políticos. O
Brasil vive muitas crises, mas nunhuma delas
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é mais grave do que a crise dos partidos políticos, isso porque ela repercute na estabilidade
e no fortalecimento da vida democrática, recentemente conquistada entre nós. Corno a
democracia é inseparável do partido político,
onde este é fraco aquela também o é, e a
sua continuidade estará sempre em risco.
Corno observa Hans Kelsen:
" ... é ilusão ou hipocrisia sustentar
que a democracia é possível sem partidos
políticos. A democracia é necessariamente e inevitavelmente um Estado de
partidos."
Ao longo de toda a vida nacional, parece
que nos tem faltado a compreensão da importância, para a sustentação da democracia, da
existência de partidos - bem organizados,
claramente definidos quanto às suas idéias
e programas, fortes e dinâmicos na sua ação
- que possam funcionar corno instrumento
para a organização política do povo e que
sirvam de conduto legítimo das aspirações
da sociedade junto às fontes de poder e de
decisão do País.
Sr. Presidente, na sessão de ontem da Câmara dos Deputados, apresentei projeto, que
pretendo transformar em urna nova lei para
os partidos políticos, no qual abordo todos
esses aspectos responsáveis pela fragilidade
do quadro partidário e aponto algumas soluções para muitos dos grandes males de que
padecem hoje os nossos partidos.
Para melhor compreensão da proposta,
passo a ler sua justificativa para que const~
dos Anais desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Melo) Está deferido o seu pedido.
A conseqüência da indiferença com que
a sociedade trata os partidos políticos e a
pouca importância que lhe confere é a quase
crônica instabilidade política em que vivemos
e que corresponde à própria instabIlidade da
democracia brasileira, exposta freqüentemente a acidentes de percursos e surtos autoriários
A história dos nosso partidos, já contada
por inúmeros cientistas políticos e tão bem
relatada por Vamireh Chacon na sua "História dos Partidos Brasileiros" ("Coleção Ternas Brasileiros Editorial Universidade de
Brasília, 1981"), livro de consulta obrigatório
por quem deseje saber o que tem sido nossa
vida partidária, é marcada principalmente pela descontinuidade e pela predominância do
personalismo entre as lideranças partidárias.
A existência de "chefes", de caudilhos, de
donos e não de líderes, tem sido urna realidade maléfica na existência de nossos partidos.
Muitos dos nossos partidos surgiram em
função de interesses momentâneos e, cumprindo seu objetivo, logo desapareceram. Foi
assim, principalmente, no começo da República, e voltou a ser assim nos dias atuais.
A característica comum a todos eles tem
sido, também, seu pouco tempo de vida, isso
talvez explique que até hoje não se tivesse
fixado no povo urna idéia política resultante
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do ideário de um partido, e que essa idéia
se tivesse constituído no elemento de agregação de apoios e de adesões. Exceção, apenas,
para os partidos ideológicos, como os marxistas e, por período relativamente curto, os
integralistas que tiveram seu apogeu nos tempos do Estado Novo.
Reforçando tendência verificada ao longo
de muitos anos, generalizou-se entre nós o
sentimento de que a vida política brasileira
se faz hoje em torno de pessoas, não de idéias
e projetos de grupos representativos do pensamento político nacional. Em conseqüência,
valorizam-se líderes e candidatos mais por
suas qualidades formais do que eventuais programas de renovação política do país, de que
sejam eficientes porta-vozes.
Essa é uma das lições que se pode recolher
das últimas eleições, inclusive a presidencial.
Os partidos políticos transformaram-se em
meios para alcançarem certas pessoas objetivos puramente pessoais. Ao invés de serem
instrumento da consolidadção e aperfeiçoamento do processo democrático, tornaram-se
os partidos simples mecanismos burocráticos
para a obtenção do poder pessoal. Partidos
há que nasceram até na residência de políticos
que, à falta de trânsito nas agremiações existentes, usaram seu poder econômico para
criar uma sigla inteiramente amoldável a seus
projetos pessoais. A lei eleitoral obriga o registro dos candidatos perante a Justiça Eleitoral feito por partido político.
Para agravar esse quadro, que nada tem
a ver com os ideais de plena democracia, vaIem-se os políticos individuais deste momento
de artifícios que confundem o eleitor. Tais
são as pesquisas e1eitorias, os programs populares de rádio e tevê, as matérias jornalísticas
direcionadas, as contribuições financeiras, a
propaganda eleitoral, as imagens computadorizadas da televisão, a transmissão de mensagens políticas por meio de atores e atrizes
e não de políticos, para iludir os eleitores
nas campanhas eleitorais. Junte-se a isso a
realidade social do País, e teremos um quadro
desalentador a coincidir com os quase cento
e dois anos da República brasileira.
A EXTINÇÃO DOS PARTIDOS
A impressão que se tem é de que o Brasil
regrediu politicamente desde que foram extintos pelo regime militar, os partidos de personalidade definida.
Em outubro de 1965, talvez no mais grave
erro político cometido pela Revolução de
1964, o Presidente Castelo Branco dissolveu,
através do Ato Institucional n" 2, os partidos
políticos então existentes, fundados a partir
de 1945, quanto da queda da ditadura de Vargas e da -redemocratiz~ão (mais uma) do
País.
À época, aqueles partidos estavam completando exatamente vinte anos. Eles foram os
que mais tempo viveram até então. Por essa
razão começavam a fixar-se pelas suas idéias
e como expressão de correntes bem nítidas
da sociedade.
O PSD, o maior deles, e a grande escola
de política que teve em Minas Gerais a fonte

de sua inspiração, representava os setores
conservadores e o meio rural; a UDN era
expressão- da classe média das zonas urbanas
e o PTB firmara-se como o partido da classe
operária e de algumas correntes de esquerda
que nele se abrigavam (o Partido Comunista
havia sido proscrito por decisão do Congresso
Nacional em 1946). Outros partidos de porte
médio e pequeno completavam o quadro partidário existente.
Segundo registro no Tribunal Superior
Eleitoral, foram extintos pelo ato revolucionário os seguintes partidos:
1. Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)
2. Partido Trabalhista Nacional (PTN)
3. Partido Social Progressista (PSP)
4. Partido Libertador (PL)
5. Partido Socialista Brasileiro (PSB)
6. Partido Democrata Cristão (PDC)
7. Partido Social Democrático (PSD)
8. Partido Aliança Democrática Brasileira (ADB)
9. Partido Popular Democrático (PPD)
10. União Democrática Nacional (UDN)
I I. Partido de Representação Popular
(PRP)

12. Movimento Trabalhista Rcnovador
(MTR)
13. Partido da Boa Vontade (PBV)
14. Partido Trabalhista RepubHcano
(PTR).
Ainda não se inventariaram devidamente
os prejuízos acarretados ao povo brasileiro
pela artificial imposição à sociedade de um
bipartidarismo em que o individualismo político era canalizado para o partido da situação
e o inconformismo era consentido e aceito,
como tal, pelos adversários do regime militar.
Em 1979, esses dois partidos - a ARENA
e o MDB -foram extintes pela Lei n" 6.767
para que se construísse, ainda no regi)Ile autoritário, mas no início da abertura democrática que se concluiria em 1985, o caminho
para a volta à prática do pluripartidarismo.
O MULTIPARTIDARISMO
ANÁRQUICO
Rompidas, em parte por inércia. as amarras do autoritarismo e embalada a sociedade
por projetos irrealísticos de mudança política, chegou-se a uma solução inconstitucional muitas vezes inferior à que existia antes
de 1964.
Os partidos políticos. exceto os comunistas
em seus diversos matizes, cuja unidade se
obtém por força do dogmatismo, não resistiram ao impacto da Constituinte e acabaram
chegando às duas últimas eleições ideologicamente e programaticamente inconsistentes
e divididos em função de interesses pessoais,
g~upais e regionais. Em muitos casos, têm-se
apresentado à sociedade como obras de pura
ficção. quando não de concepção e configuração ridículas.
O ideal democrático do pluripartidarismo
está sendo profundamente prejudicado pela
predominante permissividade na criação dos
partidos políticos. No ambiente de verdadeira embriaguês de liberdade e participação
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com que se festejou o fim do autoritarismo,
fez-se a legislação partidária que aí está e
que escancarou os partidos para a dominação
de oportunistas de todas as cores.
Temos hoje partidos indefesos. em face da
ação deletéria dos mais esdrúxulos projetos
políticos. Em nome da liberdade total, passou-se a permitir que seja mais fácil criar e
registrar um partido do que um clube recreativo. Levou-se ao exagero essa liberdade.
Como temíamos. e muitas vezes o dissemos
na Constituinte, chegamos ao multipartidarismo anárquico e caótico.
Em nome de projetos políticos libertários.
mas não libertadores, de programas partidários ecléticos, de mentirosa invocação a inexistentes bases eleitorais. criou-se um quadro
partidário onde tudo existe, desde o aluguel
de legendas até a mais acabada abstração
ideológica, passando por projetos inteiramente impraticáveis e absurdos como o liberalismo socializante ou o socialismo com choque de capitalismo.
A pulverização partidária a que chegamos
desfigura o processo político e eleitoral. Foram trinta e três os partidos que participaram
da última eleição geral, muitos delcs nada
representando a não ser projetos políticos
pessoais e interesses menores de outra natureza. No TSE há mais dez partidos em processo de registro. Poderão, assim, ser quarenta e três na próxima eleição.
Desses trinta e três, apenas dezoito elegeram representantes ao Congresso Nacional.
muitos em função de coligações com partidos
maiores. Dos que participaram do pleito,
apenas onze obtiveram mais de 1% dos votos
apurados. Mais de metade não chegou ai %,
como se pode constatar no gráfico anexo.
Toda essa mixórdia partidária é servida a
uma população em que 70% dos eleitores
têm menos do que o ensino de primeiro grau
completo, mas que possuem em suas casas,
barracos e taperas, aparelhos de televisão e
rádio de pilha.
Não é, pois. de surpreender, que candidatos milionários, nascidos e criados em berço de ouro, possam ser tidos como os mais
desejados governantes por pessoas que vivem
na pobreza. na miséria, na promiscuidade,
na insegurança e na ignorância, descamisados
e descalços. Ou que. embora jovens, nascidos
e criados na política, se apresentem como
capazes de representar o sentido de desencanto de largos contingentes do povo com
a atividade política e com o seu desvio.
Não é, igualmente, de surpreender que homens feitos por si mesmos, dentro do tradicional contexto brasileiro do jeitinho, da informalidade comercial, da penumbra financeira. do sorriso largo e de artifícios de toda
ordem, possam ser capazes de provocar solidariedades instantâneas e repentinos projetos políticos seus. Não é de surpreender,
igualmente, que políticos que sempre estiveram no poder, continuem retirando de suas
cartolas novas fórmulas para nele permanecerem. e que outros, que nunca nele estiveram, se tornem, ao alcançá-lo, capazes das
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DEMOCRACIA SEM PARTIDOS
Os partidos políticos fracos são a causa de
todos esses males. Nas eleições. eles são figuras secundárias. numa inversão total do papel
que lhes está destinado no processo democrático.
Nenhum eleito sente-se obrigado a exercer
o mandato de acordo com o partido. Sua debilidade. a pobreza de seus quadros. a indefinição quanto às grandes questões nacionais.
a vocação para o clientelismo e a crônica falta
de coesão entre seus integrantes inviabiliza
o sonho de mudanças institucionais na estruturã do Poder. Na verdade tentamos uma
perigosa experiência: democracia e política
sem partidos.
Quando eles são atingidos pela crise do
Estado. tornam-se vulneráveis a todas essas
variáveis antidemocráticas. subordinam-se
aos interesses de poderosos grupos econômicos. nacionais e transnacionais. e deixamse contaminar pela atmosfera da permissividade social, onde tudo é válido desde que
propicie imediatas vantagens. É a "lei de
Gerson" na política.
No contato com o povo. os partidos políticos atuais descartam seu papel histórico de
fonte de novos valores. para se tornarem simples mata-borrão das anomalias e doenças
sociais. É como se. médicos. abdicassem desta condição e passassem a ser propagadores
e adeptos da automedicação.
Acabam. pois. os partidos atuais. por pouco representar. com uma ou duas exceções.
São contrafações da realidade brasileira. sem
nenhuma atuação política verdadeira. sem
dignidade. sem futuro. Não intluem nem nas
eleições nem na composição dos governos
eleitos. Não interferem nem influem no comportamento dos que se elegem sob suas legendas para as casas do Legislativo ou para as
pastas do Executivo.
O Brasil está em crise e não se conhece
uma só proposta partidliria indicando a saída
para a crise.
Não é possível que persista tal situação.
O Brasil. não nos esqueçamos. é sempre
maior do que os problemas que enfrenta.
Urge. pois. criar-se uma nova legislação
para os partidos políticos brasileiros. que os
torne imunes a essas anomalias e a todos os
fatores que possam viciá-los ou torná-los suscetíveis ao suborno e à corrupção.
Alguns dirão que os partidos refletem a
sociedade e que. portanto. só serão melhores
com a prévia melhoria das condições de vida
do povo brasileiro.
Numa sociedade organizada. a lei deve vir
antes e acima de tudo. Por isso mesmo. os
partidos políticos devem ser postos imediatamente sob a égide de uma lei nova. moralizadora e acauteladora dos males aqui constatados. não podendo permanecer indefinidamente sob a proteçáo de genéricos princípios
constitucionais ou de casuísticas soluções dos
tribunais.

vcorre e que esld sentiu penllltlua a livre
criação e organização dos partidos políticos
sem as cautelas e qualidades necessárias à
sua confiabilidade e representatividade.
Dentro desse contexto. é necessário. também. que se defina claramente o processo
eleitoral mencionado no art. i6 da Constituição. a fim de que se saiba perfeitamente
que leis só podem ser feitas até um ano antes
das eleições e que outras leis podem ser feitas
a qualquer momento. Isso permitirá o alcance
de uma legislação partidária mais coerente
do que a atual. Foi o que propusemos recentemente através de projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados. Como também propusemos. sem êxito. na Constituinte.
o sistema eleitoral distrital misto. que ainda
virá para melhorar a qualidade das eleições
e fortalecer os partidos.
A Constituiçáo. em seu art. 16. estabelece
que. "A lei que alterar o processo eleitoral
só entrará em vigor um ano após sua promulgação".
Para isso. é preciso fixar o que deve ser
realmente permanente e atalhar as distorções
conjunturais. Tal procedimento do Congresso Nacional contribuirá decisivamente para
realçar. mais. a responsabilidade dos partidos
no governo da sociedade e. menos. suas formas de atuação. Assim sendo. o conseqüente
fortalecimento dessas órganizações há de levar à valorização decidida da representação.
O projeto que agora apresentamos. trata
de um tema permanente e pode entrar em
vigor, caso seja transformado em lei. imediatamente. haja ou não eleições à vista. Nele.
valorizamos a representação política. que é
mais importante para a democracia. em nosso
País. do que a participação informal e direcionada. presente em muitos dos partidos atuais.
conforme diagnosticamos nesta justificativa.
É este o sentido que se deve dar à liberdade. garantida pela Constituição. de criação. fusão. incorporação e extinção de partidos políticos. Estes devem se tornar instrumento<; efetivos para a conquista do poder.
mio meros trampolins.
Para a coerente. efetiva e correta inserção
dos partidos políticos no contexto constitucional. é necessário. não confundir a responsabilidade dos partidos dentro da sociedade
com as funções de que venham a revestir-se
concretamente e que correspondem a seus
dileitos de ação. Enquanto a responsabilidade deles diz respeito à substância do processo democrático. suas funções correspondcm diretamente à ação prática que lhes compete. ou seja. à organização de sua propaganda para promoção de sua doutrina e de
seu programa. à seleção de seus candidatos
ou ao financiamento de suas campanhas.
ASPECTOS PRINCIPAiS DO PROJETO
1. Sem ferir princípios consagrados na
Constituiçáo. o projeto estabelece algumas
regras indispensáveis ao mínimo de disciplina
legal para mat~ria de tanta relevância.
Comparativamente com os textos atualmente existentes. o que agora é proposto reduz significativamente a interferência da Jus-
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uça t:.leItOral nas questões da economia interna e do funcionamento dos partidos sem. contudo. deixar de conferir-lhe atribuições indispensáveis ao ordenamento do processo legal
da organização partidária do País. Nesse caso
está. por exemplo. a obrigatoriedade do registro dos diretórios.
A grande força é do estatuto - a lei interna. A ele o projeto atribui inúmeras competências. como as de dispor sobre as convenções. a fixação do número de delegados à
convenção nacional. sobre normas para a filiação. os deveres de disciplina e fidelidade.
inclusive as sansões para aqueles que não as
cumprirem. bem assim quanto à violação de
outros deveres partidários por órgão dos partidos e filiados.
2. O Fundo PartIdário. presente sob normas novas e minuciosas no projeto que ora
apresentamos. há de ser uma das garantias
mais sólidas para o aperfeiçoamento da vida
partidária entre nós. Isso quer dizer que os
partidos políticos brasileiros devem. a partir
de uma lei nova. valer mais pelo que contribuem para a democracia permanente e menos
pelo que provocam em termos de mobilização
conjuntural.
O perigo desta é sua forte dependência do
carisma. no que tem de antidemocrático. e
do populismo. no que tem de ilusório.
A administração rotineira do Fundo Partidário contribuirá decisivamente para libertar
os partidos dos malefícios da mobilização política de base apenas conjuntural.
A experiência italiana. consubstanciada na
Lei n" 195. de 2 de maio de 1974. como a
experiência alemã. nos deram boa indicação
do como tratar a importante questão de financiamento dos partidos políticos como obrigação do Estado. prevista. aliás. no art. 17.
3 da Constituição.
Essa é uma das maneiras de tornar os partidos menos provisórios.
No regime verdadeiramente democrático
eles devem ser sempre mais permanentes. para que assumam sua condição de pilares do
processo democrático e da liberdade política.
Urge cuidar deles. para que não se ponha
a perder mais uma cxperiência democrática
como a que estamos vivendo desde 1985.
Desse modo. propõe-se que o Fundo PartidlÍrio tenha como fontes de receita:
I) o resultado das multas e penalidades
aplicadas por quem deixar de votar injustificadamente ou se atrase no seu alistamento
eleitoral;
II) doações feitas por pessoa física ou jurídica nacional até o limite máximo de mil vezes
o salário mínimo. o que corresponderia hoje
a cerca de Cr$lO milhões, facultado' ao doador deduzir o valor doado do Imposto de
Rendas;
IlI) dotação orçamentária consignada
anualmente no Orçamento da União. no
montante equiv<ilente à multiplicação do total de votos obtidos pelos partidos na última
eleição para a Câmara dos Deputados que
tenham conseguido eleger representantes
nesta pelo valor equivalente, em cruzeiros.
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a um e meio milésimo da cotação do ouro
no mercado interno.
Considerando-se a crônica instabilidade da
moeda em nosso País valemo-nos da cotação
do ouro como base de cálculo para chegarmos
ao total da dotação orçamentária.
Aplicada essa regra aos resultados da eleição de 1990 para a Câmara dos Deputados
teríamos:
30.428.618(*) votos X Cr$ 2,34 (**) = Cr$
73.028.683,00, que seriam consignados no
primeiro ano após a eleição. Nos anos seguintes esses valores seriam alterados em função
da flutuação do ouro.
O fundo terá, ainda, e anualmente, o total
da receita obtida com a cobrança das multas
previstas no Código Eleitoral (Lei n" 4.737,
de 15 de julho de 1965), cujo comportamento
nos últimos cinco anos foi o seguinte:
Receita proveniente das multas eleitorais
revertida ao fundo partidário:
Tomando por base esses números, e se
aceita a proposta contida no projeto, teríamos a receita total do fundo partidário nos
próximos três anos variando de um pouco
mais ou um pouco menos de Cr$
100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros),
a depender muito da receita com as multas,
que costuma ser significativa nos anos eleitorais. Esses recursos seriam distribuídos aos
partidos na proporção do número de deputados eleitos sob sua legenda.
Os recursos assim obtidos serão aplicados
pelos partidos na manutenção de institutos
de doutrinação para o trabalho partidário e
para a administração pública, na propaganda
doutrinária e política, no alistamento e na
promoção eleitoral. Com isso se assegurarão
aos partidos os meios para que tenham atuação permanente e não apenas sazonal, na
época das eleições, como ocorre atualmente.
Ficam excluídos da participação na distribuição do fundo partidário os partidos sem
representação no Congresso Nacional.
3. Para atender norma constitucional que
obriga os partidos à prestação de contas à
Justiça Eleitoral (Constituição, art. 17, 111),
o projeto estabelece regras bem explícitas,
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Na primeira semana de cada sessão legislativa. a bancada reunir-se-á para deliberar sobre moção de confiança ao líder.
5. A propagandà partidária no rádio e
na televisão. fora dos períodos eleitorais. encontra no projeto outra formulação.

inclusive com a previsão de sanções nos casos
de seu descumprimento.
No âmbito partidário a prestação dessas
contas, inclusive em relação ao fundo partidário, concentrar-se-á no diretório nacional, a
quem competirá encaminhá-Ias ao Tribunal
Superior Eleitoral e este, ao Tribunal de Contas da União.
4. Inovação trazida pela Constituição de
1988, o funcionainento parlamentar dos partidos é objeto de regulamentação no projeto.
Procurou-se dar ao partido a participação que
hoje ele não tem na tomada de posições políticas adotadas pelas suas bancadas nas Casas
Legislativas.
O que a Constituinte pretendeu, ao determinar na Constituição que a lei regulasse o
funcionamento parlamentar dos partidos, foi
conferir-lhes influência nas decisões de suas
bancadas, para que elas deixem de atuar com
a autonomia levada ao extremo, em prejuízo
dos objetivos partidários.
Como bem observou Wilson Figueiredo
em recente artigo no Jornal do Brasil, o "entendimento do Governo com senadores e deputados sempre se fez por cima dos partidos
e por baixo do povo". E com o enfraquecimento dos partidos, acrescentamos.

Mantêm-se. em relação à legislação atual.
um programa anual em rede estadual e dois
em rede nacional. O tempo de duração desses
programas é. entretanto reduzido para trinta
minutos e sua utilização passa a ter a variação
entre o máximo de trinta e o mínimo de dez
minutos. fixados na proporção da representação de cada partido na Câmara dos Deputados. Perderá direito ao programa seguinte
o partido que permitir a participação em seu
horário de pessoas filiadas a outro partido.
Os programas não terão censura prévia
mas o partido que desvirtuar sua finalidade
será punido.
CONCLUSÃO
O presente projeto é uma contribuição que
pretendemos oferecer ao debate que se impõe sobre a crise dos partidos políticos brasileiros. antes que se tenha de discutir a crise
da democracia causada pela derrocada do sistema partidário.

No particular, o projeto estabelece que as
bancadas parlamentares subordinarão sua
ação aos princípios doutrinários e programáticos partidários, "e as diretrizes estabelecidas pelo diretório respectivo". Essas diretrizes serão estabelecidas a cada início de sessão
legislativa, podendo ser alteradas a qualquer
instante, desde que existia interesse do partido.
O fechamento de questão sobre proposição
ou proposições determinadas será competência do diretório, "mediante a manifestação
favorável da maioria de seus membros, sujeitando-se às sansões previstas no estatuto o
parlamentar que descumprir a decisão". Desta caberá sempre recurso à convenção.
O líder pàrtidário é obrigado a realizar reuniões periódicas da bancada com a direção
do partido para- avaliação da atuação parlamentar e a implementação de diretrizes do
partido.

O fortalecimento dos partidos impõe-se
neste momento. até como pré-condição para
reformas institucionais em discussão no País
previstas para acontecerem em 1993. dependendo do resultado do plebiscito a realizar-se
no mesmo ano (Constituição. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. art. 2").
Salas de Sessões. 16 de maio de 1991. Prisco Viana.
(*) Total da soma dos votos obtidos na
eleição de 1990 pelos partidos com representação na Câmara.
(**) Valor atual equivalente a 11/2 milésimos da cotação do ouro no dia 15-5-91.

(1) Hans Kelsen "Diedemokratie", 2'
edição, 1929. Citação reproduzida do livro
"História dos Partidos Políticos", de Vamireh Chacon.
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o SR. PRESIDENTE (Osvaldo Melo) Como esta é a minha vez de usar a palavra,
no Pequeno Expediente. peço ao ilustre Deputado Prisco Viana que assuma a Presidência da Casa eventualmente.
o Sr. Osvaldo Melo, § 2", do art. 18,
do Regimento Interno, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Prisco Viana, § 2", do art. 18, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Prisco Viana) Imaginei que somente me sentaria nesta cadeira após um processo de eleição. Muito
me honra. porém, presidir por alguns instantes esta sessão.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Osvaldo Melo.
O SR. OSVALDO MELO (PDS - PA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados, Belém, capital
do Estado do Pará, viveu uma noite de terror
e pânico por ocasião de manifestação pública
por parte dos estudantes secundaristas, na
quinta-feira, devido à questão da meia passagem nos transportes coletivos.
Mais de cinco mil universitários e secundaristas foram às ruas exigir o cumprimento de
um dispositivo da Lei Orgânica dos Municípios, no que diz respeito à concessão dos 50%
de desconto sobre o preço normal.
O aparelho policial do Governo estadual,
chamado a intervir, assim o fez de maneira
violenta e arbitrária. causando ferimentos em
cerca de quarenta pessoas e atingindo profissionais da imprensa local. fotógrafos de O
Liberal e cinegrafistas da TV Liberal, que
tiveram seus equipamentos destruídos e foram parar nos hospitais de Belém. o que é
condenável.
Merece, portanto, nosso protesto e repúdio a maneira pela qual foi tratado o repórter
fotográfico de O Lib~ral, Ary Souza. que foi
espancado por cerca d~ dez policiais militares
quando se encontrava em exercício profissional,· fotografando uma cena de violência
contra os manifestantes. A esse respeito, destaco o seguinte trecho de uma nota publicada
pela imprensa:
"Nesse momento. os policiais agarraram Ary, que foi arrastado para fora do
terminal e jogado ao chão num local escuro, próximo ao porto de acesso dos
ônibus interestaduais e intermunicipais.
Ary afirma ter ouvido quando um policiai disse ao outro o filme do fotógrafo
deveria ser arrancado da máquina. O
jornalista diz que chegou a se identificar
como repórter-fotográfico de O Liberal,
mas não adiantou: os PMs tiraram-lhe
a máquina fotográfica e a pisotearam.
Depois - segundo o relato do fotógrafo
- , retiraram todos os filmes que Ary
tinha dentro dos bolsos de seu casado.
Em seguida, todos os policiais passaram
a chutá-lo, atingindo-o também com golpes de cassetetes na cabeça e nas costas..
Ary foi socorrido por profissionais da
Imprensa e estudantes. Eles o levaram
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até o carro da TV Liberal, que conduziu
o fotógrafo, primeiramente, para o Hospital Santa Terezinha e depois para a
Clínica dos Acidentados. Nas costas do
fotógrafo ficaram as marcas da sola das
botas dos PMs e a cabeça do jornalista
está cheia de hematomas. Depois de medicado, Ary foi levado à sua residência.
onde permanece sob observação médica.
O repórter-fotográfico Paulo Amorim. tâmbém de O Liberal, foi atingido
por três policiais. Os PMs bateram, com
cassetetes. na cabeça, costas, pernas e
braços de Paulo. O cinegrafista Paulo
Roberto e o auxiliar Marcos Nazaré. ambos da TV Liberal, também foram agredidos. O fotógrafo Raimundo Dias, também de O Liberal, foi empurrado por
policiais e teve seu relógio e dinheiro
roubados durante o tumulto." "Horas
antes do clima de guerra que tomou conta da praça do Operário. em São Braz,
os empresários resolveram, por conta
própria, retirar de circulação uma gran-.
de parte dos coletivos que ainda trafegavam na cidade. Após o confronto, entretanto. Belém ficou sem ônibus. As paradas ficaram lotadas de pessoas que, em
vão, entraram pela madrugada, aguardando o transporte para suas casas, muitas delas sentadas pelas calçadas e meiofio das ruas e avenidas. O jeito. para
a maioria, foi apelar para uma condução
alternativa, nos casos mais freqüentes.
o táxi.
O coordenador geral do DCE da Universidade Federal C!O Pará, Roberto
Louchard. durante a manifestação, denunciou que a manobra dos empresários
de tirar os ônibus de circulação começou
por volta das 16 horas, horário em que
também teve início o ato dos estudantes.
Ele gàrantiu que cerca de 70% da frota
de coletivo foi retirada das ruas neste
horário. A ação dos donos das empresas
provocou uma grande aglomeração nas
paradas, já no meio da tarde.
Com o clima de tensão recrudescendo
a cada hora que passava, os coletivos
nas ruas foram diminuindo, até desaparecerem por completo, por volta das
19h30, logo após o confronto entre estudantes e policiais militares. Os estudantes que saíram dos colégios nesse horário
ficaram nas portas das escolas sem saber
o que fazer para chegar em casa. Nas
paradas, corriam ainda o risco de assal-.
tos e ataques de vandalismo. Em vários
pontos da cidade houve quebra-quebra,
de vidraças de casas e de automóveis. ". ,.

O Vereador Arnaldo Jordy foi também
agreCido com um cassetete, caiu ao chão e
passou muito mal. sendo socorrido por populares e amigos.
A maneira pela qual a Polícia Militar tentou conter 'I manifestação exacerbou os animais. gerando um confronto desnecessário.
QueremC" registrar nos Anais desta Casa
a nossa manifestação de solidariedade aos
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profissionais da imprensa que foram impedidos do exercício profissional, tendo sido
violentamente agredidos e espancados, assim
como a todos os demais manifestantes, vítimas de atrocidades policiais. fatos que condenamos e que representam um retrocesso na
conduta de um governo democrático.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (PCB DF. Sem revisão do orador.) - 8r. Presidente, 81'S. Deputados, antes de mais nada,
gostaria de manifestar o meu apoio às declarações do nobre colega Ubiratan Aguiar sobre a nova sistemática de cobrança do Imposto de Renda e parabenizar o Correio Brazi·
Iiense pelo editorial lúcido, que expressa a
inquietação da classe média brasileira, sugada de todas as maneiras, através de taxas
escorchantes, principalmente o percentual
arbitrário de 3,7%, considerado como multiplicador do imposto devido por todos esses
assalariados.
Mas. Sr. Presidente, um outro assunto me
traz hoje à tribuna.
Nos últimos dias, a imprensa tem anunciado que o Brasil não cumprirá o prazo de
entrega do relatório nacional que será analisado na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. O
prazo dado pela ONU é 30 de julho, e o
documento oficial só ficará pronto no final
de agosto.
Como País sede da Conferência, o Brasil
já ficou em situação constrangedora, por entregar com atraso o seu relatório. O mais
complicado, entretanto, é que a sociedade
não terá tempo de se articular para interferir
com suas propostas no documento, o que seria ideal. É que a comissão que prepara o
relatório brasileiro só entregará o seu primeiro esboço em junho, e as discussões. com a
sociedade só acontecerão em julho, mês em
que o Congresso Nacionaf está em recesso
,
e as escolas em férias.
A pergunta a ser feita ao Governo é a seguinte: A demora é proposital, é uma forma
de evitar a participação popular no diagnóstico e na resolução dos problemas ambientais? Ou é descaso mesmo com as questões
do meio ambiente?
As informações nos dão conta ainda de
que será entregue, antes, um esboço do relatório, sem as propostas da sociedade, que
será discutido na Conferência preparatória
da ONU, a ser realizada em Genebra, na
primeira semana de agosto. Quer dizer, o
País-sede da Conferência é incapaz de cumprir os requisitos básicos da Conferência, como o prazo para a entrega de relatórios. Todo
esse tumulto só pode gerar desconfiança na
sociedade.
O Governo, até o momento, não veio a
público explicar como está sendo preparada
a Conferência e a Comissão Interministerial
formada para resolver os problemas da
Eco-92 não se pronuncia sobre as medidas
que efetivamente já foram adotadas.
A única esperança de que a comunidade
participe é o Congresso das Organizações
não-Governamentais, que se realizará para-
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lelamente à Conferência da ONU. Do lado
oficial, teremos um show de pirotecnia.
Como parlamentar, estou apresentando ao
Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias
emenda, propondo que no Orçamento de
1992 constem recursos para viabilizar a Conferência, principalmente na fase de preparação, com a participação da sociedade civil.
Como a participação é do Brasil, o Legislativo precisa intervir no processo para que
o País não passe vergonha. No mínimo, o
Congresso deveria rcalizar um fórum, com
a participação da sociedade civil, para discutir
o documento oficial. Afinal, a Eco-92 será
a constituinte ecológica mundial, e o Congresso tem o dever moral de participar.
É hora também de nós, parlamentares,
convocarmos representantes da Comissão Interministerial para explicar o que de fato vem
ocorrendo. Afinal, por tudo o que ouvimos
e lemos, o País está tratando com descaso
o evento, que será, sem dúvida, o maior encontro do século.

Durante o discurso do Sr. Augusto
Carl'alho. o SI'. Prisco Viana. § 2', do
art. 18. do Regimento fmel'1lo. deixa a
cadeira da presidência que é ocupada pelo Sr. Adylson Motta; § 2'. do art. 18,
do Regimento Illtemo.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) Concedo a palavra ao nobre Deputado Chico
Vigilante.

o SR. CIUCO VIGILANTE (PT - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, hoje é do consenso
nacional o brutal arrocho salarial vivido pela
classe trabalhadora. Na Câmara dos Deputados, não encontramos um parlamentar que
tenha coragem de dizer que os salários pagos
ao trabalhador correspondem à realidade.
Todos falam que são muito baixos e que não
dá para continuar desse jeito. Mas, na hora
de votar e decidir, não têm a mesma coragem.
O mesmo ocorre com os empresários brasileiros. Todos falam da necessidade do crescimento econômico e da recomposição salarial.
Entretanto, os salários continuam arrochados. E, quando os trabalhadores fazem greves e manifestações, existe quase que uma
odentação nacional para que se faça a repressão policial.
Ainda há pouco, ouvimos o Deputado Osvaldo Melo falar sobre a repressão policial
contra os estudantes em Belém. Em todo canto onde existe greve, há uma brutal repressão.
Agora mesmo, no Distrito Federal, os vigilantes estão em greve, e anteontem um diretor do sindicato foi cercado por um grupo
de policiais militares que de.ram vários tiros
em direção ao companheiro. Felizmente, ninguém foi acertado.
Há, portanto, uma situação grave, de explosão social, com a qual temos de estar preocupados. Ou o Congresso Nacional busca a
saída de uma política salarial e econômica
com crescimento e distdbuição de renda, ou
este País explodirá. Sinceramente, não dá pa-

ra continuar com o salário mínimo atual, com
uma política que nem pode ser chamada de
política salarial, com o congelamento brutal
de todos os salários.
Não há mais ninguém satisfeito neste País,
ninguém mesmo. Já vejo até deputados, que
ganham muito mais do que os outros trabalhadores, dizendo que estão ganhando pouco
e que não dá para continuar desse jeito. Imaginem a situação que outros funcionários e
os trabalhadores que ganham muito menos
do que os deputados estão vivendo! Portanto,
a hora é de preocupação.
Quero, ainda, Sr. Presidente, registrar outro fato que me parece muito grave: a situação de desmando instalada no País. Peço a
V. Ex' Sr. Presidente, que faça transcrever
nos Anais da Casa documento de um grupo
de fiscais do trabalho do Distrito Federal.
Eles estiveram em uma das maiores empresas
de construção civil de Brasília, a Encol, e
a autuaram por descumprimento da legislação trabalhista, pois ela tinha uma serra circular defeituosa, que estava pondo em risco
a vida dos trabalhadores. Os fiscais pediram
a interdição da obra até que o defeito fosse
reparado, pois alguém poderia ser vitimado.
Mas o Delegado Regional do Trabalho, a
quem fizeram o pedido, além de anular os
autos de infração, está ameaçando de punição
os fiscais. O Delegado pode agir assim porque, hoje, infelizmente, não temos ministro
do Trabalho, pois, se S. Ex' mal cuida dos
cães que cria, imaginem se cuidará dos trabalhadores.
É necessário, portanto, que esta situação
seja resolvida urg~ntemente, principalmente
no que tange ao Distrito Federal. O Delegado
Regional do Trabalho do Distrito Federal
precisa ser afastado, pois não está nem um
pouco preocupado com os trabalhadores. E
este documento deixa evidente sua despreocupação à classe trabalhadora.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) A Presidência atende à solicitação do nobre
Deputado e pede à Taquigrafia que faça constar como parte integrante de seu pronunciamento o documento apresentado na tribuna.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O

ORADOR:
lIm" Sr. Coordenador de relações do trabalho
do INSS
Os agentes da Inspeção do Trabalho e o
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da
Construção Civil e do Mobiliário de Brasília,
abaixo assinados, vêm à presença de V. S',
comunicar e depois requerer o que se segue:
1. No dia 13 de maio do corrente ano,
atendendo denúncia do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário de Brasília e deliberação da Assembléia Geral dos Servidores que aprovam a
"Operação Padrão" nas empresas com mais
risco de acidente de trabalho e doença profissional e naquelas que mais freqüentemente
vêm descumprindo a legislação de proteção
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do trabalho, comparecemos à empresa Encol
S.A. Engenharia, Comércio e Indústria, localizada no Setor de Rádio e Televisão Sul,
lote 5, com atividade de construção civil, e
constatamos várias irregularidades, dentre
elas a existência de uma serra circular em
atividade e sem a coifa protetora e o cutelo
divisor, caracterizando condição de grave e
iminente risco previsto no art. 161 da CLT,
combinado com a Norma Regulamentadora
3, item 3.1.1., e Norma Regulamentadora
18, item 18.3.6, ambas da Portaria n e
3.214/78, e o art. 2e da Portaria n" 18, de
26 de julho de 1983.
2. Imediatamente, comunicamos ao engenheiro encarregado da obra a infração e
fizemos relatório de inspeção comunicando
o fato ao Sr. Delegado Regional do Trabalho
e requeremos a interdição da serra circular
conforme faculta o § 2e do art. 161 da CLT.
Referido requerimento foi entregue ao Gabinete do Sr. Delegado no dia 14-5-91, às
llhs25min, conforme documento n" 1, anexo.
3. Além de requerer a interdição do equipamento sem proteção e que coloca em risco
a integridade física dos trabalhadores daquela
obra que operam a serra circular, lavramos
9 autos de infração de imediato e exigimos
a apresentação de vários documentos e mantivemos a empresa sob ação fiscal até o cumprimento de toda a legislação trabalhista.
4. Ocorre, Sr. Coordenador, que até o
momento o Sr. Delegado não lavrou o Termo
de Interdição, além de afirmar aos autuantes
e requerentes da interdição, quando questionado sobre as providências tomadas, que não
iria interditar a serra circular e que iria tomar
todos os nossos autos nulos.
Diante do exposto e considerando a gravidade da situação naquela empresa, expondo
os trabalhadores que ali labutam a risco de
vida, inclusive, vimos à presença de V. S'
requerer a interdição da serra circular conforme descrito no relatório de inspeção anexo.
Brasília - DF, 16 de maio de 1991.

o SR. LUIZ MOREIRA (PTB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, parece que se está formando uma orquestra, composta de vários figurantes, até mesmo de figurantes estranhos
ao meu Estado, a Bahia. E ficamos pensando
se, por trás disso, não há um interesse maior.
Hoje, um deputado que não representa
meu estado fez parte dessa orquestra. É lamentável que S. Ex" não conhecendo os figurantes nem a cena, tenha feito parte dessa
opereta. É mais do que sabido - e já tive
oportunidade de dizer isto desta tribuna que, com relação ao seqüestro do radialista
Ivan Rocha, em Teixeira de Freitas, o Governo do estado tomou as providências cabíveis, designou o Delegado Jackson para cuidar do assunto e também pediu ao comandante do batalhão que redobrasse a segurança na área, desse todo o apoio para que o
caso fosse elucidado.
Hoje, a agressão às pessoas está se difundindo em todo o País. Infelizmente, o que
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aconteceu em Teixeira de Freitas, município
conhecido por todos os que moram no estado,
foi conseqüência de lutas de grupos de interesses. Os jornais de Salvador já estão até
mesmo dando uma conotação política ao caso.
O nosso Governador, Dr. Antônio Carlos
Magalhães, assumiu o Estado da Bahia em
15 de março último. Parece que uma partitura
está sendo ensaiada, com o objetivo de <;lar
uma conotação desvirtuada ao trabalho de
S. Ex' Todos os que pertencem àquele estado
sabem como ele foi encontrado por S. Ex':
sucateado, em situação caótica, sem as condições necessárias para o funcionamento dos
seus órgãos, particularmente os de segurança
pública.
Quero dizer ao Congresso Nacional, a esta
Casa, em particular, que todas as providências foram tomadas e darão os frutos necessários para que o fato ocorrido em Teixeira
de Freitas seja apurado. S. Ex' o Governador
do Estado da Bahia tem o maior interesse
em que tudo seja elucidado, para a tranqüilidade do povo brasileiro, em particular do
povo do Estado da Bahia.
O SR. RENATO VIANNA (PMDB - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o projeto de
lei enviado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, além de discriminatório, é
inconstitucional, pois fere o art. 240 do Regime Jurídico Único dos servidores públicos
e o art. 37, inciso X, da Constituição Federal.
O projeto de lei encaminhado pelo Poder
Executivo à deliberação do Congresso Nacional procura corrigir apenas algumas tabelas
e níveis salariais de servidores públicos e contempla de forma mais expressiva os servidores ocupantes de "DAS" (Direção de Assessoramento Superior).
As perdas salariais dos servidores públicos
federais ensejaram uma reposição de 340%,
conforme divulga o Sindicato dos Servidores
Públicos Federais no Distrito Federal.
Sabe-se perfeitamente que nunca os militares sofreram um arrocho salarial tão grande
como sofrem hoje, necessitando mesmo de
realizar mudanças profundas nos seus hábitos
e controlar despesas mensais para evitar o
descontrole do orçamento mensal.
As necessidades vitais básicas do servidor
público, civil ou militar, são as mesmas de
todo trabalhador: alimentação, educação dos
filhos, transporte, saúde, lazer.
O projeto de lei que concede reajuste aos
servidores públicos civis e militares, é inconstitucional, eis que contempla apenas algumas
categorias com reajustes salariais e cargos de
"DAS", concedendo, ainda, um tratamento
diverso entre servidores civis e militares.
O art. 37 da Constituição Federal em vigor,
no seu inciso X, dispõe:
"Art. 37.
X - A revisão geral da remuneração
dos servidores públicos, sem distinção
de índices entre servidores públicos civis
e militares, far-se-á sempre na mesma
data."

Ora, diante da ausência de prévia manifestação dos servidores públicos federais para
discutir o reajuste, nos termos do art. 240
do estatuto da classe -lei que institui o Regime Jurídico Único do servidor público - e
de descumprimento da norma de caráter impositivo ao art. 37, inciso X da Constituição
Federal, entendemos ser inconstitucional o
projeto de lei enviado ao Congresso Nacional
pelo Poder Executivo, por ferir flagrantemente princípios jurídicos que disciplinam a
matéria.
Urge que o Poder Executivo, ainda em
tempo, reveja a sua posição, retirando do
Congresso Nacional o aludido projeto de lei,
substituindo-o por outro que cumpra o disposto no art. 37, inciso X da Constituição
·Federal.
É preciso que as autoridades ligadas à Secretaria de Administração acónselhem o
Exm' Sr. Presidente da República e suas lideranças no Congresso Nacional a agirem como
fizeram recentemente no veto aposto ao Projeto n" 82/90, que dispõe sobre a aposentadoria dos ferroviários e dá outras providências. As próprias lideranças do Governo votaram pela derrubada do veto e restabeleceram
direitos e vantagens já asseguradas aos ferroviários brasileiros.
A atual Constituição não incluiu dentre as
leis de iniciativa privativa do Presidente' da
República as que concedem reajustes salariais aos servidores públicos federais, restringindo sua iniciativa aos casos previstos no
art. 61, inciso lI, letras.
Ainda há tempo de o Executivo rever sua
posição e procurar, através do diálogo, o entendimento com os órgãos representativos da
classe dos servidores públicos civis e militares
e com os parlamentares que compõem o Congresso Nacional, concedendo aos servidores
públicos federais, sem discriminação, um,reajuste capaz de minimizar os efeitos corrosivos
da acumulada perda salarial dos últimos meses.

o SR. ALOÍSIO VASCONCELOS (PMDB
- MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, venho à tribuna para fazer um alerta
ao Governo, ao País e aos meus pares, deputados e senadores.
Como se sabe, houve a substituição da
equipe econômica do Governo, tendo à frente o Sr. Ministro Marcílio Marques Moreira,
homem de bem, do qual se espera êxito na
condução da economia do País.
Entretanto, achamos que a questão dos
cruzados novos precisa ser reavivada na memória dessa nova equipe. Dizer que vai liberar os cruzados novos retidos, aquele dinheiro que foi confiscado do povo, que foi seqüestrado no ano passado, não é nenhum mérito.
Isso está na lei, tem que ser cumprido; quem
não o fizer terá que ir para a cadeia.
Além disso, quero fazer uma pergunta: onde estão os leilões de cruzados novos com
os quais o próprio Governo acenou? Seria
essa mais uma mentira do Governo?
No que se refere à já falada liberação dos
cruzados novos para pagamento do Imposto
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de Renda e da casa própria, existe um projeto
sobre o assunto de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que foi aprovado no Senado.
No entanto, não houve manifestação a esse
respeito por parte das lideranças do Governo
no Senado Federal e na Câmara dos Deputados.
Sr. Presidente, agradeço a V. Ex' por terme concedido a palavra. Deixo no ar este
apelo, esta solicitação e também este brado
de alerta com relação à liberação dos cruzados novos retidos, que deveria ser antecipada. Como disse ontem na televisão o ex-Ministro Bresser Pereira, já que não será possível antecipar a liberação, que ela seja feita
dentro do prazo normal, sem nenhuma alteração.
A equipe que agora assume o controle da
nossa economia tem que cumprir a lei, se
não o fizer, é caso de cadeia. Não deveriam
dizer que vão cumprir o que foi acertado pela
equipe anterior, não se trata de cumprir o
que foi acertado anteriormente, mas, sim,
de cumprir o que determina a lei. Na época,
votei contra o bloqueio dos cruzados, por
considerá-lo inconstitucional. Contudo, o
Congresso o aprovou, transformando essa
determinação em lei, que tem de ser cumprida.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta)Esta Presidência comunica ao Plenário que
a homenagem à memória do ex-Deputado
Jorge Furtado Leite, que seria prestada hoje,
em prorrogação da sessão, foi transferida para uma data ainda não definida.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Domingos Juvenil.
O SR. DOMINGOS JUVENIL (PMDB PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, quero, nesta
oportunidade, prestar minha solidariedade
aos profissionais de imprensa do meu Estado,
o Pará, pelo que ocorreu quando do tumulto
generalizado entre estudantes e empresários
de Belém do Pará. Essa solidariedade se estende também aos estudantes que foram vítimas da ação policial.
Conquanto não concorde com o que houve, preciso dizer, neste momento, que a ação
decorreu de uma decisão da Prefeitura Municipal, a quem compete a administração do
transporte coletivo, de beneficiar generalizadamente todos os estudantes. Os empresários
do transporte coletivo de Belém ajuizaram
uma ação, e os estudantes, antes da decisão
judicial, resolveram fazer um movimento,
que ocasionou um grande tumulto, com apedrejamento dos ônibus das empresas. Nesse
momento, entrou a polícia para conter o tumulto, e houve algumas vítimas, profissionais
da imprensa e estudantes.
Não se pode imputar responsabilidade ao
Governador Jader Barbalho, que não autorizou essa operação. Conter tumulto é uma
ação natural, promovida pela Polícia Militar
do Estado, que, na intenção de manter a oro
dem, gerou o conflito.
Muito obrigado.
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o SR. PAULO DUARTE (PFL-SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, das mais acaloradas
discussões junto à classe política e à sociedade, a implantação da pena de morte no
Brasil é assunto delicado e merecedor de uma
detida atenção desta Casa.
Distante das paixões dos discursos ou das
posições meramente eleitoreiras, é de extrema importância que os congressistas procurem uma melhor e mais detalhada informação
acerca do alcance e das conseqüências que
advirão de tal medida.
Não se trata aqui de nos ocuparmos com
a verificação dos aspectos constitucionais da
realização ou não de um plebiscito, mas, sim,
de fazermos uma meticulosa avaliação da capacidade e da operosidade do Estado no tratamento da questão, considerando não somente todos os aspectos sociais, mas também
sua fundamentação ética.
É de menor importância explicitarmos nossas opiniões, contrárias ou favoráveis ao dispositivo, diante da necessidade de que antes
possamos compreender na sua plenitude os
perigos e as seqüelas que se escondem por
detrás da decisão.
Não estamos aqui preocupados em debater
uma política pública ou um dispositivo constitucional. Estamos delegando a nós próprios
o direito de legislar sobre vidas humanas,
,pressupondo prerrogativas e situações para
fazê-lo.
A verdade, Sr" e Srs. Deputados, é que,
na maioria dos países onde existe atualmente
a pena de morte, são incontáveis os erros
judiciários descobertos tardiamente, que acabam por revelar a amarga impotência do Estado para devolver vidas com a mesma fleuma
que' as tira.
Não será bastante suficiente às sociedades
poder iJunir seus criminosos com a prisão perpétua, suprindo-lhes a oportunidade do convívio social e reservandQ-se a possibilidade
da correção de erros? Ou será que nossa ânsia
de justiça rompe as barreiras da racionalidade, exigindo um pago de morte, como se
fosse possível reparar danos a este custo?
Estará nosso sistema judiciário preparado
para enfrentar esta responsabilidade? Estará
nossa consciência alertada para as conseqüências de todos os nossos atos?
Deixemos, pois, que pairem as perguntas,
mas, com todo o respdto aos que discordam,
jamais permitirei aper meu nome ou minha
consciência implicitamente à lápide de qualquer ser humano.
Muito obrigado!

uma altura de 80 metros. A finalidade da
CSN era extrair com esta máquina carvão
mineral a céu aberto. No início, ela gerava
empregos e servia como atração turística pelo
seu monumental porte, e a população, como
sempre, enganada pelos técnicos e pela falta
de uma política ambiental no País, permitiu
a sua atividade extrativa.
Há meses, com o fechamento das minas
de carvão em Santa Catarina e o fim da atividade extrativa no Município de Siderópolis,
a CSN vendeu a tal Marion para a Petrobrás,
ou melhor, trocou a máquina por fornecimento de gás natural, equivalente a 2,3 milhões de dólares.
E o mais grave disso tudo é que deixa 1.200
hectares de área degradada, com inversão de
solo e a tristemente famosa paisagem lunar,
que caracteriza há tempos a degradação da
região carbonífera de Santa Catarina.
Srs. Deptuados, a CSN foi embora de Siderópolis e agora quer levar sua última peça
daquele município, deixando para trás mais
de mil desempregados e a degradação ambiental. Não quer ter responsabilidades pelos
seus atos e ações, dando como resposta que
anteriormente à promulgação da Constituição de 1988 não tinha compromisso nem obrigação com o meio ambiente. Mas não contava
com a reação do bravo, ordeiro e trabalhador
povo de Siderópolis, que, capitaneado pelo
competente Prefeito José Antonio Périco, faz
um movimento no sentido de impedir a retirada da máquina, inclusive com interpelação
judicial, para que a CSN assuma compromissos firmados e públicos de que se responsabiliza pela recuperação ambiental daquilo
que degradou.
Hoje, mais à tarde, Sr. Presidente, Sr" e
Srs. Deputados, o magnífico povo de Siderópolis irá às ruas protestar contra a irresponsabilidade da CSN. Não poderemos estar junto
com o povo porque o projeto dos aposentados nos faz ficar, nesse momento, em BrasÍlia. Mas nossa ausência, temos certeza, será
entendida pelo povo amigo de Siderópolis,
porque, além de ficar aqui cuidando da situação dos aposentados, usamos esta tribuna para denunciar o que a CSN fez e não quer
assumir.
A ninguém é dado o direito de destruir
e lavar as mãos. Só a direção da CSN não
entendeu isso ainda. Por isso, avante, forte
povo de Sider6polis. Embora distante, continuo na certeza de que sua reivindicação é
justa. A certeza é tanta que faço desta reivindicação a minha denúncia na Câmara dos Deputados.
Obrigado.

Este foi o objetivo de minha iniciativa ao
apresentar diversas emendas que acolhem sugestões e reivindicações recebidas dos meus
patrícios catarinenes.
As propostas apresentadas foram as seguintes:
1. a que determina a inclusão da expresão
"segurado urbano e rural", a fim de evidenciar que ambos possuem direitos iguais no
âmbito dos benefícios; 2. a que restringe ao
dependente econômico do segurado o acesso
aos favores da lei; 3. a que restabelece o auxílio-funeral e o abono de permanência; 4. a
que determina que nos cálculos dos benefícios não se adotará nenhum redutor, nem
existirá o Menor Valor Teto; 5. a que cria
faixas de aposentadoria com salário-benefício
calculado com base nas últimas 36 contribuições para salário-benefício de até cinco mínimos, nas últimas 60 contribuições para salário-benefício entre cinco e dez salários mínimos, e nas útlimas 100 contribuições para
salário-benefício entre 10 e 20 salários mínimos; 6. a que reduz a alíquota de contribuição dos produtores rurais de 3 para 2%;
7. a que determina o reajuste dos benefícios
na mesma época do reajuste do salário mínimo; 8. a que assegura 100% do salário de
contribuição como valor de aposentadoria
tanto do homem como da mulher quando
se tratar de benefício aos 30 e 35 anos de
serviço, respectivamente; 9. a que suprime
a extinção do abono-permanência; 10. a que
determina a contagem de tempo, para fins
de aposentadoria, de todos os períodos, independentemente de interrupção de contribuição que tenha causado suspensão de benefício; 11. a que estabelece limite no valor
da indenização da Previdência Social, inclusive nas decorrentes de acidentes de trabalho,
correlacionando esta ao salário de contribuição; 12. a que assegura a inscrição ao associado de cooperativa de trabalho na condição
de contribuinte autônomo; 13. a que determina a atualização dos valores das multas
fixadas na lei pelos mesmos índices aplicados
às correções do salário-benefício; 14. a que
fixa critérios relativos a números de salários
mínimos, na contribuição do autônomo, ao
invés de valores fixos; 15. a que transforma
valores fixos, no escalonamento das alíquotas
de contribuição, em referências de salário mínimo; 16. a que elimina os benefícios da anistia tributária nos débitos da contribuição previdenciária, eis que esta difere daquela por
não se tratar de tributo e sim de contribuição
previdenciária; 17. a que cria a ESAPREV
enciária, como instrumento de modernização
administrativa.

o SR. EDUARDO MOREIRA (PMDB SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, mais uma
vez, desta tribuna, queremos denunciar fatos
graves e de desatenção da Companhia Siderúrgica Nacional no Município de Siderópolis, em Santa Catarina.
Há 35 anos, a CSN instalou em Siderópolis
uma máquina, tipo draga, chamada Marion.
Esta máquina pesa 1.500 toneladas, tem um
guindaste de 70 metros de comprimento e

O SR. DEJANDIR DALPASQUALE
(PMDB - SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
a Constituição estabelece condições excepcionais no que concerne aos direitos sociais.
Os Projeto de Lei n" 825/91, que dispõe
sobre os Planos de Benefícios da Previdência
Social, e 826/91, que trata da organização
da Seguridade Social e Institui o Plano de
Benefícios, ensejaram oportunidade ao pleno
exercício da cidadania.

As propostas, Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Parlamentares, objetivam proteger o sistema
de seguridade social, por constituir-se no
maior patrimônio não s6 do trabalhador como de toda a sociedade brasileira.

Ademais, deixei evidente minha preocupação de manter permanentemente atualizado o valor da aposentaodira, a fim de que
mantenha uma efetiva correlação com o salário-de-contribuição.
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De outro lado, a fixação de diferentes categorias de aposentadoria, com diferentes cálculos, visa estabelecer uma efetiva correlação
entre recolhimento maior e benefício maior.
A manutenção do auxílio-funeral e do abono de permanência é de transcedental importãncia, pois é de interesse de todos os participantes da seguridade social.
Finalmente contagem de tempo, para fins
de aposentadoria, de todos os períodos, ainda
que tenha ocorrido suspensão de benefício,
é justa, pois assegura direito adquirido.
A criação da ESAPREV - Escola Superior de Administração Previdenciária, é a melhor expressão de uma prática moderna de
gerenciamento.
Esperamos assim ter cumprido os compromissos assumidos com o cidadão brasileiro.
Era o que tinha a dizer.

o SR. PEDRO NOVAIS (PDC - MA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, inicialmente, desejo
referir-me ao capítulo VIII do Título VIII
da Constituição da República Federativa do
Brasil, que trata dos indígenas: sua organização social, costumes, línguas, crenças e direitos sobre as terras que tradicionalmente
ocupam.
Existem no meu Estado, o Maranhão, cerca de 20.000 silvícolas, de raças diversas, se
assim se pode dizer, distribuídos em 26 aglomerados diferentes. Algumas das reservas se
encontram demarcadas; outras, delimitadas;
outras mais, nem isso. Não alcançaram mesmo o estado de reserva.
É o caso da nação Awá-Guajá, localizada
na parte noroeste do estado, no Município
de Carutapera. Trata-se do último grupo caçador-coletor, perambulando, estabelecendo-se e mudando-se continuamente em
toda a extensão dos 200.000 hectares que habitam. Esta característica é própria, não encontradiça em parte nenhuma do País. Grande parte dos seus integrantes - vale a pena
frisar - fala a língua nativa e não tem qualquer relacionamento com o homem branco
até agora.
Apesar de haver um entendimento Funai
Ibama (antigo IBDF), datado de 11 de novembro de 1987, a fim de que ao lado da
Reserva Biológica do Gurupi se criasse a Reserva Indígena Awá-Guajá, não se tem conhecimento de qualquer providência do Governo neste particular.
,
Nestas condições, Sr. Presidente e Srs. Deputados, ao mesmo tempo em que formulo
requerimento de informações ao Ministro da
Justiça sobre a definição da Reserva AwáGuajá, faço um apelo às autoridades do Executivo no sentido de que dêem aos assuntos
indígenas o destaque e a prioridade que a
Constituição lhes assegurou, em especial no
caso de que se trata.
Muito obrigado.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PDC
- TO. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados, a sonegação, a fraude e a corrupção que caracterizam, de algum tempo a esta parte, a Previ-

dência Social decorrem, em grande parte e
sem nenhuma dúvida, da falta de fiscalização
dos seus órgãos, em todo o País, quanto ao
pagamento dos benefícios, à contestação das
ações referentes à invalidez, à triagem permanente de médicos e hospitais credenciados,
tudo desaguando no atendimento deplorável
dispensado aos beneficiários e no tratamento
especialmente liberal dado aos seus advogados.
Mas a razão primeira de tudo isso está no
próprio gigantismo da instituição, com dezenas de milhões de beneficiários cadastrados,
todos os contribuintes com direito à assistência médica, indisciplinadamente atendida.
Quando explodem, de uma vez, tantos escândalos - e nignuém sabe se cresceu mais
o número deles ou a importância dos prejuízos provocados - chega-se à conclusão de
que tudo resultou da unificação, num só organismo, dos antigos institutos, cada qual destinado ao atendimento de determinada categoria profissional, como bancários, comerciários, marítimos, industriários, empregados
em serviços públicos e em transportes de cargas.
Os antigos IAPS operavam de modo descentralizado, sob direta fiscalização dos empresários e trabalhadores, havendo, nos conselhos administrativos, paridade de representantes governamentais e classistas.
Diante disso, tudo indica a necessidade de
um retorno ao passado, e só não apresentamos· projeto de lei a respeito em face de
impedimento constitucional.
Daí por que sugerimos ao Ministério do
Trabalho e Previdência Social e à própria Presidência da República que enfrentem essa
realidade, buscando reestruturar a Previdência Social, hoje desmoralizada, desacreditada
na voragem do caos administrativo.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente,
Sr' e Srs. Deputados.
O SR. JOÃO FAUSTINO (PSB - RN.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, desde o Go~,
verno de Epitácio Pessoa, na década de 20,
excetuados os de Arthur Bernardes e Washington Luís, sempre houve preocupação do
Governo Federal no sentido de solucionar
os problemas provocados pelas estiagens no
Nordeste.
Mas essa preocupação não encontrava correspondência na destinação suficiente de recursos para solucionar, mesmo a longo prazo,
a questão crucial do subdesenvolvimento da'
região, a partir da produção agrícola.
Os planos se sucedem, sem que nenhum'
consiga chegar a termo. E, no que tange à
agricultura, estão fadados ao fracasso, desde
o nascedouro, se perduram as taxas extorsivas dos juros dos empréstimos feitos por
lavradores e pecuaristas e não se tomam providências no sentido de combater as pragas
que infestam os rebanhos e as lavouras, como
acontece com o "bicudo", que dizimou a cultura algodoeira nordestina.
Decerto precisamos aplaudir qualquer medida do Governo tendente a prestigiar a Su-
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dene ou a propiciar quaisquer recursos à região. Mas gostaríamos de ver um plano de
recuperação do Nordeste cientificamente
fundamentado, indicados recursos suficientes
para sua execução.
O único plano de enfrentamento das secas
- sem maiores dispêndios com a açudagem,
a irrigação, a correção do solo e o uso de
insumos caros - é aquele apresentado pelo
grande ecologista Guimarães Duque, de saudosa memória, editado em 1964, pelo Banco
do Nordeste do Brasil, com uma reedição
1973. Apenas cinco mil exemplares, talvez
um não tenha chegado às mãos dos nossos
jovens estadistas.
O plano demonstra como, utilizando espécies vegetais autóctones, apetieiçoadas por
enxertia e outros processos de laboratório,
usados no tratamento das sementes, pode o
Nordeste tornar-se auto-suficiente e exportar
algodão, agave, cana-de-açúcar, oleaginosas
e principalmente frutas tropicais.
Os técnicos do setor agropecuário do atul
Governo, ao que parece, nunca leram esse
livro.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente,
Sr' e Srs. Deputados.
O SR. NEY LOPES (PFL - RN. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S!'" e Srs. Deputados, assume a Presidência
do Banco do Brasil o Sr. Lafayete Coutinho.
Ao lado da inegável competência do recémempossado, há que se destacar a sua responsabilidade, principalmente em relação às atividades agrícolas neste País.
Sabe-se que 'o momento é difícil. Todos
os setores econômicos têm pago uma parcela
de sacrifício em prol da causa comum do desenvolvimento nacional. Entretanto, o setor
da agricultura vem pagando ônus maior. E
isto principalmente em relação a dois fator:
os débitos contraídos durante o Plano Cruzado e a escassez posterior de recursos para
novos financiamentos.
Sr. Presidente, os agricultores foram burlados em sua boa-fé. Fizeram empréstimos, e
depois o Governo, através do Banco do Brasil
e de outras entidades oficiais, exigiu-lhes o
pagamento retroativo de correção monetária.
Resultado: os produtos colhidos na agricultura tiveram preços congelados e defasados,
sem referir as perdas decorrentes de secas
e enchentes. Posteriormente, os financiamentos foram atualizados com base em índices de correção extintos à época em que o
empréstimo fora contraído. Visível e notória
injustiça.
Sr. Presidente, além da dificuldade descrita, soma-se na atualidade a falta de dinheiro
para o crédito agrícola. Os repasses feitos
às agências são ínfimos e não atendem à demanda dos clientes. Resultado: o desenvolvimento, que começa no campo, está comprometido e paralisado.
Sr. Presidente, aqui reafirmo o apelo que
já fiz pessoalmente ao novo Presidente do
Banco do Brasil: é necessário dar prioridade
absoluta ao crédito agrícola. E mais: o Banco
do Brasil, deve dar instruções aos seus geren-
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tes para não impedir -- como vem ocorrendo
- que agricultores que fizeram composições
no passado fiquem impedidos de operar
atualmente. Isto é abusivo e inconstitucional,
pois se o banco aceitou o acordo não pode
punir depois. Era o que tinha a dizer.
O SR. ANTÔNIO DE JESUS (PMDB GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, tenho
acompanhado com atenção e desvelo a tramitação do Projeto de Lei n" 16, de 1991, que
versa sobre a isençãb do IPI - Imposto sobre
Produtos Industrializados, na aquisição de
automóveis para utilização no transporte autônomo de passageiros. Trata-se de matéria
relevante e que beneficiará a sofrida classe
dos taxistas, onde militei com orgulho durante vários anos.
O projeto de lei foi aprovado no Plenário
do Senado FederaL na sessão ordinária de
ontem, 16 de maio, em regime de urgência.
Lamento, no entanto, que o mesmo tenha
recebido emendas de ilustres senadores, o
que o faz retornar a esta Casa.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, não poderia de forma alguma deixar de registrar o
meu empenho todo especial para que essa
conquista dos irmãos taxistas de Goiás e de
todo o Brasil seja concretizada no mais exíguo prazo possível.
Todos conhecemos a luta contínua dos irmãos taxistas, que enfrentando toda a sqrte
de dificuldades, as intempéries da vida, chuva
e sol, violências que se avolumam dia a dia,
num esforço exacerbado e titânico, vêm realízando um trabalho yalioso para nossa sociedade. Solicito, portanto, a esta Casa a agilização na tramitação da matéria para que, no
mais rápido espaço de tempo possível, estejamos comemorando mais essa conquista alcançada, em reconhecimento ao profissional do
volante e para amparar sua família.
Era o que tinha a dizer.
O SR. COSTA FERREIRA (Bloco - MA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S!'" e Srs. Deputados, tenho o prazer
de anunciar desta tribuna que hoje, dia 17
de maio, será realizada a cerimônia de fundação da Assciação Evangélica Brasileira. O
evento acontecerá na Catedral Presbiteriana
da cidade de São Paulo. Na continuidade,
amanhã, será realizado um culto na Igreja
Pentecostal o Brasil Para Cristo.
Por força do atual momento da igreja, a
Associação Evangélica Brasileira chegou
apenas em boa hora. Mas seu surgimento não
foi abrupto nem decorrente de fato isolado:
é fruto amadurecido ao longo de anos de convivência harmônica entre as denominações
evangélicas e de eventos expositores das realidades que a exigiam, dentre os quais convém destacar os Congressos de Lausane, a
Primeira Consulta sobre a Unidade da Igreja
e Congressos Nacionais e de âmbito continental.
A Associação Evangélica Brasileira apresenta, em seus passos iniciais, propósitos e
propostas dignos de nota. Segundo divulgação da presidência, "a Associação Evangélica

no CONGRESSO

NACIONAl. (Seção I)

Brasileira terá a responsabilidade de ser porta-voz das esperanças, angústias, aflições, expectativas e posições de um grupo expressivo
da comunidade evangélica junto aos meios
de comunicação e junto ao pensamento comunitário mais amplo e secularizado. Além
disso, terá como finalidade produzir eventos
que ajudem na perspectiva da unidade da
igreja, bem como se empenhará na elaboração de um pensar teológico e ético que possa aj udar a formação de referenciais mais cristalinos 110 sentido de definir a verdadeira
identidade evangélica brasileira".
Desta feita, quero parabenizar, em nome
das Assembléias de Deus do Maranhão, a
todos os que estão empenhados diretamente
nos atos de estruturação e apoio da Associação Evangélica Brasileira. De antemão nos
compromisamos a evocar sobre esta entidade
as bênçãos de Deus, assim como coloco-me
ao seu inteiro dispor.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PASCOAL NOVAES (PTR - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Rondônia vive hoje
uma expectativa angustiante no setor de saúde, embora todos os esforços estejan\ sendo
desenvolvidos pela atual administração no
sentido de minorar o sofrimento daquele povo ordeiro e trabalhador.
Nos hospitais já não há sequer medicamentos para atender à grande demanda de socorros médicos. Doentes se espalham pelo chão
e calçadas à espera de um vaga salvadora.
É uma situação de calamidade pública.
Ariquemes, particularmante, vive uma hora das mais dramáticas. Todos aqui já sabem
que a cidade é a capital mundial da malária,
mas não é só a malária que assola minha
região, a leshmaniose, a meningite, a tuberculose etc., também se manifestam com bastante freqüência.
Como se tudo isso fosse pouco, um surto
endêmico varre as cidades de Iaru, Ouro Preto D'Oeste e Ariquemes: arbovirose e oropouche são doenças recém-detectadas naquelas comunidades, transmitidas atraves de um
mosquito semelhante ao da dengue e da malária.
Daqui lanço o meu apelo ao Sr. Ministro
da Saúde no sentido de urgenciar a remessa
de medicamentos e técnicos para ajudar na
erradicação das terríveis doenças que estão
matando adultos e crianças, antes mesmo de
receberem os primeiros socorros médicos. O
Governador Osvaldo Piana e sua equipe tudo
têm feito no sentido de atender a população,
mas não há verbas suficientes.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, finalizando, quero agradecer ao Exmo. Sr. Ministro
da Saúde, Doutor Alceni Guerra, pela liberação de uma verba de emergência, mas quero
também dizer que ante a amplitude do problema S. Ex' deverá, em caráter de urgência,
viabilizar o envio de mais verbas, medicamentos e equipes médicas, para atacar de
frente o grave problema, antes que se alastre
por todo o estado e, quem sabe, pela Nação
inteira.
Muito obrigado.

Maio de 1991

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr'> e Srs. Deputados, é do conhecimento geral que o Brasil atravessa um dos
períodos mais difíceis em sua economia, somando-se a isso a mudança recente de toda
a equipe econômica, fato que causa sempre
uma grande instabilidade no mercado econômico-financeiro.
O quadro existente é de uma inflação reprimida, porém sem um controle efetivo, produtos congelados com perspectivas de descongelamento progressivo a curto prazo, que
sempre atua para aumentar a inflação, alto
índice de desemprego, uma recessão inegável, desequilíbrio do déficit público, problemas na dívida interna, dificuldades de renegociação da dívida externa, arrocho salarial
etc.
Assim, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, acho que precisamos da união de todos
os segmentos da sociedade para que tais dificuldades sejam vencidas, pois a crise não é
do Governo Collor, e sim do nosso País.
Acredito, corroborando o que afirmou o
Presidente Collor, na sua mensagem ao Congresso Nacional, que quem deve patrocinar
o entendimento nacional é o Poder Legislativo, credenciado que está pela representatividade de seus membros, advinda das urnas,
pela vontade popular.
Outrossim, apesar das grandes dificuldades
que o País atravessa na economia, uma das
figuras que se tem destacado numa das missões mais difíceis é o Superintendente da Sunab, Dr. Omar Marczynski, cuja difícil tarefa
de fiscalizar e coibir a alta dos preços se transforma numa missão espinhosa, mas que vem
sendo realizada seriamente, apesar das enormes dificuldades num País como o nosso, onde existem pessoas inescrupulosas e que visam apenas ao lucro excessivo.
Assim, SI. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados, registro com satisfação a performance
do Dr. Omar Marczynski, que, repito, vem
desenvolvimento um trabalho correto, moralizador e profundo à frente da Sunab. Sem
estrelismo e sem estardalhaço, com um pequeno quadro de fiscais e contando apenas
algumas vezes com a ajuda da Polícia Federal, tem cumprido, com extrema dedicação,
competência e espírito público, a sua missão.
Era o que tinha a dizer.
O SR. SERGIO NAYA (PMDB - RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, quero registrar nos
Anais desta Casa que na última sexta-feira;
dia 10 de maio, produtores rurais de quarenta
municípios da região leste da Zona da Mata
de Minas Gerais estiveram reunidos durante
todo o dia discutindo a crise da pecuária leiteira na área. Estiveram presentes na reunião, realizada na cidade de Laranjal, mais
de quatrocentos produtores de lei, parlamentares e técnicos da Embrapa.
Como um dos participantes do 19 Encontro
sobre a Crise do Setor Produtivo de Leite
da Região Leste da Zona da Mata, quero
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reafirmar aqui minha solidariedade às decisões tomadas na reunião. Faço questão ainda
de ressaltar o apoio prestado pelo Prefeito
da Laranjal, Onofre Soares da Silva, que se
confirmou num competente anfitrião e orga. nizador desse encontro. Destaco ainda a presença do Deputado Estadual Paulo Carvalho
e dos competentes técnicos da Embrapa, que
deram todo o apoio e informações aos participantes do encontro.
A pecuária leiteira é uma atividade econômica perfeitamente viável em qualquer país
civilizado. Em Minas Gerais, e sobretudo na
região leste da Zona da Mata, é uma atividade econômica histórica e que já garantiu
a vida de muitos produtores rurais. Ressalto
ainda que a solução de futuro para os produtores de leite é se associarem em sólidas cooperativas. Pretendo dar, de Brasília, todo o
apoio à criação de pequenas cooperativas na
região, que serão gerenciadas pelos próprios
produtores de leite da região leste, da Zona
da Mata. Essa será a resposta mais efetiva
que se poderá dar ao poderio econômico representado pelas multinacionais da indústria
leiteira, que fazem o que querem com o preço
, do leite pago ao produtor. Não posso deixar
aqui de me queixar dessa infâmia que é a
política de preços pagos pelas multinacionais
aos nossos produtores rurais.
Conclamo os produtores de leite a se unirem para criar pequenas cooperativas, que
comprarão o leite produzido diariamente por
um preço justo. Essas cooperativas transformarão o leite produzido na região em produtos lácteos, como queijos e manteigas especiais, para serem comercializados nos vários
centros consumidores do País. O que determina a crise na pecuária leiteira é a intermediação predatória forçada a que as empresas
multinacionais do setor submetem tanto o
produtor como o consumidor. Enquanto ao
produtor é pago um preço insignificante pelo
leite, ao consumidor é vendido um produto
algumas vezes adulterado por um preço excessiv.o.
A experiência do cooperativismo tem dado
certo no Sul do País, onde houve união dos
produtores. Acho que em Minas Gerais, dada
a disposição para o trabalhao que o mineiro
tem, temos todas as condições de repetir essas
experiências, até com melhores resultados.
Alerto os produtores de leite de Minas de
que devem evitar entregar o leite produzido
em suas fazendas às multinacionais, buscando
passar a fornecer o produto a pequenas empresas, até a formação de suas próprias cooperativas. É hora de darmos um basta a essa
situação de submissão, que o valente e esfor. çado produtor rural de Minas Gerais não merece, nem dela necessita.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) Passa-se ao

GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Carlos Lupi.
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O SR. CARLOS LUPI (PDT - RJ.) Sr. Presidente, agradeço a V. Ex' a oportunidade, dizendo, ao início deste discurso, que
estou endossando a sua flexibilidade democrática pois esta Casa deve possibilitar discussões de de idéias, e os Srs. Deputados devem
ter liberdade para, quando e como quiserem,
expor suas posições.
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, assomo hoje.li esta tribuna no período destinado
ao Grande Expediente para fazer um questionamento a nós mesmos. Gostaria que esta
Casa, que é a mais alta corte, juntamente
com o Senado Federal, das decisões políticas
do nosso Brasil, começasse a fazer uma reílexão sobre os partidos políticos, as relações
dos partidos políticos com o poder e com
a base fundamental da sua existência, que
é o povo.
Sr. Presidente, desde que proclamada a
República no território brasileiro, tivemos,
em nossa história, vários partidos, surgidos
das mais diversas formas, dentro de uma pequena e modesta casa, ou aqui, no Congresso
Nacional, numa articulação que envolvia líderes políticos já conhecidos e de renome
nacional. Mas, na verdade, os partidos políticos brasileiros estão muito longe, estão muito
distantes da realidade cruel, discriminadora
e sofrida do nosso povo.
Nós, que militamos em política desde nossa
adolescência, que já tivemos de passar pelas
dificuldades mais cruéis para lutar pela liberdade, pela democracia, que gostamos de resgatar um pouco, permanentemente. aquilo
que, na minha modesta opinião. é a principal
função do homem público, devemos tocar
sempre na memória nacional, naquilo que
está dormindo, num País subdesenvolvido como o nosso, que é a memória do povo brasileiro.
Hoje pertencemos ao partido da vertente
popular, que é o PDT, mas nossa origem
remonta à origem daquele partido que foi
.a principal bandeira e vanguarda de luta das
conquistas sociais do povo brasileiro, o antigo
PTB. Foi esse PTB criado na época do SI.
Presidente Getúlio Vargas, sem ter aquela
reunião popular, sem ter aquela assembléia;
sem ter aquela vontade do povo para que
ele surgisse, mas criado pelas mãos de um
fazendeiro, de um homem que estava no poder, que tinha uma sensibilidade como poucos brasileiros na história da República conseguiram ter.
Criou esse homem, no poder, com sua sensibilidade popular, mesmo sendo estancieiro,
grande proprietário de terras, aquilo que ainda hoje, na História brasileira, foi a maior
vertente das conquistas sociais do trabalhador brasileiro, que foi o extinto PTB. O PTB
de Getúlio. de Jango, de Pasqualino, o PTB
que marcou a História brasileira nas lutas
dos trabalhadores principalmente por conquistas sociais, pelas lutas nacionalistas. que
estão na memória de todos aqueles que têm
a consciência de que só se constrói o amanhã
na sociedade quando se tem lembrança que
se precisou lutar muito para se chegar do
ontem ao hoje.
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Quero relembrar a esta Casa que foi esse
Presidente, Getúlio Vargas, que marcou a
História política brasileira pela proximidade
e pela sensibilidade de um partido político
com o seu povo, a sua gente, a sua massa
desorganizada de assalariados, de verdadeiros despossuídos e discriminados, que ficam
sempre à margem do processo político. que
só são lembrados nas épocas eleitorais, que
sequer conseguem ter acesso à cultura e à
educação, que não conseguem ter suas necessidades básicas cumpridas como obrigação do
Estado, porque esse mesmo Estado continua
sendo elitista, conservador em sua essência
e incoerente entre o seu discurso e sua prática. Esse partido popular. o PTB. foi levado
pelas mãos de seu presidente, oriundo até
de uma elite. mas que tinha essa sensibilidade. que tinha esse questionamento dentro
de si como um vulcão reprimido numa montanha e queria buscar alguma solução para essa
massa assalariada. Tanto é verdade que a memória hoje faz justiça a esse Presidente, porque em qualquer canto. em qualquer recanto
do território nacional que se caminhe, que
se procure, em que se bata à porta e se encontre um senhor ou uma senhora na faixa etária
dos seus 60 a 65 anos, lá estará alguém para
retratar. para resgatar a memória do velhinho
bonachão, daquele que marcou a história da
sensibilidade de um político no Poder, que
quis ousar e fazer alguma coisa pelo seu povo.
Passou a história do PTB. Tivemos em 1964
novamente. depois da morte de Getúlio Vargas. a ascensão do PTB, com a posse de João
Goulart. Todas as forças conservadoras. as
forças reacionárias, derrubaram esse homem
que, na sua bondade, no seu coração gentil,
nas sua sensibilidade social, também fazendeiro, também estancieiro, mas com aquela
consciência política, com aquela consciência
da necessidade que o Brasil tem de resiatar
a dívida com seu povo, procurava avançar
o País ao encontro do seu povo, procura,va
trazer o Brasil mais próximo daquele que é
o grande discriminado e, ao mesmo tempo,
o grande construtor da Nação brasileira, que
é a base da própria Nação, que faz com que
todos nós, parlamentares. possamos ter esse
mandato. representando o povo que está sozinho. que normalmente só é lembrado nas
épocas eleitorais.
Mas esse Presidente caiu mais pelos seus
acertos do que pelos seus erros, porque nós,
políticos, não tivemos a sensibilidade de fazer
deste Congresso Nacional o ambiente de discussão, de divergência, de debate e de idéias.
Deixamos que as forças de fora impusessem
ao País vinte anos de ditadura. de autoritarimso, de atraso, de lavagem cerebral de nosso povo, que ficou mais pobre. mais miserável
e mais carente ainda.
Veio a anistia, lutamos pelas eleições diretas e conseguimos, depois do empenho do
MDB. do bipartidarismo, da peleja intransigente dos grandes homens, hoje mortos. representar a luta pela democracia de muitos
brasileiros nunca lembrados, mas que estão
na memória daqueles que têm coerência. Lutamos, conseguimos estabelecer a democra-
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cia, organizar os partidos políticos, eleger democraticamente o Presidente da República,
.que pode não ser o da minha vontade pessoal
ou o que gostaria que o povo brasileiro tivesse, mas ,é legítimo e - não podemos deixar
de reconhecer - eleito democraticamente.
Continuamos na mesma inércia da vida partidária, na mesma falta de sensibilidade de se
aproximarem os partidos políticos das necessidades do nosso povo, independentemente
da ideologia, da coloração partidária, do
PDS, do PFL, do PTB, passando pelo meu
PDT.
Nós, políticos brasileiros, continuamos ainda muito distantes, de uma maneira até cruel,
do nosso povo, dessa gente que não consegue
nem ter voz, porque não consegue nem ter
cultura para raciocinar e adquirir o seu direito
de voz, dessa gente que está tão sofrida, tão
despossuída, tão marginalizada que não consegue reunir forças sequer para lutar.
Sr. Presidente, passados tantos anos, passadas tantas luta, por esta tribuna, por esta
Casa - por onde também passaram tantos
parlamentares com muito mais inteligência,
muito mais verve, muito mais competência
do que este tribuno que f<lla a V. Ex! - ainda
vivemos o mesmo impasse, o impasse da sociedade brasileira de não acreditar nos políticos, nas organizações partidárias, nessas lutas, porque os únicos culpados por isso continuamos sendo todos nós que estamos aqui.
Somos ainda elitistas nessas relações. Estamos ainda distantes nessas relações. Conseguimos trocar idéias, debater ministérios,
projetos, isso, aquilo, mas não conseguimos
resolver o maior problema do povo brasileiro, que é a miséria. Onde estamos? Onde
está a consciência do parlamentar brasileiro,
que vem falar bonito, que usa esta tribuna,
que discute, que não consegue ter vergonha
na cara, quando, ao voltar ao seu estado,
passa numa estrada, normalmente a via principal de acesso a sua cidade, e ainda encontra
crianças com três, quatro anos de idade, de
mãos estendidas em direção a seu carro, maltratadas, pedindo esmolas para conseguir comer.
Onde está a nossa consciência? Onde está
a nossa luta de homens públicos? Sr. Presidente, Srs. Deputados, estão tão distantes
como esta Casa hoje. Falando, olhando para
um povo que não consigo ver, sinto, mesmo
à distância - sem poder vislumbrá-lo neste
momento, nesta Casa- a coerência de quem
veio daquela região, de quem passou as mesmas dificuldades, de quem, hoje, em virtude
da sorte ou do destino, é dc::putado, mas que
amanhã poderá voltar a sua situação de origem e não quer esquecer tudo aquilo, não
quer ter a sua memória apagada daquilo que
constitui sua própria existência.
De que vale passarmos por esta Casa e
não deixarmos nenhuma obra construída? De
que vale termos nossa família num apartamento melhor, onde podemos refrescar-nos
do calor com ar condicionado, com nossos
filhos indo a uma escola melhorzinha, quando
ao olharmos para o lado e para a frente, vemos a criminalidade ameaçando nossos filhos

amanhã? E somos os grandes culpados pelo
alto índice de criminalidade a que está sendo
jogada a criança brasileira, a que está sendo
empurrada a nossa gente.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, será que
não podemos fazer uma reflexão e um mutirão, para acabar com esta situação no País?
Será que esta oitava economia do mundo com
esse potencial, com esta gente bondosa até demais para o meu gosto - , não consegue
reverter esta situação, dentro de um processo
democrático, com um presidente eleito pelo
povo?
Será, Sr. Presidente, que vamos ficar nesta
Casa examinando programas, pacotes, leis e
mais leis e não iremos olhar, não iremos atacar aquela que é a verdadeira causa do atraso
da sociedade brasileira, que é a miserabilidade do seu povo, que é a falta de educação
I?ara a nossa gente?
Qual é o programa firme, coerente, para
tirar o nosso povo do analfabetismo? Qual
é o programa que temos de habitação que
ampare essa gente que mora nos picos dos
morros, sujeita, à primeira chuva, a rolar e
morrer com seus familiares, com tanta terra
nas mãos dos estados, da União e dos municípios?
Qual é o programa que temos para produzir alimentos, com tanta terra fértil, com este
clima que propicia duas ou três colheitas por
ano?
Onde estamos atacando a causa principal
da miséria, do subdesenvolvimento do nosso
povo? Nas relações internacionais? Visitando
chefes de estados e pedindo mais alguns bilhões de dólares emprestados para serem enterrados em programas inúteis, para serem
enterràdos em usinas flUcleares - com o povo na miséria e na fome - , para serem enterrados em pontes e viadutos belos, que nos
colocam sempre com algum título de maior
nisso ou 'naquilo, mas não conseguel)1 e~titpar
o câncer em que vive a: sociedade brasileira?!
Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria deixar uma reflexão a esta Casa sobre o papel
do parlamentar. Nós não podemos vir para
cá e ficar quatro, oito, doze ou vinte anos
- conheço alguns deputados que aqui estão
há quarenta anos e não contribuem em nada
para que se modifique essa situação da sociedade brasileira - sem fazer nada. Qual o
nosso papel, qual o papel da relação dos partidos políticos com a sociedade inorgânica, desorganizada, pois só uma minoria está organizada, s6 uma minoria participa dos seus sindi,catos, só uma minoria consegue ter, ainda,
alguma cultura, alguma força para lutar, ir
a sua organização reivindicar; mas, quando
reivindica, sempre vem o Estado, desempe'nhando o seu papel, dizendo que aquilo vai
quebrar o Tesouro, que aquele dinheiro vai
desarticular a economia do País. Quando vamos começar, em vez de discutir o rombo
dali, a corrupção dacolá, a discutir a verdadeira causa do subdesenvolvimento em que
vive o Brasil? Para onde vão esse bilhões,
bilhões e bilhões de dólares em que se transformou este monstro da dívida externa, e que
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nós não sabemos em que foi aplicado? Todo
mês, ministro vai, ministro vem, ministro viaja, renegocia, negocia, e são bilhões e mais
bilhões, e não vejo resultado desse dinheiro.
Com.o passamos de 8 bilhões de dólares de
dívida externa em 1962 para mais de 200 bilhões de d61ares hoje? E continua esse subdesenvolvimento, e se agrava a questão social,
e pioram as condições de vida do povo. Será
que vamos ficar sempre procurando remédio
para a doença, sem jamais fazer a cura do
mal que está agonizando aquele corpo?
Sr. Presidente, Srs. Deputados, representamos o partido de Oposição, mas não uma
oposição inconseqüente, da intransigência da
palavra. Seria mais fácil radicalizar, o que
com esse governo não seria difícil, dada a
sua inexperiência, a sua incompetência. O
que me preocupa hoje é encontrar algumas
saídas para a sociedade brasileira. Estamos
num governo democrático, eleito pelo povo.
Quero ver resultados, programas que resolvam os verdadeiros problemas da sociedade
brasileira. Programas educacionais, sim. Somos intransigentes defensores da educação
do nosso povo. Investimento em educação
não tem preço. Se toda essa dívida externa
tivesse sido feita na educação do nosso povo,
hoje estaríamos disputando com o Japão a
primazia de ser a maior potência em tecnologia avançada do mundo. Se todo esse di·
nheiro da dívida externa tivesse sido investido
em saneamento, não teríamos um dos maiores índices de mortalidade infantil por falta
de saneamento básico nas cidades e municípios brasileiros. Isso é que se pode considerar como programa, um investimento social, não fazer dívida externa para ganhar
uma citação no livro dos recordes, com o
povo numa situação de miséria que s6 se compara à da África e da índia. Não dá mais
para continuar aceitando isso de forma tão
protocolar, tão coerente, tão formal, tão be" ela. Ainda conseguimos ,alimentar-nos convenientemente, almoçar jantar num bom restaurante, comprar uma boa roupa. Mas, ao
voltarmos para nossas bases, ouvirmos o trabalhador dizer que vinte mil cruzéiros é o
salário que ele ganha para manter a sua família, manter a sua casa, manter o seu transporte, manter a sua vestimenta, manter a
educação de seus filhos, quando sabemos que
essa quantia é o total da conta que um deputado paga diariamente num restaurante médio. Os deputados é que estão ganhando mal.
Na realidade da sociedade brasileira, estamos
ganhando mal. O povo não ganha; o povo
paga para trabalhar. Esta é a verdade: o povo
está pagando para trabalhar.
Sr. Presidente, nobres deputados, ajudei
a fundar o PDT quando ninguém acredita
nele, em uma banca de jornal, quando eu
era jornaleiro. Muito me orgulho disso e sempre repito: quem não esquece a sua origem,
não esquece aonde quer chegar. Ajudei a
construir esse partido com um sonho que acalento até hoje, o sonho de o PDT ser um
instrumento da organização da sociedade
brasileira, para que ela possa ser mais fraterna, mais justa, o sonho de um moço cristão,

Maio d~ 1991

DIÁnJO DO CONORFSSO NACJUNAI ("~Çn() I)

------------Nesse sonho, a relação do meu partido, o
PDT, com o poder tem que ser institucional.
Muitos dizem que o Governador Brizola está
indo muito ao Palácio do Planalto, está se
encontrando muito com o Presidente Collor,
está fazendo acordo, está compondo. O Governador Brizola está fazendo o papel que
deveria ser desempenhado por todos os governadores do Brasil. Não está fazendo acordo, nem conchavo. A relação do Poder Executivo é uma e a do Poder Legislativo é outra.
A relação das instituições deve beneficiar o
povo. Quantas vezes o Senhor Presidente da
República ou os Srs. Ministros adotarem medidas que beneficiem a nossa gente, o nosso
povo, tantas vezes estaremos a elogiá-los. Para os CIEP, queremos 5 mil, 100 mil ou 290
mil. Isso é pouco para erradicar o analfabetismo e o subdesenvolvimento que temos,
mesmo que os educadores me venham dizer
que a verba só se destina à construção do
prédio do CIEP. Acho importante os CIEP.
Se conseguir dar uma refeição por dia às
crianças, o Estado já estará cumprindo o seu
papel para com o povo.
Sr. Presidente, isto é o que queremos: fazer
este Governo acordar o Brasil deitado em
berço esplêndido. Queremos acordá-lo para
os seus filhos, para a sua gente, que não tem
forças para reivindicar, porque não se alimenta adequadamente. Não tem forças para lutar
por seus direitos, porque a sua luta é pela
sobrevivência, sabe Deus como. Não tem forças para gritar, porque ainda continua com
medo de nós, das elites, dos poderosos. Essa
gente precisa ter a nossa compreensão, principalmente quanto a seus erros e até quanto
ao grande índice de criminalidade que encontramos nas grandes cidades. E, quando subimos o morro, quando vamos à favela e vemos
lá a boca-de-fumo, o tráfico solto, não devemos culpar aquela gente. A culpa continua
sendo do Estado, que não cumpre com a sua
função. A culpa continua sendo dos políticos,
que somos uma elite insensível à realidade.
A culpa continua sendo da sociedade brasileira, que não se preocupa, que não age eficientemente para tirar essa gente da situação
em que se encontra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, para terminar, gostaria de olhar o amanhã. Sou daqueles que acreditam neste País. Sou daqueles
que acreditam no nosso futuro. Apesar de
tudo por que passamos, apesar de toda a luta,
apesar de todas as cassações, apesar de todo
o -autoritarismo, ainda acredito que um dia
o Brasil será tão grande, será tão poderoso,
será tão pujante que seu povo terá o direito
de dizer, com o peito cheio de orgulho e satisfação, que é brasileiro e que se orgulha do
Brasil, não por ser a oitava economia do mundo, ou por ter uma usina nuclear ou a maior
ponte, ou a mais bela cidade, mas por ter
o povo mais sadio, mais preparado e mais
altivo, na sua luta para construir a sociedade
do amanhã.

o SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) Convido a assomar à tribuna o próximo orador inscrito no Grande Expediente, nobre
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Deputado Annibal Teixeira, para proferir
seu pronunciamento.

o SR. ANNIBAL TEIXEIRA (PTB - MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, voltamos ao
Congresso e a esta tribuna na convicção de
que temos aqui o melhor instrumento para
viabilizar a democracia. Aqui temos os instrumentos válidos para estimular o desenvolvimento econômico e social do Brasil dentro
do regime democrático. Aqui encontramos
virtudes e defeitos, em uma amostragem de
nosso povo, ao qual atribuímos mais virtudes
que as encontradiças em nossas elites.
Tivemos a felicidade de nascer em Minas
e ali moldar o nosso caráter, na convivência
e no trabalho com homens como Juscelino
Kubitschek, Israel Pinheiro, Magalhães Pinto, Tancredo Neves e Hélio Garcia. Nossa
posição mediterrânea nos permite uma visão
do conjunto de todo o Brasil.
Somos, a um só tempo, o novo e o tradicional, o introvertido e o extraovertido. Em nossas fronteiras temos o Nordeste sofrido, acima de Montes Claros; o Sul desenvolvido;
a indústria do Vale do Aço; o pioneirismo
do Oeste. Temos muitas minas e, por sua
diversidade de regiões, culturas e economias,
entendemos o Brasil.
A profissão de nosso pai levou-nos a viajar
e a residir do Amazonas ao Sul, do Leste
ao Oeste do País.
Jovem, atuamos na política estudantil. Vemos neste Plenário, companheiros de lutas
daqueles remotos tempos.
Presidente de oito entidades estudantis, inclusive da União Brasileira de Estudantes Secundários, tomamos paJ;te nas grandes lutas
que marcaram a década de 50.
Participamos sempre das atividades culturais do Centro de Estudos Oliveira Viana,
que ajudamos a criar em Manaus, e hoje presidimos o Instituto de Estudos Juscelino Kubitscheck.
Na tentativa de entender os grandes problemas nacionais, publicamos mais de 20 livros e estudos, dentre os quais o livro Verdade sobre JK, publicado em 1964, defendendo
Juscelino, e que nos custou a cassação do
mandato.
Nosso primeiro emprego foi na Fábrica de
Doces Peixe do Rio. A convivência com o
operário nos foi proveitosa e rica em experiências.
Mais tarde, diretor do Senac, implantamos
mais de 100 escolas profissionais, adquirindo,
assim, experiência em seleção e treinamento
de mão-de-obra, o que nos valeu a indicação
de JK para a Diretoria do Departamento de
Migrações.
Ali, em 1957 e 1958, como Presidente da
Comissão de Operações do Nordeste, res·
ponsável pela coordenação de seis ministérios
no atendimento a três milhões de vítimas das
secas, pudemos entender em profundidade
o drama do nordestino.
Fizemos então uma primeira experiência
em reforma agrária, tímida no seu discurso,

mas firme na sua execução. Do Pará ao Paraná distribuímos terra a mais dê 150.000 pessoas.
Executamos os decretos elaborados a partir de sugestões dos bispos do Nordeste, tentando um programa de atendifnento de massa
até então inédito.
Desta área passamos para a política, elegendo-nos para a Assembléia Legislativa de
Minas por duas vezes. Nosso segundo mandato no MDB foi interrompido pela cassação,
levada a efeito pelos militares em 1968, motivada por nossa insistente defesa de JK, em
discursos e livros, além de nossa atuação na
estruturação da Frente Ampla.
Cassado, procuramos atuar na área da iniciativa privada, pois nos era vedado lecionar,
e impossível tentar os caminhos da administração federal.
Depois de termos ocupado cinco cargos na
administração federal, exercidos, dois mandatos e mais uma secretaria de Estado no
Governo Magalhães Pinto, tínhamos por patrimônio uma casa em construção e muitas
dívidas.
Nossa luta foi grande. Principiamos vendendo livros didáticos, depois assessorando
a empresa CBE, do grande mineiro Darci
Bessone, pai do ilustre Deputado Leopoldo
Bessone.
Cassados e limitados em nossa atividade
empresarial, posto que sem acesso ao Banco
do Brasil e a áreas do Governo, fizemos grandes progressos em 14 anos.
Elaboramos 260 projetos industriais, da sofisticada siderurgia com lingotamento contínuo a fábricas de cerveja, passando pela indústria têxtil, de cerâmica, de alimentos, mecânica e outros.
Plantamos mais de 20 mil hectares de florestas e é com orgulho que nos lembramos
do primeiro plantio, feito em João Pinheiro,
quando construímos com as próprias mãos,
que à noite colocávamos de molho em água
com sal, o barracão de obras.
Ao término de nossas atividades empresariais dispúnhamos de avião e dezenas de
tratores, além de milhares de hectares de terra.
Tancredo Neves, que em 1964 fora à nossa
casa comunicar nossa cassação e oferecer-nos
seu apoio, procurou-nos novamente em casa
para nos convidar a voltar à vida pública como deputado federal. Eleito com 70 mil votos, iniciamos com Tancredo a grande arrancada pela redemocratização.
Para permitir ao Brasil uma transição pacífica para a democracia, tivemos de traçar uma
estratégia, e esta era a de vencer dentro do
colégio eleitoral.
Convocados por Tancredo e tendo como
auxiliares diretos os jovens Roseana Sarney
e Aécio Neves, hoje também deputados, organizamos o sistema de informática que fazia
frente, em informação e contra-informação,
ao sistema militar. Data daí, por certo, os
nossos desencontros com o SNI, que já havia
nos cassado 14 anos atrás.
Vitorioso, Tancredo nos convocou de novo
para a missão de coordenar as informações
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relativas à composlçao ao seu governo. vias
e noites trabalhamos no prédio do IBGE,
examinando os currículos e suas adequações
ao extenso quadro da administração federal.
Com a doença de nosso Líder Tancredo,
fomos convidados pelo Presidente Sarney para ajudá-lo com os elementos e documentos
necessários à composição do Governo. Trabalhávamos com ele e o saudoso Ministro
Hugo Castelo Branco naqueles dias tensos
em que Tancredo, preso ao leito, enfrentava
o cruel destino que dele nos privou.
Destes contatos nasceu a proposta de Sarney para que colocássemos em prática nossa
experiência do Governo JK. O Presidente
era admirador da eficácia que se conseguira
naquele qüinqüênio e queria o segredo daquele sucesso.
Grupos executivos como o GElA (Grupo
Executivo da Indústria Automobilística) tinham viabilizado a grande arrancada em direção ao desenvolvimento.
Sarney queria essa dinâmica e sistemática
aplicadas à área social; em seu entender, Juscelino fora o homem do desenvolvimento,
Tancredo, o da liberdade, e ele queria marcar
o seu governo pela justiça social.
Foram longos momentos de debate; o Presidente sabia que a ação pública era lenta,
omissa e cara; com freqüência as atividadesmeio da burocracia consumiam 50 a 60% dos
recursos.
Assim, sugerimos a criação da SEAC (Secretaria Especial de Ação Comunitária), um
órgão moderno, apoiado na informática e na
mobilização de 80 mil entidades voluntárias
existentes no País.
Quando o Presidente soube que nós iríamos renunciar ao mandato de deputado para
assumir a SEAC, ponderou que poderia criar
um Ministério da Ação Social e ali utilizar
nossos serviços, na vaga de ministro extraordinário deixada pelo publicitário Mauro SalIes.
Naquela época dissemos ao Presidente
que, se JK tivesse criado o Ministério da Indústria Automobilística, teríamos hoje um
pr~dio lindo na Esplanada, com vidros fumê,
esquadrias de inox e milhares de funcionários, mas não teríamos automóveis, caminhões e tratores produzidos aqui.
Organizamos, assim, a SEAC e renunciamos ao mandato. Passamos a receber como
salário 20% do que recebíamos como Deputado.
O primeiro desafio foi tornar realidade o
sonho dos programas sociais de massa. Até
então o Governo fazia uma creche modelo
em uma favela com 60 funcionários e até ar
condicionado, e com ela atendia a 5% da
demanda local, esquecendo as 2.000 outras
favelas do País.
Mobilizamos a comunidade, constituída
por 60 mil associações de bairros, o Rotary,
a Maçonaria, o Lions, os escoteiros e as igrejas. Só os Vicentinos possuiam 11 mil entidades beneficentes.
Assim, com um oitavo do custo, implantamos em 2 anos 45 mil projetos comuni-

moos: o.úlSll escolas, 1.642 cursos profissionalizantes, 3.137 obras de saneamento, 2.774
creches, 3.473 postos médicos, 2.807 pontes
e estradas, além de milhares de outros projetos.
De outra feita, o Presidente Sarney nos
chamou, preocupado com o relatório da Unicef sobre mortalidade infantil provocada pela
fome, especialmente por carência protéica.
Determinou, então, que fizéssemos o Programa Nacional do Leite para Crianças Carentes. Procuramos, à época, o atual Deputado
Nélson Proença - um dos melhores executivos que conheci - e em um mês iniciamos
o que veio a ser o maior e mais eficiente
programa alimentar para crianças do mundo.
Com a ajuda de 25.000 eritidades voluntárias, passamos a atender milhões de crianças.
O custo administrativo era de 2%, ao contrário dos 50% usuais, com um desvio de 4,6%,
menor que o dos países escandinavos. O sistema era voluntário, mas eficiente.
Ouço com atenção o nobre Deputado Neif
JabuI.
O Sr. Nelf Jabur - Nobre Deputado Annibal Teixeira, estamos ouvindo com muito respeito e atenção o pronunciamento de V. Ex'
Venho acompanhando nossa Minas Gerais
- essa Minas Gerais, que V. Ex' traduziu
como centro do País, é realmente um estado
moderador, que, afinal de contas, dá o estilo
político a nosso País - sua carreira política
desde à início e só fenho palavras as mais
elogiosas possíveis à sua conduta de homem
público brilhante, inteligente, altruísta, sincero e, acima de tudo, dedicado à causa pública. V. Ex' passou por diversos cargos, tanto
no Governo de Minas Gerais como no Governo Federal. Como Ministro da República
e em todos os setores por onde passou deixou
um marco excelente de conduta e atuação.
Quero ressaltar que, como Ministro da Ação
Social, V. Ex' marcou uma época nova, uma
tradição, abrindo um parêntese em favor da
ação social no Brasil, este País tão carente.
O povo tão humilde e sofredor teve em V.
Ex' a acolhida necessária para estabelecer o
programa do leite, que beneficiou diretamente o menor, a pessoa carente. Temos de vir
aqui parabenizá-lo por sua conduta à frente
desta política tanto no Estado de Minas Gerais como no Governo Federal. Sabemos que
V. Ex' fez um brilhante serviço, mas esperamos que ainda faça muito mais pelo nosso
Brasil, pelo Governo Federal, que tanto carece de pessoas que tenham boas intenções.
Muito obrigado.
O SR. ANNIBAL TEIXEffiA - Agradeço
emocionado ao Deputado Neif Jabur as palavras elogiosas, que atribuo mais à sua generosidade do que realmente às minhas qualidades. Muito obrigado, Deputado.
Prossigo, SI. Presidente: como os 4,6% de
perda chegaram aos 70% anunciados pelo
Governo Collor não sabemos, pois ao nosso
tempo os milhares de estudantes do Projeto
Rondon, a CNEC (Campanha Nacional de
Escolas da Comunidade) e a Polícia Federal
nos ajudavam a manter o programa em nível
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de eficácia invejável em todo o mundo e com
um mínimo de desvio.
O Presidente Collor, que tanto fala em modernidade e sociedade civil, deveria estudar
melhor estes programas.
O sistema BNH estava falido e impotente
ante a demanda crescente de habitações populares. Seus recursos eram encaminhados
para a construção de casas de luxo, crescendo
vertiginosamente o déficit de habitações populares. Quando o sistema tentava produzir
habitações o fazia a preços elevados e, portanto. fora da capacidade de pagamento do
usuário.
Examinamos o problema. O déficit ocorria
exatamente nas periferias dos grandes centros. A população destas áreas (11 milhões
de favelados, à época) tinha dois elementos
positivos. Primeiro, sua experiência em construção civil (mais de 30% trabalhavam nesta
área): segundo, sua origem rural, que a fazia
permeável à idéia do mutirão.
Atacamos, pois, o desafio habitacional e
em 180 dias promovemos a construção de
320 mil casas. O resultado foi o milagre da
multiplicação dos pães - ou recursos.
A casa feita em mutirão, pela comunidade,
custava um quinto das casas feitas pelo BNH
e por outras instituições. A prefeitura entrava
com o terreno e a urbanização. o estado, com
a água e o esgoto, o povo, com a mão-de-obra
e a SEAC, com o material. Parece que o
Governo Collor não abandonou essa idéia,
o que merece os nossos elogios.
É claro que, evitando as grandes compras
de leite em pó, desejadas pelas multinacionais, no programa do leite e reduzindo a um
quinto o custo da casa popular, criamos muitos inimigos; eles mostraram sua força mais
tarde.
Na área social havíamos feito uma revolução: quase 8 milhões, das 11 milhões de crianças subnutridas, recebiam leite diariamente
através do trabalho de 25 mil entidades voluntárias.
A eleição de 1986 para governador obrigou-nos a uma decisão importante. Éramos
do PMDB, e forças poderosas, inclusive no
Palácio do Planalto, pressionavam contra
nossos candidatos. Por uma questão de foro
íntimo, pois não trocaríamos nosso partido
pelo governo, prestamos apoio aos candidatos do PMDB. Apoiamos Quércia, em São
Paulo, quando ele detinha 9% das pesquisas,
Newton Cardoso, em Minas. quando seu nome era preferido por apenas 12% dos eleitores, e, assim, em muitos estados.
Fomos convocados pelo Presidente Sarney
para o Ministério do Planejamento, como o
nome que conciliava Minas e São Paulo. Não
rejeitamos o posto, pois para ele nos sentíamos preparados.
Fizemos parte do Plano JK, do Governo
de Israel Pinheiro, um governante que entrou
para a história política e econômica de Minas.
Fôramos Diretor de Planejamento de órgãos
importantes da administração federal. Escrevêramos cerca de 20 livros e estudos sobre
a matéria, fizéramos projetos industriais na
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iniciativa privada. Nossa única limitação era
a de sermos político, ou melhor, deputado.
Os tecnocratas habituaram-se a desfazer
da imagem do político, e para isto colaborava
em grande parte a imprensa.
Na verdade. a tecnocracia teve seu maior
brilho nos governos militares. Por insegurança, eles delegavam a técnicos, quase sempre
economistas, a missão de dirigir nossa economia e fazer planos.
Pois bem, no ministério procuramos inicialmente - no ritmo que JK nos ensinara
- elaborar oPAG (Programa de Ação Governamental). Para fazê-lo visitamos 11 estados; ouvimos separadamente 26 grupos empresariais representativos dos setores. Ouvimos favelados, bóias-frias, sem-terras, migrantes, desempregados, tudo pessoalmente,
em 8 estados.
Falamos a todos os governadores. visitando-os em seus estados. Entrevistamos todos
os ministros. Ouvimos prefeitos de grandes,
médias e pequenas cidades.
Fizemos no Congresso a mais profunda
pesquisa sobre posições, idéias e tendência
do Legislativo.
Assim, pela primeira vez em nossa história,
elaboramos um plano com a audiência da sociedade.
Todo este trabalho nos tomou três meses,
mas foi um retrato do Brasil com seus problemas e desafios e, mais que isto, a solução
posta em termos de diretrizes e números, estes últimos fundados no Orçamento, ao contrário dos planos anteriores, desligados da
realidade orçamentária, vale dizer, do Legislativo.
O outro desafio foi a elaboração orçamentária. Até então os tecnocratas, fiéis à política
dos militares de manter distante o Congresso
do Orçamento, elaboravam uma proposta limitada, apenas a parte de despesas da administração central.
O Orçamento que chegava ao Congresso
correspondia apenas ao OGU (Orçamento
Geral da União), que representava menos
da metade do Orçamento real do Governo.
As outras partes eram escamoteadas. O orçamento da Previdência, o orçamento financeiro e das Estatais não eram, no entender
daqueles senhores, matéria do Congresso.
Como combater o déficit público sem um
Orçamento unificado?
O Brasil tinha uma conta bancária sem limites, e contra ela sacavam, sem olhar o saldo, as estatais, a Previdência e o próprio Governo. Quando faltava dinheiro, e isto era
a rotina, o Banco Central cobria a diferença
imprimindo dinheiro ou lançando no mercado títulos; daí a inflação.
Pois bem, ao unificar o Orçamento entregamos ao Congresso o principal de seus poderes. Não é de estranhar que os militares de
1964 permitissem ao Congresso funcionar,
mas ele não podia autorizar despesas. Era
a castração.
Todas as despesas que autorizamos foram
feitas rigorosamente dentro do Orçamento
aprovado pelo Congresso. O Tribunal de
Contas é nossa testemunha. Quando ocorria,

como aconteceu em três ocasiões, excesso de
arrecadação, encaminhávamos uma mensagem para que ele distribuísse os recursos novos.
Não foi uma luta fácil, pois enfrentamos
velhos tabus. Incluímos o SNI pela primeira
vez no Orçamento e mais tarde pagaríamos
por isto.
Descobrimos no Brasil uma formidável força de mudança: as entidades comunitárias.
Cadastramos 61 mil, mas creio que temos
100 mil mobilizadas, mais de dois milhões
de voluntários. É a Igreja, com as Comunidades Eclesiais de Base e as Conferências
Vicentinas, com hospitais, creches, escolas,
asilos, conjuntos habitacionais e tudo o mais.
São os maçons, o Rotary, o Lions, os escoteiros, as Igrejas Evangélicas e centros espíritas, com milhares de obras sociais.
Só no Programa do Leite recebemos em
trabalho voluntário e instalações o equivalente a 400 milhões de dólares. Assim, tivemos um custo administrativo de apenas 2%.
Estamos nesta Casa para defender os programas sociais de massa, hoje mais que nunca
necessários.
Temos agora 15 milhões de favelados, 4
milhões de bóias-frias, 10 milhões de semterra, 20 milhões de crianças subnutridas e
4 milhões de desempregados.
O Presidente fez um discurso sobre a criança, desceu a rampa com meninos bem-nutridos, criou o Ministério da Criança e o Estatuto da Criança, mas sua atuação desmente
suas palavras. O primeiro foi acabar com o
programa que oferecia leite a 7,8 milhões de
menores até sete anos, cujos pais tinham em
média 65% do salário mínimo como renda.
Mais que isto, foram caluniadas as 25 mil
entidades que participavam do programa.
atribuindo-se às mesmas 70% de desvio. o
que é uma inverdade.
Na verdade, o Presidente precisa de mais
assessores informados e menos técnicos de
marketing, pois esses estão desgastando a sua
imagem junto ao eleitorado mais humilde,
que o elegeu.
O Brasil vive uma realidade dura. Tivemos
uma redução de mais de 4,6 do PIB, nossa
renda per capita caiu. Temos mais de 4 milhões de desempregados; as indústrias trabalham com 30% de ociosidade; os salários estão comprimidos.
Tudo isto nos preocupa. Vimos em JK o
herói do desenvolvimento; em Tancredo, o
líder da redemocratização; em Sarney, objeto
de tantas críticas injustas, o homem preocupado com o social e tentando humanizar um
pouco a vida de milhões de brasileiros.
O Presidente Collor pode representar a síntese de tudo isso. A sua juventude e coragem
e a sua origem nordestina são um triunfo,
mas é preciso que se previna contra os falsos
amigos e assessores incapazes.
Para tornar-se o líder nacional que a Nação
sonha é preciso mais do que a coragem física,
é preciso resistir e absorver, com a grandeza
de um JK, as calúnias e infâmias, tanto mais
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mtensas quanto mais nos ligamos à liberdade,
ao desenvolvimento e à justiça social.
O Sr. Antônio de Jesus - Concede-me V.
Ex' um aparte?
O SR. ANNIBAL TEIXEIRA - Ouço o
nobre Deputado Antônio de Jesus.
O Sr. Antônio de Jesus - Nobre Deputado
Annibal Teixeira. representante do Estado
de Minas Gerais, sei que V. Ex' está imbuído
do melhor propósito pela experiência de exministro ligado diretamente a esses assuntos
afetos à sua formação. Chama-me a atenção
V. Ex' caracterizar esta Casa como o ponto
ideal para o debate inclusive de assuntos de
interesse orçamentário do País, para que todos os setores da sociedade tenham realmente a correspondência das suas expectativas
mínimas a fim de que sejam sanados os grandes problemas que afligem o nosso povo. Sei
que o Brasil não é apenas responsabilidade
do Presidente da República, mas também
desta Casa. que representa a alma de toda
a Nação. É daqui que devem emanar leis
de conteúdo claro. objetivo. para que sejam
praticáveis pelo Executivo. Sei que nós. nesta
Casa. centro de entendimento e discussão dos
problemas nacionais. com poder, inclusive,
de fiscalização. podemos também decidir. na
amplitude das necessidades. aquilo que seja
realmente prioritário para o País. Temos a
competência de priorizar aquilo de que o Brasil está carecendo, seja no setor orçamentário
da União. seja nas particularidades. seja na
Previdência Social. na seguridade de um modo geral. Parabenizo V. Ex" e espero que
as suas palavras sirvam de reflexão. Que possamos mais uma vez lembrar o sábio Duguit,
que certa feita assim se expressou: "A eterna
quimera dos homens é querer incluir nas
Constituições uma perfeição que eles não
têm". Que não sejamos perfeitos. mas que
estejamos pelo menos interessados em nos
aperfeiçoar democraticamente no aspecto de
justiça e de igualdade social, respeitando o
próximo e amando-o como a nós mesmos.
O SR. ANNIBAL TEIXEIRA - Agradeço
ao nobre Deputado Antônio de Jesus o aparte e afirmo que participo dessa sua preocupação, desse seu idealismo, que é o de pensar
num Brasil melhor.
O Sr. Luiz Moreira - Permite-me V. Ex'
um aparte, com a tolerância do Sr. Presidente?
O SR. ANNIBAL TEIXEIRA - Com prazer, nobre Deputado.
O Sr. Luiz Moreira - Sr. Deputado Annibal Teixeira, tenho a satisfação de apartear
V. Ex' porque vejo na sua pessoa um companheiro do meu partido. V. Ex' veio para o
PTB engrandecer suas hostes neste trabalho
que temos pela frente no Congresso Nacional. V. Ex' faz um retrato do nosso Brasil.
e uma reflexão sobre sua vida profissional.
Isso engrandece, a todos nós. que o ouvimos.
Sentimos a firmeza do seu trabalho. sua convicção. sua dedicação e seu talento. É exatamente por essa experiência que esperamos
que V. Ex" traga frutos a esta Casa, onde
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já esteve, para desenvolver esse trabalho. V.
Ex' focalizou vários assuntos. Um deles é como uma lembrança e um recado. Trata-se
do programa do leite. da colocação. na cesta
básica do leite em pó, cujo veículo para dissolução nem sempre é o mais indicado. poderíamos até dizer que é o menos indicado, porque
a água usada realmente levará não só o vibrio
cholerae. mas outras tantas salmonelas e bactérias. que talvez não tragam os benefícios
esperados ao se distribuir o leite in natura.
Quero parabenizar V. Ex' pela sua tencidade.
seu denodo. até mesmo'pela humildado. vencendo todas as adversidades. demonstrar
agora. nesta Casa, seu valor e sua vontade
de trabalhar em prol do nosso Brasil.
O SR. ANNIBAL TEIXEffiA - Agradeço
ao ilustre Deputado a solidariedade. o apoio
e as palavras generosas.
Prossigo, 5r. Presidente. Fazer 320 mil casas por um quinto do preço. como fizemos;
enfrentar as resistências ao Programa do Leite, evitando a compra de leite em pó; colocar
o SNl no Orçamento da República e modernizar o Orçamento foram nossos crimes. Remetemos a prefeitos e deputados mais de 300
mil cartas, circulares, telex e impressos, alertando-os sobre a intermediação de verbas;
estas atitudes foram as causas da campanha
de difamações que contra nossa pessoa deflagraram.
Cassado pelo mesmo SNI, por 14 anos dedicamo-nos à iniciativa privada. O patrimônio que crigi nesse período, somando milhares de hectares de terra. 20 mil hectares de
reflorestamento, fábricas e loteamentos,
avião e máquinas. acha"-se hoje, depois de
alguns anos de volta à política, reduzido em
80%. Nossa vida pública foi esquadrinhada;
nossas empresas e negócios vasculhados, numa campanha de ódio, difamação e calúnia
sem precedentes.
Ocupamos no Governo Federal cargos públicos importantes: fomos secretário de Esta·
do. fizemos a Seac, indo depois para o Ministério do Planejamento.
Tivemos todas as nossas contas aprovadas
pelos Tribunais de Contas, sem reparo e até
com elogios.
O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, nos inocentou quanto ao caso Valença.
na verdade envolvendo uma quantia equivalente ao preço de uma moto.
.
Cabem, pois, aqui, algumas considerações
sobre o assunto: o ex-prefeito de Valença.
Sr. Graciosa, para evitar uma concorrência.
acusou-nos de proteger empresas de Minas.
Insuflado pelo SNI, mentiu dez vezes e confessou na CPI que mentiu a pedido do SNI.
O ilustre Senador Alexandre Costa, na
mesma CPI, foi categórico ao se referir ãquele senhor:
"A conclusão a que chego, sem querer
entrar no mérito de nenhum dos acusados, é que essa pessoa, esse cidadão de
nome Graciosa, não tem idoneidade. É
um testemunho que não pode servir absolutamente nem à Polícia Federal. nem
a esta comissão. para se poder identificar

criminalmente um ex-ministro de Estado."
Um grande jornal do Brasil noticiou. em
sua primeira página, que a Seplan comprara
computadores por preços seis vezes além dos
de mercado.
Examinemos os fatos:
- em 15 de julho de 1986. a ABM, Associação Brasileira de Municípios, pleiteou ao
Ministério do Planejamento recursos para informatizar 100 municípios;
- a soIicit~ção foi levada ao Presidente.
que aprovou a liberação de verba através da
EM-392, de 15 de setembro de 1987;
- a autorização do Executivo foi passada
ao Ordenador de Despesas e responsável pelo cronograma de desembolso, Michal Gartenkraut, e o dinheiro foi repassado à ABM.
Tão logo tomamos conhecimento da notícia, solicitamos esclarecimentos àquela associação, que os forneceu prontamente.
Com base neles, esclarecemos:
- a primeira inverdade está na notícia de
a Seplan ter adquirido os computadores, pois
a compra foi efetuada pela ABM (Associação
Brasileira de Municípios) e mediante concorrência;
- a segunda está no preço publicado 4 milhões - , que foi, de acordo com a documentação apresentada, de 288 mil cruzados
a unidade.
Diz o ditado que "quem conta um conto,
aumenta um ponto". O jornal multiplicou
por 14 vezes o preço unitário dos equipamentos. Não desejo agora tocar velhas feridas, mas creio que a imprensa deveria ter
mais responsabilidade com suas acusações.
Cabe aqui um elogio a O Globo, único jornal que, em editorial, ponderou que nós estávamos sendo condenados antes de sermos julgados.
Pois bem, e agora José? - como diria o
(1osso poeta maior. Por que a imprensa, que
divulgou milhares de falsas acusações e calúnias contra nós, não busca uma forma de redimir-se, dando-nos, por exemplo. espaço para
defendermos os programas econômicos e sociais que implantamos?
Será que perduram os ódios e ou os interesses que orquestraram as calúnias contra
nossa pessoa?
Tenham cuidado os Deputados Jarvis
Gaidzinski, de Santa Catarina, e Luís Roberto Ponte, do Rio Grande do Sul.
O primeiro teve a coragem de mostrar à
equipe econômica o perigo de tabelamentos
artificiais e acabou tendo suas empresas vasculhadas e multadas em milhões.
O Deputado Luís Roberto Ponte denunciou a ganância dos recolhedores de propina
para obtenção de obras públicas e acabou
sendo acusado judicialmente pelo Governo.
O Deputado Jarvis Gaidzinski é tido hoje
não como o empresário que alertou o Governo sobre a maquiagem de produtos, mas
como o próprio "maquiador".
O Deputado Luís Roberto Ponte não é
considerado como aquele que alertou o Governo sobre a corrupção; de certo acabará
por ser apontado como o "corrupto", como
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já o foi de "lobista", pelo Porta-voz do Presidente.
Nós, que lutamos contra custos elevados,
alertamos os prefeitos contra a intermediação
de verbas nesta triste República. fomos o único réu da "intermediação".
Graças a Deus existe justiça, e o Supremo
Tribunal Federal, por unanimidade, nos inocentou deste. às vezes, leviano tribunal do
4" poder que é a imprensa.
Em nossa luta pelos desprotegidos sofremos calúnias e difamações; sobre nós foram
atiradas pedras. Que importam calúnias? Há
muitos caluniados na História. Que importam as pedras? Elas são duras. pesadas e ferem, mas têm as suas virtudes. Foi com as
pedras que os gregos perpetuaram no tempo
a sua arte e a sua mensagem de democracia.
De que outra matéria haviam de ser, senão
de pedra, os monumentos góticos que delinearam a vocação de nossa fé?
Foi com pedras pesadas e que ferem que
se ergueram as milhares de casas construídas
em mutirão. E foi sobre uma pedra que Cristo
pediu a Pedro que erguesse a Igreja que atravessaria os séculos.
Que venham as pedras, e com elas se erguerá a Nação desenvolvida sonhada por JK;
a democracia projetada por Tancredo. e a
justiça social, tão necessária na consolidação
da democracia.
Vamos sonhar. pois a realidade é feita de
sonhos.
Não pensem que sou um idealista utópico,
um homem desligado da realidade. Não e
não. Entendemos que aquele que é incapaz
de sonhar nasceu velho. O que não sabe
transformar sonhos em realidade nasceu inútil. Mas, se soubermos, como os nossos antepassados, transformar sonhos em realidade
e tocar a dura realidade de nosso tempo com
a luz de nosso sonho, seremos grande no Brasil, e o Brasil será grande em nós.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) Concedo a palavra a nobre Deputada Maria
Valadão, do PD8 de Goiás.
A SRA. MARIA VALADÃO (PDS - GO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sra" e 81'S. Deputados, dentre os princípios fundamentais de nossa Constituição
encontramos, em seu art. 3", os objetivos fundamentais da República. Os três primeiros
incisos são de enunciado obrigatório: construir uma sociedade livre, justa e solidária;
garantir o desenvolvimento nacional e erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir
as desigualdades sociais e regionais.
A Constituição ainda consagra como objetivo fundamental a promoção do bem de todos e tem também como fundamentos desse
estado democrático de direito "a dignidade
da pessoa humana", e "os valores sociais do
trabalho e da livre iniciativa".
Estes valores são novamente reafirmados
quando a Constituição Federal trata da ordem econômica e financeira, ao dispor sobre
os princípios gerais da atividade econômica,
imperativo constitucional que diz que a or-
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dem econômica deve se embasar "na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa", tendo por finalidade assegurar a todos
existência digna, de acordo com os limites
de justiça social, observados os vários princípios que enumera. Dentre esses, peço permissão a V. Ex" para citar quatro: soberania
nacional, defesa do meio ambiente, redução
das desigualdades regionais e sociais e a busca
do pleno emprego.
Se compulsarmos o Título VIII da Carta
Magna, que trata da Ordem Social, no art.
193 também encontraremos que a ordem econômica se baseia "no primado do trabalho"
e tem como objetivo "o bem-estar e a justiça
sociais".
Esses dispositivos legais aqui relembrados,
Sr" e Srs. Deputados, juntamente com outros
constantes da nossa Constituição, fazem parte de um sistema jurídico ao qual o Legislativo, o Executivo e o Judiciãrio devem obediência. Trata-se não só de dever moral de
cada um dos titulares, mas de uma obrigação
exigível coercitivamente pelo Direito.
Entretanto, parece ser terrível desafio à
capacidade de realização dos dirigentes do
País a redução das desigualdades regionais
e sociais, principal obstáculo a ser removido
para que alcancemos o desenvolvimento nacional e o respeito à Constituição.
Para o enfrentamento deste desafio, num
País de dimensões continentais como o Brasil, faz-se necessário a implantação de um
sistema de transporte eficiente, tanto na sua
operacionalidade, quanto nos custos, de modo a permitir a integração de cada região
com as demais e, sobretudo, com os centros
consumidores e com os corredores de comércio e exportação.
Todos nós sabemos que o meio de transporte mais adequado, em termos de eficiência
e economia, é o transporte ferroviário, utilizado no mundo inteiro em grande escala, tanto nos países de raízes socialistas quanto nos
capitalistas, como os Estados Unidos e o Japão.
A utilização deste meio de transporte representa menor consumo de óleo diesel (dez
vezes menos que o transporte rodoviário),
contribuindo assim para tornar competitivos
os preços finais de nossos produtos agrícolas,
diminuindo simultaneamente os custos do
transporte de insumos e dos próprios produtos agrícolas.
Uma única composição ferroviária transporta carga similar a trezentos caminhões pesados e permite a mais rápida movimentação
de cargas unitárias - minérios e grãos, por
exemplo.
Ouço, com prazer o nobre Deputado Costa
Ferreira.
O Sr. Costa Ferreira - Deputada Maria
Valadão, acompanhamos com muita satisfação o pronunciamento de V. Ex', de fundamental importância para a vida nacional.
Considerando as proporções continentais do
Brasil, como nas grandes nações do mundo,
Estados Unidos, China, União Soviética e
outras, a ferrovia deve ser a base para a inte-
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gração nacional, por ser um transporte mais
barato, mais eficiente e proporciona um desenvolvimento bem mais planejado. Como
bem diz V. Ex', o Brasil não poderia ficar
à margem desses acontecimentos e continuar
se arrastando com muita dificuldade para implantar suas ferrovias. Assistimos aqui, na
legislatura passada e ainda nesta, à hesitação
de grande número de parlamentares quanto
à implantação da Ferrovia Norte-Sul, que trará para "as Regiões Centro-Oeste, Norte e
Nordeste grande oportunidade para o desenvolvimento, haja vista, hoje, a produção de
soja, de minério e de petróleo. É urgente
a implantação dessa ferrovia. Estamos de pleno acordo com V. Ex', que analisa com muita
propriedade e segurança o assunto. Não teremos integração nacional se não optarmos pelo sistema ferroviário. Não poderemos continuar exportando nossos produtos apenas pelo
Atlântico. Devemos buscar uma saída para
o Pa.cífico, tomando os nossos produtos mas
competitivos. É preciso que todos nós brasileiros reconheçamos a fundamental importância do transporte ferroviário para o País.
Não se pode compreender o crescimento apenas nas regiões já desenvolvidas, enquanto
outras ainda engatinham por falta de recursos
e não têm condições de oferecer suas produções aos grandes centros consumidores. V.
Ex' pode contar com nosso apoio, em tudo
aquilo que for feito em nossa Pátria para o
bem-estar do nosso povo estaremos ombreados com nossos pares e a favor das boas proposições. Parabéns.
A SRA. MARIA VALADÃO - Obrigada,
Deputado Costa Ferreira. V. Ex' veio corroborar o nosso discurso com o respaldo que
pediremos aos Srs. Deputados.
O transporte rodoviário para grandes massas de cargas é mais oneroso e inibe o desenvolvimento brasileiro.
Vejam V. Ex" embora a produção de uma
tonelada de soja brasileira custe trinta e dois
dólares a menos que a americana, o produto
nacional chega aos portos de embarque dezoito dólares mais caro que o similar estrangeiro, em razão do alto custo do transporte
rodoviário.
Enquanto as terras da Europa, da América
do Norte e da Ásia, inteiramente ocupadas,
recebem a cada dia maiores investimentos
para que atinjam melhores níveis de produtividade, a região central do Brasil, compreendendo o Centro-Oeste e o sul da Amazônia,
é abandonada à sua própria sorte.
Com milhões de hectares, solo fértil e clima
favorável, chuvas regulares, o Brasil central,
está numa posição geográfica ideal, a meio
caminho de todas as regiões do País, próximo
tanto dos centros consumidores mais desenvolvidos do Sul e do Sudeste, de seus portos,
como também das regiões mais carentes, nas
quais a própria região, do ponto de vista social e financeiro, se insere, abrigando o contraste da presença de um solo rico em minérios, com uma produção significativa de calcário, fosfato, granito, mármore, níquel, cobre, ouro, esmeraldas, cristais, além de ou-
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tros, em contraposição li precarlsslma conO!ção de vida da maior parte de sua população,
a ponto de existir o chamado "corredor da
miséria", tanto em determinadas regiões do
Estado de Goiás, quanto no novo Estado do
Tocantins. Esta região, produtora de grãos
de soja, arroz e milho, de madeira e carvão,
com um dos maiores rebanhos bovinos do
País, é a mais nova fronteira produtiva, com
potencial capaz de concorrer decisivamente
para a libertação econômico-financeira do
povo brasileiro e de tomar o Brasil um País
desenvolvido a médio prazo.
A exemplo de outros estados o Maranhão,
Goiás e Tocantins também merecem, as atenções do Governo Federal, particularmente
no que diz respeito a todo o percurso da ferrovia que se quer ver implantada, sendo notoriamente injusta qualquer discriminação que
se quiser manter.
Ouço com prazer, o nobre Deputado Ubiratan Aguiar.
O Sr. Ubiratan Aguiar - Nobre Deputada
Maria Valadão, tenho acompanhado o pronunciamento de V. Ex' e gostaria de tecer
alguns comentários sobre transporte no País.
Verificamos que o ciclo da euforia da implantação das indústrias montadoras de veículos
coincide com o crescimento do rodoviarismo
no Brasil. Naquela época, as multinacionais,
que buscavam mercado propício para a instalação de suas indústrias, aqui realmente encontravam caminhos por onde pudessem trafegar os veículos a serem produzidos. E assim
cresceu o rodoviarismo, sem qualquer estudo, com recursos oriundos, de empréstimos,
às vezes, dos mesmos grupos das montadoras
de veículos sem que houvesse preocupação
com planejamento para a recuperação das
estradas, sem que se atentasse para o custo
elevado da carga transportada, muito acima
do que é cobrado pelos transportes ferroviário, marítimo e fluvial. Nada disso se levou
em conta. Aquele era o momento do milagre,
e o certo é que, progressivamente, foram surgindo estradas e mais estradas neste País, enquanto ferrovias eram extintas, muitos ramais desativados. Não bastasse isso, o que
verificamos agora é que o Governo, a braços
com toda a problemática de uma malha rodoImente danificada, pensa em privatizá-la. E
quem nos garante que não serão as mesmas
montadoras, os mesmos grupos que emprestaram dinheiro, aqueles que passarão a controlar as n?ssas rodovias com a cobrança do
pedágio? E triste a realidade nacional- realidade de colônia, realidade de dependência
do capital estrangeiro. E mais grave :linda
é que esse colonialismo interno, minha cara
Deputada, é muito mais desumano, muito
mais cruel porque praticado entre irmãos. O
erro da Ferrovia Norte-Sul começa a partir
da própria terminologia, pois deveria chamar-se Ferrovia Sul-Norte, eixo que traduz
a posição dominante dos mais fortes, que falam mais alto e conseguem levar tudo. Por
isso, nossa reclamação permanente. Necessários, pois, são os pronunciamentos como
o de V. Ex', até para que as nossas esperanças
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não cai~m por terra. A nobre companheira,
portanto. nos reanima a continuar a caminhada. Vamos nos dar as mãos. Meus parabéns por levantar o problema.
A SRA. MARIA VALADÃO - Muito obrigada. nobre Deputado Ubiratan Aguiar, V.
Ex" é que nos anima a continuar no caminho.
Prossigo. Sr. Presidente.
No Tocantins. encontra-se o Projeto Rio Formoso, modelo de cultivo de arroz irrigado,
ávido por integração e que já deveria estar
cumprindo sua meta de produção. três vezes
por ano, alternando plantio de arroz, soja
e atividade agropecuária. só não o fazendo
em razão de omissão dos que assomaram ao
poder em 1983.
Todavia, esta iniciativa pioneira do Governo Ary Valadão, iniciando as primeiras
lavouras irrigadas. teve logo ressonância incomum. fazendo de Goiás o centro das atenções. tornando produtivas terras até então
tidas como inúteis. despertando o interesse
de outros estados para o fato, chegando-se
à criação do Ministério da Irrigação.
Sabe-se que nas várzeas de terra preta do
vale do Araguaia pode-se produzir. através
da lavoura irrigada. grãos de arroz. soja e
milho em quantidades capazes de suprir todo
o País e ainda produzir para exportação em
larga escala. com mais de uma safra por ano.
Também no Bra5il Central foi iniciado pelo
Goverr.o Arv Valadão o importante Projeto
Alto Paraísó. da Chapada dos Veadeiros ao
Paralelo 13. na altura do Município de Arraias. região com solos para variados cultivos.
uns a 1.300 metros de altitude, com clima
europeu, excelente para o cultivo de trigo.
aveia. centeio. cevada; frutas nobres, como
maçã. pera, uva. e outras culturas próprias
de clima frio e de grandes altitudes: outros
a 600 metros de altitude. de clima quente
e úmido. próprio para o cultivo de milho.
cana. arroz. legumes. todas as qualidades de
feijão: frutas tropicais. como abacate. manga. laranja. abacaxi; verduras. pepino. abóboras, batata. mandioca e tubérculos em geral- toda essa fertilidade aliada à rara beleza
das paisagens naturais. com fontes de águas
quentes e termominerais. em condições de
atender às necessidades turísticas de Brasília
e de Goiânia. A Região é rica em calcário.
mica. pedras semipreciosas e minerais nãoferrosos.
Por mais paradoxal que pareça. Sr's e Srs.
Deputados. este é o chamado "corredor da
miséria". a mais pobre das regiões. onde há
incidência de bócio. onde as mães morrem
de parto e as crianças de desnutrição...
O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar)
- Nobre Deputada Maria Valadão, a Presidência acolhe a emoção de V. Ex'. principalmente porque vem de uma mulher que. convivendo na área social. sente de perto todos
esses problemas. Não podemos ficar insensíveis com o registro de fatos do cotidiano.
O depoimento de V. Ex', mais do que nunca.
além do seu conhecimento. nos repassa o sentimento do que é um dia-a-dia de trabalho.
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Quero render a V. Ex' minhas homenagens. pois seu pronunciamento se enriqueceu
mais com a sua emoção. diante de um mundo
tão materialista, no qual às vezes não conhecemos as pessoas. Nesta Casa, existem Parlamentares que transmitem a todos nós. com
muita propriedade. não só a realidade que
vivem. mas o sentimento que deve presidir
a relação entre as pessoas.
Deixo a V. Ex' os cumprimentos desta Presidência neste instante.
A SRA. MARIA VALADÃO - Sr. Presidente. passada a emoção. agradeço a V. Ex"
as palavras de apoio e compreensão.
Ouço com prazer o nobre Deputado Annibal Teixeira.
O SR. ANNIBAL TEIXEIRA - Ilustre Deputada Maria Valadão. não poderia deixar
de trazer o meu apoio a V. Ex", que nos
dá uma demonstração de que a mulher brasileira está integrada na problemática nacional.
V. Ex' levantou aqui o problema da Ferrovia
Norte - Sul. que. como sabemos. é um instrumento importante para o desenvolvimento
do Centro-Oeste. O Brasil não pode "virar
as costas" para a sua realidade. Euclides da
Cunha dizia que os políticos olhavam para
a Europa de costas para o interior do Brasil.
Nâo podemos mais fazer isso. Nessa ocasião.
Juscelino implantou Brasília, não na expectativa de criar essa magnífica forma arquitetônica que enfeita o Planalto Central. mas
de fazer deste Planalto. do Centro-Oeste brasileiro. um instrumento de desenvolvimento
agrícola, através do aproveitamento do cerrado. Hoje. mais de 30% da nossa p,rodução
de grãos dependem dessa região. E fundamental. portanto, o apoio aos brasileiros qUy
estão gerando a riqueza para este País. E
importante que se dê seguimento à idéia da
Ferrovia Norte-Sul. que é um instrumento
de integração. Há pouco. analisando o plano
de ação governamental que elaboramos. vi
o desenho da Norte-Sul. Essa ferrovia permitirá que o Brasil ofereça ao mercado internacional soja, como já o faz o minério de ferro.
em condições competitivas. porque possibilitará que o produto percorra duas mil milhas
náuticas a menos que o minério exportado
de Minas Gerais. Essa estrada. conectada
com Carajás. dará capacidade de escoamento
a todos os produtos agrícolas do Centro-Oeste brasileiro. Não foi à toa que se mobilizaram
forças internacionais no combate à Ferrovia
Carajás. Na verdade. eram antiquados os investimentos feitos em outras áreas produtoras de minério. especialmente na Libéria, na
África e na Austrália. Com essa ferrovia, o
nosso minério ficará em condições competitivas. Não é só o minério que queremos
levar ao mercado internacional. mas o excesso de grãos que podemos produzir no CentroOeste. o que apenas poderá ser feito com
estradas de ferro. A nobre Deputada apresentou o problema fundamental do custo de
tonelada transportada. Esse produto só será
competitivo quando for utilizado o transporte
ferroviário. Parabéns, nobre Deputada. pela
sensibilidade para com os problemas sociais.
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Enquanto V. Ex' se referia aos problemas
econômicas. estava tranqüila, mas. quando
falou da criança e da angústia da mulher brasileira. se emocionou. Essa emoção também
é nossa. não com a sensibilidade de V. Ex',
mas com () nosso coração e a nossa mente.
A SRA. MARIA VALADÃO - Nobre Deputado Annibal Teixeira. agradeço a V. Ex'
o aparte. que quase me emocionou novamente.
O Governo Ary Valadão. ao implantar ali
o Projeto Alto Paraíso. iniciou no local, a
construção de obras de infra-estrutura. como
pontos, estradas. escolas. hospital, hotel.
conjunto habitacional. armazém graneleiro.
aeroporto e represa para irrigação. tendo sido
plantadas 165 mil mudas. que atingiram um
ano e meio de idade; foram feitas um milhão
de covas. devidamente adubadas, para que
recebessem igual número de mudas, no mês
de junho daquele ano: e foi-se embora a esperança da redenção do então nordeste goiano.
pois o Governador eleito. apesar dos apelos
dos prefeitos da região. abandonou o Projeto
Alto Paraíso.
A maior parte das mudas se perdeu pela
ação do tempo; as máquinas a mesma coisa,
e. através de ação judicial. corrida à revelia
do estado. o expropriado particular voltou
à posse e à propriedade das terras. com todos
os seus investimentos. em torno de 40% de
alto custo para os cofres públicos. Apesar
do grande esforço empreendido. dos cursos
de mão-de-obra rural. desde a manutenção
das máquinas. à implantação das indústrias
de doces. através da unidade de promoção
de mão-de-obra rural da Ação Social do Palácio do Governo de então. o sonho de implantar o complexo de produção e turismo. visando fixar o homem no campo, foi frustrado,
e a conseqüência foi o "inchamento" das periferias de Brasllia e Goiânia. com o crescente
êxodo rural. à falta de estímulos de permanência no campo. constituindo-se em párias
da sociedade.
O Projeto Alto Paraíso ainda poderá ser
reativado. em face do seu notório alcance
social e econômico. para o qual pedimos a
especial atenção do Sr. Ministro da Agricultura e Reforma Agrária e do Exm" Sr. Presidente Fernando Collor, para que viabilizemos os recursos necessários à sua excecução;
que, a exemplo do Projeto Rio Formoso. possa vir a ser um grande gerador de riquezas
e, assim. fazer justiça ao sofrido nordeste
goiano. Aquela região, tão próxima da "Capital da Esperança". construída pelo arrojo
e pela clarividência de Juscelino Kubitsehek
de Oliveira. que deu. assim. o primeiro passo
significativo para a integração nacional, está
receptiva. ávida de uma ação mais enérgica
do Governo Federal, para que possa fazer
desabrochar as riquezas minerais e agrícolas
que brotam de suas entranhas, estancando
a miséria e a fome. grandes causas do êxodo
rural.
A região clama pela construção urgente
da Ferrovia Norte-Sul, para que seja feita
a ligação de Açailándia a Brasília e a Goiânia,
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propiciando-se uma integração econômica do
Norte com o restante do País, do que resultará uma integração social e cultural de benéficos efeitos no processo de desenvolvimento.
O Sr. Orlando Pacheco - V. Ex' permite
um aparte?
A SRA. MARIA VALADÃO - Com todo
prazer.
O Sr. Orlando Pacheco - Deputada Maria
Valadão, acompanho atentamente o Seu brilhante e emocionante discurso; que revela
o espírito de patriotismo inerente na formação social e política de V. Ex', qualidade rara
nos políticos de hoje.
Conheci seu esposo quando Governador
de Goiás e o esforço de V. Ex' em acompanhar pari passu as atividades políticas por
ele desenvolvidos objetivo de promover a expansão e a melhoria do Estado de Goiás em
todos os aspectos. Nessa atividade ampla,
nesse trabalho árduo, seu marido e V. Ex'
sofreram a perda irreparável de um de seus
filhos. Esta é uma marca indelével que um
homem e uma mulher que atuam na vida
pública podem deixar para o seu estado e
para o seu País, neste brilhante próposito de
ver a sociedade amparada e a melhoria do
seu povo. Parabenizo V. Ex' não somente
por este momento e pela assiduidade do seu
trabalho nesta Casa, marca clara, patente de
sua mensagem, mas pelo seu desempenho ao
longo dos anos da sua vida pública, o que
viabilizou merecidamente, sua vinda para esta Casa. Deputada Maria Valadão, desejo
que V. Ex' tenha atividades no Legislativo,
no Executivo, na vida pública brasileira, não
somente por estes quatro anos de mandato
nesta Casa, mas por longos e longos anos,
pois de pessoas da formação e da categoria
de V. Ex' a sociedade brasileira está carente.
Sua mensagem nos sensibiliza por ser diversa da posição demagógica de muitos políticos que atualmente discursam pelo Brasil afora e também por seu sentimento latente, coerente com sua formação social, moral e espiritual. Parabéns, Deputada Maria Valadão.
A SRA. MARIA VALADÃO - Agradeço
a V. Ex' colega Orlando Pacheco, pelo seu
depoimento.
Prossigo, Sr. Presidente, representa a Ferrovia Norte-Sul obra inarredável para que
esta região seja integrada ao processo produtivo brasileiro, fornecendo matéria-prima para os centros industrias; levando comida barata e farta à mesa da família brasileira; exportando os excedentes para o estrangeiro, a preços competitivos; gerando novos empregos;
aliviando o "inchamento" dos grandes centros urbanos, tanto do ponto de vista social,
quanto ecológico, e ainda, a violência e a
criminalidade, com a implantação e o desenvolvimento de novas cidades ao longo da
mencionada ferrovia.
Com o aumento da demanda ocasionada
pela irradiação de novos centros consumidores, a indústria e o comércio tendem a se
desenvolver, aperfeiçoando as novas técnicas, com o aprimoramento de nosso parque
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industrial, possibilitando a criação de riqueza
agrícola e a extração de minérios e veW·'lis.
propiciando salários mais justos e mais dignos, desenvolvendo-se os demais setores da
economia; e o Poder Público poderá melhor
prestar seus serviços e garantir a cauc brasileiro as condições de saúde, de segurança,
de igualdade, de acesso à educação e à cultura, à assistência e à Previdência Social.
Faz-se mister a liberação dos recursos necessários, senão à conclusão da obra, pelo
menos o suficiente para a criação dos pólos
de desenvolvimento, que venham justificar
a existência da Ferrovia Norte-Sul, feito que
nos redimirá do atraso que ainda se abate
sobre a Região Centro-Oeste. Concitamos o
Sr. Presidente da República a fazer constar
da proposta orçamentária para 1992 as verbas
indispensáveis à consecução deste objetivo.
Não se pode mais adiar a tomada de providências, para que se acelere a retomada do
desenvolvimento brasileiro, o que deve ser
feito com a necessária urgência, antes que
a complexidade de mecanismos alienígenas
de poder, que se agigantam cada vez mais,
nos solape toda a flexibilidade que ainda detemos.
Eis porque, Sr" e Srs. Deputados, os sentimentos de brasilidade, de civismo e de amor
à Pátria que vejo nos meus ilustres pares nos
impelem a clamar pelo apoio de V.. Ex" a
esta aspiração e à necessidade do Brasil Centrai de ser melhor servido pelo transporte
ferroviário, através da construção da Ferrovia Norte-Sul até Goiânia e Brasília.
Eis por que, Sr. Presidente e Srs. Deputados, também concitamos o Sr. Presidente
Fernanco Collor, a continuar a obra de Juscelino em favor do Brasil Central e do Brasil,
dotando-nos da Ferrovia Norte-Sul e de incentivos aos estados ao Ipngo do seu percurso, para que possam criar e fazer circular
riquezas verdadeiras, e, aí sim, teremos condições de combater eficazmente a inflação,
desencadeando não só o crescimento econômico, mas o próprio desenvolvimento, através dessa nova fonte de progresso.
Eis aí como poderá ser assegurada ao povo
brasileiro, e não só ao Brasil Central, esta
soma de princípios e direitos que a Constituição nos consagra e garante.
Unamo-nos, Srs. Deputados, a todo o povo
brasileiro e quebramos os grilhões que prendem a Pátria à miséria e ao subdesenvolvimento.
Durante o discurso da St' Maria Valadão, o Sr. Adylson Motta, § 21 , do artigo
18, do Regimento Interno, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Ubiratan Aguiar, § 2", do artigo 18, do
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar)
- Concedo a palavra ao Sr. Neif Jabur.
O SR. NEIF JABUR (PMDB - MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho à tribuna para destacar a importância da integração sub-regional no âmbito Latino-Americano, que está
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tendo agora um grande instrumento de dina"'ização com a recente assinatura do tratado
que criou o Mercosul. Desejo também dar
conta a esta Casa da participação da delegação brasileira na Primeira Reunião de Parlamentares do Mercosul, encerrada no dia 8
deste mês, na qual representei a Câmara dos
Deputados, juntamente com o Deputado
Sarney Filho.
Encontramos em Assunção, da parte de
nossos colegas da Argentina, do Paraguai e
do Uruguai, uma determinação, tão firme
quanto a nossa, de trab<llhar no sentido de
que os Legislativos dos respectivos países emprestem uma contribuição ativa e criativa ao
processo de integração colimado no Tratado
do Mercosul, denominado Tratado de Assunção.
A primeira oportunidade, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, de participarmos da construção do Mercosul está nos esforços que desde
já pretendemos encetar na Comissão de Relações Exteriores com o objetivo de apreciar
prioritariamente o Tratado de Assunção, para que ele possa ser ratificado no menor tempo possível, sem prejuízo do exame cuidadoso que tanto esta Casa quanto o Senado
Federal certamente terão todo o interesse em
realizar.
A este respeito devo assinalar que assumimos, os delegados dos países do Mercosul,
o compromisso formal de empenhar-nos junto aos nossos Parlamentos no sentido de impulsionar a aprovação do tratado. Este é, de
fato, um dos pontos principais do documento
final da reunião de que acabamos de participar, o Deputado Sarney Filho e este orador.
Há mais quatro declarações acordadas na
reunião. A primeira destas diz respeito ao
vínculo entre o Mercosul e os regimes democráticos, concebendo-se a aprovação do tratado nesse entendimento. A segunda, afirma
que o eficaz aproveitamento dos recursos naturais da região implica a revisão de tratados
que precisem ser compatibilizados com os objetivos do Tratado de Assunção. A terceira,
exorta outros países latino-americanos a se
somarem ao processo de integração. E a
quarta, dirige-se aos esforços que os Parlamentares de cada país devem fazer para harmonizar as legislações e as políticas respectivas, não apenas de natureza econômica,
mas também social e cultural.
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o
Tratado de Assunção, em seu art. 24, estabelece uma Comissão Parlamentar Conjunta do
Mercosul e que os Poderes Executivos dos
Estados-Partes manterão seus Poderes Legislativos informados sobre a evolução do mercado comum, objeto do tratado. Em relação
a essa disposição do tratado a ser aprovado,
a Primeira Reunião de Parlamentares do
Mercosul conveio em criar um Grupo de Trabalho para examinar o funcionamento e as
atribuições daquela Comissão Parlamentar
Conjunta. Esse Grupo de Trabalho, uma vez
constituído, deverá apresentar suas conclusões em trinta dias. Ademais, a reunião deciciu, para esse fim, convidar os Senados dos

6758 Sábado 18

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

países interessados a fim de que membros
seus participem do mencionado grupo.
Finalmente, a reunião recomendou às Comissões de Relações Exteriores de cada país
que troquem informações e constituam subcomissões para levantar as leis de seus respectivos países, suscetíveis de serem afetadas pelo Tratado de Assunção.
Estas são as considerações com que espero
ter resumido para conhecimento desta Casa
os resultados da recente reunião na capital
Paraguaia. Assim, minhas palavras finais voltam-se para a significação do tratado que será
apreciado pelo Congresso Nacional. Essa iniciativa, Sr. Presidente, Srs. Deputados, poderá vir a representar um marco na hist6ria
de nosso continente.
Ouço, com muito prazer, o nobre Deputado Adylson Motta.
O Sr. Adylson Motta - Nobre Deputado
Neif Jabur, na Comissão de Relações Exteriores, logo ap6s a apresentação do relatório
de V. Ex', tive oportunidade de fazer algumas
ponderações que quero renovar neste momento. A integração do Cone Sul é um processo em andamento e uma realidade a médio
prazo. Hoje, todos os países do mundo estão
integrando-se em blocos, até porque a economia tem de ser encarada no seu aspecto global. Não sobreviverão mais economias isoladas. Ouvi isso recentemente, quando estive
nos Estados Unidos, que, hoje, querem negociar apenas com blocos de países e não por
meio de intercâmbios bilaterais, com países
isolados. Assim está acontecéndo na Europa,
com o Mercado Comum Europeu, e com os
"tigres asiáticos". É uma realidade, é o desejo do Brasil. Mas levantei a questão, na qual
vou insistir - quero fazer um pronunciamento a respeito, quando dispuser de dados mais
concretos, de que o que é bom para o Brasil
muitas vezes não é bom para partes do Brasil
num primeiro momento. Todo o País será
. beneficiado com essa integra,ção, até porque
ela é inevitável no mundo atual. Num primeiro momento, porém, há o temor muito grande 'por parte do Sul, principalmente do Rio
Grande do Sul, de que, semmedidas de proteção, nossa economia, frágil como é, seja
esmagada em nome de um bem maior, o desenvolvimento do Brasil. Minha sugestão à
Comissão de Relações Exteriores, acatada
pelos colegas, principalmente pelo Deputado
Ulysses Guimarães, foi no sentido de que
se procedesse, naquela Comissão, o local
adequado, a uma espécie de minif6rum de
debates, para que as entidades representativas dos diversos segmentos·da economia do
Rio Grande do Sul trouxessem suas apreensões por essa integração. Se não houver mecanismos de resguardo da frágil economia sulina, não teremos condições de competir com
.a Argentina na comercialização do trigo, da
lã, da carne, da maçã e de uma série de outros
produtos primários. Ninguém de lá é contra
o tratado. Pelo contrário, poderá ser a redenção do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, no futuro, a médio e longo prazos. Mas,
num primeiro momento, se não houver algu-

mas salvaguardas, algumas medidas protecionistas, a economia do Estado corre sério risco. Levanto essa questão, porque nem tudo
serão rosas no acordo. Temos muito medo
de ser afetados num primeiro momento. Se
o asssunto for adequadamente tratado, com
as cautelas que queremos, tudo será contornado. Sugiro a V. Ex' que, na comissão proposta ou naquelas que, futuramente, venham
a constituir-se, haja um representante do Rio
Grande do Sul. Somos o palco mais direto
das trocas que surgirão no processo de integração do Cone' Sul, ou seja, no Mercosul.
Esta é a apreensão que domina os setores
empresariais e, de forma geral, o Rio Grande
do Sul.
O SR. NEIF JABUR - Agradeço ao nobre
Deputado o aparte. Realmente, as apreensões a respeito do Mercosul serão resolvidas.
Levarei essa questão à Comissão de Relações
Exteriores, onde será instituída uma subcomissão para estudar os problemas que podem
afetar o Brasil. No aspecto inicial, verificamos que o País leva grande vantagem no Mercosul. Entre os países, Argentina, Uruguai,
Paraguai e Brasil, nosso País é o maior, o
mais desenvolvido, e por isso terá condições
de um melhor aproveitamento. Sabemos
também das deficiências que possibilitam o
sacrifico da cultura, da pecuária e da lavoura
no Rio Grande do Sul. Devemos ater-nos
a esses problemas quan'do do início do funcionamento do Mercosul - mercado que unirá
todos os países em ÍIm só. Isto será muito
bom para todos n6s. Teremos cuidado para
que nenhum Estado seja sacrificado, principalmente nosso querido Rio Grande do Sul.
Prossigo, Sr. Presidente. No século XIX
a região do Prata foi cenário de graves enfrentamentos e de esforços diplomáticos freqüentemente voltados para contornar controvérsias inspiradas por rivalidades anteriores à
própria independência nacional dos países da
região. O caminho da .paz foi demorado e
nem sempre retilíneo. E, mesmo após os notáveis progressos advindos da obra do Barão
do Rio Branco, muitas tensões ainda se manifestaram até uma época bem pr6xima de n6s,
como são os anos 70 deste século.
Nos últimos anos, porém, os dirigentes dos
países meridionais da América Latina têm-se
voltado para projetos em comum. E os povos
da região desejam a cooperação e a solidariedade. Especialmente a partir do final dos
anos 70, aparece uma qualidade nova e bem
melhor nas relações sub-regionais, fruto de
uma nova vontade, fundada em laços culturais profundos. Ao mesmo tempo, busca-se
uma integração econômica que não se havia
podido alcançar, muito embora se tivesse formado, desde 1960, a Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC), depois transformada na Associação de Integração Latino-Ameticana (ALADI).
Não obstante a amizade com outros países
vizinhos, foi com aqueles mais próximos da
região Centro-Sul do Brasil que foram sendo
liberalizados mais amplamente os fluxos comerciais, financeiro e intensificada a circula-
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ção dos nacionais de cada país entre os territórios respectivos. As relações entre o Brasil
e o Paraguai experimentaram apreciável incremento, antes mesmo da fase mais recente
dos anos 80, especialmente com a realização
de Itaipu. E os últimos anos testemunharam
uma aproximação sem precedentes, em todas
as áreas, primeiramente com a Argentina e
Uruguai, impulsionada pela retomada de instituições democráticas nos três países. E. por
fim, mudanças no mesmo sentido ocorridas
no Paraguai facilitaram a reunião de condições para este projeto de futuro solidário,
que é o ideário do Mercosul.
O Sr. Annibal Teixeira - Nobre Deputado, quero dizer da nossa satisfação ao vê-lo
abordar aqui esse tema. O Deputado Neif
Jabur é um desses mineiros bem característicos das montanhas. É discreto na sua ação.
mas tem vocação e habilidade bempr6prias
dos mineiros. Tenho certeza de que essas observações feitas aqui, mesmo com as ponderações do ilustre representante do Rio Grande do Sul, devem ser levadas em conta por
esta Casa. Na verdade, as relações entre o
Brasil e o Cone Sul melhoraram a partir da
iniciativa de um mineiro como V. Ex', Juscelino Kubitschek. Juscelino. ao fazer a Ponte
da Amizade, permitiu a aproximação com
um antigo adversário, que havia sido derrotado numa guerra que marcou profundamente a nossa frontei.ra .sul e fez com que nós,
durante muitos anos, mantivéssemos um contingente do nosso Exército naquela região.
A devolução dos troféus de guerra ao Paraguai, em um gesto bem mineiro, aproxImou
os países do Cone Sul. Entendo o seu pronunciamento como uma necessidade de continuação daquela aproximação natural, pois as regiões têm as mesmas características geológicas e econômicas, o que facilita o entendimento. Tenho a convicção de que com este
pronunciamento chegaremos perto disto.

o SR. 'NEIF JABUR - Agradeço sumamente d seu aparte, nobre Deputado Annibal
Teixeira. Quanto aos elogios, entendo-os. como resultado da nossa amizade. A lembrança
de V. Ex' no que se refere à atuação do exPresidente Juscelino Kubitschek foi realmente bem objetiva. Foi no Governo de Juscelino
Kubitschek que se deu início às transações
de aproximação com os países sul-americanos. Foi ele que, por intermédio da Ponte
da Amizade, que, corno o próprio nome. diz,
tem corno objetivo a amizade, teve a iniciativa de unir os dois povos e de caminhar em
direção de todos os países da América do
Sul.
Caro Deputado Annibal Teixeira; vejo, a
esta altura, urna necessidade clemente de
união de todos os países do Cone Sul'p'rincipalmente a Argentina, o Brasil e o Paraguai,
porque temos em comum quase todos os problemas, corno .dívida externa, fome· desemprego e necessidade de melhoria n'asáreas
de e?~c.ação e saúde. A união de forças dará
pOSSIbIlidade para sairmos de urna situação
de calamidade.
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A fé em comum num destino democrático,
reafirmada na reunião de Assunção, está,
pois, na raiz do próprio tratado do Mercosul.
Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
não só para sermos fiéis ao espírito que o
inspira, mas também para que ele não leve
a novas frustrações, são indispensáveis transformações profundas na condução das políticas econômicas, pelo menos em alguns dos
Estados-Membros, a começar pelo Brasil.
Em primeiro lugar porque, se o principal
cimento da união que se inicia é o apego
à democracia, há que se dar conteúdo e realidade a esse conceito. E, com efeito, nas atuais
condições de aguda injustiça social sob as
quais estamos vivendo a democracia corre
grave risco de se tornar uma palavra vazia
de conteúdo. Com a queda vertiginosa da
quantidade e perda na qualidade dos empregos disponíveis, comprime-se cada vez mais
o espaço econômico, indispensável à geração
dos recursos para os investimentos públicos
e privados. O que está havendo é o encolhimento da economia nacional, 'atualmente
caudatária dos serviços da dívida interna e
da dívida externa, sem falar nas distorções
que levaram a uma e a outra.
Em segundo lugar, sem viabilizar algum
dinamismo interno, por meio de mecanismos
bem distintos dos que estão prevalecendo naqúilo a que dão o nome de mercado, não
se obterá qualquer resultado positivo da
maior integração com as economias dos países vizinhos, em que, de resto, ocorrem principalmente no maior deles - problemas
muito semelhantes aos nossos.
De fato, Sr. Presidente, meus colegas, a
experiência dos processos de integração em
várias partes do mundo mostra uma série de
malogros, sempre que as unidades que se procuravam integrar estavam minadas por distorções sócio-econômicas internas. O êxito
do Mercado Comum Europeu está mais perto
de ser uma exceção do que a regra. A comunidade européia deve seu dinamismo ao fato
de ter nascido com um conjunto de países,
todos eles adequadamente estruturados a nível nacional, sob o aspecto sócio-econômico.
Esses países, além de contarem com um cabedal de experiência tecnológica constituído ao
longo de muito tempo, haviam organizado
suas instituições e suas estruturaS no final dos
anos 40 e início dos anos 50, isto é, mais
de dez anos antes de começarem a se integrar
como comunidade. E todos estavam em crescimento econômico antes da integração. Nenhum deles apresentava problemas de ingovernabilidade no campo econômico, devido
ao descontrole da dívida interna ou injunções
externas.
É por todas essas razões que o exame do
Tratado de Assunção requer uma atenção
muito profunda do Congresso Nacional. Esse
ato internacional suscita numerosas questões
que já deveriam estar no centro ,de nossas
preocupações, mesmo que estivéssemos hoje"
ainda raciocinando somente sob o ângulo nacional. Atualmente a evolução das idéias, a
melhor noção das afinidades que temos com
nossos vizinhos - e talvez a solidariedade
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propalado "o povo não agüenta mais o arrocho".
Há mais. porém. Mesmo com 52% a se
declararem "pouco satisfeitos" ou "nada satisfeitos" com a vida, são 83% os brasileiros
dispostos a mais sacrifícios, se for para se
alcançar a estabilidade econômica do País.
E a própria recessão, que tem sido o espantalho brandido em conjunto por lideranças
empresariais e sindicais, é, sob tais condições,
aceita por 63% dos entrevistados, segundo
o jornalO Globo, edição de 9 de maio deste
ano.
Sabe-se pela pesquisa quem não está com
o povo brasileiro. E a esta altura são muitos
os que deveriam rever suas posições, se desejam que estas representem mais que a si próprios. Mas se sabe, também, o que é mais
relevante, o que. o povo quer: comprar uma
casa (94%); garantir os estudos dos filhos
na universidade (92%); ler bons livros (66%).
Isso vem antes, bem antes, de ter um carro
novo (48%), podei- gastar em s!lpermercado
(40%), comprar roupas novas, (23%).
Não seria preciso nada além dessa hierarquia das aspirações para se' constatar o grau .
de maturidade de nosso povo, certamente superior ao de algumas de suas autoprocfamadas lideranças. Seria interessante acrescentar, contudo, o que se revela de seu senso
crítico, em face dos temas em questão no
momento presente. A pesquisa mostra, por
exemplo, que, no'juízo do povo, 'é mais importante para o País á produção de alimentos
(46%) que fazer a 'reforma agrária (29%);
, que as estatais ce'rtainnte pagam saláriós me, Ihores que a 'empresá privada (31% contra
25%), mas que támbéin são bem mais cabides
de empregos (39% contra 8%), abrigos da
O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar)
corrupção (51 % contra 14%) e inferiores em
- Vaisa-se passar o horário de
,eficiência (14% contra 34%) e produtividade
(12% contra 30%).
Pena que esse povo tão maduro e tão lúcido
VI - COMUNICAÇÕES
tenha até agora disp,osto de pouco espaço
PARLAMENTARES
para sua manisfetação espontânea eparticipação. Pena que não seja "entrevistado" como deseja, quer pelÇJ Governo, quer pelo
O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar)
capital
(75% e 73,o/q, respectivamente), antes
- Com a palavra o nobre Deputado Orlando
de iniciativas políticas ou medidas adminisPacheco, que falará pelo Bloco Parlamentar.
trativas. Pena, enfim, que esse Brasil real,
O SR. ORLANDO PACHECO (Bloco da esperança no futuro e da disposição para
SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
o trabalho criador, venha tendo seu legítimo
Presidente, Srs. Deputados, todos os dias se
lugar usurpado pelo Brasil ideal, o de nossos
ouve que a economia brasileira esfá um desasloquazes doutrinadores (O Globodo dia 9 de
tre, insinuando-se que dentro tle mais algum
maio de 1991).
tempo, dois meses, se tanto, nada haverá sob
Como noticiou o Correio Braziliense do dia
controle. Tem sido quase lugar-comum men16 de maio de t991~ informamos que:
cionar a maior recessão de nossa História.
"O salário mínimo, com base no dia
Os protestos políticos parece que são prepa'
primeiro de maio, pode ficar, na faixa
rados em agendas nacionais e semanais. E
de Cr$ 47 mil se for mantido, pelo Connão há ato público da CUT em que os carros
gresso, o projeto de lei aprovado na últide som não berrem que o povo não agüenta
ma quarta-feira pela Comissão de Trabamais de arrocho.
lho da Câmara. O texto do relator, depuEntretanto, a amostragem colhida pelo
tado Célio de Castro, prevê a concessão
Ibope entre 10 e 18 de ,abril , desse povo brasidas perdas obtidas durante o governo
leiro que não desfila durante o dia em aveniCollor, para todas as faixas salariais."
das, nem se manifesta por microfones e altoNos cálculos da nossa Comissão de Trabafalantes, revela que 47% dos brasileiros se
dizem "muito satisfeitos" ou "satisfeitos com
lho, se a nova política for aprovada, todas
a vida". E isso bastaria para desautorizar o . as faixas salariais receberão um reajuste da .

no infortúnio comum -levando-nos a pensar
em termos mais amplos, oferece-nos uma dupla oportundiade. A de trocar idéias e de
conjugar esforços com os parceiros do sul,
em questões internacionais de interesse comum. E também a não menos importante
oportunidade de rever, em conjunto, a realidade interna, que é onde tem de começar
uma integração que não seja mais um delta
X a adicionar-se ao sem-número de atos internacionais e de declarações que têm tido vida
limitada ao espaço bidimensional das folhas
de papel.
Ao concitar meus colegas do Congresso
Nacional a avaliar todas essas questões que
o tratado do Mercosul traz à nossa reflexão,
permito-me destacar mais uma em particular.
Trata-se do papel que se os legislativos têm
a desempenhar na matéria e que não deve
ser limitado aos termos previstos no atual
texto daquele ato. O Congresso, para dar
pleno sentido aos objetivos desejados, deve
participar mais ativamente do processo, não
se circunscrevendo ao acompanhamento a
posteriori do que resultar das decisões tomadas no âmbito previsto nos órgãos deliberativos previstos no texto do tratado que nos
está sendo submetido.
Do ponto de vista institucional cabe, portanto, pensar na constituição de um parlamento comunitário, seja especialmente eleito, seja constituído por representantes de comissões nacionais, amplame,nte representan- ,
tivas das duas Casas do CO/lgresso de cada
país, em condiçéjes de desempf:nhar um papel
criativo no Mercosul, e com atribuições claramente definidas pelas Câmaras dos Deputados e pelos Senados dos países-membros.
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ordem de 135%. incluídos os Planos Collor
I e n. além das variaçties da intlação no período. medida pela TR (Taxa Referencial de
Juros). O reajuste do salário mínimo seria
de 176% já que incluiria o abono concedido
em março pelo Governo.
A grande mudança na nova lei salarial é
que ela reindexa os salários. mas toma por
base a TR. mesma taxa utilizada pelo Governo para indexar todo o resto da economia.
Com a utilização da TR. a nova política salarial sai da esfera do reajuse com base na inflaçáo passada. para indexar os salários com
base na inflação do mês em curso. Segundo
a nossa comissão. isso não só garante o poder
aquisitivo dos assalariados. como derruba a
tese de que a indexação salarial é inflacionária.
O próprio projeto aprovado ontem na comissão já prevê o atrelamento dos preços aos
salários. com relação ao índice de reajuste.
A utilização da TR como indexa facilita o
controle da economia. Os salários passarem
a ser indexados pelo mesmo índice que servidor de base para os juros foi a fórmula encontrada pela Comissão da Câmara para impedir
que a determinação de um 'ÍIldece previsto
para inflação do mês fosse manipulado pelo
Ministério da Economia. como ocorreu no
passado. quando a Ministra Zélia fixou o índice em zero por vários meses.
Nós. os membros da Comissão de Trabalho. não estamos preocupados com o índice
de reajuste e a repercussão que ele poderá
ter junto ao Governo e ao empresariado.
Lembramos que. embora alto. o índice reflete o movimento da economia nos últimos meses. que foi repassado aos empresálios mas
não chegou no bolso dos trabalhadores.
O projeto aprovado ontem ainda terá que
ser apreciado pelo Plenário da Câmara e. posteriormente. pelo Plenário do Senado. antes
de ir para a sanção do Presidente da República.
Na verdade. Sr. Presidente. temos que tomar uma posição em face da defasagem salarial que os 'trabalhadores em todos os níveis
têm tido. Por isso. a Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Publico. apresentou este projeto. que deve ser discutido
e avaliado pelos parlamentares, para que cheguemos a um denominador comum e possamos sair dessa :;ituação lamentável pontue
passam milhões de trabalhadores brasileiros.

o SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar)
- Concedo a palavra. para .comunicação de
Liderança. ao nobre Deputado Eduardo Siqueira Campos. Líder do PDC.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA C.U1POS
(PDC - TO. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados. I) Sr.
Presidente da República vetou. quinta-feira,
dia 15, o Projeto de Lei n" 14. de 1991. de
autoria do Deputado José Maria Eymael. que
trata da não incidência do Imposto de Renda
sobre os rendimentos dos cruzados novos bloqueados.
O projeto recebeu urgência urgentíssima
na Câmara, sendo aprovado com o apoio de

toda a Casa. Também no Senado o projeto
tramitou em urgência, recebendo aprovação
unânime. O Congresso, portanto. compreendeu a importância e a relevância da matéria,
aprovando em tempo recorde a proposição
do companheiro Eymael.
Os argumentos para o veto não subsistem
a uma análise mais rigorosa. Na realidade,
o projeto do Deputado José Maria Eymael
acrescentava ao texto da Lei n" 8.088. de 31
de outubro de 1990. do próprio Poder Executivo. apenas a expressão "quando efetivamente convertidos em cruzeiros".
O projeto. justo e urgente. procurava evitar que fosse pago Imposto de Renda sobre
os rendimentos dos cruzados. Corno se não
bastasse o bloqueio. o Governo pretende ain"
da cobrar imposto sobre um bem que está
indisponível, contrariando o bom senso e os
mais elementares princípios jurídicos.
O Código Tributário trata a matéria de forma clara. preconizando que o que é indisponível não há de ser tributado.
Registramos nosso mais veemente protesto
contra este veto. '
Hoje a imprensa noticiou que o PDC náo
paliiciparia de uma reunião a ser realizada
com a equipe econômica que acaba de ser
empossada. Era a nossa posiçáo, pois náo
podemos aceitar que seja vetada matéria
aprovada de forma unânime pelo Congresso
Nacional. sem nenhuma explicação, sem justificativa. Recebemos. esta manhã a informação, trasmitida pelo Ministro Jarbas Passarinho. de que' não' teria sido este veto obra
da equipe recém-empossada; mas o último
ato da equipe econômica que acaba de deixar
o Governo. Diante dessa exposição, tomamos a iniciativa de participar do encontro,
até para termos uma oportunidade de alertar
o Senhor Presidente da República e a nova
equipe econômica. para o fato de que não
é justo impor â sociedade mais esta penalidade: como se não bastasse o bloqueio dos
cruzados. ainda pagar Imposto de Renda sobre um bem indisponível. Esclareço à Casa.
à imprensa e à Nação bras.ileira que à PDC
vai participar do encontro para protestar, para alertar a nova equipe econômica de que
nesse caso não há outro caminho para fazer
justiça senão o de permitir que não se pague
Imposto de Renda sobre os cruzados bloqueados.
Sr. Presidente. é este o es.c1arecime,nto que
a Liderança do PDC presta na manhã de hoje. Esperamos que a nova equipe econômica
cumpra o que foi prométido pelo Presidente
da República e na data marcada libere os
cruzados retidos no início do Governo, quando da edição do Plano Collor L

VIl- ENCERRAMENTO
o SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar)
- Nada mais havendo a tratar. vou encerrar
a Sessão.
O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar)
- Comparecem mais os Srs.:
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Roraima

Alceste Almeida - PTB; Avenir RosaPDC; Francisco Rodrigues - PTB; João Fagundes - PMDB; Júlio Cabral- PTB; Teresa Jucá - PDS.
Amapá
Aroldo Góes Bloco.

PDT; Fátima Pelaes Pará

Carlos Kayath - PTB; Domingos Juvenil
- PMDB; Gerson Peres - PDS; Hermínio
Calvinho - PMDB; Hilário Coimbra PTB; Mário Chermont - PTB; Mário Martins - PMDB; Nicias Ribeiro - PMDB;
Paulo Rocha - PT; Paulo Titan - PMDB;
Socorro Gomes - PC do B.
Amazonas
Átila Lins - Bloco; Eduardo Braga PDC; Euler Ribeiro - PMDB; Ézio Ferreira
- Bloco; José Dutra - PMDB; Paudemey
Avelino - PDC.
Rondônia
Carlos Camurça - PTB; Edison Fidelis
- PTB; Maurício Calixto - PTB; Pascoal
Novaes - PTR.
Acre
Célia Mendes - PDS; João Tota - PDS;
Mauri Sérgio - PMDB; Ronivon Santiago
-PMDB.
Tocantins
Eduardo Siqueira Campos - PDC; Freire
Júnior-Bloco; Hagahus Araujo -PMDB;
Osvaldo Reis - PDC; Paulo Mourão PDC.
Maranhão
Costa Ferreira ---' Bloco; Daniel Silva Bloco; Francisco Coelho - PDC; Haroldo
Sabóia - PDT; Jayme Santana - PSDB;
José Burnett - Bloco; Paulo Marinho Bloco; Ricardo Murad - Bloco.
Ceará
Ariosto Holanda - PSB; Edson SilvaPDT; Ernani Viana - PSDB; Gonzaga Mota
- PMDB; Jackson Pereira - PSDB; José
Linhares - PSDB; Luiz Pontes - PSDB;
Marco Penaforte - PSDB; Moroni Torgan
- PDC; Pinheiro Landim - PMDB;' Sérgio
Machado - PSDB; Vicente Fialho -':Bloco.
Piauí
B. Sá - PDS; Ciro Nogueira - Bloco;
Felipe Mendes - PDS; Jesus Tajra - Bloco;
José Luiz Maia - PDS; Paes Landim -Bloco; Paulo Silva - PSDB.
Rio Grande do Norte
Henrique Eduardo Alves - PMDB; Iberê
Ferreira - Bloco; João Faustino - PSDB;
Laíre Rosado - PMDB; Ney Lopes - Bloco.
'
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Paraíba

Adauto Pereira - Bloco; Efraim Morais
- Bloco; Francisco Evangelista - PDT;
Ivandro Cunha Lima - PMDB; Rivaldo Medeiros - Bloco; Vital do Rego - PDT.
Pernambuco
Álvaro Ribeiro - PSB: Fernando Bezerra
Coelho - PMDB; José Carlos Vasconcellos
- Bloco; Luiz Piauhylino - PSB; Osvaldo
Coelho - Bloco; Pedro Correa - Bloco;
Renildo Calheiros - PC do B; Ricardo Fiúza
- Bloco; Roberto Franca - PSB; Salatiel
Carvalho - Bloco.
Alagoas
Antônio Holanda - Bloco; Mendonça Neto - PDT; Olavo Calheiros -; Roberto Torres - PTB; Vitório Malta - Bloco.
Sergipe
Benedito de Figueiredo - Bloco; Messias
Góis - Bloco.
Bahia
Alcides Modesto - PT; Ângelo Magalhães
- Bloco' Aroldo Lima - PC do B; Jabes
Ribeiro ~ PSDB; João Alves - Bloco; Jonival Lucas - PDC; José Falcão - Bloco:
José Lourenço - PDS; Leur Lomanto Bloco' Luiz Moreira - PTB; Manoel Castro
- BI~co; Pedro Irujo - Bloco; Ribeiro Tavares - PL; Sebastião Ferreira - PMDB;
Sérgio Brito - PDC; Sérgio Gaudenzi PDT.
Minas Gerais
Aécio Neves - PSDB; Aloisio Vasconcelos - PMDB; Aracely de Paula - Bloco;
Armando Costa - PMDB; Avelino Costa
- PL; Fernando Diniz - PMDB; Getúlio
Neiva - Bloco; Israel Pinheiro - PRS; João
Paulo - PT; João Rosa - PMDB; José Aldo
- PRS; Luiz Tadeu Leite.- PMDB; Neif
Jabur - PMDB; Odelmo Leão - Bloco;
Pedro Tassis - PMDB; Raul Belém - Bloco; Ronaldo Perim - PMDB; Samir Tannus
- PD<2; Zaire Rezende - PMDB.

Mato Grosso
Rodrigues Palma - PTB.
Distrito Federal
Benedito Domingos - PTR; Chico Vigilante - PT; Eurides Brito - PTR; Osório
Adriano - Bloco; Paulo Octávio - Bloco;
Sigmaringa Seixas - PSDB.
Goiás
Antonio de Jesus - PMDB; Deéio Braz
- PMDB; Luiz Soyer - PMDB; Maria Valadão - PDS; Osório Santa Cruz - PDC;
Paulo Mandarino - PDC; Zé Gomes da Rocha-Bloco.
Mato Grosso do Sul
Elísio Curvo - Bloco; José Elias - PTB;
Nelson Trad - PTB; Waldir Guerra - Bloco.
Paraná
Edi Siliprandi - PDT; Flávio Arns PSDB; Ivanio Guerra - Bloco; Reinhold
Stephanes - Bloco; Romero Filho PMDB; Rubens Bueno - PSDB; Said Ferreira - PMDB.
Santl! Catarina
César Souza - Bloco; Jarvis Gaidzinski
- PL; Orlando Pacheco - Bloco; Renato
Vianna - PMDB.
Rio Grande do Sul
Adylson Motta - PDS; AntÔnio Britto PMDB; Carrion Júnior - PDT; Eden Pedroso - PDT; João de Deus Antunes - PDS;
Odacir Klein - PMDB; Victor Faccioni PDS.
DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:
Roraima
Marcelo Luz - PDS.
Amapá
Eraldo Trindade - Bloco.

Espírito Santo
Aloizio Santos - PMDB; Etevalda Grossi
de Menezes - PMDB; Nilton Baiano PMDB; Paulo Hartung - PSDB; Rita Camata - PMDB; Roberto Valadão - PMDB;
Rose 'de Freitas - PSDB.

Pará
José Diogo - PDS; Valdir Ganzer - PT
Amazonas
Beth Azize PT.

PDT; Ricardo Moraes -

Rio de Janeiro

Rondônia

Aldir Cabral- PTB; Carlos Lupi - PDT;
Jandira Feghali - PC do B; José EgydioBloco; Nelson Bornier - PL; Paulo de Almeida - PTB; Paulo Portugal - PDT; Roberto Jefferson - PTB; Rubem Medina Bloco; Sérgià Arouca - PCB; Sérgio Cury
-PDT.

Jabes Rabelo - PTB; Nobel Moura PTB; Raquel Cândido - PDT.

São Paulo
Alberto Haddad - PTB;
André Benassi - PSDB; Fabio Meirelles PDS; Geraldo Alckmin Filho -PSDB; João
Mellão Neto - PL; Vadão Gomes - Bloco;
Valdemar Costa - PL.

Acre
Francisco Diógenes - PDS; João MaiaPMDB.
Tocantins
Derval de Paiva-PMDB; Edmundo Galdino-PSDB.
Maranhão
-

Cid Carvalho - PMDB; Eduardo Matias
PDC; José Carlos Sabóia - PSB; José
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Reinaldo-Bloco; Nan Souza-Bloco; Roseana Sarney - Bloco; Sarney Filho - Bloco.
Ceará
Aécio de Borba - PDS; Antônio dos Santos - Bloco; Carlos Benevides - PMDB;
Carlos Virgílio - PDS; Luiz Girão - PDT;
Mauro Sampaio - PSDB; Orlando Bezerra
-Bloco.
Piauí
Caldas Rodrigues-Bloco; João Henrique
- PMDB; Murilo Rezende - PMDB.
Rio Grande do Norte
Aluizio Alves - PMDB; Fernando Freire
- Bloco; Flávio Rocha - Bloco.
Paraíba
Edivaldo Motta - PMDB; Evaldo Gonçalves - Bloco; Ivan Burity - Bloco; José
Luiz Clerot - PMDB; José Maranhão PMDB; Lúcia Braga - PDT.
Pernambuco
Gilson Machado - Bloco; Gustavo Krause
- Bloco; José Mendonça Bezerra - Bloco;
José Moura - Bloco; José Múcio Monteiro
- Bloco; MaviaelCavalcanti - Bloco; Miguel Arraes - PSB; Roberto Freire. -PCB;
Sérgio Guerra - PSB; Tony Gel- Bloco;
Wilson Campos - PMDB.
Alagoas
Augusto Farias - Bloco; Cleto Falcão Bloco; Luiz Dantas - Bloco.
Sergipe
Cleonâncio Fonseca - Bloco; Djenal
Gonçalves - PDS; Everaldo de Oliveira Bloco; Jerônimo Reis - Bloco; José Teles
- PDS; Pedro Valadares - Bloco.
Bahia
Aroldo Cedraz - Bloco; Benito Gama Bloco; Beraldo Boaventura - PDT; Clóvis
Assis - PDT; Eraldo Tinoco - Bloco; Félix
Mendonça - Bloco; Geddel Vieira Lima PMDB; Genebaldo Correia-PMDB; Jairo
Azi-PDC; Jairo Carneiro-Bloco; Jaques
Wagner - PT; João Almeida - PMDB;
João Carlos Bacelar - PMDB; José Carlos
Aleluia - Bloco; Jutahy Júnior - PSDB;
Luís Eduardo - Bloco; Luiz Viana Neto PMDB; Marcos Medrado - Bloco; Nestor
Duarte - PMDB:; Uldurico Pinto - PSB;
Waldir Pires - PDT.
Minas Gerais
Agostinho Valente - PT; Camilo Machado-Bloco; Christóvam Chiaradia-Bloco;
Edmar Moreira - Bloco; Felipe Neri PMDB; Genésio Bernardino - PMDB;
Ibrahim Abi-Ackel - PDS; Irani Barbosa
-PL; José Belato - PMDB; José Geraldo
PL; José Santana de Vasconcellos - Bloco;
José Ulisses de Oliveira ~ PRS; Lael Varella
- Bloco; Leopoldo Bessone - PMDB; Mário de Oliveira - Bloco; Maurício Campos
- PL; Nilmário Miranda - PT; Osmânio
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Pereira-PSDB; Paulino Cícero de Vasconcelos - PSDB; Paulo Delgado - PT; Paulo
Heslander - PTB; Romel Anísio - Bloco;
Sandra Starling - PT; Saulo Coelho PSDB; Sérgio Naya - PMDB; Vittorio Mediali - PSDB; Wagner do Nascimento PTB; Wilson Cunha - PTB.
Espírito Santo

- PT; Gastone Righi - PTB; Heitor Franco
- PDS; Hélio Bicudo - PT; Hélio Rosas
-PMDB; Irma Passoni -PT; Jorge Tadeu
Mudalen - PMDB; José Cicote - PT; José
Dirceu - PT; José Genoíno - PT; José Maria Eymael - PDC; José Serra - PSDB;
Jurandyr Paixão - PMDB; Koyu Iha PSDB; Liberato Caboclo - PDT; Luiz Carlos Santos - PMDB; Luiz Gushiken - PT;
Magalhães Teixeira - PSDB; Maluly Netto
- Bloco; Manoel Moreira - PMDB; Marcelino Romano Machado - PDS; Marcelo Barbieri - PMDB; Maurici Mariano - Bloco;
Mendes Botelho - PTB; Nelson Marquezelli
- PTB; Osvaldo Stecca - PSDB; Pedro Pavão - PDS; Ricardo Izar - PL; Roberto
Rollemberg - PMDB; Solon Borges dos
Reis - PTB; Tadashi Kuriki - PTB; Tidei
de Lima - PMDB; Tuga Angerami PSDB; Ulysses Guimarães-PMDB; Walter
Nory-PMDB.

João Baptista Motta - PSDB; Jones Santos Neves - PL.
Rio de Janeiro
Álvaro Valle - PL; Amaral Netto - PDS;
Arolde de Oliveira - Bloco; Artur da Távola
- PSDB; Benedita da Silva - PT; Carlos
Alberto Campista - PDT; Carlos Santana
- PT; César Ma,ia - PDT; Cidinha Campos
- PDT; Edésio Frias - PDT; Eduardo Mascarenhas - PDT; Fábio Raunheitti - PTB;
Flávio Palmier da Veiga - Bloco; Francisco
Dornelles - Bloco; Francisco Silva - PDC;
Jamil Haddad - PSB; João Mendes - PTB;
José Carlos Coutinho - PDT; José Vicente
Brizola - PDT; Junot Abi-Ramia - PDT;
Laerte Bastos - PDT; Máréia Cibilis Viana
- PDT; Miro Teixeira - PDT; Paulo Ramos
- PDT; Regina Gordilho - PDT; Roberto
Campos - PDS; Sandra Cavalcanti - Bloco;
Sidney de Miguel - PDT; Simão Sessim Bloco; Vivaldo Barbosa - PDT; Vladimir
Palmeira - PT; Wanda Reis - PMDB.

Mato Grosso
João Teixeira - Bloco; Jonas Pinheiro Bloco; Oscar Travassos - PDS; Wellington
Fagundes - PL; Wilmar Peres - Bloco.
Goiás
'DB; João Natal
Antonio 1.. '('iroo - PMDB; Lazálu
- PMDB; Lúcia
Vânia - PMDB; lvlab .1 Borges - PDC;
Mauro Miranda - PMDB; Pedro AbrãoPMDB; Roberto Balestra - PDC; Virmondes Cruvinel - PMDB.

São Paulo
Alberto Goldman - PMDB; Aldo Rebelo
- PC do B; Aloizio Mercadante - PT; Antônio Carlos Mendes Thame - PSDB; Arnaldo Faria de Sá - Bloco; Ary Kara José
- PMDB; Beto Mansur - PDT; Cardoso
Alves - PTB; Delfim Netto - PDS; Diogo
Nomura - PL; Edevaldo Alves da Silva PDS; Ernesto Gradella - PT; Euclydes Mello - Bloco; Fábio Feldmann - PSDB;
Fausto Rocha - Bloco; Florestan Fernandes

Mato Grosso dI> Sul
Flávio Derzi - Bloco; George Takimoto
- Bloco; Marilu Guimarães - PTB; Valter
Pereira - PMDB.
Paraná
Antônio Barbara - Bloco; Antonio Ueno
- Bloco; Basilio Villani - Bloco; Carlos
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Roberto Massa - Bloco; Carlos ~carpt:llIll
- PMDB; Delcino Tavares - PMDB; Edesio Passos - PT; Joni Varisco - PMDB;
José Felinto - PMDB; Luciano Pizzatto Bloco; Matheus Iensen - PTB; Max Rosenmann - Bloco; Onaireves Moura - PTB;
Otto Cunha - Bloco; Paulo Bernardo PT; Pedro Tonelli - PT; Pinga Fogo de Oliveira - Bloco; Renato Johnsson - Bloco;
Werner Wanderer - Bloco; Wilson Moreira
-PSDB;
Santa Catarina
Ângela Amin - PDS; Dércio Knop PDT; Hugo Biehl - PDS; Luci Choinacki
- PT; Luiz Henrique - PMDB; Nelson
Morro - Bloco; Neuto de Conto - PMDB;
Ruberval Pilotto - PDS; Vasco Furlan PDS.
Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck PSDB; Amaury Müller - PDT; Carlos
Azambuja - PDS; Carlos Cardinal - PDT;
Celso Bernardi - PDS; Fernando Carrion
- PDS; Germano Rigotto - PMDB; Ibsen
Pinheiro-PMDB; Ivo Mainardi-PMDB;
Jorge Uequed - PSDB; José Fortunati PT; Luís Roberto Ponte - PMDB; Mendes
Ribeiro-PMDB; Nelson Jobim-PMDB;
Nelson Proença - PMDB; Osvaldo Bender
- PDS; Paulo Paim - PT; Raul Pont PT; Telmo Kirst - PDS; Valdomiro Lima
- PDT; Wilson Müller - PDT.
O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar)
- Encerro;oplessão. designando para a próxima segunda-feira. dia 20. às 14 horas. a
seguinte
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(Encerra-se a Sessão às 12 horas e 52
minutos.)
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ARQUIVAMENTO
Arquive-se, nos termos do art. 164, § 40
do Regimento Interno, a seguinte proposição:
Projeto de Lei n. 2.306/89 (PLS n. 92/88)
- "altera a redação e acrescenta parágrafo
ao art. 84 da Lei n· 1.711, de 28 de outubro
de 1952".
Brasília, 16 de maio de 1991. - Deputado
Ibsen Pinheiro, Presidente.
COMISSÕES
ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO
6' REUNIÃO ORDINÁRIA,
REALIZADA EM
15 DE MAIO DE 1991
Aos quinze dias do mês de maio do ano
de mil novecentos e noventa e um, às dez
horas, na sala 15 do anexo 11 da Câmara dos
Deputados, reuniu-se a Comissão de Educação, Cultura e Desportos, presentes os senhores Deputados: Aécio de Borba - Presidente, Ângela Amin, Sólon Borges dos Reis e
Virmondes Cruvinel - Vice-Presidentes,
Evaldo Gonçalves, Ricardo Murad, Ruben
Bento, Renildo Calheiros, Ubiratan Aguiar,
Carlos Lupi, Artur da Távola, Flávio Ams,
Osmânio Pereira, Onaireves Moura, Florestan Fernandes, Raul Pont, Maria LuÍZa Fontenele, Costa Ferreira, Celso Bernardi, Samir
Tannús, João Alves, Edevaldo Alves, Paulo
Octávio, Márcia Cibilis Viana, Elio Dalla
Vecchia, Arnaldo Faria de Sá, Eraldo Tinoco, Délio Braz, Ronivon Santiago, Valter Pereira, Fábio Raunheitti, Paulo Delgado, Christóvam Chiaradia, Osvaldo Coelho, João
Rosa e José Belato. Ata: Abertos os trabalhos, foi dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que foi aprovada sem restrições. Ordem do Dia: Comparecimento do
Dr. Carlos Chiarelli, Ministro de Estado da
Educação, para prestar esclarecimentos sobre o desvio de verbas do salário-educação,
conforme convocação da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. O SI. Presidente
chamou atenção dos presentes para as normas regimentais estabelecidas e informou
que, cumprindo determinação regimental, o
Sr. Ministro encaminhara na última segunda-feira sumário de sua exposição, cuja cópia
foi distribuída aos Srs. Deputados. Em seguida, passou a palavra ao Sr. Ministro Carlos
Chiarelli. Encerrada a exposição do SI. Ministro, passou-se às interpelações dos inscritos. Interpelaram o SI. Ministro os Senhores
Deputados Carlos Lupi, Maria Luiza Fontenele, Florestan Fernandes, Eraldo Tinoco,
Valter Pereira, Eurides Brito, Sólon Borges
dos Reis, Osvaldo Coelho, Samir Tannús,
Raul Pont, Ubiratan Aguiar e Flávio Ams.
Encerrados os debates, o Sr. Ministro Carlos
Chiarelli, agradeceu a atenção dos presentes,
bem como a oportunidade de voltar a esta
Casa. O SI. Presidente registrou a presença

no CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

do Fórum Nacional em detesa áa eSCOla pública na LDB, que solicitou fosse reiterada
sua reivindicação quanto a urgência da tramitação do Projeto de Lei n" 1.258/88. Pela ordem. o SI. Carlos Lupi disse que encaminharia oportunamente ao SI. Ministro Carlos
Chiarelli, alguns expedientes relativos à matéria desta convocação. O SI. Presidente
agradeceu a presença do Sr. Ministro, ressaltando a importância de sua exposição. Os
trabalhos da reunião foram gravados e, após
taquigrafados, traduzidos e datilografados,
passarão a fazer parte integrante desta Ata.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
às quatorze horas e vinte minutos, o SI. Presidente encerrou os trabalhos e convocou reunião para amanhã, dia dezesseis de maio,
quinta-feira, às dez horas. E para' constar,
eu Jussara Maria GoulartBrasil de Araújo,
Secretária, lavrei a presente Ata que lida,
discutida e a rovada, será assinada pelo Sr.
Presidente e publicada no Diário do Congresso Nacional. - Aécio de Borba.
TERMO DE REUNIÃO
Aos dezesseis dias do mês de maio do ano
de mil novecentos e noventa.e.um, a Comissão de Educação, Cultura e Desporto deixou
de reunir-se, em observância ao § 1· do art.
46 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (horário coincidente com.a Ordem
do Dia do Congresso Nacional).
Assinaram o livro de presença os Srs. Deputados Aécio de Borba, Presidente; Ângela
Amin e Virmondes Cruvinel, Vice-Presidentes; e Flávio Arns.
E para constar, eu, Jussara Maria Goulart
Brasil de Araújo, Secretária, lavrei o presente termo, que será enviado à publicação
no Diário do Congresso Nacional. - Aécio
de Borba.
COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO
6' REUNIÃO (ORDINÁRIA)
REALIZADA EM
15 DE MAIO DE 1991
Aos quinze dias do mês de maio de mil
novecentos e noventa e um, às dez horas
e cinqüenta minutos, na sala 5, do Anexo
II, da Câmara dos Deputados, reuniu-se a
Comissão de Finanças e Tributação, sob a
presidência do seu titular,. Deputado Benito
Gama, para discussão e votação dos projetos
em pauta. Compareceram os Senhores Deputados: José Belato e Nelson Bornier, VicePresiden~es; João Alves, Delfim Netto, José
Falcão, Elio Dalla-Vecchia, Aloizio Mercadante, Manoel Castro, José Lourenço, Félix
Mendonça, Sérgio Guerra, Getúlio Neiva,
Jackson Pereira, Luís Eduardo, Paulo Hartung, Pedro Novais, Walter Nory, Sérgio
Galdenzi, Fernando Diniz, Wilson Campos,
Carrion Júnior, Paulo Mandarino, Fernando
Bezerra Coelho, Roberto Campos, Luiz Carlos Hauly, Gonzaga Mota, Luís Roberto Ponte, Ivandro Cunha Lima, João Tota, Francisco Diógenes, José Serra, Paulo Bernardo,
Mauricio Calixto e Luiz Dantas. Havendo
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número regimental, o Senhor Presidente colocou em votação a ata da reunião anterior,
que foi aprovada unanimemente. Expediente: O Senhor Presidente leu ofício em que
o Senhor Deputado Germano Rigotto justificou sua ausência, por estar em missão oficial
no exterior. Leu também requerimento, de
iniciativa do Senhor Deputado Paulo Bernardos e outros, solicitando que a comissão convidasse o Presidente do Instituto de Resseguros do Brasil, Senhor Luiz Quatroni; o Presidente da Associação dos Funcionários do
IRB, Senhor Francisco Antonio Carvalho;
e o Senhor Benedito Alvim, funcionário aposentado daquele órgão, para prestarem esclarecimentos a respeito do fechamento das Sucursais do IRB em Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Ceará e Amazonas.
Ordem do Dia: Retirados de pauta, por solicitação do autor, os Projetos de Lei n.'
1.991/89, 1.992/89 e 3.276/98; do relator, o
Projeto de Lei n" 5.642/90. 1) Emendas Ofe7
recidas em Plenário ao Projeto de Lei n.
1.639/89, que "dispõe sobre contagem de
tempo de serviço público e de atividade privada para efeito de aposentadoria pelo INPS".
Relator: Deputado Ivandro Cunha Lima. Parecer: pela admissibilidade. Em votação:
aprovado, unanimemente, o parecer do relator. 2) Projeto de Lei n. 1.582/89, do Senhor
Carlos Cardinal, que "dispõe sobre o destino
da arrecadação de taxas fiscais" . Relator: Deputado Mário Chermont. Parecer: pela inadmissibilidade e, no mérito, pela rejeição.
Tendo em vista a ausência do relator, o parecer foi lido pelo Senhor Deputado Fernando
Bezerra Coelho. Discutiram a matéria os Senhores Deputados Aloizio Mercandante,
Luiz Carlos Hauly, Sérgio Gaudenzi e Getúlio Neiva. Concedida vista, por duas sessões,
ao Senhor Deputado Aloizio Mercadante.
Encerrada a Ordem do Dia, passou-se ao exame de Requerimento de Fiscalização e Controle dos atos do Poder Executivo relativos
a processo de licitação e contratação de obras
e serviços de engenharia e correlatos, na administração federal, estadual e municipal. O
requerimento, a pedido do Senhor Presidente, foi lido pelo Senhor Deputado José
Belato, em face da ausência, naquele momento, de seu autor, Deputado Luís Roberto
Ponte. O proponente, que, em seguida, passou a participar da reunião, explicou que a
proposta não pretendia estabelecer dificuldades à administração .pública e aos governantes, mas, tão-somente, facilitar a condução da política econômico-financeira, afastando, inclusive, eventuais riscos determinados por pressões externas. A seu ver, a sugestão era cabível, tendo em vista que, com a
dissolução da Comissão de Fiscalização e
Controle, bem assim, com base em dispositivos regimentais, as Comissões Técnicas passaram a ter poderes ampliados, inclusive na
fiscalização e controle. Assinalou, ainda, que
seria pertinente a criação, no âmbito da CFT,
de uma Subcomissão específica para a fiscalização pretendida. Colocaram-se favoravelmente à sugestão, além do autor, os Senhores
Deputados Jackson Pereira, Aloizio Mer~-.
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dante, Pedro Novais, Luiz Carlos Hauly, Sérgio Guerra, Getúlio Neiva, Paulo Bernardo,
Sérgio Gaudenzi e Manoel Castro, todos defendendo a conveniência de uma ação mais
abrangente da Comissão na sua prerrogativa
de órgão fiscalizador, apontada como uma
das mais importantes, razão pela qual a omissão, quanto ao seu cumprimento, seria até
mesmo um desrespeito aos dispositivos regimentais que tratam da matéria. Contrariamente, manifestaram-se os Senhores Deputados Fernando Bezerra Coelho, Luís Eduardo e José Serra, com argumentos de natureza
técnica, indicando a inexistência de estrutura,
nas Comissões Permanentes, para o acompanhamento da execução financeira da União.
A criação da subcomissão, nos moldes propostos, poderia representar sério precedente,
dentro das colocações dos Senhores Parlamentares que discordaram da idéia. Ao final
dos debates, o Senhor Presidente anunciou
que daria encaminhamento à matéria, com
a designação de um Relator. Encerramento:
Comunicando o cancelamento da reunião de
audiência pública conjunta com a Comissão
de' Economia, Indústria e Comércio, dia 16
de maio, com o Presidente da Caixa Econômica Federal, o Senhor Presidente encerrou
os trabalhos, às doze horas e quarenta minutos. Nada mais havendo a tratar, eu, Maria
Linda Magalhães, Secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente, e irá à publicação. - Benito Gama.
COMISSÃO DE SEGURIDADE

SOCIAL E FAMÍLIA
13' REUNI10 (ORD!NÁRIA),
DE AUDIENCIA PUBLICA,
REALIZADA NO DIA
7 DE MAIO DE 1991
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mara dos Deputados. Havendo número regimental, o Presidente Roberto Jefferson, declarou aberta a reunião destinada a ouvir a
Senhora Ministra da Economia, Fazenda e
Planejamento, Dr' Zélia Maria Cardoso de
Mello; em seguida, informou o critério do
desenvolvimento da audiência; prazo de trinta minutos, prorrogável por mais quinze minutos para a oradora; cinco minutos para cada debatedor inscrito; convidou a participar
da Mesa o DI. Cláudio Foughiere, Diretor
do Departamento de Orçamento da União,
DI. Álvaro Manoel, Diretor Adjunto do Departamento do Tesouro Nacional e Deputado
Humberto Souto, Líder do Go.verno; comunicou a solicitação do Ministro da Saúde de
transferência da data do seu comparecimento
para o próximo dia quinze; agradeceu a presença dos Senhores Deputados, e da Senhora
Ministra, e passou a Ordem do Dia, dando
a palavra à Senhora Zélia Maria Cardoso de
Mello, que iniciou agradecendo o convite para a audiência na comissão e, a seguir, discorreu sobre a alocação e a transferência dos
recursos da seguridade social nos orçamentos
da União, abordando três aspectos sobre o
problema: cOl;Jstitucional, orçamentário e financeiro. Terminada a exposição, teve início
o debate, sendo a convidada interpelada pelos Senhores Deputados: Geraldo Alckmin
Filho, Jandira Feghali e Eduardo Jorge, autores dos. requerimento~ de convocação da Ministra, tendo sido apresentado por este último, documento-denúncia no qual é requerido ao Presidente da Câmara dos Deputados
o afastamento dos acusados: Antônio Britto,
Sérgio Arouca, Nobel Moura, Tuga Angerami, Liberato Caboclo, Clóvis Assis, Jamil
Haddad e João Mendes, recebendo cada um,
a resposta da senhora convidada que, em alguns momentos, recorreu a seus assessores.
A Deputada Jandira Feghali, durante sua interpelação, comunicou estar encaminhando
à comissão requerimento para avaliar as
ações do Ministério da Economia. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente agradeceu
mais uma vez a presença da Senhora Ministra
e declarou às quatorze horas e oito minutos,
encerrada a reunião, cujo inteiro teor foi gravado e depois de traduzido fará parte integrante desta Ata, antes convocando reunião
para amanhã, dia oito de maio, às dez horas,
no plenário de número nove, do Anexo 11,
para apreciação de projetos. E, para constar,
eu, Maria Inês de Bessa Lins, Secretária, lavrei a presente Ata que lida e aprovada, será
assinada pelo Presidente. - Deputado Ro·
herto Jefferson.

Às onze horas e quarenta minutos do dia
sete de maio de mil novecentos e noventa
e um, no Auditório Nereu Ramos, do Anexo
11, da Câmara dos Deputados, foi realizada
a décima terceira reunião ordinária, de audiência pública da Comissão de SegUlidade
Social e Família. Compareceram os Senhores
Deputados: Roberto Jefferson, Presidente;
José Linhares, Eduardo Matias e Nilton Baiano, Vice-Presidentes; Fátima Pelaes, George
Takimoto, Ivânio Guerra, José Egydio, Orlando Bezerra, Paulo Duarte, Pedro Corrêa,
Antônio Faleiros, Euler Ribeiro, Jório de
Barros, Said Ferreira, Sérgio Arouca, Clóvis
Assis, Liberato Caboclo, Paulo Portugal,
Heitor Franco, Jandira Feghali, Geraldo
Alckmin Filho, Marco Penaforte, Nobel
14' REUNIÃO (ORDINARIA),
Moura, Eduardo Jorge, Tuga Angerami, JoREALIZADA NO DIA
sé Augusto Curvo e Jamil Haddad, membros
8 DE MAIO DE 1991
titulares; e Arnaldo Faria de Sá, Jairo CarÀs dez horas e cinqüenta e dois minutos
neiro, José MendonçaBezerra, Antônio Britto, Rita Camata, Fábio Raunheitti, João do dia oito de maio de mil novecentos e noMendes, Munhoz da Rocha e Célio de Cas- venta e um, no plenário de número nove,
tro, membros suplentes; Wilson Moreira, Jo- do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, foi
sé Teixeira, Germano Rigotto, Vittorio Me- realizada a décima-quarta reunião ordinária,
dioli, José Carlos Aleluia e Roberto Balestra, da Comissão de Seguridade Social e Família.
membros de outras Comissões da Casa e Compareceram os Senhores Deputados: RoHumberto Souto, Líder do Governo na Câ- berto Jefferson, Presidente; José Linhares,
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Eduardo Matias e Nilton Baiano, Vice-Presidentes; Fátima Pelaes, George Takimoto,
Ivânio Guerra, Orlando Bezerra, Paulo
Duarte, Rivaldo Medeiros, Antônio Faleiros, Delcino Tavares, Euler Ribeiro, Said
Ferreira, Sérgio Arouca, Clóvis Assis, Liberato Caboclo, Célia Mendes, Heitor Franco,
Jandira Feghali, Geraldo Alckmin Filho,
Marco Penaforte, Alceste Almeida, Nóbel
Moura, Eduardo Jorge, João Paulo, Tuga
Angerami, e Jamil Haddad, membros titulares; e Eduardo Mascarenhas e Matheus Iensen, membros suplentes. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Roberto
Jefferson, declarou aberta a reunião destinada a apreciação de projetos. Expediente:
I - Correspondência recebida: 1- Requerimento: do Deputado Jakson Pereira, solicitando a realização de Audiência Pública com
a presença do Ministro da Saúde, Dr. Alceni
Guerra e do Presidente do Inamps, Dr. Ricardo Akel, para prestar esclarecimentos sobre as fraudes contra o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS na área da Saúde.
2 --,- Ofícios: dos Secretários de Saúde de
Rondônia e da Paraíba, cumprimentando pela eleição dos Presidentes e Vice-Presidentes
da CSSF; da Ministra da Economia, Fazenda
e Planejamento, solicitando adiamento do
seu comparecimento à CSSF; dos Deputados
Paulo Paim, Antônio Faleiras e Paulo Portugal, manifestando suas preferências em relação às Comissões Internas; do Presidente da
Câmara Municipal de Poços de Calas-MG,
solicitando esclarecimento sobre a notícia
veiculada em jornais sobre a venda de remédiosque causam hepatite; do Deputado Fábio Feldman, sobre relatório da atual situação das comissões permanentes da. Câmara
dos Deputados; do Primeiro Secretário da
Assembléia Legislativa do Estado do Paraná,
propondo a descentralização político-administrativa da Seguridade Social; do Deputado
Eduardo Jorge, registrando estranheza pela
demissão de 75 funcionários da DATAPREV; do Secretário da Administração Federal, solicitando adiamento do seu comparecimento á CSSF; da Assemae, encarecendo
a continuidade do trabalho de Engenharia
da ex-Fundação SESP; do Presidente do CONASEMS, solicitando espaço para suas reuniões. 3 - Telex: do Ministro da Saúde, solicitando adiamento do seu comparecimento
à CSSF para o dia 15-5; da Diretoria da DATAPREV, confirmando as presenças dos Senhores Alberto Di Sabbato e Ricardo Oliveira. 11 - Correspondência expedida: 1- Ofícios: ao Presidente da Câmara dos Deputados, comunicando a alteração da data de
Ministra Zélia Cardoso de Mello; ao Presidente da CPI-Fraudes na Previdência, encaminhando notas taquigráficas da reunião do
dia 18-4-91; ao 1. Secretário da Assembléia
Legislativa do Estado do Paraná, registrlmdo
o recebimento da proposta de descentralização político-administrativa da seguridade
social; ao Ministro da Saúde, solicitando esclarecimentos sobre a venda de remédios que
causam hepatite; ao Presidente da Câmara
Municipal de Poços de Caldas-MG, infor·
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mando providências sobre sua solicitação; ao
Presidente do Comitê Consultivo da IX Conferência Nacional de Saúde, indicando representantes titular e suplentes; ao Presidente
do Tribunal de Contas da União, encarecendo providências requeridas nas Propostas de
Fiscalização e Controle, aprovadas na Reunião de 24-4-91. 2 - Cartas: ao Deputado
Fábio Feldman, comentando sobre a situação
das comissões permanentes. 3 - Telex: ao
Ministro da Saúde, reiterando os termos do
Ofício n. 23/91, de convocação para prestar
esclarecimentos sobre sua pasta. 4 - Telegramas: aos Senhores Membros titulares e
suplentes, convocando para a Reunião de
Audiência Pública, com a presença da Ministra Zélia Cardoso de Mello. Distribuição:
Efetuada pelo Senhor Presidente, Deputado
Roberto Jefferson, em 7-5-91; ao Senhor Deputado Geraldo Alckmin Filho, para relatar,
PL n· 825/91, que "Dispõe sobre os Planos
de Benefícios da Previdência Social, e dá outra" providências", de autoria do Poder Executivo (Mensagem n· 193/91); ao Senhor Deputado Antônio Britto, para relatar, 'PL n"
826/91; que '!Dispõe sobre a' organização da
Seguridade Social, institui Plano de Custeio,
e dá outras providências''', de autoria do Poder Executivo (Mensagem n. 194/91). Em seguida, o Presidente colocou em discussão e
votação as Atas das reuniões dos dias 24 e
25/4 e,como nada houvesse a observar, foram
aprovadas; abriu espaço para breves comunicações. Pedindo a palavra, o Deputado Jamil
Haddad questionou a respeito do documento
"Distribuição", recebendo esclarecimentos
do Presidente que leu o. Ofício 'n" 46/91-P,
distribuído aos presentes. Anunciando ore"
cebimento de requerimento assinado pelos
relatores dos projetos sobre os Planos de Be"
nefícios e Custeio da Seguridade Social para
realizar Audiências Públicas com segmentos
da sociedade, o Presidente observou a necessidade de adiar os comparecimentos dos Ministros da Saúde e Ação Social marcados para
a próxima semana. Discutiram sobre a MesaRedonda com Aposentados, ,Centrais de Trabalhadores, Empregadores e Governo, os Senhores Deputados: Jamil Haddad, Liberato
Caboclo, Jandira Feghali, Eduardo Jorge e
Geraldo Alckmin Filho, que aproveitou a
oportunidade para sugerir aos possíveis autores de projetos com matéria análoga a sua
anexação aos PL n. 825/91 e PL nP. 826/91.
A,Deputada Janctira Feghali comentou sua
preocupação em relação ao' chamado Forum
de Debates, questionando os objetivos políticos do mesmo. Ainda sobre o tema, discutiram os Senhores Deputados: Eduardo Jorge, Clóvis Assis, Antônio Zaleiros, João Paulo, José' Linhares, Geraldo Alckmin Filho,
Liberato Caboclo, Tuga Angerami e Jamil
Haddad. O Presidente acatou as sugestões
dos Senhores Deputados informando que
tentaria mobilizar os Presidentes das outras
comissões, e marcaria audiência com o Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara
dos Deputados, com o objetivo de sensibilizá-los pela transferência do Forum de Debates para as comissões permanentes. O Depu-

tado Nóbel Moura usou da palavra para manifetar o seu constrangimento na reunião de
ontem quando se sentiu cerceado no seu direito de parlamentar, tendo o Presidente esclarecido que registrava sua reclamação mas
que apenas obervara o Regimento Interno.
O Deputado Eduardo Jorge questionou a respeito do Requerimendo do Deputado José
Dirceu diante do adiamento do comparecimento da Ministra da Ação Social, e ainda,
sobre o "documento-denúncia" contra a Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento; sugeriu que se eI).caminhasse à comissão
interna possibilitando assim outras' adesões.
Consultado o plenária, ficou decidido que
a Ministra Margarida Procópio continuaria
convocada para o dia dezesseis próximo. O
Deputado Sérgio Aróuca sugeriu a realização
de um Simpósio Internacional sobre a Seguridade Social, sendo indicados pelo Presidente
para compor uma comissão destllnada a estudar o temário os seguintes Deputados: José
Linhares, Sérgio Arouca, Eduardo Matias e
Geraldo Alckmin Filho. Ordem do Dia: 1)
Requerimento do Deputado Antônio Faleiros; solicitando a realização de audiência pública com o Senhor José Luís Santana Carvalho, Presidente da Comissão Nacional de
Energia Nuclear, para prestar esclarecimento
referente à atuação desse órgão encaminhado
pelo autor; colocado em votação, foi aprovado por unanimidade com data a ser definida posteriormente; Requerimento do Deputado Jackson Pereira, solicitando a realização de reunião de audiência pública' com autoridades e entidades iespónsavéis, para
questionar a validade da' campanha "Eu tenho AIDS. Eu não tenho'culpa" e problemas
relacionados' com a doençà;conforme o Deputado José Linhares, a' quem caberá uma
análise prévia sobre o requerimento, para a
realização da audiência pública poderiam ser
convidados: um representante da' Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Info'rmática, o responsável pelo setor de cdmuÍlicação do Ministério da Saúde e uin representante do segmento da sociedade civil, sugerindo o nome do Senhor Herbert de Souza;
colocado emvotação, foi aprovado por unanimidade com data a ser definida posteriormente. Requerimento dos Deputados Geraldo Alckmin Filho e Antônio Britto, relatores
dos PL n·' 825/91 e 826/91, solicitando a presença de diversos segmentos da sociedade para avaliar sua posição em relação aos projetos
sobre os Planos de Benefícios da Previdência
Social e Custeio da Seguridade Social; colocado em votação, foi aprovado por unanimidade e de acordo com o calendário apresentado pelo Deputado Geraldo Alckmin Filho,
os dias 14 e 15/5, ficaram destinados para
o Mesa-Redonda; o Deputado Eduardo Jorge solicitou a inversão da pauta, e, acolhendo
a proposta, o Senhor Presidente colocou em
discussão a emenda oferecida em Plenário
ao Projeto de Lei nP. 1.471-A, de 1989, que
"dispõe sobre a capacidade civil dos deficientes mentais"; autor: Deputado Geraldo Alckmin Filho; relatora: Deputada Célia Mendes;
parecer: favorável; encaminhado pelo relator
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e pelo autor; discutido pelos Senhores Deputados: Eduardo Jorge, contrário; Jamil Haddad e Eduardo Mascarenhas; foi retirado da
pauta para reformulação do parecer. PL n"
4.591-B/90, que "estende os benefícios do
Montepio Civil da União aos Ministros do
Superior Tribunal de Justiça e aos Juízes dos
der Executivo (Mensagem nP. 82/90); relator:
Deputado Nóbel Moura; parecer favorável,
com adoção da emenda da Comissão de Finanças e Tributação; encaminhado pelo relator; discutido pelos Senhores Deputados:
Eduardo Jorge, Liberato Caboclo e João
Paulo, contrário ao parecer; Jamil Haddad,
favorável; colocado em votação, foi rejeitado
o projeto com os votos contrários dos Senhores Deputados Nóbel Moura, Jamil Haddad,
Eduardo Matias, Rivaldo Medeiros e Antônio Faleiros; designado relator do vencedor
o Deputado Eduardo Jorge; o parecer do Deputado Nóbel Moura passou a constituir voto
em separado. Nada mais havendo a tratar,
o Presidente declarou encerrada a reunião,
às treze horas e cinco minutos, antes convocando reunião de Audiência Pública para
amanhã, dia nove, com a presença do Doutor
Giancarlo Vecinelli, Coordenador dos Serviços Médico-Legais do INCA-CGIL da Lombardia, às dez horas. E, para constar, eu Maria Inês de Bessa Lins, Secretária, lavrei a
presente Ata que lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Roberto Jefferson.
15' REUNIÃO (ORDINARIA) DE
AUDIÊNCIA PÚBLICA, REALIZADA
NO DIA 9 DE MAIO DE 1991
Às dez horas e dez minutos do dia nove
de maio de mil novecentos e noventa e um,
no plenário de número nove, do Anexo II
da Câmara dos Deputados, foi realizada a
décima-quinta reunião ordinária, de audiência pública, da Comissão de Seguridade Social e Família, com a presença do Dr. Giancarlo Vecinelli, Coordenador dos Serviços
Médico-legais do INüA-CGIL da Lombardia, assistido pelos intérpretes: Vicente Foutanive e Caio Teixeira. Compareceram os Senhores Deputados: Roberto Jefferson, Presidente; José Linhares, Vice-Presidente; Ivânio Guerra, Paulo Duarte, Antônio Faleiros,
Delcino Tavares, Jório de Barros, Said Ferreira, Sérgio Arouca, Clóvis Assis, Heitor
Franco, Marco Penaforte e Eduardo Jorge,
membros titulares; e Rita Camata e Matheus
Iensen, membros suplentes. Havendo núme1'6 regimental, o Presidente, Deputado Roberto Jefferson, declarou aberta a reunião;
agradeceu a presença do senhor convidado;
registrou a presença dos Senhores Antônio
Galdino, Secretário Geralda Confederação
Brasileira de Aposentados·e Pensionistas .cOBAP; e Wagner Lima, do Instituto Nacional de Saúde no Trabàlho, da Direção Nacional da Central Única dos Trabalhadores CUT; e informou ainda estarem presentes
dois tradutores para auxiliar a reunião. Às
dez horas e vinte e cinco minutos, o Presidente suspendeu a reunião, para que o servi-
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ço de som comparecendo à Comissão, preparasse os equipamentos para gravar a referida
reunião. Reabrindo os trabalhos às dez horas
e trinta e dois minutos, o Presidente passou
a palavra ao Dr. Giancarlo Vecinelli, que
discorreu sobre a seguridade social e a previdência social na Itália, destacando alguns
pontos: que trinta por cento (30%) do Produto Interno Bruto é gasto na previdência; que
o sistema previdenciário é confuso; que o sistma sanitário é perfeito, que protege cinco
(5) milhões de trabalhadores; explicou sobre
a aposentadoria dos trabalhadores. Terminada a exposição, teve início o debate, sendo
o convidado interpelado pelos Senhores Deputados: Eduardo Jorge, autor do requerimento e Clóvis Assis. Por autorização especial do Senhor Presidente, usaram da palavra
para interpelar, os Senhores Eleutério Rodrigues Neto, Assessor da Casa e Wagner Lima,
da Direção Nacional da CUT, recebendo cada um, a resposta, traduzida, do senhor convidado. Durante a reunião, o Primeiro VicePresidente, Deputado José Linhares, assumiu a presidência. Nada mais havendo a tratar, o Deputado José Linhares, no exercício
da presidência, agradeceu mais uma vez a
presença do senhor convidado, solicitando ao
convidado uma síntese da sua palestra para
distribuir aos membros da Comissão e declarou encerrada a reunião, às doze horas e quinze minutos, cujo inteiro teor foi gravado e,
depois de traduzido fará parte integrante desta ata, antes convocando reunião para a próxima terça-feira, dia quatorze (14), às nove
horas e trinta minutÇls, para uma mesa-redonda com diversos segmentos da sociedade,
para conhecer suas avaliações a respeito dos
projetos que tramitam na Comissão, PL n"
825/91 e PL n" 826/91. E, para constar, eu,
Maria Inês de Bessa Lins, Secretária, lavrei
a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Presidente em exercício Deputado
José Linhares, Presidente.
COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR
A IMPUNIDADE DE TRAFICANTES
DE
DROGAS NO PAís, BEM COMO O
CRESCIMENTO DO CONSUMO
4' REUNIÃO, REALIZADA EM
NOVE DE MAIO DE 1991
Às dez horas e vinte e quatro minutos do,
dia nove de maio de mil novecentos e noventa
e um, presentes os Senhores Deputados Elias'
Murad, Presidente; Pauderney Avelino, Vi-,
ce-Presidente; Moroni Torgan, Relator; Ivânio Guerra, Wilson Müller, Agostinho Valente, Valter Pereira, Robson Tuma, Vivaldo·
Medeiros, Osmânio Pereira, Laprovita Vieira, membros titulares da Comissão, mais ,a
justificativa de ausência: do Deputado George
Takimoto, e Deputado Nilson Gibson, membro suplente, no plenário número dezessete,
Anexo dois da Câmara dos Deputados, reuniu-se esta Comissão para tomada do depoimento do Dr. Paulo Gustavo de Magalhães
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Pinto, Chefe da Divisão de Repressão a Enno Plenário número treze do Anexo II da
torpecentes da Polícia Federal, reunião esta
Câmara dos Deputados, em Brasília, Distrito
transferida do dia sete para hoje, dia nove,
Federal, a Comissão Parlamentar de Inquéa pedido do depoente e aprovada pela Comisrito destinada à apuração da reforma admisão. A ata, posta em votação, foi aprovada,
nistrativa do Banco do Brasil e do fechamensendo dispensada sua leitura. Em seguida,
to de agências postos de serviços daquela instituição, com o objetivo de discutir e aprovar
o Presidente convidou o Dr. Paulo Magalhães
o Cronograma de trabalho da comissão. Ata:
para ter assento à Mesa, como depoente, dispensando-lhe a leitura do compromisso lida, discutida e aprovada a da reunião ante- _
já prestado na reunião anterior. Após a leiturior; Expediente: recebidos pela comissão os
ra do resumo do "curriculum vitae" do deseguintes documentos: telegrama da Assempoente, o Presidente deu-lhe a palavra para
bléia Legislativa de Santa Catarina, soliciproferir a exposição para a qual foi convotando relatórios periódicos da comissão; Ofícado. Após sua exposição, foi inquirido, pelo
cio PRESI-0347, de oito de maio de mil noveprazo de cinco minutos, para cada um, pelos
centos e noventa e um, da Presidência do
Deputados Moroni Torgan - Relator; Elias
Banco do Brasil, encaminhando a nota DIMurad - Presidente, o qual esclareceu e
BANIPRESI-0536, de sete de maio de mil
realçou pontos enunciados pelo depoente;
novecentos e noventa e um, em que a Diretoria de Crédito Geral, Captação e Serviços
Agostinho Valente, Valter Pereira, Wilson
Bancários daquela instituição, responde aos
Müller e Laprovita Vieira. Apesar de inscriquestionamentos efetuados por esta comisto, o Deputado Robson Tuma precisou ausão; Ofício PRESI-0337, de 13 de maio de
sentar-se e não usou da palavra. O Deputado
mil novecentos e noventa e um, da PresiElias Murad, por fim, também inquiriu o dedência do Banco do Brasil, respondendo nospoente. O Deputado Wilson Müller pediu
a palavra para solicitar que esta CPI encaso Ofício 07/91-PR, de trinta de abril de mil
novecentos e noventa e um. O Senhor Presiminhe o ofício ao Senhor Presidente da Repúdente passou a palavra ao Relator para discublica encarecendo-lhe a necessidade de urtir o encaminhamento dos futuros depoimengente abertura de concurso público para os
quadros da Polícia Federal, para ser realitos na comissão. Após a exposição do Senhor
zado, se possível, ainda neste mês de maio,
Relator, discutiram a matéria, apresentando
sugestões os seguintes Senhores Deputados:
Presidente agradeceu a presença de todos,
Odacir Klein, Presidente; João Faustino, Beespecialmente a do Dr. Paulo Magalhães, que
raldo Boaventura, Agostinho Valente, Ruprestou-valioso depoimento para o desenvolhor Relator, entre outras propostas apresenvimento dos trabalhos desta CPI. O inteiro
tadas, submeteu à apreciação dos membros
teor da reunião foi gravado e as notas taquida comissão a audiência do Sr. Alberto Poligráficas correspondentes, depois de traduzicaro, ex-Presidente do Banco do Brasil, futudas, serão anexadas aos autos deste inquérito. Antes de declarar encerrada, convocou
ramente, quando a Comissão entender necessário, proposta aprovada, com votos contráos membros, assessores a seu serviço e secretaria para: uma reunião reservada, a rea!i- , rios dos Senhores Deputados José Dutra, Ruzar-se imediatamente, no mesmo local. As
ben Bento e Aracely de Paula, que argumendoze horas e trinta minutos, encerrou-se a
taram ser necessária a presença do Senhor
Policaro, de imediato, logo após a audiência
reunião e, para constar eu, Lázaro Pedro SiIvério, Secretário, lavrei a presente ata a qual,
do Dr. Oswaldo Collin. O Senhor Presidente
agradeceu a presença de todos e convocou
depois de discutida e aprovada será assinada
a próxima reunião para às 10 horas, do dia
pelo Presidente Deputado, Elias Murad, Presidente..
dezesseis de maio de mil novecentos e noventa c' um, ocasião em que será ouvido o Dr.
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉ- Oswaldo Collin. A reunião foi gravada e as
notas taquigráficas, depois de traduzidas, seRITO
DESTINADA À APURAÇÃO DA REFOR. rão anexadas aos autos do presente inquérito.
Às onze horas e vinte e cinco minutos o Sr.
MA
Presidente encerrou a reunião e, para consADMINISTRATIVA DO BANCO DO
tar, eu, Francisco da Silva Lopes Filho, SecreBRASIL E DO FECHAMENTO DE
tário, lavrei a presente ata, que, depois de
AGÊNCIAS E POSTOS DE SERVIÇOS
lida, discutida e aprovada, será assinada pelo
DAQUELA INSTITUIÇÃO
Senhor Presidente. - Odacir Klein.
4' REUNIÃO, REALIZADA EM
14 DE MAIO DE 1991
5' REUNIÃO, REALIZADA EM
16 DE MAIO DE 1991
Às dez horas e vinte minutos do dia quatorze de maio de mil novecentos e noventa
Às dez horas do dia dezesseis de maio de
e um, presentes os Senhores Deputados Oda- mil novecentos e noventa e um, presentes
cir Klein, Presidente; Leomar Quintanilha, os Senhores Deputados Odacir Klein, PresiRelator; Beraldo Boaventura, Ruben Bento, dente; Leomar Quintanilha, Relator; BeralJoão Faustino, José Dutra, Nelson Marque- do Boaventura, João Faustino, Ruben Benzelli, Paulo Bernardo, membros efetivos; to, Oswaldo Coelho, Paulo Bernardo, memEfraim Morais, Hilário Coimbra, Fetter Jú- bros efetivos: Hilário Coimbra, Ronaldo Penior, Aracely de Paula, Paulo Mandarino, rim, Elisio Curvo, Luiz Gushiken, membros
Luis Gushiken, membros suplentes; Agos- suplentes, reuniu-se no Plenário número cintinho Valente, presença eventual, reuniu-se, co do Anexo n da Câmara dos Deputados,
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em Brasília, Distrito Federal, a Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada à apuração da reforma administrativa do Banco do
Brasil e do fechamento de agências e postos
de serviços daquela instituição, com a finalidade de ouvir o depoimento do Dr. Oswaldo
CoIlin, ex-Presidente do Banco do Brasil.
Ata: lida, discutida e aprovada a da reunião
anterior. Expediente: recebidos pela Comissão os seguintes documentos: expediente Cotec/Adese-1305, de vinte e nove de dezeinbro
de mil novecentos e oitenta e nove, que submete à apreciação da Consultoria Técnica do
Banco do Brasil, versão final do Anteprojeto
de Lei Complementar, sobre o Sistema Financeiro Nacional; carta da União Nacional
dos Acionistas Minoritários do Banco do Brasil, de dois de maio de mil novecentos e no- .
venta e um, encaminhando cópias de propostas que sintetizam o Projeto Político daquela entidade, para o Banco do Brasil. O
Senhor Presidente convidou o depoente a tomar assento à mesa e, em seguida, prestar
o compromisso de praxe. O depoente, após
fazer sua e"posição oral, foi inquirido pelos
Senhores Deputados João Faustino, Beraldo
Boaventura e Oswaldo Coelho. O Deputado
Beraldo Boaventura substituiu o Presidente
por um período breve. Reassumindo a Presidência, o Deputado Odacir Klein consultou
o depoente sobre sua concordância em responder às perguntas, por escrito, através da
Secretaria da Comissão, de dois oradores inscritos que· ainda não tinham se manifestado
e, em razão de estar se realizando, lJ,aquele
momento, uma sessão extraordimíria do Congresso Nacional, teria que encerrar a sessão
da Comissão. O-senhor depoente r«sponde\!.
que estava ao. inteiro dispor dos senhores Deputados inscritos e de toda a Comissão para
qualquer consulta que julgassem necessária.
O Senhor Presidente agradeceu a presença
de todos, encerrou a sessão às onze horas
e quarenta minutos, convocando a próxima
reunião para o dia vinte e três de maio de
mil novecentos e noventa e um, ocasião em
que será ouvido o depoente, Dr. Camillo Calazans. Os depoimentos e·as inquirições foram gravados e as notas taquigráficas correspondentes, depois de traduzidas, serão anexadas aos autos do presente inquérito. E, para constar, eu, Francisco da Silva Lopes Filho, Secretário, lavrei a presente Ata que,
depois de lida, discutida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. - Odacir
Klein.
COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO DESTINADA
A INVESTIGAR AS
ORIGENS, CAUSAS E CONSEQÊNCIAS
DA VIOLNECIA NO CAMPO BRASILEIRO
TERMO DE REUNIÃO
Aos catorze dias do mês de maio de mil
novecentos e noventa e um a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar
as origens, causas e conseqüências da violência no campo brasileiro deixou de realizar
reunião por falta de número regimental.
Compareceram os Deputados Roberto Ro-

Ilemberg, Presidente; Socorro Gomes, Fábio
Meirelles, Alcides Modesto e Cardoso Alves,
membros efetivos: Hugo Biehl, membro s~
plente: e, ainda, o Deputado Pedro T0;lle!lI.
E, para constar, eu, Luis Antonio VlOlIn,
Chefe do Serviço de Comissões Parlamentares de Inquérito, lavrei o presente termo,
que irá à publicação.
COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO DESTINADA
A EXAMINAR AS
DA FOME E A IMINENTE AMEAÇA
À SEGURANÇA ALIMENTAR
I' REUNIÃO, REALIZADA EM
9 DE MAIO DE 1991
Às onze horas e vinte minutos do dia nove
de maio de mil novecentos e noventa e um,
reuniu-se, no plenário número treze do Ane,xo dois da Câmara dos Deputados, em Brasllia, Distrito Federal, sob a presidência do
Deputado Antônio de Jesus, na forma do
artigo trinta e nove, parágrafo quarto do Regimento Interno, a Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a examinar as causas d~
fome e a iminente ameaça à segurança alImentar, criada pelo Requerimento número
cinco de mil novecentos e noventa e um,
com ~ presença dos Deputados Armando
Costa, Márcia Cibilis Viana, Jaques Wagner,
Amo Magarinos, Ângela Amin, Antônio de
Jesus, e Getúlio Neiva, membros efetivos;
Heitor Franco, Adelaide Néri, Beraldo Boaventura Laire Rosado, Jorge Khoury e Ivandro Cu~ha Lima, membros suplentes. Verificada a existência de quorum regimental, o
Senhor Presidente em exercício, Deputado
Antônio de Jesus, declarou abertos os trabalhos e instalada a Comissão. Após a leitura
do expediente, o Senhor Presidente esclareceu que, por acordo de lideranças, os.Deputados Armando Costa e Getúlio Neiva concorreriam como candidatos à Presidência e
Vice-Presidência, respectivamente. Feita a
chamada· nominal, procedeu-se à votação.
Foram designados como escrutinadores os
Deputados Jaques Wagner e Ângela Amin.
Passando-se à apuração, foram encontradas
dez sobrecartas, coincidindo com o número
de votantes. Proclamou-se o resultado, sendo
eleitos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados Armando Costa e
Getúlio Neiva, com nove votos. Houve o registro de um voto em branco. Concluído o
processo de votação, o Presidente em exercício, Deputado Antônio de Jesus, convidou
os eleitos a tomarem assento à mesa, passando a Presidência ao Deputado Armando Costa, que proferiu palavras de agradecimento
aos membros da comissão pela escolha de
seu nome. Após ressaltar a importância dos
trabalhos da CPI diante dos graves problemas
sociais que assolam o País, designou como
Relatora a Deputada Márcia Cibilis Viana,
que fez uso da palavra para enfatizar a relevância dos problemas atinentes à fome e tecer
comentários sobre a elaboração do roteiro
dos trabalhos. Falaram também a respeito
do assunto os Deputados Getúlio Neiva, An-
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tônio de Jesus, Jaques Wagner, Angela
Amin Ivandro Cunha Lima, Adelaide Néri,
e Jorge Khouri. O Deputado Getúlio Neiva
sugeriu a convocação dos Ministros d~ Saúde
e da Agricultura para prestarem del?01mentos
perante a comissão. O Senhor PreSidente Armando Costa discorreu a respeito da condução dos trabalhos, solicitando a colaboração
de todos na.elaboração do roteiro com a apresentação de subsídios e sugestões. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, às doze horas e vinte e cinco
minutos convocando a próxima para o dia
dezessei~, quinta-feira, às nove horas e trinta
minutos, ocasião em que será apresentado
e discutido o roteiro dos trabalhos. E, para
constar, eu, Luis Antônio Violin, Chefe do
serviço de Comissões Parlamentares de Inquérito, lavrei a presente Ata, que, d.epois
de lida, discutida e aprovada, será assmada
pelo Senhor Presidente. - Armando Costa.
2' REUNIÃO, REALIZADA, EM
16 DE MAIO DE 1991
Às quinze horas do dia dezesseis de maio
de um mil novecentos e noventa e um, reuniu-se no plenário número nove do Anexo
II da Câmara dos Deputados, em Brasília,
Distrito Federal, sob a presidência do Deputado Armando Costa, a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a examinar as causas da fome e a iminente ameaça à segurança
alimentar, com a presença dos Deputados
Armando Costa, Márcia Cibilis Viana, Getúlio Neiva, Pedro Tonelli, Antônio de Jesus,
Beraldo Boaventura, Amo Magarino, membros efetivos, e Jório de Barros, membro suplente, para a apresentação e apreciação do
roteiro dos trabalhos. Verificada a existência
de quórum regimental, o Senhor Presidente
declarou abertos os trabalhos, submetendo
ao Plenário a dispensa da leitura da Ata, tendo em vista a exigüidade do tempo. Foi considerada aprovada e dela serão extraídas cópias
que se encaminharão aos membros da Comissão. A seguir, o Senhor Presidente concedeu
a palavra à Relatora, Deputada Márcia Cibilis Viana, para a apresentação do roteiro.
Finda a exposição, fez uso da palavra o Deputado Jório de Barros, que teceu comentários
sobre o Roteiro e ofereceu algumas sugestões. O Deputado Getúlio Neiva sugeriu a
convocação do Ministro da Agricultura ressaltando a importância do seu depoimento,
cujos dados poderão respaldar futuros projetos referentes à Agricultura. Discorreu ainda
a respeito do assunto o Deputado Armando
Costa, Presidente da Comissão. O roteiro foi
aprovado com a inclusão das sugestões apresentadas. O Senhor Presidente convocou os
Senhores Deputados para a próxima reunião,
a realizar-se no dia vinte e três de maio às
dez horas, ocasião em que será feita a tomada
de depoimento do Professor José Eduardo
Dutra de Oliveira, Chefe do Departamento
de Nutrição da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto. Nada mais havendo a tratar,
adeceu a presença'de todos e declarou encerrada a reunião, às quinze horas e vinte minu-
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tos. E, para constar, eu, Luis Antônio Violin,
lavrei a presente Ata, que depois de lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente - Armando Costa.
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A VERIFICAR A
EXISTÊNCIA DE AEROPORTOS
CLANDESTINOS E A ATUAÇÃO DE
MISSÕES RELIGIOSAS ESTRANGEIRAS
NA ÁREA DE GARIMPAGEM DE RORAIMA,
PROVOCANDO A INTERNACIONALIZA-

çÃO
DA AMAZÔNIA
TERMO DE REUNIÃO
Aos oito dias do mês de maio de um mil
novecentos e noventa e um, a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a Verificar
a Existência de Aeroportos Clandestinos e
a Atuação de Missões Religiosas Estrangeiras
na Ãrea de Garimpagem de Roraima, provocando a internacionalização da Amazônia
deixou de realizar reunião de instalação por
falta de número regimental. Compareceram
os Deputados Avenir Rosa, Jarvis Gaidzinski, Tuga Angeramin, Lourival Freitas, Ruben Bento, membros efetivos; Mauri Sérgio,
Pauderney Avelino, membros suplentes. E,
para constar, eu Luis Antônio Violin, Chefe
do Serviço de Comissões Parlamentares de
Inquérito, lavrei o presente Termo, que irá
a publicação.
TERMO DE REUNIÃO
Aos dezesseis dias do mês de maio de um
mil novecentos e noventa e um, a Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a verificar a existência de aeroportos clandestinos
e a atuação de missões eeligiosas estrangeiras
na área de garimpagem de roraima, provocando a internacionalização da Amazônia
deixou de realizar reunião de instalação por
falta de número regimental. Compareceram
os Deputados Átila Lins, Júlio Cabral, João
Fagundes, membros efetivos.E, para constar,
eu, Luis Antônio Violin, Chefe do Serviço
de Comissões Parlamentares de Inquérito, lavrei o presente termo, que irá à publicação.

DISTRmUIçÃO DE PROJETOS
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
O Deputado Antônio Britto, Presidente da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, fez a seguinte
DISTRIBUIÇÃO N9 10/91
Em 14-5-91
Ao Senhor Deputado Eraldo Trindade:
Projeto de Decreto Legislativo n· 130/89
- da Comissão de Relações Exteriores que
"aprova o texto do Ajuste Complementar de
Cooperação Científica e Tecnológica, no
campo da Informática e Computadores, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo das Repúblicas

Socialistas Soviéticas, em Brasília, a 6 de junho de 1989".
Ao Senhor Deputado Hélio Rosas:
Projeto de Lei n 9 8.508/86 - do Senado
Federal que "dispõe sobre a transmissão de
música pelas emissoras de rádio".
Ao Senhor Deputado Luiz Henrique:
Projeto de Lei n 95.804/90 - do Poder Executivo que "altera o inciso V do art. 89 da
Lein9 7.232, de 29 de outubro de 1984, revoga
o Decreto-Lei n 9 2.203, de 27 de dezembro
de 1984, e dá outras providências".
A Senhora Deputada Teresa Jucá:
Projeto de Lei n95.568-A/85 - do Senado
Federal, emenda oferecida em Plenário ao
Projeto de Lei n" 5.568-A, de 1985, que "institui a Semana Nacional do Jovem e dá outras
providências".
Brasília, 14 de maio de 1991. - Maria Ivone do Espírito Santo, Secretária.
COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO
DISTRIBUIÇÃO N- 8/91
Efetuada pelo Senhor Presidente Deputado Benito Gama
Em 15-5-91
Ao Senhor Deputado Félix Mendonça
1. Projeto de Lei n. ,885/91
"Dispõe sobre os vencimentos, salários e demais retribuições dos servidores
da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e, dá outras
providências".
Autor: Poder Executivo.
Ao Senhor Deputado Júlio Cabral
1. Emenda oferecida em plenário ao Projeto de Lei n 9 4.790-C, de 1990, que "cria
Área de Livre Comércio na Vila de Pacaraima, Município de Boa Vista, Estado de
Roraima, e dá outras providências".
Ao Senhor Deputado Pedro Novais
1. Projeto de Lei n 9 910/91
Dispõe sobre as regras de reajuste dos
vencimentos, soldos, proventos e pensões, e demais retribuições, de servidores públicos civis e militares federais, e
dá outras providências".
Autor: Poder Executivo.
a003 Maria Linda Magalhães, Secretária.
DISTRIBUIÇÃO N9 9/91
Efetuada pelo Senhor Presidente Deputado Benito Gama
Em 16-5-91
Ao Senhor Deputado Paulo Mandarino
1. Projeto de Lei n9 7/91
"Fixa o efetivo da Polícia Militar do
Distrito Federal, e dá outras providências".
Autor: Poder Executivo.
Maria Linda Magalhães, Secretária.
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
DISTRIBUIÇÃO N9 7/91
O Senhor Presidente da Comissão de Relações Exteriores, Deputado Ulysses Guima-
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rães, distribuiu, nesta data, 16-5-~1, as seguintes matérias:
1. Ao Senhor Deputado Costa Ferreira
Mensagem n9 183/91, que "submete à consideração do Congresso Nacional o texto do
Acordo sobre Cooperação Cultural, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da Romênia, em 13
de março de 1991".
Autor: Poder Executivo.
2. Ao Senhor Deputado João de Deus
Antunes
Mensagem n·184/91, que "submete à consideração do Congresso Nacional o texto do
Acordo de Sede, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Comitê
Internacional da Cruz Vermelha - CICV,
em Brasília, em 5 de março de 1991".
Autor: Poder Executivo.
3. Ao Senhor Deputado Salatiel Carvalho
Mensagem n 9 185/91, que "submete à consideração do Congresso Nacional o texto do
Acordo de Co-Produção Cinematográfica,
celebrado em Buenos Aires, em 18 de abril
de 1988, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Argentina" .
Autor: Poder Executivo.
Sala da Comissão, 16 de maio de 1991.
- Andréa Maura V. de Miranda, Secretária.
COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMÍLIA
,DISTRIBUIÇÃON9 6/91
Efetuada pelo Senhor Presidente, Deputado Roberto Jefferson, em 15-5-91:
1) Ao Senhor Deputado Eduardo Jorge
Proposta de Fiscalização e Controle n 9
11/91 - "solicita que a Comissão de Seguridade Social e Família, ouvida a Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias, fiscalize a CNEN e o' Ministério
da Saúde em sua atuação de controle no manuseio de material radioativo e no destino
definitivo de rejeitos radioativos". (Do Sr.
Antônio Faleiros.)
Brasília, 16 de maio de 1991. - Maria Inês
de Dessa Lins, Secretária.
DISTRIBUIÇÃO N9 7/91
Efetuada pelo Senhor Presidente, Deputado Roberto Jefferson, 17-5-91:
1) Ao Senhor Deputado Elias Murad
Projeto de Decreto Legislativo n. 379/90
- "aprova o texto do Protocolo Adicional
ao Convênio de Assistência Recíproca para
a Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas que
produzem dependência, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Bolívia, em
La Paz, a 2 de agosto de 1988. (Da Comissão
de Relações Exteriores.)
2) Ao Senhor Deputado Clóvis Assis
Projeto de Lei n 9 1.341/88 - "determina
a obrigatoriedade de exame pré-nupcial para
habilitação ao casamento". (Do Sr. Carlos
Cardinal.)

Maio de 1991
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3) Ao Senhor Deputado Líberato Caboclo
Projeto de Lei n' 3.804/89 - "institui o
Dia Nacional do Doador de Órgãos". (Do
Senado Federal - PLS 11/89.)
Brasília, 17 de maio de 1991. -Maria Inês
de Bessa Lins, Secretária.
COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
DISTRIBUIÇÃO N" 11/91
O Presidente da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, Deputado Amaury Müller, em 13-5-91, avocou a
seguinte proposição:
Projeto de Decreto Legislativo n" 95/89 da Comissão de Relações Exteriores (Mensagem n" 260/88) que "aprova o texto da Convenção n' 155, da Organização Internacional
do Trabalho (OIT), sobre a segurança e saúde dos trabalhadores e o meio ambiente de
trabalho, adotada em Genebra, em 1981, durante a 67' Sessão da Conferência Internacienal do Trabalho".
i3rasília, 13 de maio de 1991. - José Roberto Nasser Silva, Secretário.

Ao Senhor Deputado Amaury Müller
(Avocado)
Projeto de Lei n" 3.941-B/89 - do Senado
Federal (PLS 89/89) que "dispõe sobre o aviso prévio e dá outras providências".
Brasília, 15 de maio de 1991. - José Roberto Nasser Silva, Secretário.
DISTRIBUIÇÃO N" 13/91
O Presidente da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, Deputado Aamury Müller, em 15-5-91, fez a seguinte distribuição:
Ao Senhor Deputado Carlos Alberto Campista:
Projeto de Lei n' 910/91 - do Poder Executivo (Mensagem n" 209/91) que "dispõe sobre as regras de reajuste dos vencimentos,
soldos, proventos e pensões, e demais retribuições, de servidores públicos civis e militares federais, e dá outras providências".

Sábado 18 6769

Ao Senhor Deputado Carlos Alberto Campista:
Projeto de Lei n" 5.252-B/90 - do Poder
Executivo (Mensagem n' 443190) que "concede pensão especial a Valda Lisboa Gomes
da Silva e dá outras providências".
Ao Senhor Deputado Amaury Müller:
(Avocado)
Projeto de Lei no 3.941-B/89 - do Senado
Federal (PLS 89/89) que "dispõe sobre o aviso prévio e dá outras providências".
Brasília, 15 de maio de 1991. - José Roberto Nasser Silva, Secretário.
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES, DESENVOLVIMENTO URBANO E
INTERIOR
DISTRIBUIÇÃO N" 3/91
Efetuada pelo Senhor Presidente, Deputado Carlos Santana

1) Ao SI. Deputado Gustavo Krause Ao Senhor Deputado Aldo Rebelo:
PLP N° 100/89 - "regulamenta o art. 43 da
Constituição Federal, o complexo geoeconôProjeto de Lei n" 821/91 - do Poder Exemico e social do Nordeste, Norte e Centrocutivo (Mensagem n' 189/91) que "regulaOeste; institui o Conselho Superior de Dementa o art. 8" da Constituição Federal, dissenvolvimento Regional, reavalia os incenpõe sobre a negociação coletiva do trabalho,
DISTRIBUIÇÃO N° 12/91
regula a representação de trabalhadores na
tivos regionais atuais e fixa o critério impesO Presidente da Comissão de Trabalho, ". empresa:e dá outras prov,idências".
soal da concessão e dá outras providências".
de Administração e Serviço Público, DepuBrasília, 15 de maio de 1991. - José Ro- .Autor: SI. Ney Lopes
tado Amaury Müller, em 15-5-91, fez a seberto Nasser Silva, Secretário.
2) Ao SI. Deputado Nicias Ribeiro - PL
guinte distribuição:
n'! 3.354/84 - "denomina "Rodovia Euclides
Ao Senhor Deputado Augusto Carvalho:
DISTRIBUIÇÃO N' 14/91
da Cunha" a rodovia federal BR-364 que liga
Projeto de Lei n' 4.477-A/89 - do Sr. José
Maria Eymael que "modifica a Lei n° 7.183,
O Presidente da Comissão de Trabalho, as cidades acreanas de Rio Branco e Cruzeiro
de 5 de abril de 1984, que regula o exercício
de Administração e Serviço Público, Depu- do Sul- fronteira com o Peru". Autor: Senada profissão de aeronauta, e dá outras provitado Amaury Müller, em 15-5-91, fez a se- do Federal (PLS 156/82)
3) Ao Sr. Deputado Paulo Almeida -PL.
dências".
guinte distribuição:
no 4.455/84 - "institui o Registro Nacional
Ao Senhor Deputado Nilson Gibson:
Ao Senhor Deputado Augusto Carvalho:
de Propriedade Automotora, e dá outras proProjeto de Lei n' 4.564-B/89 - do Poder
Projeto de Lei no 4.477-A/89 - do SI. José vidências". Autor: SI. Victor Faccioni
Executivo (Mensagem n' 920/89) que "dispõe
Maria Eymael que "modifica a Lei no 7.183,
4) Ao SI. Deputado Pauderney Avelinosobre a criação de empregos nas novas unidade 5 abril de 1984, que "regula o exercício PL no 6.447/85 - "autoriza o Departamento
da profissão de aeronauta, e dá outras provi- Nacional de Estradas de Rodagem a doar
des de ensino técnico e agrotécnico".
dências".
Ao Senhor Deputado Carlos Alberto Camà União o terreno que menciona, situado no
município de Humaitá, Estado do Amazopista:
Ao Senhor Deputado Nilson Gibson:
Projeto de Lei n" 5.252-B/90 - do Poder
Projeto de Lei n' 4.564-B/89 - do Poder nas". Autor: Poder Executivo (Mensagem n'
Executivo (Mensagem n' 443/90) que "conExecutivo (Mensagem n' 920/89) que "dispõe 469/85)
Brasília, 15 de maio de 1991. - Mariza
cede pensão especial a Valda Ljsboa Gomes
sobre a criação de empregos nas novas unidada Silva Mata, Secretária.
da Silva e dá outras providências".
des de Ensino Técnico e Agrotécnico".
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. MESA

Presidente:
IBSEN PINHEIRO (PMDB)
19 Vice-Presidente:
GENÉSIÓ BERNARDINO (PMDB)

29 Vice-Presidente:
WALDIR PIRES (PDT)

19 Secretário:
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL)
29 Secretário:
ETEVALDO NOGUEIRA (PFL)
39 Secretário:
CUNHA BUENO (PDS)

Suplentes:
JAIRO AZI (PDC)
ROBSON TUMA (PL)
JABES RABELO (PTB)

49 Secretário
MAX ROSENMANN (PRN)

IRMA PASSONI (PT)

..-------------UDERANÇAS----------------t
BLOCO PARLAMENTAR
PFLIPRNIPSCIPMN/PST
Líder

PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA
-PDT-

RICARDO FIÚZA

Líder

Vice-Líderes

VIVALDO BARBOSA

Arnaldo Faria de Sá
Antônio dos Santos
Átila Lins
Basílio Vilani
Ciro Nogueira
Cleto Falcão
Eraldo Trindade
Euclides Mello
Evaldo Gonçalves
Francisco Dornelles
Gilson Machado
Ivan Buriti
Jesus Tajra

João Teixeira
José Carlos Aleluia
José Santana de Vasconcelos
Luís Eduardo Magalhães
Maluly Neto
Maurici Mariano
Maviael Cavalcanti
Messias Góis
Ney Lopes
Osório Adriano
Paes Landim
Paulo Octávio
Ricardo Murad

Vice-Líderes
Carrion Júnior
Beth Azize
Carlos Lupi
Edson Silva
Haroldo Sabóia

Liberato Caboclo
Mendonça Neto
Sérgio Gaudenzi
Vital do Rego

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL
-PDSLíder
VICTOR FACCIONI

PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
-PMDBLíder
GENEBALDO CORREIA
Vice-Líderes
.Marcelo Barbieri
Ubiratan Aguiar
FelipeNeri
João Rosa
João Almeida
Maurílio Ferreira Lima
Luiz Roberto Ponte
Euler Ribeiro
Rita Camata
João Maia

Henrique Eduardo Alves
Germano Rigotto
Luiz Carlos Santos
Hermínio Calvinho
Gonzaga Motta
Dejandir Dalpasquale
Fernando Bezerra Coelho
Lázaro Barbosa
Délio Braz
Cid Carvalho

Vice-Líderes
Gerson Peres
Amaral Neto
Marcelino Romano Machado
José Luiz Maia

Rob~rto Campos

AngelaAmin
Celso Beniardi

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA
-PSDBLíder
JOSÉ SERRA
Vice-Líderes
Jutahy Júnior
Paulinho cícero de Vasconcelos
Sérgio Machado
Artur da Távola
Antônio Carlos Mendes Thame
Rubens Bueno
Paulo Hartung
João Faustino

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

PARTIDO LIBERAL

-PTB-

-PL'-

Líder

Líder

GASTONE RIGHI

RICARDO IZAR
Vice-Líderes

Vice-Líderes
Jones Santos 'Neves
Júlio Cabral
Edson Fidélis
João Mendes

Sólon Borges dos Reis
Rodrigues Palma
José Elias Moreira
Mário Chermont

Irani Barbosa

PARTIDO SOCIAL BRASILEIRO
-PSBLíder
JOSÉ CARLOS SABÓIA
Vice-Líderes

PARTIDO DOS TRABALHADORES
-PT-

Célio de Castro
Sérgio Guerra

PARTIDO COMUNISTA
DO BRASIL

Líder
JOSÉ GENOÍNO

-PCDOB-

Vice-Líderes
Sandra Starling
Nilmário Miranda
Paulo Paim

Aloizio Mercadante
Eduardo Jorge
Hélio Bicudo
Pedro Tonelli

Maria Luiza FontenelIe

Líder
HAROLDO LIMA
Vice-Líder
Aldo Rebelo

PARTIDO DEMOCRÁTICO CRISTÃO
-PDC-

PARTIDO TRABALHISTA
RENOVADOR

Líder

-PTR-

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS

Líder

Vice-Líderes
Páulo Mandarino
Eduardo Braga
Tosé Maria Eymael

BENEDITO DOMINGOS

Samir Tannus
Jair Bolsonaro

Vice-Líder
Carlos Camurça

,..-----------COMISSÕES PERMANENTES------------.

PDS

PT
Alcides Modesto
.João Paulo

Valdir Ganzer
Wagner do Nascimento (PTB)

Teresa Jucá
1 vaga

Carlos Virgilio
Marcelino Romano

PSDB

PDC
Mauro Borges

Rooerto Balestra

Koyu Iha
Magalhães Teixeira

Paulo Silva
Roberto Freire (PCB)

PL
Jarvis Gaidzinski

WeIlington Fagundes

PTB
José Elias
Luiz Moreira

PSB

Paulo Heslander
Valdenor Guedes

Luiz PiauhyIino
PCdoB
Djenal Gonçalves (PDS)

PT

PTR

Irma Passoni
Lourival Freitas

Pascoal Novaes

Sandra Starling
Tilden Santiago

PRS
Nilton Baiano (PMDB)

PDC
PCB

Ary Kara José (PMDB)

Leomar Quintanilha

1 vaga
PL
Secretário: José Maria de Andrade Córdoba

Ribeiro Tavares

Ramal: 6978/6979/6981

PSB
Ariosto Holanda

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PCdoB
Edivaldo Motta (PMDB)
PTR

Presidente: Dep. Antonio Britto (PMDB-RS)
19 Vice-Presidente: Dep. Aloísio Vasconcelos (PMDB-MG)
29 Vice-Presidente: Dep. Leomar Quintanilha (PDC-TO)
39 Vice-Presidente: Dep. Koyu lha (PSDB-SP)

Hélio Rosas (PMDB)
Suplentes
BLOCO

Titulares
BLOCO
Angelo Magalhães
Arolde de Oliveira
Carlos Roberto Massa
Ce~ar Souza
Eráldo Trindade
Fausto Rocha
Flávio Derzi

Jerônimo Reis
José Moura
Malulv Netto
Matheus Iensen (PTB)
Pinga Fogo de Oliveira
Vadão Gomes
PMDB

Aloisio Vasconcelos
Aluizio Alves
Antônio Britto
Domingos Juvenil
Henrique Eduardo Alves
Laprovita Vieira

Luiz Henrique
Luiz Tadeu Leite
Maun1io Ferreira Lima
Nelson Proença
Roberto Valadão
PDT

Beto Mansur
Cidinha Campos
Edi Siliprandi

Edson Silva
Eduardo Mascarenhas
1 vaga

Antonio Holanda
Arolde Cedraz
Benedito de Figueiredo
Cesar Bandeira
José Reinaldo
Leur Lomanto
Luciano Pizzatto

Paulo Duarte
Paulo Marinho
Pedro lrujo
Renato Johnsson
Ricardo Murad'
Tadashi Kuriki (PTB)

PMDB
Eliel Rodrigues
José Dutra
José Felinto
Jurandyr Paixão
Marcelo Barbieri

Mendes Ribeiro
Paulo Titan
Pedro Tassis
Sérgio Naya
Tidei de Lima
1 vaga
PDT
Sidney de Miguel
1 vaga

Beraldo Boaventura
Mendonça Neto
Paulo Ramos
PDS
Francisco Diógenes
Gerson Peres

Ruberval Pilotto
1 vaga

PSDB
Artur da Távola
Flávio Ams

PMDB
Jackson Pereira
Sérgio Arouca (PCB)

PTB
Aldir Cabral
Gastone Righi

Paulo Almeida
Nobel Moura

João Natal
João Rosa
José Dutra
José Luiz Clerot
José Thomaz Nonô
Jurandyr Paixão
Luiz Carlos Santos

Luiz Soyer
Mauri Sérgio
Mendes Ribeiro
Nelson Jobim
Nilson Gibson
Renato Vianna
PDT

Beth Azize
Eden Pedroso
Francisco Evengelista

PT
Florestan Fernandes
José Dirceu

Nilmário Miranda
Ricardo Moraes
PDC
Samir Tannús

Eduardo Siqueira Campos

Vital do Rego
Vivaldo Barbosa
PDS

Adylson Motta
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel

Oscar Travassos
Osvaldo Melo
PSDB

André Benassi
Edevaldo Alves da Silva (PDS)
Jayme Santana

PL
Irani Barbosa

Jutahy Júnior
Sigmaringa Seixas

PTB

PSB
Carlos Kayath
Gastone Righi

Roberto Franca
PCdoB

Rodrigues Palma
Nelson Trad
PT

1 vaga

Edésio Passos
Hélio Bicudo

PTR
João Henrique (PMDB)

José Dirceu
Luiz Gushiken
PDC

Eduardo Braga
Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Ramal: 6906/6907

José Maria Eymael
PL

João Mellão Neto

Robson Tuma
PSB

Luiz Piauhylino

COMISSAO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

PCdoB
Haroldo Lima
PTR

Presidente: Dep. João Natal (PMDB - GO)
19 Vice-Presidente: Dep. Roberto Magalhães (BLOCO -PFL
.-PE)
2· Vice-Presidente: Dep. Jurandyr Paixão (PMDB - SP)
39 Vice-Presidente: Dep. Edevaldo Alves da Silva (PDS SP

Benedito Domingos
PRS
Wanda Reis (PMDB)

Suplentes

Titulares

BLOCO

bLOCO
Antonio dos Santos
Átila Lins
Benedito de Filmeiredo
Ciro Nogueira
Cleonâncio Fonseca
eleto Falcão
José Bumett
Messias Gois

Nelson Morro
Paes Ladim
Paulo Marinho
Pedro Valadares
Roberto Magalhães
Tonv Gel
Vitório Malta

Arolde de Oliveira
Evaldo Gonçalves
Everaldo de Oliveira
Fernando Freire·
Flávio Palmier dJ Veiga
Flávio Roc1Ía
Gilvam Borges ,
Jesus Tajra

José Falcão
Maluly Netto
Ney Lopes
Osório Adriano
Raul Belém
Ricardo Fiúza
Rubem Medina

Titulares

PMDB
Luiz Tadeu Leite
Neif Jabur
Ubiratam Aguiar
Ulysses Guimarães
Valter Pereira
2 Vagas

Alberto Goldman
Antônio de Jesus
Ary Kara José
Carlos Benevides
Felipe Neri
Ivo Mainardi
PDT

Bloco
José Mendonça Bezerra
Luciano Pizzatto
NanSouza
1 Vága

Augusto Farias
Everaldo de Oliveira
Ivan Burity
João Teixeira
PMDB

Aroldo Goes
Carlos Alberto Campista
Liberato Caboclo

Regina Gordilho
Sérgio Cury

Armando Costa
Fernando Diniz
João Almeida
João Maia

Roberto Campos
Vasco Furlan

José Carlos Coutinho
Regina Gordilho

José Felinto
Mauricí Mariano
Rita Camata

PDS
Delfim Netto
João de Deus Antunes
José Luiz Maia

PDT

PDS
PSDB

Fábio Feldmann
João Faustino
. Magalhães Teixeira

Sidney de Miguel

Marcelino Romano Machado (PDS)
Moroni Torgan
PTB

PSDB
Fábio Feldmann

Elias Murad
Mário Cherrnont
Roberto Jefferson

Cardoso Alves
Edison Fidelis

João Tota

Aécio Neves (PSDB)
Amaral Netto

PTB
Marilu Guimarães

Aldir Cabral

PT

PT
Pedro ToneIli
Sandra Starling

Agostinho Valente
José Genoíno
PDC

Valdir Ganzer

José Cicote
PDC
Francisco Silva
PL

Paulo Mourão

Francisco Coelho

Wellington Fagundes

PL

PSB

Ricardo Izar

Maurício Campos
PSB
Miguel Arraes

Uldurico Pinto
PCdoB
Socorro Gomes

PCdoB
Aldo Rebelo

PRS
José Ulisses de Oliveira
PCB

PTR
Eurides Brito

Rose de Freitas (PSDB)

PRS

Suplentes

Israel Pinheiro

Bloco
Secretária: Hilda de Sena Correia Wilderhecker
Ramal: 6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Dep. Fabio Feldmann (PSDB-SP)
J"-Vice-Presidente: Dep. Marilu Guimarães (PTB-MS).
2" Vice-Presid.ente: Dep. LucianÓ Pizzatto (Bloco PRN-PR)
.3?-Vice-Presidente: Dep. Valdir Ganzer (PT-PA)

Pedro Corrêa
Sandra Cavalcanti
Sarney Filho
Zé Gomes da Rocha

Ciro Nogueira
Fátima Pelaes
George Takirnoto
Jonas Pinheiro
PMDB

Nestor Duarte
3 vagas

AIoízio Santos
Carlos Scarpelini
Etevalda Grassi de Menezes
PDT
Beth Azize
Raquel Cândido

Wilson Müller

PDS

PSDB
Teresa Jucá

Adroaldo Streck (PSDB)
Marcelo Luz

Ernani Viana
Sérgio Machado

Vittorio Medioli
PTB

PSDB
Antônio Carlos Mendes Thame

Geraldo Alckmin Filho

PTB
Nelson Marquezelli

Hilário Coimbra
PT

João Mendes
Wagner do Nascimento

1 Vaga
PT

Jaques Wagner
José Fortunati

Vladimir Palmeira

Jaques Wagner

Aloizio Mercadante
PDC

PDC
Eduardo Siqueira Campos

Pauderney Avelino

Roberto Balestra
PL

PL

arvis Gaidzinski

PSB

José Carlos Sabóia

Avelino Costa

PSB

Álvaro Ribeiro

Suplentes

PCdoB
Renildo Calheiros

Bloco

PRS

Adauto Pereira
Ângelo Magalhães
Basílio VilIani
Carlos Roberto Massa
Francisco Dornelles

Annibal Teixeira (PTB)
PCB
Jutahy Júnior (PSDB)
Secretário: Aurenilton Aroruma de Almeida
Ramal: 6930/6931

PMDB

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Presidente: Dep. Reinhold Stephanes (Bloco PFL - PR)
19 Vice-Presidente: Dep. Ezio Ferreira (Bloco PFL - AM)
29 Vice-Presidente: Dep. Alberto Goldman (PMDB - AM)
39 Vice-Presidente: Dep. Jarvis Gaidzinski (PL - Se)

Titulares

Reinhold Stephanes
Renato Johnsson
Roseana Sarney
Rubem Medina
Waldir Guerra
PMDB

Alberto Goldman
Gonzaga Mota
Israel Pinheiro (PRS)
José Geraldo
Jorge Tadeu Mudalen

Aluízio Alves
Délio Braz
Derval de Paiva
Fernando Bezerra Coelho

Lúcia Vânia
Luis Roberto Ponte
Luiz Viana Neto
Romero Filho

Germano Rigotto
Neuto de Conto
Ronaldo Perim
1 Vaga
PDT
2 vagas

Eduardo Mascarenhas
Luiz Girão
PDS
Aéciq de Borba
Angela Almin
José Serra
Paulo Hartung

Bloco
Ézio Ferreira
Flávio Rocha
Gilson Machado
José Carlos Aleluia
Osório Adriano

José Múcio
José Moura
Manoel Castro
Nelson Morro
Rivaldo Medeiros

Fábio Meirelles
PSDB

PTB
Félix Mendonça
Onaireves Moura

Wilson Cunha
PT

Paulo Bernardo
Paulo Delgado

Paulo Rocha
PDC

Jonival Lucas

Paulo Mandarino
PL

Jones Santos Neves
PDT

César Maia
Marino Clinger

PSB
Mendonça Neto
Miro Teixeira

Ariosto Holanda

PDS
Fetter Júnior
. José Luiz Maia

Pedro Pavão

Saulo Coelho

Secretário: Ronaldo Alves da Silva
Ramal: 7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO
Presidente: Deputado Aécio de Borba (PDS - CE)
l' Vice-Presidente: Dep. Ângela Amin (PDS - Se)
2' Vice-Presidente: Dep. Sólon Borges dos Reis (PTB - SP)
3- Vice-Presidente: Dep. Virmondes Cruvinel (PMDB-GO)

Paulo Octávio
Ricardo Murad
Ruben Bento
Sandra Cavalcanti

Ronivon Santiago
Ubiratan Aguiar
Valter Pereira
Virmondes Cruvinel
PDT
Márcia Cibilis Viana

Celso Bernardi
PSDB
Osmânio Pereira

Artur da Távola
Flávio Arns
PTB

Sólon Borges dos Reis

Fábio Raunheitti
Onaireves Moura

Telmo Kirst
PSDB
Rubens Bueno

Jabes Rabelo
Marilu Guimarães

Nelson Trad
PT

Chico Vigilante

Hélio Bicudo

Maria Laura (PT)

Pedro Novais
PL

José Augusto Curvo
PSB
José Carlos Sabóia
Secretária: Jussara Maria Goulart Brasil de Araújo
Ramal: 6903/69051701017013

PDS
Aécio de Borba
ÂngelaAmin

Edevaldo Alves
José Diogo

PDC

PMDB

Carlos Lupi
José Vicente Brizola

PDS

PTB

Bloco

Adelaide Neri
Délio Braz
Hermínio Calvinho
Renildo Calheiros (PCdoB)

Vital do Rego

Ernani Viana
Mauro Sampaio

Titulares
Arnaldo Faria de Sá
Eraldo Tinoco
Eudydes Mello
Evaldo Gonçalves
Eurides Brito (PTR)

PDT
Beto Mansur
Elio Dalla-Vecchia

COMISSÃO DE FINANÇAS
ETRffiUTAÇÃO
Presidente: Dep. Benito Gama (Bloco PFL - BA)
1- Vice-Presidente: Dep. José Belato (PMDB - MG)
2- Vice-Presidente: Dep. Fernando Freire (Bloco PFL - RN)
3- Vice-Presidente: Dep. Nelson Bornier (PL - RJ)

Titulares

PT
Paulo Delgado

Florestan Fernandes
PDC

Samir Tannús

Raul Pont (PT)
PL
Álvaro Valle

BLOCO

PSB

PMDB

Maria Luiza Fontenele

Fernando Bezerra Coelho
Germano Rigotto
Ivandro Cunha Lima
João Carlos Bacelar
João Henrique

Suplentes
Bloco
Carlos Camurça (PTR)
Christovam Chiaradia
Cleonâncio Fonseca
Costa Ferreira
Edmar Moreira

João Alves
OdelmoLeão
Osvaldo Coelho
Roberto Magalhães
PMDB

Armando Costa
Jandira Feqhali (PCdoB)
João Rosa
,José Belato

João Alves
José Falcão
Luiz Eduardo
Luiz Dantas
Manoel Castro

Basílio Villani
Benito Gama
Fernando Freire
Flávio Palmier da Veiga
Francisco Dornelles

José Luiz Clerot
Luiz Viana Neto
Mário Martins
Zaire Rezende

José Belato
Luiz Carlos Hauly
WalterNory
Wilson Campos
PDT
Sérgio Gaudenzi

Carrion Júnior
Élio Dalla-Vecchia
PDS

Roberto Campos

Delfim Netto
José Lourenço
PSDB
Jackson Pereira
José Serra

Paulo Hartung

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

PTB

Roberto Torres

F~lix Mendonça
Múio Chermont

PT

Paulo Bernardo

Alofzio Mercadante
J~GenoÚlo

Presidente: Dep. S~rgio Brito (PDC - BA)
1- Vice-Presidente: Dep. Avenir Rosa (PDC - RR)
2- Vice-Presidente: Dep. Ruberval Pilotto (PDS - SC)
3. Vice-Presidente: Dep. Elísio Curvo (Bloco PRN - MS)

PDC

Titulares

Pedro Novais

Paulo Mandarino

BLOCO

PL
Nelson Bomier
PSB
~rgio

Guerra

BLOCO

PDT
Gustavo Krause
Jerônimo Reis
J~ Carlos Vasconcellos
Simão Sessim
Waldir Guerra

PMDB

PDT

Joni Varisco
Luis Roberto Ponte
Nelson Jobim
Odacir Klein
1 vaga
Edi Siliprandi

C6sarMaia
Oóvís Assis

PDS

Vasco Furlan

PSDB
PTB

~rgio

PT

Ricardo Moraes

Alcides Modesto
S~rgio

Bnto

Machado

PCB
Pedro Tassis (PMDB)

PTB

PSD
Maurício Calixto

Julio Cabral
Luiz Moreira
PT

Sérgio Barcellos(Bloco)
SEM PARTIDO
Olavo Calheiros

Vladimir Palmeira

Luiz Gushiken
Raul Pont

Suplentes

PDC
Osório Santa Cruz .

Maria Eymael

PL

João Mellão Neto
PSB

BLOCO

Joio Tota (PDS)
Secretária: Maria Linda Magalhães

OttoCunha
Salatiel Carvalho
Vicente Fialho

Alacid Nunes
Gilson Machado
Jo~ Carlos Aleluia
Múio de Oliveira
PMDB

PCdoB

Ramal: 6959/6960/6989

Maurício Calixto

Jabes Rabelo

PL

Edmundo Galdino

Laíre Rosado (PMDB)

Oswaldo Steeca

Adroaldo Streck

Irani Barbosa

J~Linhares

~

Ruberval Pilotto

Carlos Azambuja
Marcelo Luz

PDC

PSDB

J~

Wilson Müller

Paulo Ramos
Raquel Cândido

PDS
Felipe Mendes
Pedro Pavão

Pascoal Novaes (PTR)
Paulo TItan
Prisco Viana

Avenir Rosa (PDC)
Eduardo Moreira
João Fagundes
Marcos Lima

Suplentes

ad Carvalho
Fernando Diniz
Geddel Vieira Lima
Gonzaga Mota

Vasconcellos
Marcos Medrado
Murilo Pinheiro

PMDB

PCdoB
Francisco Diógenes (PDS)

Amo Magarinos
Oeto Falcão
Eraldo Trindade
Ézio Ferreira
Getúlio Neiva

Jo~ Santana de

Aracely de Paula
Elísio Curvo
Getúlio Neiva
Gilvam Borges

Aloisio Vasconcelos
João Almeida
Jorge Tadeu Mudalen
Mauro Miranda

Nícias Ribeiro
Reditário Cassol (PTR)
Zila Bezerra

PSDB
Paulino Cícero de Vasconcelos

PDT
2 vagas

Éden Pedroso

João Faustino
Jorge Uequed

PTB

PDS
Osvaldo Melo

Carlos Virgílio
Hugo Biehl

Júlio Cabral

Cardoso Alves
PT

PSDB
Wilson Moreira

Marco Penaforte

Benedita da Silva

Agostinho Valente
PDC

PTB
Valdenor Guedes

Paulo Heslander

Jones Santos Neves (PL)
PL

PT
Lourival Freitas

Adão Pretto

Diogo Nomura
PSB

PDC
Miguel Arraes

Leomar Quintanilha

PTR

PL
Salatiel Carvalho (Bloco)

Valdemar Costa

PRS

PCB
AnníbaI Teixeira (PTB)

Laire Rosado (PMDB)
PSD
Werner Wanderer (Bloco)
SEM PARTIDO

Suplentes

1 vaga

BLOCO
Secretária: Maria Eunice Torres Vilas Bôas
Ramal: 6944/6946

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES

PMDB

Presidente: Dep. Ulysses Guimarães (PMDB - SP)
19 Vice-Presidente: Dep. Neif Jabur (PMDB - MG)
29 Vice-Presidente: Dep. Diogo Nomura (PL - SP)
39 Vice-Presidente: Leur Lomanto (Bloco PFL - BA)

PDT

Osvaldo Melo

Adylson Motta
Marcelino Romano
Leur Lomanto
Ney Lopes
Raul Belém
Sarney Filho

PMDB

PSDB
Rose de Freitas

Aécio Neves
Jutahy Junior
PTB

Sólon Borges dos Reis

Alceste Almeida
NeifJabur
Nestor Duarte
Ulysses Guimarães

PT
Tilden Santiago

Irma Passoni
PDC

PDT
Edésio Frias
Haroldo Sabóia

Álvaro Valle (PL)
SérgioCury

PL
Nelson Bornier

PDS
Djenal Gonçalves
. João de Deus Antunes

Sérgio Gaudenzi

Amaury Müller
Dércio Knop
PDS

BLOCO

Felipe Neri
Geddel Vieira Lima
Genebaldo Correia
Manoel Moreira

Maunlio Ferreira Lima·
Murilo Rezende
Ronivon Santiago

Antônio Faleiros
Lázaro Barbosa
Leopoldo Bessone
Luiz Henrique

Titulares

Antônio Holanda
Antônio Ueno
Costa Ferreira
Jesus Tajra

Paes Landim
Paulo Octávio
Roseana Sarney
TonyGel

Átila Lins
Eraldo Tinoco
Fausto Rocha
Luis Eduardo

PSB
José Teles

. Uldurico Pinto

Suplentes

PTR
Messias Gois (Bloco)

BLOCO

PRS
Arnaldo Faria de Sá
Iberê Ferreira
Jairo Carneiro
José Mendonça Bezerra
Luiz Dantas

José Aldo
Secretária: Andréia Maura Versiani de Miranda
Ramal: 6992 a 6996

Maviael Cavalcanti
Pinga Fogo de Oliveira
Reinhold Stephanes
Vitório Malta
PMDB

Antônio Britto
Augusto Carvalho (PCB)
Eduardo Moreira
Laprovita Vieira

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Dep. Roberto Jefferson (PTB - RJ)
19 Vice-Presidente: Dep. José Linhares (PSDB - CE)
29 Vice-Presidente: Dep. Eduardo Matias (PDC - MA)
39 Vice-Presidente: Dep.Nilton Baiano (PMDB -ES)

Merval Pimenta
Nelson Proença
Rita Camata
WandaReis
PDT

Cidinha Campos
Eduardo Mascarenhas

·Lúcia Braga
PDS
Socorro Gomes (PCdoB)

B.Sá
João Rodolfo
PSDB
Elias Murad
Jorge Uequed

Titulares

PTB

BLOCO
Daniel Silva
Fátima Pelaes
George Takimoto
Ivânio Guerra
José Egydio

Orlando Bezerra
Paulo Duarte
Pedro Corrêa
Rivaldo Medeiros

Nilton Baiano
Said Ferreira
Sérgio Arouca (PCB)
Zila Bezerra
PDT

Clóvis Assis
Liberato Caboclo

Fábio Raunheitti
João Mendes

Matheus Iensen
PT
Paulo Paim

Benedita da Silva
PDC

PMDB
Antonio Faleiros
Delcino Tavares
Euler Ribeiro
Jório de Barros

Osmânio Pereira

Jair Bolsonaro

Munhoz da Rocha (PSDB)
PL

Diogo Nomura
PSB
Célio de Castro

Paulo Portugal
Secretária: Maria Inês de Bessa Lins
PDS

Ramal: 7018 a 7021
Jandira Feghali (PCdoB)

Célia Mendes
Heitor Franco
PSDB
Geraldo Alckmin Filho
José Linhares

Marco Penaforte

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

PTB
Alceste Almeida
Nobel Moura

Roberto Jefferson
PT

Eduardo Jorge

Presidente: Dep. Amaury Müller (PDT-RS)
19 Vice-Presidente: Dep. Carlos Alberto Campista (PDT/RJ)
29 Vice-Presidente: Dep. Jabes Ribeiro (PSDBIBA)
39 Vice-Presidente: Dep. Zaire Rezende (PMDBIMG)

João Paulo
PDC

Titulares
Tuga Angerami (PSDB)

Eduardo Matias

BLOCO

PL
José Augusto Curvo
PSB
.Jamil Haddad

Caldas Rodrigues
Camilo Machado
Edmar Moreira
'Humberto Souto

Mário de Oliveira
Osvaldo Coelho
Ricardo Fiúza
Zé Gomes da Rocha

PMDB

PT

Zaire Rezende
3 vagas

Augusto Carvalho (PCB)
Marcelo Barbieri
Tidei de Lima

José Fortunati

Edésio Passos
Ernesto Gradella
PDC

PDT

Jairo Azi

Osvaldo Reis

Carlos Alberto Campista

Amaury Müller
Beraldo Boaventura

PL
PDS

Aldo Rebelo (PC do B)
Felipe Mendes

Robson Tuma
Orlando Pacheco (BLOCO)
Jamil Haddad

PSDB
Antônio Carlos Mendes Thame
Jabes Ribeiro

PSB

Mauro Sampaio

Secretário: José Roberto Nasser Silva
Ramal: 6986/6987/6990/700417007

PTB

Mendes Botelho

Maria Laura (PT)
PT

Paulo Rocha

Chico Vigilante
Paulo Paim

COMISSÃO DE VIAçÃO E TRANSPORTES,
DESENVOLVIMENTO URBANO

E INTERIOR

PDC
. Jonival Lucas

Jairo Bolsonaro

Presidente: Dep. Carlos Santana (PT/RJ)
1. Vice-Presidente: Dep. Nilmário Miranda (PT/MG)
2. Vice-Presidente: Dep. José Reinaldo (BLOCO-PFL/MA)
3. Vice-Presidente: Dep. Lúcia Braga (PDTIPB)

PL
Ricardo Izar
PSB

Titulares

Célio de Castro

BLOCO

Suplentes
BLOCO
Antônio dos Santos
Benito Gama
Efraim Morais
Freire Júnior

Ivânio Guerra
José Burnett
Pedro Valadares
Sérgio Barcellos

José Carlos Vasconcellos
José Múcio
José Reinaldo
Lael Varella
Pedro lrujo
Romel Anísio

Alacid Nunes
Antônio Barbará
César Bandeira
Christovam Chiaradia
Efraim Moraes
Gustavo Krause
Jairo Carneiro
PMDB

PMDB
Roberto Freire (PCB)
Wilson Campos
2 vagas

Hermínio Calvinho
Nilson Gibson
Renato Vianna
PDT

Haroldo Sabóia
I vaga

Carlos Lupi
PDS

Lúcia Braga
Valdomiro Lima

DércioKnop
Hagahús Araújo (PMDB)
Junot Abi-Ramia
PDS

José Diogo
Telmo Kirst

Fernando Carrion
João Rodolfo

PSDB
Tuga Angerami

Jayme Santana
Sigmaringa Seixas

PSDB
PTB

Carlos Santana (PT)

PDT

José Lourenço

Ibrahim Abi-Ackel
Jandira Feghali (PC do B )

Mário Martins
Mauro Miranda
Murilo Rezende
Nicias Ribeiro
Sérgio Naya

Aloízio Santos
Carlos Benevides
Carlos Scarpelini
José Maranhão
Laire Rosado
Leopoldo Bessone

1 Vaga

João Baptista Motta
Luiz Pontes

Munhoz da Rocha
Saulo Coelho

PTB

PDC
Paulo de Almeida
Simão Sessim (Bloco)

Francisco Rodril!;ues
Flávio Coimbra
PT
Carlos Santana
Ernesto Gradella

Avenir Rosa

Sérgio Brito

Eduardo Braga (PDC)

Ribeiro Tavares

Nilmário Miranda
Osvaldo Reis (PDC)
PSB
Maria Luíza Fontenele

PDC
Jairo'Azi

PTR

Osório Santa Cruz
Benedito Domingos
PL

Pauderney Avelino (PDC)

Valdemar Costa

Secretária: Mariza da Silva Mata
Ramal: 6973 a 6976

PSB
Roberto França

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

PTR
Carlos Camurça

Presidente: Dep. Maurício Campos (PL - MG)
19 Vice-Presidente: Dep. Aldir Cabral (PTB - RJ)
29 Vice-Presidente: Dep. Wilson Müller (PDT - RS)
39 Vice-Presidente: Dep. Jair Bolsonaro (PDC - RJ)

Suplentes
BLOCO
José Santana de Vasconcellos
Marcos Medrado
Murilo Pinheiro
NanSouza
Ronaldo Caiado (Sem Partido)
Vadão Gomes

Aracely de Paula
Caldas Rodril!;ues
Camilo Machado
Elísio Curvo
Humberto Souto
Ivan Burity
Jorge khoury

PMDB
Eliel Rodril!;ues
José Ulisses de Oliveira (PRS)
Henrique Eduardo Alves
Jório de Barros
Marcos Lima
Mauri Sérgio

Pinheiro Landim
Prisco Viana
Roberto Valadão
Sebastião Ferreira
1 vaga

Titulares
BLOCO

PMDB
Antônio de Jesus
Cid Carvalho
Etevalda Grassi de Menezes
Hélio Rosas

Laerte Bastos
Marino Clínger

Paulo Ramos
Wilson Müller

1 vaga

PDS
PDS
Maria Valadão
Oscar Travassos

Celso Bernardi
FeUer Júnior

Koryu Iha
Oswaldo Stecca

João Fagundes
Manoel Moreira
Marcelo Barbieri

PDT

PDT
Edésio Frias
Edson Silva
Giovanni Queiroz

Paes Landim
Paulo Octávio
Roberto Magalhães
Vitório Malta

Alacid Nunes
Edmar Moreira
Mário de Oliveira
Orlando Bezerra

PSDB
Paulino Cícero de Vasconcelos
Vittório Medioli

Heitor Franco

Carlos Virgílio
Fábio Meirelles
PSDB
Mauro Borges (PDC)
Moroni Torgan

Rose de Freitas
PTB

Francisco Rodrigues

Aldir Cabral
PTB

Augustinho Freitas
Carlos Kayath

Mendes Botelho
Wilmar Peres (Bloco)

PT

PT
Eduardo Jorge
Eduardo Matias (PDC)

JoséCicote
Luci Choinacki

José Dirceu

Hélio Bicudo
PDC
Jair Bolsonaro

PL

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO
DESTINADA À APURAÇÃO
DA REFORMA ADMINISTRATIVA
DO BANCO DO BRASIL E
DO FECHAMENTO DE AGÊNCIAS
E POSTOS DE SERVIÇOS
DAQUELA INSTITUIÇÃO

Maurício Campos
PSB
Roberto França

Requerimento n" 1/91

Suplentes
Prazo: 18-4 a 15-08-91

Bloco
Fernando Freire
Fausto Rocha
Jesus Tajra

José Mendonça Bezerra
Luciano Pizzatto
Paulo Duarte
Vicente Fialho

Presidente: Odacir Klein
Vice-Presidente: Ruben Bento
Relator: Leomar Quintanilha

PMDB
Aloízio Santos
Euler Ribeiro
João Almeida

José Maranhão
Pinheiro Landin
2 vagas

Titulares
BLOCO

PDT
1 vaga

Carrion Júnior
José Carlos Coutinho

Freire Júnior - TO

Ruben Bento - RR
Osvaldo Coelho - PE
PMDB

PDS
Amaral Netto
João de Deus Antunes

Osvaldo Bender

José Dutra - AN

Geddel Vieira - BA
Odacir Klein - RS

PSDB
André Benassi
Francisco Silva (PDC)

PDT
Paulo Silva
Beraldo Boaventura -

BA

PTB
Carlos Kayath

PDS
Gastone Righi
Fernando Carrion -

RS
PSDB

PT

Paulo Delgado

S\illdra Starling
João Faustino - RN
PTB

PDC
José Marial Eymael

Nelson MarquezeUi - SP
PL

PT

Robson Tuma
PSB

Paulo Bernardo - PR

Mosto Holanda

PDC
Leomar Quintanilha - TO
PL

Secretária: Marci Bernardes Ferreira
Ramal: 6998/700117002

Wellinton Fagundes - MT

Suplentes

Titulares

BLOCO

BLOCO
Elísio Curvo - MS

Aracely de Paula - MG
Efraim Morais - PB

Rivaldo Medeiros - PB

George Takimoto - MS
Ivânio Guerra - PR

PMDB

PMDB
Ronaldo Perim - MG

Alísio Santos - ES
José Felinto - PR

Laprovita Vieira - RJ
Elias Murad - MG (PSDB - MG)

PDT
Eden Pedroso - RS

Valter Pereira - MS

PDT
WilsoM Müller - RS

PDS
Fetter Júnior - RS

PSDB
Moroni Torgan - CE

PSDB
Adroaldo Streck - RS

PDS
Tereza Jucá - RR

PTB
Hilario Coimbra - PA

PTB
Aldir Cabral - RJ

PT
Luiz Gushiken - SP

PT
Agostinho Valente - MG

PDC
Paulo Mandarino - GO
PL
Ribeiro Tavares - BA

PDC
Pauderney Avelino - AM
PL
Robson Tuma - SP

ReuniõesLocal - Anexo lI. Plenários 13 ou 17
Secretário: Francisco Lopes - Telefones: 311-7060

Suplentes
BLOCO

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A
IMPUNIDADE DE TRAFICANTES
DE DROGAS NO PAÍS, BEM COMO
O CRESCIMENTO DO CONSUMO

Otto Cunha - PR

Iberê Ferreira - RN
Jairo Carneiro - BA
PMDB

WandaReis-RJ

Nilson Gibson - PE
Pedro Tassis - MG
PDT
Clovis Assis - BA
PSDB

Requerimento n' 3/91
Osmânio Pereira - MG
Prazo: 19-4 a 16-8-91
Presidente: Elias Murad
Vice-Presidente: Pauderney Avelino
Relator: Moroni Torgan

PDS
Oscar Tavassos - MT

. PT

PTB
Alceste Almeida -

Paulo Delgado

RR

PDC

PT
Hélio Bicudo -

Pauderney Avelino

SP

PL

PDC
João Mellão Neto

José Maria Eymael - SP

PSB

PL
Ricardo Izar - SP

(Art. 2''. § 1", do Aw da Mesa n" 2, de 1991)

Reuniões: Plenários 13 ou 17 do Anexo n
Secretário: Lázaro Pedro Silvério - Ramal: 7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DESTINADA
A OFERECER A MESA ESTUDOS
E SUGESTÕES OBJETIVANDO AO
APERFEIÇOAMENTO DOS TRABALHOS
ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS
DA CÂMARA. (Ato da Mesa 0 9 2/90)
Supervisor: Deputado Inocêncio Oliveira Coordenador: Deputado Miro Teixeira
Relator: Deputado Nelson Jobim
Sub-relatores: Deputado Adylson Motta
Deputado Tony Gel

Luiz Piauhylino

COMISSÃO MISTA INCUMBIDA
DE REVER AS DOAÇÕES,
VENDAS E CONCESSÕES
DE TERRAS PÚBLICAS

1° Secretário

(Art. 51 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias)

Titulares

BLOCO
Eraldo Tinoco - PFLlBA
Messias Goís - PFLlSE
José Burnett-PRN/MA

Roberto Magalhães - PFLfPE
Sandra Cavalcanti - PFLIRJ
Tony Gel - PRN/PE
PMDB
Luiz Henrique
Luís Carlos Santos

Nelson Jobim
Antônio Britto

PDT
Miro Teixeira
Regina Gordilho

Deputados

Senadores

Flaviano Melo
Antonio Mariz
Onofre Quinan
Júlio Campos
Odacir Soares
João Rocha
Chagas Rodrigues
Albano Franco
Louremberg Nunes Rocha
Darcy Ribeiro
Epitácio Cafeteira

Jonas Pinheiro
Gilson Machado
Edmar Moreira
Carlos Scarpelini
Hermínio Calvinho
Edmundo Galdino
Oscar Travassos
Francisco Rodrigues
Amaury MUller
Valdir Ganzer
Pauderney Avelino

PDS

Suplentes
Adylson Motta
Bonifácio de Andrada
PSDB
Rubens Bueno

Magalhães Teixeira
PTB
Carlos Kayath

Rodrigues Palma

Alfredo Campos
Meira Filho
José Richa
José Eduardo
Júnia Marise
Prazo: 5-10-91

Arno Magarinos
Derval de Paiva
Paulo Silva
Ibrahim Abi-Ackel
Carlos Cardinal

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA
DE INQUÉRITO DESTINADA
A INVESTIGAR IRREGULARIDADES
NA PREVIDÊNCIA SOCIAL
(Requerimento n" 446/91-CN)
Composição
Presidente: Senador Amazonino Mendes
Vice-Presidente: Deputado Sérgio Gaudenzi
Relator: Deputado Maurílio Ferreira Lima

Titulares

BLPFl.JPRNIPSCIPMNIPST
Getlllio Neiva - MG

Amo Magarinos - RS
Orlando Bezerra - CE
PMDB

I.aire Rosado - RN

Antônio de Jesus - GO
Armando Costa - MG
PDT
Márcia Cibilis Viana - RJ

Senadores
Ruy Bacelar
Cid Sabóia de Carvalho
Divaldo Suruagy
Nabor Júnior
Ékio Álvares
Odacir Soares
Carlos Patrocínio
Almir Gabriel
Beni Veras
Jonas Pinheiro
Nelson Wedekin
Ney Maranhão
Amazonino Mendes
Esperidião Amin
Eduardo Suplicy

Deputados
José Egydio
Arnaldo Faria de Sá
Luiz Carlos Hauly
Maurílio Ferreira Lima
Sérgio Gaudenzi
Reinhold Stephanes
Osvaldo Melo
Jackson Pereira
Cardoso Alves
Eduardo Jorge
Francisco Silva
Célio de Castro
Jandira Feghali
Eurides Brito

Suplentes
Senadores
Alfredo Campos
CesarDias
AmirLando
Hydekel Freitas
Dario Pereira
Meira Filho
Teotônio Vilela Filho
Wilson Martins
Valmir Campelo
Lavoisier Maia
Júnia Marise
Ivanio Guerra
Gilson Machado

Députados
Flávio Rocha
Eduardo Moreira
Nilton Baiano
Regina Gordilho
Marcelino Romano
Geraldo Alckmin Filho
Paulo Almeida
Paulo Rocha
Eduardo Braga
José Augusto Curvo
Luiz Piauhylino
Aldo Rebelo
Reditário CassaI

Designação da Comissão: 4-4-91
Prazo: 18-5-91

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A EXAMINAR AS
CAUSAS DA FOME E A IMINENTE AMEAÇA
À SEGURANÇA ALIMENTAR
Requerimento nO 5-91
Prazo: 10-5 a 6-9-91

Presidente: Armando Costa
Vice-Presidente: Getlllio Neiva
Relatora: Márcia Cibilis Viana

_L

Titulares

PDS
Ângela Amin - SC
PSDB

Wilson Moreira - PR

PTB
Nobel Moura - RO
PT

Jaques Wagner - BA

PDC

José Maria Eymael - SP

PL
José Augusto CUIVO - MT

Suplentes
BLPFLIPRNIPSCIPMNIPST
Ivan Burity - PB

Camilo Machado - MG
Jorge Khoury - BA
PMDB

J6rio de Barros - ES

Adclaide Neri - AC
Ivandro Cunha Lima - PB
PDT
Bem/do Boaventura - BA
PDS
Heitor Franco - SP
PSDB
Emani Viana - CE
PTB
Tadashi Kuriki - SP
PT
Pedro Tonelli - PR
PDC
Leomar Quinlanilha - TO
. Rcuniõcs:
Local: Ancxo II - Plenário 13 ou 17
Ramal: 7054

DIÁRIO .00 CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DE ASSINATURA
(Inclusas as despesas de correio via terrestre)

SEÇÃO I (C_ara dos Deputados)

~~I1l~!;tréll ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cr$ 3.519,65

SEÇÃO 11 (Senado Federal)

~~I1l~!5tréll

••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cr$ 3.519,65

Jr.

••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cr$

~"llIS()

71,93

o!; pedido!; d~v~11l s~r é1col1lpélnhéldo!; d~ ch~qu~ pélgáv~
~11l Brél!;íliél, Notél d~ El1lpenho ou Ord~11l d~ Pélgéll1l~nto pelél
Célixél Econôl1licél F~d~réll- Agênciél .....,;P8..CEGRAF, contél cor·
rent~ nl? 920001·2, 21 félvor do

CENTRO GRÁFIco DO SENADO FEDERAL
Praça dos TIt. Poderes -

Brasília - DF

CEP: 70160.

Maiore!; inforrnélçóe!; pelo!; t~l~fon~!; (061) 311·3738 ~ 311·3728
nél ~upervl!;ão de ~!;Inélturél!; ~ DI!;trlbulção d~ PubUcélçóe!; - Coord~nélçáo
d~ Atendll1l~nto 210 (J!;uárlo.

REVISTA DE INFOhMAÇAD
LEGISLATIVA N9 107
(julho a setembro de 1990)
Está circulando o n9 107 da Revista de Informação Legislativa, periódico trimestral de
pesquisa jurídica editado pela Subscretaria de Edições Técnicas do Senado Federal.
Este número, com 340 páginas, contém as seguintes matérias:
Medidas provisórias - Rual Machado Horta
Os serviços de telecomunicações na Constituição Brasileira de 1988 - Gaspar Vianna
A Constituição de 1988 e o sistema financeiro
nacional - Amoldo Wald
A autonomia universitária e seus limites jurídicos - Giuseppi da Costa
A aposentadoria dos servidores na Constituição
de 1988 - Palhares Moreira Reis
Direito urbanístico e limitações administrativas
urbanísticas - Diogo de Figueiredo Moreira Neto
Controle parlamentar da administração - Odete
Medauar
Observações sobre os Tribunais Regionais Federais - Adhemar Ferreira Maciel
O recurso especial e o Superior Tribunal de Justiça - Sálvio de Figueiredo Teixeira
Tribunal de Contas e Poder Judiciário - Jarbas
Maranhão
Jurisdição e competência: nota sobre o sentido
histórico-político da destinção - Nelson
Saldanha
A atuação dos procuradores da República no
atual contexto de competência jurisdicional
federal em tema de combate a entorpecentes - Vitor Fernandes Gonçalves

À venda na Subsecretaria
de Edições Técnicas Senado Federal, Anexo I, 22 9 andarPraças dos Três Poderes,
CEP 70160 - Brasília, DF Telefones: 311-3578 e 311-3579

Conceito de "underselling" ("dumping") dentro
do Anteprojeto da nova Lei Antitruste Mário Roberto Villanova Nogueira
Os direitos de autor e os que lhes são conexos
sobre obras intelectuais criadas ou interpretadas sob o regime de prestação de serviços - José Carfos Costa Netto
Bem de família -Zeno Veloso
Fundamentos da arbitragem no Direito brasileiro
e ,estrangeiro - Jorge Barrientos Parra
"Lobbies" e grupos de pressão como agentes'
de informação para o Poder Legislativo Yamil e Sousa Dutra
Desequilíbrios regionais no atendimento às demandas de educação - Edivaldo M. Boaventura
A biblioteca legislativa e seus objetivos - Eduardo José Wense Dias
Recepción de la sociedad unipersonal de responsabilidad limitada en el Provecto de Unificación Civil y Comercial en Argentina. Protección de los acreedores - Dr. Daniel E.
Moeremans
La influencia de la Jurisprudencia dei Tribunal
Europeo de los Derechos Humanos en la
Jurisprudencia dei Tribunal Constitucional
Espanol - Antonio M? Lorca Navarre.te

Assinatura para 1991
(n 9S 1D9a 112):

Cr$ 4.500,00

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições
Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido à Agência ECT Senado Federal - CGA
470775.

REVISTA DE INFORMAÇAO
LEGISLATIVA N9 109
(janeiro a março de 1991)
Está circulando o n9 109 da Revista de Informação Legislativa, periódico trimestral de
pesquisa jurídica, editada pela Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal.
Este número, com 354 páginas, contém as seguintes matérias:
HOMENAGEM
Luiz Viana Filho - Edivaldo Boaventura
Afonso Arinos - Jarbas Maranhão
COLABORAÇÃO
A reforma monetária cruzeiro - Letacio Jansen
O planejamento na economia brasileira - Clovis
V. do Couto e Silva
Os valores e a Constituição de 1988- Eduardo
Silva Costa
A Constituição Brasileira de 1988: subsídios para
os compa~atistas -Ana Lucia de Lyra Tavares
Inovações constitucionais - Silveira Neto
. O pluralismo jurídico na Constituição de 1988
- Sílvio Dobrowolski
A segurança pública na Constituição - Diogo
de Figueiredo Moreira Neto
A Constituição Federal de 1988 e o mandado
de segurança contra ato judicial - Álvaro
Lazzarini
A propósito da extradição: a impossibilidade do
STF apreciar o mérito no processo de extradição. Indisponibilidade do controle jurisdicional na extradição - Negi .Calixto
Cinco temas controvertidos no Direito Penal Edilson Pereira Nobre Júnior.
O Direito Internacional e os Direitos dos Povos
- Pedro Pinto Leite
..
O "status" jurídico dos países sem litoral e as
regras'da Convenção de Montego Bay so-

À venda na Subsecretaria
de Edições TécnicasSenado Federal, Anexo I, 229 andar Praça dos Três Poderes,
CEP 70160 - Brasília, DFTelefones: 311-3578 e 311-3579

breo Direito do Mar -Georgenorde Souza
Franco Filho
Sobre o Direito Natural na Revolução Francesa
- Marcela Varejão
"Ermachtigung": proposta de leitura da hermenêutica na Teoria Pura do Direito -:-Glads-'
ton Mamede
Direito Romano em Gramsci :- Ronaldo Poletti
A filiação ilegítima e a CO[lstituição de ·1988 Clayton Reis
'
Solidariedade e fiança - Arnaldo Wald
, Proteção jurídica das embalagens - Carfos Alberto" Bittar
Contratos estipulados por computador: declaración de voluntad. Fo.rma y momento. de
su perfeccionamiento - Daniel E. Moeremans y Carfos E. Sa/tor
A Ação Civil Pública no Estatuto da. Criança e .
do Adolescente - Hugo Nigro Mazzili
Recurso adesivo e ordem constitucional: são
compatíveis? Jose Pitas
A arte e o obsceno - Everardo da Cunha Luna
A PMCE, os servidores militares e a Carta Esta- .
. dua1/89"':"'- Adauto Rodr)guesde Oliveira
Leite
O Conselho Constitucional Francês: ator da lei,
mas nunca seu autor! - Paulo Rodrigues
Vieira
Os Direitos Fundamentais na Lei Fundamental
de Bonn - Luís Afonso Heck

Assinatura para 1991
'(n 9S 109a 112):

Cr$ 4.500,00

Os pedidos deverão ser, acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições
Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido à Agência ECT Senado Federal - CGA
470775.

REVISTA DE INFORMAÇÃO
LEGISLATIVA
JANEIRO A MARÇO 1991
ANO 28 ~ NÚMERO 109
Em circulação com estas matérias:
HOMENAGEM
Luiz Viana Filho - Edivaldo M. Boaventura
Afonso Arinos - Jarbas Maranhão
COLABORAÇÃO
A reforma monetária cruzeiro - Letacio Jansen
O planejamento na economia brasileira - Clovis
V. do Couto e Silva
.
Os valores e a Constituição de 1988 ---:- EdUardo
Silva Costa
A Constituição Brasileira de 1988: subsídios para
os comparatistas - Ana Lucia de Lyra Tavares
Inovaçõesconstitucionáis -.silveira Neto"
O pluralismo jurídico na Constituição de 1988
- Silvio Dobrowolski
'A segurança pública na Constituição '-- Diogo
de Figueiredo Moreira Neto
A Constituição Federal de 1988 e o mandado
de segurança contra ato judicial - Alvaro
Lazzarini
A propósito da extradição: a impossibilidade do
STF apreciar o mérito no processo de extradição. Indisponibilidade do controle jurisdicional na extradição - Negi Calixto
Cinco temas controvertidos do Direito Penal Edilson Pereira Nobre Júnior
O Direito Internacional e os Direitos dos' Povos
- Pedro Pinto Leite
O "status" jurídico dos países sem litoral e as
regras da Convenção de Montego Bay so-

bre o Direito do Mar - Georgenor de Sousa Franco Filho
Sobre o Direito Natural na Revolução Francesa
, - Marcela Varejão ..
"Ermachtigung": proposta de leitu,ra da hermenêutica na Teoria Pura do Direito - G/ads-'
ton Mamede
'Direito Rorrano em Gramsci - Ronaldo Poletti
A filiação ilegítíma e a constituição de 1988 Clayton Reis
Solidariedade e fiança - Amáldo Wald
Proteção jurídica das embalagens - Car/osAI- .
berto Bittar
Contratos estipulados por computador: declaración de voluntad. Forma V momento de
, . su perfeccionamiento - Daniel E. Moere. mans y Cár/os E. Saltor
A Ação Civil Pública no Estatuto da Criança e
do Adolescente - HugóNigro Mazzi/li
Recurso adesivo e ordem constitucional: são
compatíveis? - Jose Pitas' '
A arte e o obsceno - Everardo 'da Cunha Luna
A PMCE, os servidores militares e a Carta Estadual/89 - ' Âdauto Rodrigues de Oliveira
Leite
O Conselho Constitucional Francês: ator da lei,
mas nunca seu autor! - Paulo Rodrigues
. Vieira .
Os Direitos Fundamentais na Lei Fundamental
de Bonn - Luís Afonso Heck

À venda na Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal, Anexo I. 22 9 andar
Praça dos Três Poderes, CEP 70160 - Brasília, DF - Telefones 311-3578 e 311-3579.
Os pedidos a serem atendidos através da ECT deverão ser àcrescidos de 50% (cinqüenta
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 Senado - CGA 470775.
'"

-

Regimentos das Assembléias
Constituintes do Brasil
Obra de autoria da Subsecretaria de Arquivo do Senado Federal

-- Antecedentes históricos.
- Regimentos das Assembléias Constituintes de IX23. de IX90-9tr• de 1933-34·e de 1946.
Textos comentados pelos Constituintes.
- Normas regimentais disciplinadoras do Projeto de Constituição que deu origem à Constituição de 1967.
.
- índices témáticos dos Regimentos e dos pronunciamentos. índices onomásticos.

A venda~ na Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal. Anexo 1,12."
and,lr -- Praça dos Três Poderes. CEP 70160 - Brasl1ia. DF - Telefone: 311-J57X.
Os pedidos deverã.o ser acompanhados de cheque nominal à.Subsecrctari~l de
Ediçôes Técnic;as do Senado' Federal ou de vale postal. remetido <l Agência ECT Senado
Federal- CGA 470775.

MACHADODE ASSIS EAPOLÍTICA
Livro de crônicas de Machado de Assis sobre o Senado do Império.
Apresentação do Senador NELSON CARNEIRO, Presidente do Congresso Nacional; dos escritores
Austregésilo de Athayde, Afonso Arinos, Afranio Coutinho, Carlos Castelo Branco, Luiz Viana Filho,
José Sarney, Josué MonteUo, Marcós Vinícius Vilaça, Raymundo Faoro.

"Política, como eu e o meu leitor entendemos, não há. E devia agora exigir-se
do melro o alcance do olhar da águia e o rasgado de um vôo? Além de ilógico seria
crueldade."
(DRJ, 1-11-1861)
~'Cada

Ministro gosta de deixar· entre outros trabalhos um que especifique o seu
nome no catálogo dos administradores."
,
. d Sesquicentenário
Edição co~emoratdw~:Chado de Assis.
de Nasctmento e
(DRJ,IO-12-1861)

"Deve-se supor que é esse o escolhido do
Partido do Governo, que é.sempre o legítimo."
(DRJ, 10-11-1861)

"Em que tempo estamos? Que País é este?"
(DRJ,12-6-1864)

"Se eu na galeria não posso dar um berro, .
'onde é' Que hei de dar? Na> rua, feito maluco?"
(A Semana, 27-11-1892)

Edição Limitada
ADQUIRA SEU EXEMPLAR]
[

Cr$ 800,00

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
Praça dos Três Poderes - Caixa Postal 1.203 - Brasília - DF - CEP 70160
Maiores informações pelos telefones (061) 311-3738 e 224-5615, na Coordenação de Atendimento
ao Usuário - Supervisão de Assinaturas e Distribuição d.e Publicações.

_

Centro lJ-ráfir') t ·"enado Federal
Caixa POSW.i 07/1203
Brasília - DF

:I EDIÇÃO DE HOJE: 184 PÁGINAS
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