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Projeto de Lei nll 3.493-D, de 1993 (Do se- gueiro, Estado de Pemambuco, à administração
nado Federal) PLS nlls 10192 - Dispõe sobre o da ex-Prefeita Cleuza Pereira do Nascimento. .••.. 01993
exercício da profissão de Bibliotecário e determi- IV - Pequeno Expediente
na outras providências; tendo pareceres: da Co- CONFúclO MOURA - Estado de abandono
missão de Trabalho, de Administração e Serviço das populações de regiões fronteiriças do País. 01994
Público, pela aprovação deste e prejudicialidade NILSON GIBSON - Prejuízos causados à
do de nll 930191, apensado; e da Comissão de região Nordeste pela diferença das alíquotas inte-
Constituição e Justiça e de Redação, pela consti- restaduais do Imposto Sobre Circulação de Mer-
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa cadorias e Serviços - ICMS. Aumento do déficit
deste e pela inconstitucionalidade e injuridicidade do Tesouro Nacional em 1996. Críticas à posição
do de n!l930191, apensado. Pareceres às Emen- do Presidente Fernando Henrique Cardoso em
das oferecidas em Plenário: da Comissão de Tra- relação à candidatura do Deputado Wilson Cam-
balho, de Administração e Serviço Público, pela pos à presidência da Casa. 01995
aprovação da Emenda de nll 4 e rejeição das de ETEVALDA GRASSI DE MENEZES - Cria-
nlls 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; e da Comissão de ção do Conselho de Desenvolvimento da Política
Constituição e Justiça e de Redação, pela consti- do Café - CDPC. 01996
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. TILDEN SANTIAGO - Solidariedade ao
Pareceres às Emendas oferecidas em Plenário - Deputado Nilson Gibson pelo pronunciamento
Reabertura de Discussão: da Comissão de Tra- em protesto contra a tentativa, pelo Palácio do
balho, de Administração e Serviço Público, pela Planalto, de cerceamento da candidatura do De-
aprovação da Emenda nll 3, pela aprovação, com putado Wilson Campos à Presidência da Casa.
subemendas, das nlls 2, 5 e 7, pela rejeição das Necessidade da apuração de denúncia veiculada
de nlls 1 e 4 e pela incompetência da Comissão no jornal Folha de S.Paulo acerca da existência
para se pronunciar sobre a de nll 6; e da Comis- de manobra política para transferência do geren-
são de Constituição e Justiça e de Redação, pela ciamento das rádios comunitárias para associa-
constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla- ções fantasmas, com fins eleitoreiros. Urgente
tiva. 01941 aprovação do projeto sobre funcionamento das

Projeto de Lei nll 4.799-B, de 1994 (Do rádios comunitárias................................................ 01997
Tribunal Superior do Trabalho) - Cria cargos AIRTON DIPP - Editorial "Vocacionado
na Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho para o mando pessoal", publicado no jomal Cor-
da Segunda Região e dá outras providências; reio do Povo, do Estado do Rio Grande do Sul... 01998
tendo pareceres: da Comissão de Trabalho, de BENEDITO DOMINGOS - Cumprimento
Administração e serviço Público, pela aprova- ao Uons Club International pela assinatura de
ção, com emenda; e da Comissão de Finanças convênio com a Unicef em benefício das crianças
e Tributação, pela inadequação financeira e or- mais carentes do País. 01999
çamentária deste e da emenda adotada pela AUGUSTO CARVALHO (Como Líder) -
Comissão de Trabalho, de Administração e Oportunidade da sanção, pelo Presidente da Repú-
Serviço Público. 01972 bIica, do projeto sobre doação presumida de órgãos,

Projeto de Lei nll 6.086-B, de 1990 (Dos na forma final aprovada pelo Senado Federal. Rei-
Srs. Koyu lha e Nelton Friedrich) - Dispõe sobre vindicação dos Deputados e senadores da banca-
o exercício da profissão de Secretário, revoga a da de Brasília ao Ministro Pedro Malan, da Fazen-
Lei nll 7.3n, de 30 de setembro de 1985, e dá da, do repasse de verbas para pagamento relativo
outras providências; tendo parecer da Comissão às férias dos trabalhadores das áreas da saúde,
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, educação e segurança do Distrito Federal............... 02000
pela rejeição deste e do de nll 499195, apensado, PADRE ROQUE - Documento "Carta de
contra os votos dos SIS. Jair Meneguelli, José Pi- Chapecó", em defesa da agricultura familiar, re-
mentel, Maria Laura, Miguel Rossetto, Paulo sultante do Primeiro Encontro sobre Agricultura
Paim e Paulo Rocha. 01980 Familiar, realizado na cidade de Chapecó, Estado

NILSON GIBSON - Questão de ordem so- de Santa Catarina. 02001
bre fixação de prazo para as votações da Cârna- ROBERTO PAULlNO - Aumento do núme-
ra dos Deputados. 01992 ro de acidentes no trânsito devido ao precário es-

PRESIDENTE (Benedito Domingos) _ Re- tado das rodovias federais.....:.............................. 02003
cebimento da questão de ordem formulada pelo PAULO PAIM (Corno lIder) - Incongruên-
Deputado Nilson Gibson........................................ 01992 cia entre o alto custo da convocação extraordiná-

GONZAGA PATRIOTA (Como Líder) _ ria e a i.né,:?a do Congresso Na~ional n? tocante
Contestação às acusações do Prefeito Paulo à ap~laçao da pauta Contranedade a tese da
Afonso Valença Sampaio, do Município de Sal- reelelçao. 02003
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JOANA DARC - Realização de ato de soIida~ ALMINO AFFONSO (Pela ordem) - Consi-
riedade aos portuários de Liverpool em frente à Em': derações sobre os resultados de pesquisa de
baixada da Inglaterra. Descaso do Governo Federal opinião pública, divulgados pelo jornal O Estado
para com o problema do câncer de colo uterino. .•... 02004 de S. Paulo, sobre a realização de plebiscito

FEU ROSA - Indignação com a inércia do para adoção, no País, da reeleição para os de-
Congresso Nacional no tocante à apreciação da tentores de mandatos executivos.;........................ 02011
pauta da convoca~ãoextraordi~ária.Op.~rtunida~ LUCIANO CASTRO - Anúncio da apresen-
de~ apresentaça~, pelos partidos pohtlCOS, de tação de emendas à Medida Provisória nl! 1.522,
projeto pa,ra ~perfelçoamellto dos trabalhos do de 1966, com propósito de restabelecimento do
Poder Legtslatlvo. 02005 funcionalismo público 02011

SARNEY FILHO - Apelo ao Presidente Fer~ . . .~ .
nando Henrique Cardoso em favor da sanção a VI- Cornumcaçoes Partamentares
projeto de lei sobre doação voluntária ou involuntá- (Não houve orador inscrito.)
ria de órgãos, aprovado pelo Congresso Nacional. . 02007 VII - Encerramento

V - Grande Expediente.............................. 2 _ MESA
CHICO VIGILANTE - Destinação de mai~ •

res recumos para as áreas de saúde, educação e 3 - LfDERES E VICE-LIDERES
segurança do Distrito Federal. 02007 4 - COMISSÕES

Ata da 8! Sessão, da Câmara dos Deputados,
da 4! Sessão Legislativa Extraordinária da
50! Legislatura, em 20 de janeiro de 1997

Presidência dos Srs.: Wilson Campos, 1º Secretário, Benedito Domingos,
3º Secretário, Adylson Motta, Airton Dipp § 2º do art. 18 do Regimento Interno

1- ABERTURA DA SESSÃO
(14 horas)

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos)
Havendo número regimental.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do

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

da sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. NILSON GIBSON, servindo como 211 ,

Secretário, procede à leitura da ata da sessão
antecedente, a qual é, sem observações, apro
vada.

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) 
Passa-se à leitura do expediente.

O SR. CONFÚCIO MOURA, servindo como 111

Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

OFíCIOS

Do Sr. Deputado João Carlos Bacelar, nos
seguintes termos:

Cf. n11 4/97

Brasnia, 7 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Pelo presente, nos termos da Lei nl1 9.096, de 19

de setembro de 1995, comunico a V. Ex' que, nesta
data, desfiliei-me do Partido Social· Cristão - PSC, fi
liando-me ao Partido da Frente UberaJ - PFL, passan
do a integrar sua bancada na Câmara dos Deputados.

Rogo a V. EX- a gentileza de mandar tomar
boa nota dessa comunicação, para que surta os
efeitos necessários e regimentais.

Na oportunidade renovo a V. EX- os mais ele
vados protestos de estima e consideração. - Depu
tado João Carlos Bacelar.

Cf. n11 5/97

Brasnia, 7 de janeiro de 1997

Exm!! Sr.
DD. Presidente do Diretório do PSC
Salvador - BA. .

Senhor Presidente,
Pelo presente, nos termos da Lei nl1 9.096, co

munico a V. ExA que, nesta data, desfiliei-me do Par
tido Social Cristão - PSC, tendo ingressado no Parti-
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do da Frente liberal - PFL, passando a integrar sua
bancada no Congresso Nacional.

Solicito a V. EX- a gentileza de mandar tomar
boa nota dessa comunicação, para que surta os
efeitos desejados.

Na oportunidade agradeço a V. EX- e a seus
dignos pares a consideração e as atenções que me
foram dispensadas durante o tempo que passei filia
do ao seu Partido.

Cordialmente, - Deputado João Carlos Baee-
lar.
Of. nl! 6197

Brasnia, 7 de janeiro de 1997

Exm!! Sr.
Dr. Juiz Eleitoral da 2i! Zona

Salvador - BA.
Meritíssimo Juiz,
Pelo presente, nos tennos da Lei nll 9.096, de

19 de setembro de 1995, comunico a V. ExA que,
nesta data, desfiliei-me do Partido Social Cristão 
PSC e filiei-me ao Partido da Frente liberal - PFL,
passando a integrar sua bancada no Congresso Na
cional.

Rogo a V. EX- a gentileza de mandar tomar
boa nota dessa comunicação, para que surta os
efeitos legais necessários.

Na oportunidade renovo a V. EX- os mais ele
vados protestos de estima e consideração. - Depu
tado João Carlos Bacelar.

07 101/1997
DATA

NOM'

.101\.0 CARLOS BACELAR

M Joio de Souza Bacelar
fll'''~''(} -- - " •.• - ._,., ·--·--·----·-------jl

Partido da Fronte liboral :, PFL
I\NEXO I - 26." Andar. Senado Fed4l'lll

- Brasllia 4 ri:'
RECIBO/COMPROVANTE (Conf. Art. 39/19 Estatuto PFL)

D~c!a:o que recebi e processei a presente filiação
t~dar~a nesta data, na forma estatutária, na mesma
e~ que come?a a surtir seus efeitos legais podendo
l~ado exerc~tar todos os seus d eitos e deveres a
tir de hoje. Brasilia, 7 de . eiro 96

par
data
o fi
par-
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 21-8. DE 1995
(DO SR. ANIVALOO VALE)

Cria a Comissão Permanente da Amazônia, alterando o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados: tendo parecer da Comissão de ConstitUição e Justiça e de
Redação, pela constitUCionalidade, juridicidade e técnica legislativa, contra os votos
dos Srs. José Genoíno. Milton Mendes e Jair Siqueira. Parecer do Relator.
designado pela Mesa, em substituição â Mesa. pela aprovação EMENDA DE
PLEt;lA~IO. Pareceres. d~s Relatores designados pela Mesa em sUbstituição: á
Comlssao de ConslitUlçao e Jusliça e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa; e à Mesa, pela aprovação.

(PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 21-A, DE 1995. A QUE SE REFEREM OS
PARECERES)

A CJmara dos Deputado.....Ive:

Art. 1- ÉaetelCeDtado o iacilO xv 10 art. 32 do Regimento
In_o da CJmara dos Depulodoo, oquo .... o squin.. '-'

xv-CominIo da AmuoIoia:

ã) In'"Faf1o rqpo,w o Iimi... 'opi"
b)V~ocoo6mioo;

o) Auualot indfl_

d) Coça, _ t'awIa ollo<a <sua rogulomon_

o)~ dos """- miDenit, VOJ<Ui. o bldricot;

f)Turl-.

Art. r Esta te3Oluçlo entra em 'Vi1JOl" na data de sua publicaçlo.

Ar!. 3- ReYopm.te u dispoJiçõet em contrário,

JUSTIFICAÇÃO

A Constituiçio de 1988, de forma clara., reconhece a importância
das Regiões e dos Organismos regionais, que nada mais são que a expressão j uridica
de fato sóclo-o:';>nômico tipico de pais de dimensões continenuus como o nosso.

As.sim é que, e nol4damente no que toca às regiões em
desenvolvimento, vamos encontrar no art. 43 da Constituição Federal 'a previsão de
diversos incentivos às mesmas, visando o desenvolvimento e a redução das
desigualdades regionais. Em diversas outras passagens igualmente a Conslltulção
Federal prevê diversas formas de incentivos às regiões menos favorecidas e reduzir as
(por vezes gritantes) desigualdades regionais, seja através de ajuda econômica pura e
simples seja através de beneficios tnbutários e programas soci..s.

De outro lado, no tocante à questAo da Amazôma., é de se notar
a auséncia., no texto constitucionaJ. de uma preocupação do legislador mais condizente
com a importânCIa, que ultrapassa nossas fronteiras, do fenômeno. AsSim , salvo a
ComiSsão a ser criada nos termos do art. 12 do ADCT, o que não passou de mera
intenção como sabido, nadA há na Carta de 1988 que espelhe a preocupação
obrigat6ria com a Amazônia.

Em consonância com.essa delibetação é que tomei a decisilo de
apresentar o presente proJeto.

Creio fmnemente • e nesse sentido tenho absoluta ceneza de que
conto com o apoio Incondicional de todos os parlamentares da Amazônia e de
outras regIões .. que é oportuna e necessária. nesse momento da Vida brasileira. a
criação de uma Comissão permanente da Amazôma na Câmara dos Deputados
que. sem dúvida nenhum~ se consrin.1lrá num fôrum.apropriado para análise.
rnscussão e. finalmente. fonnulação de questões emmentemente voltadz5 para o
tema"Amazônia".

A viabilização dessa Comissão nos permlnra legtslar
'ldcquadamente para essa grande regtio brastleira. que ji há muito está a merecer
tratamenfo regtmtntal condizente com sua imponincia.

tECI StACAO CITADA ANrxATlA PELA

COORTlI:NACAO DAS COMI SSOtS P[RMA~[NnS

RESOLUÇÃO N' J7, DE J989
Aptl)V6 o Regimento Intemo
lá Cim.r. dos Dopuudos.

Título II
DOS ÓRGÀOS DA CÂMARA

Subseç.lo 111
Das Materias ou Alividades de Competencla das Comissões

An. 32. 510 as seguínles as Comissões Pennanentes e
respectivos campos temilicas ou ireiS de illvldide

I· ComlsQa de Agricuhura e Pohlica Rural
a) pohllca agncola e assuntos aUnenles i agricultura e i

pesca profissional. destacadamenle

II . padro"zoção, In.peçoo e fiscalização do uso de defen.
S,\OS .IgrolOll:lces nas 1,1I\ldades Igrope:cUlrlu.

12 - polauca de insumos aHropecuaflos.
I) .. meteorolOll1 e chmalologla.
h) polatlca e questões rundllflU. rerorma .grl,ria. jusliç:

agrana. direito 3gr,rlo. desuc.adamenle

J - organlzaçl0 do setor rural. pohtlca naCional de coopera
lIvlsmo. condições SOCiaiS no meio rural. mlgraçôcs rural-urbanas.

2 . eSllmulos fiscaiS. financeiros e credlllcloS a agricultura. a
pesqUlU e ell:perlmentaç.io agncolas.

3 - polltlca e '5IS1ema naCional dc credilo rural.
4 • pohuca e plancJamenlo agncola c polllica de desen...olvi·

menta tccnologlco da agropecuaria. cll:lendo rural.
S - seguro agncala.
6 • poliuca de abastecimenlo. comerclallZlçlo e ell:ponaç1o

de: produtos agropccuarios. mannhos e da aquicuhura.
7 • pohllca de elelnlicação rural.
3 - pohllca e programa nlclonal d~ Irrigaçio.
9 - vlgllinci& e defesa ~OIlaml ammal e vegetal.

Então, e tendo por precursora a Comissão especial da Amazônia
que funCionou nesta Casa na décadA de 70 (art. 31, lII, :'b" da Resulução nO 3011972),
é assim que justifica-se a criação desta Coml~são, haja Vlsta.as grav~s !acunas. nos
textos IOS"s e a imponincia. potencial e peculiandades (SOCIaiS, economlcas, fiSlcas,
políticas e jurídicas) da regilo. que fazem do fenômeno merecednr de tratamento em
Colegiado especial.

É de assmalar. também, que logo após a divulgação do resultado
das eleIções de 3 de ourubro do ano passado, 101 deflab.rdo uni movunento
suprapamdáno das bancadas da Câmara dos Deputados e do Senado que
compõem a AmazôniL com obJeuvo. bem claros e defimdos. no senudo de
propor ações para tornar eferivas as condiçõe. de desenvolVImento da região,
bem como criar mecanismos pára o exame de problemas que estejam afetos li
irea. Ao mesmo tempo, com I união de esforços dos parlamentares amazônicos·
que s~ consolUem numa força considerivel no Congresso, de cercl de \00
parlamentares • poder-se-ia obter grlnde potencial de deCIsão quando do
encaminhamento e tomlda de deCIsão sobre questões que digam respeito' região
Amazônica. .

Entre as diversas ações propostas no documento que foi elaborado e
aprovado nessa reunião· a CARTA DA AMAZÔNIA· consta a de se cnar
comissões. na Câmara e no Senado. para tratar sobre a Amazônia.

I,nimais.
10 - pa<l:OOlução < inspeçlo de produtos v<lotai. <
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I • uso ou posse temporana da lerra. conlralos agraríos.
2 • colontzaçio oficiai e panlcular.
3 • reg~lanzaçio dommial de lerras rurais'e de sua

ocupaçio.
4 • aquisiçio ou arrendamenlo de imovel rural por pessoas

fisicas ou juridicas ewang~ltas e na fal~a de fronlelra.
5 • alienaçio e concess1o de terras publicas.
11 • Comiss1o de Ciéncla e Tecnolog.a. Comunicaçio c

Infonnatica

a) desenvolvimento cientifico e lecnológico. política rw:io·
nal de ciéncia e tecnologia e organizaçio institucional do setor. acor·
dos de cooperaçio com outros países e organtsmos internacionais,

h) sistema estallsllCO, canográfico e demografico nacional,
c) os meios de comunicaçio social e a liberdade de

imprensa,
J) a produçio e a programaçio das emissoras de rádio e

televislo,
~) assuntos relativos a comunicações, telecomunicações,

infonnitica, telemática e robótica em geral.
j) induslrias de computaçio e seus aspectos estratégicos,
g) serviços postais. telegráficos. t~leronicos. de telex, de

radiodifusio e de transmissio de dados;
h) outorga e renovaçio da exploraçio de serviços de radio

difusio sonora e de sons e imagens,
I) política nacional de infonnática e automação e de

telecomunicações;
J) regIme jurídico das lelecomunicações e infonnitica,
11I • Comissão de Conslllulção e Justiça e de Redaçio
0/ aspectos conslltucional. legal. jurídico. regimental e de

tecnica legislativl de proJelos, emendas ou substitutivos sujeitos à
apreciação da Câmara ou de suas Comissões,

b) admissibilidade de proposta de eme~a à.Constituiç1o; .
c) assunto de natureza jurídica ou constitucIonal que l~~ SCJa

submetido. em consulta, pelo Presidente da Cãm~ra, pelo Ple~ano ou
por outra ComisÃo. ou em razio de recurso prevlst? neste reglme~to:

ti) assuntos atinentes aos direitos e garanllas fundamentais, a
organizaçio do Estado. à organizaçio dos Poderes e as funções essen·

ciais da Justiça; . 1"1
~) matérias relativas a direito constitucional, elettora. clVl •

penal. penitenciário. processual. notarial, . . .
j) panidos politicos. mandato e representaç10 poht!ca. slste-

nw eleitorais e eleições;
g) registros públicos;
h) desapropriações;
I) nacionalidade, cidadania, naturalizaçlo, regime jurídico

dos estrangeiros. emigraçlo e imigraçio.
j) intervençio federal;. .
I) uso dos simbolos naCIOnaIS; • . ., .
m) criaç.lo de novos Estados e Terntonos; IncO~~~O.

subdivisio ou desmembramento de ireas de Estados ou de Terntonos;
li) transferência temporária da sede do Governo;
o) anistia;
p) direitos e deveres do mandato; perda de mandato de

Deputado. nas hipóteses dos incisos 1. 11 e VI do ano 55 da Consti.
tuiçlo Federal; pedidos de licença para incorporaçlo de Deputados às

'forças Armadas;
q) redaçlo do vencido tmI Plenário e redaçlo final das

proposições em lera!;
IV • Comisslo de Defesa do Consumidor. Meio Ambiente e

Minorias:
a) economia popular e repressio ao abuso cio poder

eçon6mico;

b) relações de consumo e medidas de defesa do consumidor;
c) composiçlo. qualidade. apresemaç1o, publicidade e

di5lribuiçio de bens e serviços;
d) política e si5lema rw:ional do meio ambiente, direito

ambiental; legislaçlo de defesa ecológica.
r) recursos naturais renováveis, nora. fauna e solo. edafolo

gia e deseniflClÇio;
j) assuntos referentes às minorias étnicu e sociais, especial

mente aos indios e às comunidades indígenas, regime das terras tradi
cionalmente ocupadas pelos indios;

g) preservaçlo e proleçio das culturas populares e étnicas
do Pais;

v . ComisÃo de Defesa Naciona!
a) medidas de defesa do Estado e das instituições

democráticas;
h) assuntos atinentes á segurança publica e aos seus órgios

institucionais;
c) assunlos atinentes á defesa "lcional e as Forças Armadas

e Auxiliares. destacadamente
I - adminiSlraçlo pública militar. em seus aspectos institu-

cionais. organizacionais e funcionais.
2 • direito militar e legislaçio de defesa nacional, direito

marítimo. aeronáutico e espacial.
3 - serviço militar e pre5taçio civil alternativa.
4 - envio de tropas brasileiras para o exterior;
5 • passagem de tropas estrangeiras pelo território nacional

ou sua pennanência neste;
6 • estudos estratégicos e atividades de infonnaç1o e

contra·infonnaçio;
7 • concessio de terras, abenuras de vias de comunicaçio e

instalaç10 de meios de transmissio em regiões de interesse para a

defesa do Pais;
8 • construçio de pontes e estradas internacionais ou de vias

de comunicaç1o interior de caráter estratégico; .

9 • estabelecimento, controle ou exploraçio de centros de
pesquisa e desenvolvimento e de industrias que inleressem à defesa do
Pais;

10 • assuntos referentes á faixa de fronteira e às áreas consi
deradas indispensáveis á defesa nacional,

II • requisições civis'e miiitares em caso de iminente perigo
e em tempo de guerra;

d) litígios internacionais. neutralidade em face de conmtos
internacionais e intervenç10 em países estrangeiros;

, ~) ~eclaraçio de guerra, condições de armistício ou de paz;
ubitramento Internacional em matéria peninente á defesa nacional;

j)' assuntos atinentes à prevençio. fiscaliuçJo e combate ao
uso de drogas e ao tráfICO ilícito de-entorpecenles, especialmente.

. . I • acompanhamento dos planos-e programas govemarnen-
tllS relatIVOS ao terna;

2 • estabelecimento de canais de cooperaçio com órgios
governamentais de todos os níveis que atuem na área;

3 - cooperaç1o com organismos e agénciu internacionais
dedicados á prevençio. fiscaJiZlç10 e combate ao uso de drogas e ao
trifico ilícito de entorpecentes;

g)' tratados, acordos e convenios internacionais relativos ao
seu campo temático.

VI • Comisslo de Economia. Indústria e Comércio:
a) matérias atinentes a relações econõmicas internacionais;

b) assuntOS relativos á ordem econômica nacional;
c) política ! atividade industrial, comercial e apic:ola; setor

ec:onõmico tercíirio. aceto os serviços de natureza financeira;
ti) sisterna monetário; moeda, cimbio e reservas cambiai~
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,) comércio ellterior. politicas de importaçio e exportaçlo
em geral; acordos comerciais. tarifas e cotas,

j) política e SlSlema nacional de turismo; exploraçJo das
atividades e dos serviços turisticos;

g) atividade econômica estatal e em regime empresarial;
programas de privatizaçJo. monopólios ~a.Unilo; .'

Ir) proteç!o e beneficios especlllS tempora~.s. exceto os. de
natureza financeira e tributária. ás empresas brasllesras de capJlal

nacional; . . . . .
,) cooperativismo e outras formas de ISSOClatl~l~o~ ~t1Vt

dade econômica, ellceto quando relacionados com matena propna de
outra ComissJo;

J) regime jurídico das empresas e tratamento preferencial a
microempresas e a empresas de pequeno porte.

I) fiscalização e incenlivo pelo Estado ás atividades
econõmicas, diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento
nacional equilibrado, planos nacionais e regionais ou setoriais.

m) matérias relativas· a -direiLO comercial. societário e fali-
menlar; direilO econômico;

ti) propriedade industrial e sua proteçJo:
o) reg~slro de comercio e ati~'idades afins.
p) politicas e sistema nacional de melrologia. normalização e

qualidade industrial;

VII. Comissão de Educação. Cultura e Desporto
a) assunlOS atinentes i educação em geral. ~Iitica e.sist~ma

educacional. em seus aspectos institucionais. estruturais. ~nclonals e
legais. direito da educação•.recursos humanos e financeiros para a
educaç1o:

h) sistema desportivo nacional e ~a organizaçJo, ~htlca e
plano nacional de' educ~ção fisica e desportiva. normas gerais sobre
desporto, justiça desportiva. . •. . .,

c) desenvolvimento cultural. inclusive palflmomo hlstonco,
geográfico. arqueológico. cultural. artlsticl) e cientifico. acordos cultu
rais com outros paises;

d) direito de imprensa. informaçJo e manifestaç10 do pensa
mento e expresslo da atividade intelectual. artistica. cientifica e de
comunicaçlo; .

,) produçlo intelectual e sua proteçlo. direitos autorais e
connos;

j) ge51Jo da documenlaçlo governamental e património
arquivistico nacional. .

g) diversões e espetáculos públicos. datas comemorallvas e
homenagens civicas.

VIII - Comisslo de Fin".;as e Tributaçlo:
a) sistema financeiro nacional e entidades a ele vinculadas,

mercado financeíro.e de capitais; autorizaçJo para fiJJ'lCiOnamenlo das
instituições financeiras; operações financeiras. crédito. bolsas de vala.
res e de mercadorias; sistéma de poupança; captaçlo e garanlia da
poupança poÍNlar; .

b) sistema financeiro da habitaçlo;
c) sistema nacional de seguros privados e capitalizaçJo;
d) titulos e valores mobiliários;
t) regime juridico do capital estrangeiro. remessa de lucros;
f) divida pública interna e externa.
g) matérias financeiras e orçamentárias públicas, ressalvada

a competência da Comisslo Mista Permanente a que se refere o arl
166. § 1-. da ConstituiçJo Federal; normas gerais de direito financeiro.
normas gerais de licitação e contratação. em todas as modalidades.
parI! a administração publica direta e indireta. incluidas as fundações
in~lituidas e mantidas relo Poder Público;

h) aspeclos financeiros e orçamenlarios publicos de quais
quer proposições que importem aumento ou diminuição da receIta ou

da despesa pu!:>lica. quanto a sua compatlblhdade (lU adequação com o
plano plunanual. a lei de diretrizes orçamenlanas e o orçamento anual,

1I fixação da remuneração dos membros ~o Congr~s~

Nacional. do Presldenté e do Vice-Presidente da Repubhca. dos MiniS-
tros de Estado e dos membros da magistratura federal. .

J) sislema tribulário nacional e. repartiçãc das receitas
tnbutarias. normas gerais de direito tributano. legislação referente a
cada tributo. .

• I) lribulação. arrecadação. fiscalização. parafiscahdade.
emprestim~compu'sonos. contnbuições SOCIaIS. admimstrac;ão fiscal.

ml tomada de contas do PreSidente da Repubhca. na hlpole-
se do art 51. li. da ConstitUição Federal.

IX - Comissão de Minas e Energia

ai politicas e modelos mineral e energetico brasileiros.
hJ a estrutura institUCional e o papel dos agentes dos setores

mineral e energetico. .
(") fontes convencionais e allernali\as de energIa. . .
d) pesquisa e exploração de recursoS ~inerais e enel gellcos.
,.) formas de acesso ao bem mineral. empresas de

mineração.

f) politica e estrulura de preços de recursos energéticos.
g) comercialização e industrializaçlo de minénos.
h) fomento i atividade mineral,
I) regime juridico dos bens minerais e dos recursos

energéticos,
j) gestào. planejamento e controle do~ recursos hidricos;

regime juridico de águas publicas e particu~ares.

X - Comissão de Relações Extenores .
a) relações com entidades internacionais. ~ultilate~al~ e

regionais. de finalidades polilica. financeira. mone~ana. economlc~

comercial. cultural. cientifica e assistencial. em especIal com a OrganI
zação das Nações Unidas e a Organização dos Estado~~ericanos,

h) relações diplomática~ e consulares. economlcas e comer
ciais. culturais e cientificas com outros paises.

c) politica extcrna brasileira.

d) serviço exterior brasileiro.
e) questões internaCionais contemporâneas.
j) litigios internacionais. neutralidade em face de conflitos

inlernacionais e intervençJo elJl paises eSlrangeiros.
g) declaração de guerra. condições de armisticio ou de paz,

arbitramento inlernacional.
h) atos internacionais de que a União houver participado. ou

tenha de participar.
I) tratados. acordos e convênios internacionais. inclusive 05

de natureza cultural. de intercâmbio comercial e de cooperaçlo
cienlífica e tecnológica.

J) a ordem juridica inlernacional e os direitos territoriais de
jurisdição. estabelecimento de fronteiras ou linhas divisórias. fixaçlo
de limites do mar territorial.

I) conferências e con~ressos internacionais.
m) turismo exlerno.
li) nacionalidade; cidadania e naturalização. enlrada. extra

dição e expulsão de estrangeiros. er'ligração e imigração. regime
jundico do estrangeiro;

o) proteção de cidadlos brasileiros no exterior. expatriaçlo.
p) autorização para o Presidente ou o Vice-Presidente da

República se ausentar do território nacional,
q) direito inlemacional público e direito dos.,tratados;

XI - Comisslo de Seguridade ~ial e Familia
a) assuntos relativos á saúde. p~evidência e assistência social

em geral;
h) organização institucional da saude no Brasil.
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c) politica de saude e processo de planificação em saude.
sisterN único de saúde.

d) ações e serviços de saúde publica. campanhas c!e saúde
pUblica, erradicaçio de doenças endêmicas. vrgilãncia epidemiológica.
bioestatistica e imunizações.

~) assistência medica previdenciaria. instituições prh..adas de
saúde.

f) medicinas alternativas.
g} -higiene. educaçio e assistência sanitiria.
It) atividades medicas e paramedicas.
I} contr,,'e de drogas. medicamentos e alimentos. sangue e

hemoderivados.
J} exercicio da medicina e profissões afins. recursos huma

nos para a saude.

I} saúde ambiental. saude ocupacional e infortunistica, segu
ro de acidenres do trabalho urbano e rural,

m) alimentação e nutrição.
li) industria químico-farmacêutica. proteção industrial de

farmacos.
a) organização institucional da prc\ idência social do País.
p) regime geral e regulamentos da previdência sociallJrbana.

rural e parlamentar,
q) seguros e previdência privada,
r) assistência oficial, indusi,e a proteção i maternidade, à

criança, ao adolescente. ao idoso e ao portador de deficiência.
s} regime juridico das enudades civis de finalidades sociais e

assistenciais.
. I) matérias relativas i familia. i mulher. i criança, a<:, adoles-

cente. ao idoso e ao excepcional ou deficiente fisico.
li) direito de familia e do menor.
XII - Comissão de Trabalho, de Administração e Senliço

Público.
a) matéria trabalhista urbana e rural. direito do trabalho e

processual do trabalho e direito acidentarío.
b} contrato individual e convenções coletivas de trabalho.
c) assuntos pertinentes i organizaçio. fiscalizaçio. tutela,

segurança e medicina do trabalho;

d) trabalho do menor de idade. da mulher e do estrangeiro.
~) politica salarial. _
f) politica de emprego; política de aprendizagem e lreina-

mento profis~ional.

g) dissidios individual e coletivo. conflilos coletivos de
trabalho, dir.:ito de greve. negociação coletiva;

h) Justiça do Trabalho. Ministério Público do Trabalho.
I) sindicalismo e organizaçio sindical. sistema de represen

taçio classista. politica e liberdade sindical,
J} relaçio jurídica do trabalho no plano internacional; ,:,rga-

niuções internacionais. convenções; .
I} relações entre ocapilal e ó trabalho.
m) regularnentaçio do ~erCICIO das profissões, aularquias

profissionais.
li} organização politico-administrati"'a da Uniio e reforma

administrali..'a.

o) maléria referente a direito administrativo em geral.
p) materÍ15 relalivas ao serviço público da administração

federal direta e indirela. inclusive fundacional.
q) regime jUfldico dos servidores publicos civis o: militares.

ativos e inativos.

r) regime juridko-Idministralivo dos bens pUblicos.
.t} prestaç10 de serviços publicas em geral e seu regime

juridico,
XIII • Comissão de Viaçio e Transportes

a} assuntos referentes ao sistema nacional de viaelo e aos
~stemasde transportes em geraT;

h} transpones aereo. manllmo. aquaVlirlo. ferroviário.
rodoviário e metroviário. transpone por dutos.

c) ordcnaçio e exploração dos senliços de transpones.
d) transportes urbino. interesiadual. intermunicipal e

intemacional.
~) marinha mercanle. portos e vias navegivels. naveaação

marítima e de nbotagem e a interior. direito maritimo.

j) I\!açio civil, aeroportos e infra-estrutura aeroportuária.

segurança e controle do tráfego aereo. direito aeroníutic~; . .,
g) .-sporte de passageiros e 4e cargas. r~lme JUnd,~ .e

legislaç10 set-..J. acordos e convenções internacionlls. responsablh

dade civil do transportador;
. h) segurança. política, educaçio e legislaçio de trinsito e

tráfego. . '•
XIV - Comissão de Desenvolvunento Urbano e Intenor :
D} assuntos atinentes a urbanismo e arquitetura, politica e

desenvolvimento u-roano. uSO e" ocupaÇão do solo urbano. habitaçio e
sistema 6na~ro"da habilaç10. transportes urbanos. infra-estrutura
urbana e saneamento básico. ..,

b) malerias relativas a direito urbanistico e a ordenaçio
jurídico-urbanistica do território. planos nacionais e regionais de orde
nação do terrilório e da organização politico-administrativa.

c} desenvolvimento e integração de regiões. planos regionais
de desenvolvimento econômico e social, incentivos regionais.

li} regiões metropolilanas. aglomerações urbanas e

microrregiões.
~) politica e desenvolvimento municipal e territorial. assun

tos de interesse federal nos Municipios. Estados. Territórios e no
Distrito Federal,

.f) matérias referenles ao direito municipal e edilico;
gj sistema nacional de defesa civil, politica de combate ás

calamidades:
h) migrações internas .
Pará~afo IÍIIICO Os' campos tetnãticos ou áreas de ativida

de-de cada Comissão Permanente abrangem ainda os órgãos e progra
mas governamentais com eles relacionados e respectivo acompanha
mento e fiscalização orçamentãria. sem· prejuizo da competencia da
Comissão Mista Permanente a que se refere o art 166, § 1-. da
Constituição F~deral
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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I- Relatório: Propõe o Deputado Anivaldo Vale a criação de Comissão

Permanente da Am~zonia. Faz a justificação invocando o reconheci

mento e a importância que a ~onstituição de 1988 d§ "is Regiões e

organismos regionais que nada mais são que a expressão jurídica

do fato sócio-econômico típico de país de dimensões continentais

como o nosso" Considera como "precursora a Comissão especial da

Amazunia" j§ existente e que "funcionou na dãcada de 70 (art. 31,

111, "b" da Resolução n2 30 de 1972)". Assinala a deflagração do

movimento suprapartidãrio das bancadas da Câmara.e do Senado que

compõem a Amazonia e seus objetives como para "propor ações para

tornar efetivas as cnndições de desenvolvimento da região, bem co

mo crlar mecanismos para o exame de problemas que estejam afetos

a_~rea". Pede o "apoio incondicional" de todbs ~s parlamentares

Amazonia.

11 - VOTO DO RELATOR

A esta douta Comissão cabe apreciar a matéria não

só sob os aspectos de sua constitucionalidade, jur.idicidade e téc

nica legisl~tivo como em seu mérito.
O Deputado Anivaldo Vale ao pretender restabelecer

a criação da C~missão da Amazonia pelo projeto de Resolução, em

exame~ altera o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, acres

centando o· inciso XV e letras a, b, c, d, e, r, o seguinte teor:

"XV - Comissão da Amazonia.

a) Integração Regional e limites legais.

b) Valorização econ6mita.

c) Assuntos~ind!gdnas.

1(1) 'Caç·á, pescs, fauna e flora e sua regulament~

çlo.
e) Exploração dds recu~sos vegetais e hldricos.

t) Turismo."

O Parlamentar preenche os pressupostos regimentais

e legais quanto a iniciativa, não contraria dispositivos constit~

cionais e não contraria a juridicidade e a técnica legislativa.

No mérito sou de parecer que a justificação spresentada pode ser
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acolhida, pois a Amazcnia pela sua importAMci. pela imensa ir••

geográfica,. maia da 50~ do território nacionel B por repr.aentar

ire. estratégica. cobiçada internacionalmente, poderá ter ainda

por muito tempo uma Com~sslo Permanente para tratar dentro do P~

der Legislativo de seus problemas e das aoluç~es que aoa mesmos

forem apresentados.

Desse modo SOU de parecer que o projeto de Rescl~

çl~ em exame, seja aprovado por esta ou ta Comiasio.

de 1995

RELATDR

Excelcntíssimo Senhor Presidente da CâmaIa dos Deputados

Na fonna do que dispõe o artigo ISS, do Regimento

Interno, requeremos a Vossa Excelência urgência, para inclusão na

Ordem do Dia, do PR n"21/95, do Deputado Anivaldo Vale, que "Cria a

Comissão Pennanente da Amazônia, alterando o Regimento Interno da

CâmaIa dos Deputado".

Sala das Sessões, em

:::rIr'"- PARECER DA COMISSÃO

A Comissao d. Consti tuiçao e Justiça e de Redaç.!o,

ell\ reuniao ordinária realizada hoje, opinou, contra os votos

dos Deputados Jos6 Genoíno, Milton Mendes e Jair siqueil·a,

pela constitucionalidade,· ·juridicidade e t~cnica legislativa

do Projeto de Resoluçao n· 21/95, nos termos do parecer do

relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Roborto M;:Ig~lh.3e~ - Pr."idsnt., Valdanor Guad• .s a

zulaiG Cobra - Vica-presidantos, Benedito de Lira, cl.tudio

Cajado, Jair Siqueira, Ney Lopes, Paes Landim, R6gis de

Oliveira, Vicente Cascione, Vilmar Rocha, Ivandro Cunha Lima,

Jollo Natal, Jorge Vilson, Jos6 Luiz Clerot, Adylson Motta,

Alcione Athayde, Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, Jarbas Lima,

Prisco Viana, Talvane Albuquerque, Almino Afronso, Edson

Soares, Hárconi Perillo, Vicente Arruda, HUio Bicudo, Jos'

~eno1no, Marcelo D6da, Milton Mendas, Paulo Delgado, Coriolano

Sales, Francisco Rodrigues, Nilson Gibson, ~ldo Arantes, Jairo

Carneiro, Ciro Nogueira, Jos~ Rezende, Jdlio C6zar, Elias

Abrahao, Fernando Diniz, Ayrton Xerez, Sílvio !\breu e De

Velasco.

EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO

1
PROJETO DE RESOLI:Ç'-\O N° 21, DE 1995

(DoSr.:ANlf/ALDO VALE)

Cria a Comissão Pennanente da Ama::ônia, alterando
o Regimento Interno.

EMENDA SUBSTITUTIVA DE PLENÁRIO·

Dê-se ao projeto em epígrafe a seguinte redação:

"Altera os arts. 16. §::.~ e 32. inciso 11; do Regimemo
Interno. criando a Comissão da Ama::ônia e de Defesa Nacional.

Art. 10 O §2° do art. 26 e o inciso V do art. 32 do Regimento
Intemó, aprovado pela Resolução n° 17, de 1989, passam a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 26 .

§2° Nenhum Deputado poderá fazer parte, como membro
titular, de mais de umá Comissão Pelmanente. ressalvadas ás Comissões
da Amazônia e de Defesa Nacional e a de Direitos Humanos. .

••••H .

"Art. 32 .

V - Comissão da Amazônia e de Defesa Nacional:

a) assuntos relatívos à re"ião amazônica, especialmente:

I " íntegração regiãnal ~ límites legais;
2 - valorização econômica'
3 ~ assuntos indígenas:· ,
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4 - caça. pesca, fauna e flora e sua regulamentação;
5 - exploração dos recursos minerais. vegetais e hídricos;
6 - turismo;

b) medidas de defesa do Estado e das instituições
democráticas;

c) assuntos atinentes à segurança pública e aos seus órgàos
institucionais;

d) assuntos atinentes à defesa nacional e ás Forças Armadas
e Auxiliares, destacadamente:

1 - admínístração públíca militar; em seus aspectos
institucionais, organizacionais e funcionais; _

2 - díreito militar e legislação de defesa nacional; direÍlo
marítimo, aeronáutico e espacial;

3 - serviço militar e prestação civil alternativa:
4 - envio de tropas brasileiras para o exterior;
5 - passagem de tropas estrangeiras pelo território nacional

ou sua permanência neste;
6 - estudos estratégicos e atividades de informação e

contra-informação;
7 - concessão de terras, aberturas de vias de comunicação e

instalação de meios de transmissão em regiões de interesse para a defesa
do País;

8 - construção de pontes e estradas internacionais ou de vias
de comunicação interior de carátel'CStratégico;

9 - estabelecimento, controle ou exploração de centros de
pesquisa e desenvolvimento e de indústrias que interessem à defesa do
País;

10 - assuntos referentes à faixa de fronteira e às áreas
consideradas indispensáveis à defesa nacional;

11 - requisições civis e militares em caso de iminente perigo
e em tempo de guerra;

e) litígios internacionais, neutralidade em face de conflitos
internacionais e intervenção em países estrangeiros;

t) declaração de guerra; condições de armistício ou de paz;
arbitramento internacional em matéria pertinente à defesa nacional;

g) assuntos atinentes à prevenção, fiscalização e combate ao
uso de drogas e ao tráfico ilícito de entorpecentes, especialmente:

1 acompanhamento dos planos e programas
governamentais relativos ao tema;. _

2 •. estabelecimento de canalS de cooperaçao com órgãos
governamentais de todos os níveis que atuem na áre~;.. ..

3 - cooperação com organismos e agenCIaS mternaClOnalS
dedicados à prevenção, fiscalização e combate ao uso de drogas e ao
tráfico ilícito de entorpecentes;

h) tratados, acordos e convênios internacionais relativos ao
seu campo temático.

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

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação."

Deputado

/r--------- _

PARECER DO RELATOR, EM SUBSTITUIÇÃO À

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE

REDAÇÃO, À EMENDA DE PLENÁRIO APRESENTADA

AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 21·A, DE 1995

o SR. ERALDO TRINDADE (Bloco/PPB-AP. Para emitir parecer. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, fazer um comparativo

entre a região amazônica e o Nordeste, sem querer desmerecer o Nordeste, é no

minimo esdrúxulo, porque as peculiaridades da Amazônia _ e a maioria dos

Parlamentares deveria conhecê-Ias - infelizmente não foram trazidas ao

conhecimento do Plenário.

Entendo que a proposiçãO do Deputado Anivaldo Vale é importante. uma Vez

que os palses desenvolvidos estão a discutir o valor da Amazônia para o mundo; e

nós, brasileiros, patriotas, achamos que a Amazônia não é importante e deve ser

relegada a um segundo plano. Sugiro que se faça um estudo profundo, técnico, a

respeito de sua biodiversidade e das potencialidades de seu solo e subsolo.

Naturalmente, isso demanda um estudo criterioso. Infelizmente, tais dados não

foram trazidos para a avaliação deste Plenário.

o nobre Deputado Anivaldo Vale propõe a criação da Comissão Permanente

da Amazônia, alterando inclusive o Regimento Interno desta Casa e abordando

alguns aspectos que consideramos de fundamental importância, quais sejam: a

integração regional e !imttes legais; valorização econômica: assuntos indigenas:

administração pública militar em seus aspectos institucionais, organizacionais e

funcionais.

Como Relator da emenda, Sr. Presidente. consideramos que ela apresenta

constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.

o parecer é, portanto, favorável.

rPARECER DO RELATOR, EM SUBSTITUIÇÃO À MESA,

! AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 21·A, DE 1995

O SR. JOÃO HENRIQUE (Bloco/PMDB-PI. Para emitir parecer. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, o Projeto de Resolução nO 21-A, de 1995, de autoria do

Deputado Anivaldo Vale, altera o Regimento Interno desta Casa com a finalidade de

criar a Comissão Permanente da Amazônia.



01820 Terça-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 1997

A matéria já esteve na pauta, tendo sido retirada por proposta deste

Relator, para avaliação.

Após entendimentos, chegou-se a um texto consensual, que está

Art. 4·. A extinção da união civil ocorrerá:

I - pela morte de um dos contratantes;
n-mediante decretação judicial.

Art. 5". Qualquer das partes poderá requerer a extinção da união civil:
materiaiizado na emenda substitutiva de plenário a ser apresentada pelo autor do

projeto, Deputado Anivaldo Vale.

Nosso parecer é, pois, pela aprovação do projeto, na forma de emenda

substitutiva de plenário.

PROJETO DE LEI N° 1.151-A, DE 1995
(Da Sra. Marta Suplicy)

Discipiina a união civil entre pessoas do mesmo sexo e dá outras providéncias;
tendo parecer da Comissão Especial pela constitucionaiidade, juridicidade e técnica
legislativa e,no mérito, pela aprovação deste com substitutivo, com complementaçao
de voto, contra os votos dos Deputados Jorge Wilson, Philemon Rodrigues, Wagner
Salustiano e. em separado, dos Deputados Salvador Zimbaldi e Severino Cavalcanti.

(PROJETO DE LEI N' 1.151, DE 1995, AQUE SE REFERE O PARECER)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial

" • Na Comissão Especial

- Parecer do Relator
- Substitutivo oferecido pelo Reiator
- Complementação de voto
- Parecer da Comissão
- Substitutivo adotado pela Comissão
- Votos em separado.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1·. É assegurado a duas pessoas do mesmo sexo o ftconhecimento de sua
unillo civil, visando a proteção dos direitos à propriedade, á sucessão e dos
demais regulados nesta Lei.

Art. 2". A união civil entre pesSOllS. do mesmo sexo constitui-se mediante
registro em livro próprio, nos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais.

Paráuafo 1°. Os interessados e interessadas comparecera:o perante os oficiais
de Registro Civil eXIbindo:

I - prova de serem solteiros ou solteiras, viúvos ou viúvas, divorciados
ou divorciadas;

n-prova de capacidade civil plena;
m- instrumento público de contrato de união civil.

Parágrafo 2·, O estado civil dos contratantes não poderá ser alterado na
vigência do contrato de união civil,

Art. 3·. O contrato de união civil será lavrado em Oficio de Notas, sendo
livremente. pactuado. Deverá versar sobre disposições patrimoniais, deveres,
impedimentos e obrigações mútuas.

ParálJ'afo único. Somente por disposição expressa no contrato, as regras nele
estabelecidas também serão aplicadas retroativamente, caso tenha havido
coocorrência para a formação de patrimônio comum.

I - demonstrando a infração contratual em que se fundamenta o pedido;
n-alegando o desinteresse na sua continuidade.

Parágrafo 1·, As partes poderão requerer consensualmente a homologação
judicial da extinção da união civil.

~a~álJ'afo 2·. O pedido judicial de extinção da união civil, de que tratam o
mClso 11 e o parágrafo lo. deste artigo, só será admitido após decorridos 2
(dois) anos de sua constituição.

Art. 6·. A sentença que extinguir a união civil conterá a partilha dos bens dos
interessados, de acordo com o disposto no instrumento público.

Art. 7". O registro de constituição ou extinção da união civil será aveibado nos
_tos de nascimento e casamento das partes.

Art. 8". É crime, de ação pena\ pública condicionada à representação manter o
~~ de união civil a que se refere esta Lei com mais de uma Pessoa, ou
infringu' o parágrafo 2" do art. 2"

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

Art. 9". Alteram-se os artigos da Lei :1\"'. 6.015, de 31 de dezembro de 1973,
que passam a vigorar com as seguintes redações:

~Art. 29. Serão registrados no registro civil de pessoas naturais:
(...)
IX - os contratos de união civil entre pessoas do mesmo sexo.

Parágrafo I". Serão averbados:
(...) .
g) a sentença que declarar a extinção da união civil entre peSSOllS do

mesmo sexo.

Art. 33. Haverá em cada cartório, os seguintes livros, todos com
trezentas folhas cada um:
(...)
m - B • Auxiliar - de registro de casamento religioso para efeitos

civis c contratos de unillo civil entre pessoas do mesmo sexo.

Art. 167. No Registro de Imóveis, a16m da matrícula, serão feitos:
I - o registro:
(...)
35. dos contratos de união civil entre pessoas do mesmo sexo que

versarem sobre connmicação patrimonial, nos registros referentes a
imóveis ou a dimtos reais pertencentes a qualquer das partes,
inclusive os adquiridos posteriormente à celebração do contrato.

n. a averbação:
(...)
14 - das sentenças de separação judicial, de divórcio, de nulidade

ou anulação do casamento e de extinção de união civil entre pessou
do.mesmo sexo, quando nas respectivas parti\has existirem imóveis
ou direitos reais sujeitos a registro."

Art. 10. O bem imóvel próprio e comum dos contratantes de unillo civil com
pessoa do mesmo sexo é impenhorável, nos termos e condições regulados pela
Lei 8.009, de 29 de março de 1990.

Art. 11. Os artigos 16 e 17 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991 passam a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 16. (...)
Parágrafo 3". Considera-se companheira ou companheiro a pessoa

que, sem ser casada, mantém, com o segurado ou com a segurada,
unillo estável de acordo com o parágrafo 30. do art. 226 da
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Constituição Federal, ou união civil com pessoa do mesmo sexo, nos
teImOS da lei.

Art. 17. (...)
Parágrafo 2°. O cancelamento da inscrição do cOl\luge e do

companheiro ou companheira do mesmo sexo se processa em face de
separação judicial ou divórcio sem direito a alimentos, certidão de
anulação de casamento, certidão de óbito ou sentença judicial,
transitada em julgado",

Art. 12. Os artigos 217 e 241 da Lei 8112, de 11 de dezembro de 1990 passam
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 217. (...)
c) a companheira ou companheiro designado que comprove tmiIo

estável como entidade familiar, ou união civil com pessoa do mesmo
sexo, nos termos da lei.

E···)

Art. 241. (...)
Parágrafo único. Equipara-se ao col\luge a companheira ou

companheiro, que comprove união estável como entidade familiar, ou
união civil com pessoa do mesmo sexo, nos termos da lei."

Art. 13. No âmbito da AdminiStração Pública, os Estados, os Municípios e o
Distrito Federal disciplinarlio, através de legislação própria, os beneficios
previdenciários de seus servidores que mantenham união civil com pessoa do
mesmo sexo.

Art. 14. São garantidos aos contratantes de união civil entre pessoas do mesmo
sexo, desde a data de sua constituição, os direitos à sucesslio regulados pela
Lei W. 8.971, de 28 de dezembro de 1994.

Art. 15. Em havendo ,perda da capacidade civil de qualquer um dos
contratantes de união civil entre pessoas do mesmo sexo, terá a outra parte a
preferência para exercer a curatela.

Art. 16. O inciso r do art. 113 da Lei 6.815, de 19 de agosto de 1980 passa a
vigorar com a &:guinte redação:

"Art. 113. (...)
r - ter filho, cônjuge, companheira ou companheiro de união civil

entre pessoas do mesmo sexo, brasileiro ou brasileira".

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publiçação.

Art. 18. Revogam-se as dislJOsições em contrário.

Justificaçto

O presente Projeto de,~ei visa o recónhecimento das relações entre pessoas
do mesmo sexo, relacionamentos estes que cada vez mais vem se impondo em
nossa sociedade.

A ninguém é dado iguorar que a heterossexualidade não é a única forma de
expressão da sexualidade da pessoa humana. O Conselho Federal de Medicina,
antecipando-se à Organização Mundial da Saúde, já em 1985 tomou sem efeito
o código 302, o da Classificação Internacional de Doenças, não considerando
mais a homossexualidade como "desvio ou transtorno sexual". A sociedade
atual vive uma lacuna frente às pessoas que não são heterossexuais. Elas não
tem como regulamentar a relação entre si e perante a sociedade, tais como,
pagamento de impostos, herança, etc.. Esta possibilidade de parceria só é
reconhecida entre heterossexuais. E os outros tantos?

Realidade e Direitos

Esse projeto pretende fazer valer o direito à orientação sexual, hetero, bi
ou homossexual, enquanto expressão dos direitos inerentes à pessoa humana.

Se os indivíduos têm direito à busca da felicidade, por uma norma imposta pelo
direito natural a todas as civilizações, não há porque continuar negando ou
querendo desconhecer que muitas pessoas só são felizes se ligadas a outras do
mesmo sexo. 1000ge de escândalos ou anomalias, é forçoso reconhecer que
essas pessoas só buscam o respeito às suas uniões enquanto parceiros, respeito
e consideração que lhes é devida pela sociedade e pelo Estado.

Re!açto duradoura

Relacionamentos pessoais baseados num compromisso mútuo, laços
familiares e amizades duradouras são parte da vida de todo ser humano. Eles
satisfazem necessidades emocionais fundamentais e proveem a segurança e
aconchego em horas de crise em vários momentos da vída., inclusive na
velhice. São um poderoso instrumento contra a falta de raizes, protegem e
mantém a integridade dos indivíduos. Com essa intenção, a relação permanente
e compromissada entre homossexuais deve existir como possibilidade legal.

Ao mesmo tempo a aceitação legal da união civil entre pessoas do mesmo
sexo encorajará mais gays e lésbicas a assumirem sua orientação sexual. Longe
de "criar"mais homossexuais, essa realidade somente tomará mais fácil a vída
das pessoas que já vivem esta orientação sexual de forma clandestina.
A possibilidade de assumir o que se é, tem como conseqüência a diminuição da
angústia e também, segundo pesquisas uma maior possibilidade de proteção à
saúde , principalmente em relação à AIDS. O que é proibido gera vergonha
dissimulação e, muitas vezes medo. A possibilidade da união estável, mesmo
que não exercida, reduzirá problemas criados pela necessidade de esconder a
própria natureza, de não ser reconhecido (a) socialmente, viver em isolamento
ou na mentira.

Violência

O Brasil é um pais no qual os homossexuais, masculinos e femininos tem
sofiido extrema violência. Raras são as semanas que não se sabe de um
assassinato víolento. Uma das portas que leva á víolência é à homofobia. A
aceitação da homossexualidade - a legalização da união civil entre pessoas do
mesmo sexo favorecerá e certamente diminuirá o comportamento homofóbico e
consequente agressão. A lei, além de aceitar e proteger uma realidade, provê
um respaldo social importante.

Solidariedade

A possibilidade de oficializar a união civil entre pessoas do mesmo sexo,
permitirá, como nas uniões heterossexuais, que em períodos de crise os casais
possam ser ajudados. Os casais heterossexuais casados quando passam por
problemas enfrentam vários fatores que impedem uma ruptura imediata.

Situação muito diferente enfrentada pelos homossexuais que geralmente
mantêm relações secretas, ignoradas pela farnilia e amigos, que não oferecem
ajuda nas situações dificeis. ,

Uma parceria legalizada será sinal de que o casal, gay ou lésbica, para suas
famílias, amigos e sociedade, desejam manter uma relação de compromisso.
Isso será enfatizado pelo status formal e legal da união. Muitos casais
homossexuais acham uma injustiça que mesmo depois de nuitos anos de
coahitação, ainda são considerados - legal, econômica e socialmente 
meramente como duas pessoas que divídem uma residência.

Relacionamentos estáveis proverão segurança e um sentimento de pertencer.
A maioria dos homossexuais sozinhos não são reconhecidos pelas familias. As
pessoas com orientação homossexual possuem a, mesma necessidade de
segurança e proximidade que pessoas com orientaçãp heterossexual, e devem
ter direitos ao mesmo apoio nas relações permanentes.

O Projeto de união civil entre pessoas do mesmo sexo não vai resolver
todos estes problemas, nem fazer com que todas as familias aceitem essa
situação, mas certamente poderá ter um efeito estabilizador e não
discriminatório.

Homossexualidade

As causas da homossexualidade são complexas. Os estudiosos acreditam
que a homossexualidade não é uma opção, assim como também a
heterossexualidade não é uma escolha. As pessoas se descobrem diferente por
voltas da pré- puberdade, quando não sabe ainda o que é ''homossexualidade'' .
Na puberdade, os honnônios da sexualidade começam a funcionar com
consequente auolento do desejo sexual, sonhos eróticos e masturbação. A
pessoa percebe sua atração pelo'mesmo sexo. Acredita-se que fora a orientação
sexual, sllo tio normais e tio diferentes indivídualmente como os
het;erossesuais. Entretanto, ser homossexual é, frequentemente, causa de
grandes problemas. A atitUde preconceituosa da sociedade resulta em
isolamento para homossexuais 'c, frequentemente dificulta suas vídas e até seus
re1al:ionamentos pessoais e estabilidade emocional.
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DifcretIÇU c sellleIhanQs entre lIIÚ10 dviI c euamcato

A possIbilidade de regularizar uma situação de uniAo já existente, tomará
estes relacionamentos mais estáveis, na medida que serIo solucionados
problemas práticos, legais éfinl!Iicejros. A vida social dos casais homossexuais
também será afetada, :fuzendo com QUe sejam melhor aceitos pelas sociedade e
até pelas próprias fàmílias.

Esse projeto procura disciplinar a uniAo civil entre pessoas do mesmo sexo e
nIo se propõe dar às parcerias homossexuais om status igual ao casamento. O
casamento tem om status único. Este projeto fala de "parceria"e "unillo civil".
Os termos "matrimônio"e "caSamento"5ão reservados para o casamento
heterossexual, com suas implicações ideológicas e religiosas.

Está entendido, portanto, que todas as provisões aplicáveis aos casais
casados também devem ser direito das parcerias homossexuais permanentes.

A possibilidade para casais de gays e lésliicas registrarem suas parcerias
implicará na aceitaçllo por parte da sociedade de duas pessoas do mesÍno sexo
viverem juntas noma relação emocional pennanente.

O projeto de lei que disciplina a união civil entre pessoas do mesmo sexo
vem regulamentar, através do direito, uma situação que, há muito, já existe de
fato. E, o que de fato existe, de direito não pode ser negado.

A c!iaçlIo desse novo instituto legal é plenamente compatlvel com o
nosso ordenamento jurídico, tanto no que se refere a seus aspectos fOllllais
quanto de contéudo. É instituto que guarda perfeita harmonia com os objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil constitucionalmente
garantidos - de construir uma sociedade livre, justa e solidária e promover o
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outrosformas fk discriminaçl10 (art. 3°., I e IV CF

A figura da união civil entre pessoas do mesmo sexo não se confunde
nem com o instituto do casamento, regulamentado pelo Código Civil brasileiro,
nem com a união estáveL prevista no parágrafo 3°. do art. 226 da COII5titniçio
Federa1. ~ mais uma re1açllo entre particulares que, por sua relcvincia e
especificidade, merece a proteção do Estado e do Direito.

O projeto estabelece com clareza os direitos que visa proteger nessa
re1açIo. As fonna1idades nele previstas servem DIa só como wna garantia entre
OI próprios CODIratanleS, mas também perante terceiros; servem, aiIIda, como
um indicador para a sociedade, de quIo sério é o tema nele tratado e da
expectativa de durabilidade e estabi1idade que t!m em suas relações. Para sua
melhor adequação ao ordenamento jurídico, propõe-se algumas pcqueoas,
porém significativas, a1terações de legislações ~íficas, como em algun$

artigos: da lei de registros públicos, da lei de beneficios previdenciários, do
estatuto dos servidores públicos federais e da lei~ estrangeiros.

A sociedade brasileira é dinAmica e abarca.uma diversidade de relações;
o Direito brasi1eiro deve acompanhar as mudanças sociais e cootemplar,
sempre que possível, essa diversidade. A uniAo civil entre pessoas do mesmo
sexo vem contemplar apenas mn dentre tantos aspectos dessa divmidade que
compõe a sociedade. brasi1eira. É mister que se preencha a 1acuna jurídica
existente no que diz respeito a essa forma de re1açlo, a fim de que se proteja a
dignidade da pessoa humana que dela participe e se promova a vislbilizaçllo
dessa re1açllo, com o respeito que lhe é merecido por parte de toda
comunidade.

O projeto é viáveL necessário e possível do pooto de vista socia1 e,
principalmente, jurídico. Em wna sociedade que se diz e se pretende
democrática e pluralista, o Direito DIa pode servir como obstáculo à
tIansfonnaçlio social, pelo. contrário, deve ser instrumento de proteção às
<XlIlquistu e demandas sociais.

A possIbilidade de legalizar a união civil entre pessoas do mesmo sexo
teima possivcl a reparaçIo de notórias injustiças, como OI casos oode o
pcceiro JIHlIJ'e e seu CODJjlaIlheiro ou companheira do mesmo sexo é exc1uldo
(a> de qualquer participação em mn patrimônio que também é seu, pois ajudou
a construi-lo, em decorrencia de váriOl anos de convivencia.

Aaeditamos estar expressando nesse Projeto de Lei 05 anseios de wna
pccela de brasileiros e brasileiras, que lutam contra o prcconceito justificado e

apenas esperam ver reconhecidos seus legitimos direitos de cidadãos, como já
fazem outros países.

Conclamamos os nustres Pares a apoiarem esta legitima iniciativa.

Sala das sessões, em 26 de outubro de 1995.

~'-H/
Deputada Marta Suplicy

PT/SP

''LEGISl.ACl0 CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGlSLATlVOS-C.Dr'

República Federativa ào Brasil -CONSTITUIÇA0
. .

TJnswI
Dos I'JaNctPIos FuNnAMKllTAIlI

Art. 1." A República Federativa do Brasil. fol'llllda pela uniJo indiaol~1 doi~
dos e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado cIemocrittco de diretto
e tem como fundamentos:

I - a soberania;

fi - a cidadania;
m- a dignidade da pessoa humana;
IV- os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

V- o pluralismo polltico.
PtlI'6grafo único. Todo o poder emana do POVO. que o exerce por meio de

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituiçlo.
An. 2." SIo Poderes da UniIo, independentes e hann6nicos entre si, o LqisIIlíYo, o
E.weutivo eo Judiciirio.

Art. 3." Constituem objetivos fundamentais da Rqlública Federativa do Bruil:
I - construir uma sociedade livre, justa e soIidiria;

fi - pIllRtir o desenvolvimento nacional;
m- emdicar apobreza ea nwginalizaçio en:duzir as desil'lllclades lllCiais

eRgionail;
IV - prIlJlllM1' o bem de todos. sem preconceitos de origem, raça, _, Ir,

idade e quaisquer outtas fonoas de diJcriminaçfo.

TITuLo VIII
DA. ORDEM SocIAL

....... ~ - - ~ ..

CAPITI1.0 Vll

D.\ F\.\I1IL\. 1)\ CRIAN~·A. 00 A!X>Lfsr.R:-rrE F. !Xl Illoso

Art. 226. A família. basc da sociedade. tcm especial proteção do Estado.
§ 1.0 O Cas.1mcnto é civil e gratuita a celebração.
§ 2.o O casamento religioso lem efeito ch·il. nos lermos da lei.
§ 3." Paro cfeito da protcção do Estado. é reconhccida a união estável entre o

homcm c a mulher como cnudadc famIliar. devendo a lei facilitar sua COR\·ers.'lo em
Cas.1mcnto.

§ .p Entende-sc também. como cn"<jadc fâmiliar a comunilL1de formada por
qualqucr dos paIs c scus dcscendcntcs.

§ 5 o Os dlrcitos edeveres refcrcntes á soclcdadc co~iugal silo excrcidos igual
mente pelo homem e pela mulher.
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. ~ ~.o o casmncnlo civil pode ser dissolvido pelo divórcio. após prévia separa
çãoJudicial por mais dc um ano IIOS casos e~"prcssosem lei. ou comprovada separação
de fato por mais de dois anos.

§ 7.0 Fundado nos principio: da dignid.1de da pessoa humana e da patcrnidade
responsável. o planej~rnento familiar é livre decisão do casal. compelindo ao Estado
propiciar recursos 'clIueacionais e científicos para o exercicio desse direito. vedada
qualqucr forn13 coercitiva por pnrtede.i!1~tjt\,içilcs oficiais ou privadas.

. • § 8: a.Estado assegurará a assisiêneia'à·r.1milia na pessoa de cada um dos que
lflhf~ll..am. cnando mecanismos para coibir li violência no âmbito de suas relaçilcs................................................................................................
.........................................._ _ _- .

LEI N~ 6.01S, DE 31 D~ DJi2EMBRO 1)E 1973 (*)

Dispõe sobn os Reristros Públicos e dd OUlrlu providincitu.

TITULO 11
00 R,EGISTRO CIVIL DAS P,ESSOAS NiU'URAIS

CApiTULO 1

DISPOSIÇÔF-S GERAIS

An.29. Serio rezístràdos n'o Rqislro'Civil de Pessoas Naturais:

• Vide MlJ. 11 ~ J47 dD 'c6di;o Ciril'

t - os nascimentos;

11 - os casamentos;.

11I - os óbitos:

IY -;- a,s emancipações:

v - as interdições;

VI - as sentenças declaratórias de ausência;
VII - as opções'de'l13clonalidade;

VIII - as sentcnçaS quc'cieferireni a 'Iesitimação adotiva.

• Vide .rl. 221. I 6:. d. Constltllfrjo Fftlnwl d~ 19M.

§ 1~ Serio averbados:

• Vide _TI. 117. I 6,-. d. CDlfSlilllifj(J FnJnwl « J9U.

aI as sentenças que decidirem a nulidade ou anulaçio do casamento, o dcsq~ile

e o reslabelecimento da sociedade conjugal;
6)' as 'senlenças que julgarem i1C1ílimos 05 filhos concebidos na constincia do a·

samenl"J e as que declararem a fililçio leaítima;
c) os casamentos de que resultar a lqitimação de filhos havidos ou concebidos

anteriormente;

d) os aIos judiciais ou extrajudiciais de reconhecimento de filhos ilcailimos;
e) as escrituras de adoção e os atos que a dissolverem;
j) as allerações ou abreviaturas de nomes,
§ 2~ É competente para a inscrição da opção de nacionalidade o anório da resi·

dência do optólnrc. ou de seus pais. Se forem residentes no estrangeiro. rar·se·á o regis
tro no Distrilo Federal.

CAPiTULO 11

DA ESCRITURAÇÃO E ORDEM DO SERViÇO

An. 33. Haverá, em cada canório. os SCluintes livros. todos com 300 (trcunw)
folhas cada um:

I - "A" - de reaistro de nascimento;
11 - uB" - de rqístro de casamento;

111 - "B Auxiliar" - de rqistro de casamento religioso para efeitos civis;

IV - "C" - de rClistro de óbitos;
V - "c Auxiliar" - de reJistro de natimortos;
VI - "D" - de resistro de proelama.
Parqrafo único. No Canório do I~ Oficio ou da I~ subdivido judiciária, em ca·

da comarca, haverá outro livro para inscriçio dos demais atos relativos ao estado civil,
desisnado sob a letra "E", com ISO (cento e cinqüenta) folhas. podendo o juiz compe·
tente. nas comarcas de grande movimento, autorizar o seu desdobramento, pela natu·
reza dos 'atos que nele i1cvanl ser re,lslrados. em livros especiais.

...... ~ .. ~ ~ - .

TITULO V
DO ~OISTRO DE IMÓVEIS

CAPiTULO I

DAS .ATRIBUIÇÕES

.An•.167. ·No RClistro de;JmóvClS. aiém da matricula. saio feitOl:
1 - o fCIÍItro: .
I) da instituição de bem de familia;

2) das, hiJlOlCC3S lcaais. judiciáh e có"veneionais:
3) ckn. contratos c!c locaçio de prédios. nos quais tmna sido comiPae!a c:liUlUIa

<!e vilenc;a no caso de a1icnaçio da coisa 10ClICIa:
, .4) dp_penhor de.máquiw ~ d~ a~reJh~~tilizadOl na indllstria. instalados e em

funcionamento, com OS respectivos pcrtenca ou sem eles;
5) das penhoras. arrestos e seqüestros de imóveis:

6) das servidões em geral;.
7) do u.sufru;o e. do uso sobre imóveis e da habitação, quando nio resultarem do

direito de família;
8) das rendas constituídas sobre lmõveis ou a eles vinculadas por disposiçio de

última vontade;
91 dos c ·-tratos de compromisso de compra e venda de cessio deste e de promes.

sa de cessão, .om ou 'em cláusula de arrependimento. que tenham por objeto imóveis
não loteados e cujo preço lenha sido pago no ato de sua celebraç.io. ou deva d.1o a
prazo. de uma sli vez ou em prestac6es;

101 d~ enfiteuse;'
11) d. anlicrese; I

í21 das convençÕes antenupciais:
13) das cédulU de crédito rural; .
(4) das cédulas de crédito industrial;

. 15) dos contratos de penho.r rura!;
16) dos empréstimos por obrilações ao ponador ou debàttures. inclusive as con.

versíveis em ações:
(7) das incorporações, instiluições e convenções de condomínio;
IS) dos contratos de promessa de venda. cCSÍio ou promessa de casio de unida.

des autônomas condominiais a que alude a Lei n~ 4.591. de 16 de dezembro de 1964.
quando a incorporação ou a instituição de condomínio se fonnalizar na vil&lcia desta Lei;

19) dos loteamentos urbanos e rurais:
201 dos conlratOl de promessa de compra e venda de terrctlOS loteados em confor.

midade com o Decreto·lei n~ 5S, de 10 de dezembro de 1937, e respectiva ccssio e pro
messa de ccssio, quando o loteamento se fonnalizar na vilcncia desta Lei;

• O ".rrrl.mM'o do 10/0 urlM1fo t nrwJtHJa ",'- Lfi " .. 6.766. ih " • tlfufrtlwo • Im.

21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias. relativas a imóvtis;
22) (Revorado ~/a Lei n! 6.850, de 12·/1·1980.)
23) dos julsados e atos jurldicos entre vivos que dividirem imóveis ou OI demarca

rem inclusive nos casos de incorporaçio que resultarem em _ituiçlo ele COlICIolIIilIio
e 'atribuírem uma ou mais unidades aos incorporadores;

241 das sentenças que nos inventários, arrolamentOl e panilhas adjudicamll bns
de raíz em pagamenlo das dívidas da herança:

25) do. atos de entrCla de fClados de ímóveis. dos fonnail de pulUha • du 11II.
tenças de adjudicaçio em inventário ou arrolamento quando nIo hou_ pUliIlla:

26) da arrematação e da adjudicaç.io em hasta plÍbliea;
27) do dote:
28) das sentenças declaratórias de usucapilo;
29) da compra e venda pura e da condicional;
·30) dà permuta;

31) da daçio em papmento;
32) da transferência de imóvel a sociedade. quando inl....r quota soclIJ;
33) da doaçio entre viVOSI
34) da desapropriaç.io amiliveJ e das sentenças que. em proccsso ele daaproprIa

çlo, fIXarem o valor da indenizaçio;
11 - a averbaçio:
I) das convenções'antenupciais e do rClime de bensdi~ do 1epI. nas NIiJo

tros referentes a imóveis ou a direitos reais penencenles a qualquer dos CÓIIj...... illdu
sive os adquiridos posteriormente ao casamento;

2) por cancelamctlto, da CX'linçio dos ônus e direitos reais:
3) dos contratos de promessa de compra e venda, das ccsslles • du~ ele

cessio a que alude o bécrcto-Iei n~ 58, de 10 de dezembro de '937, quando O 1ofII.
memo se tiver fonnaliZ&do anteriormente i vilcoeia dnla Lei;

• Vide Ui If~ 1.166. '" "th tlnrrtflHo '* Im.
4) da mudança de denominaçlo e de numeraçlo dos prédios. da edifK:açio. da re·

construçio. da demoliçlo, do desmembramento e do 10leamento de ímóveiJ;
5) da alteração do nome por casamentó ou por desquite. ou. ainda. de outras ciro

cunSlâoi:ias que. de qúalquer modo. tenham ínnuencia no reaistro ou nas pessoas 11I'
le interessadu: .

• Vide I.t' n,- 6.S/S. dl}6 dt dn,t",ttro d, I'":
• Víde .ns. S.-, I. '216. J S.-, d. COIIII11IIÍ('lO ,..,.,., ti, ,,,,,



01824 Terça-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

6) dos atos pertinentes a unidades autônomas condominiais a que alude a Lei n!'
4:S91.de 16 de dezembro de 1964. quando a incorporação tiver sido formalizada ante
riormente à vigência desta Lei;

7) das cédulas hipotecá!ias; .
8) da caução e da cessio fiduciária de direitos relativos a imóVeis;
9) das sentenças de separaçio de dote;
10) do restabelecimento da sociedade conjupl;
11) das cláusulas de inalienabilidade. impenhorabiUdade e incomunicabilidade imo

posw a imóveis. bem como da constituiçio de ficleic:omillo;
12) das decis6es. rccul'lOl e seus efeitos. que tenbam por objeto atol ou tftuIoI re

listrados ou averbados;
13) ex o/rido. dOi noma dos 1oIradouroI. decretados pelo poder pt1b1ico:
14) das sentenças de separaçio judicial de div6rcio e de nulidade ou lDu1Içio de

casamento. quando nas respectiva paniIbu aistirem imóveis ou direitoI raia sujeitei
a reaistro;

• 1.- 14 .._ ..._lAIA! 1.1». .,1*........~
15) da re-ratific:açlo do contrato de mútuo com l*tO adjeto de bJpoceca - 'a

vor de entidade intep'Ulte do Sistema Finaceiro da Habitaçlo. liDda qui imponaa
do elevaçlo da divida. desde que mutidu u IIMUIU puta C que iaaiI&a outra hip0
teca rCIiJtrada em favor de tereeirOI;

• 1.- IS ....H,.._'~ A." 1.141, • 14......"".

16) do contrato de 1ocaçIo, pua OI fIDI de eurdcio de direito de pnf'ertDciL

• 1'- _ ..._ lA "." ..m, • ". t'""1II6re."".

Janeiro de 1997

LEI N° 8.009,
DE 29 DE MARÇO DE 1990

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

111) pelo credor de peIIIIo aIiIneDlfcIa;
IV) pua cobraDÇ8 de illlpCllÚlC. predial oa territorial, w... • CIOIl&ri

buiçõa derid8I c. tuDÇio do imóvel~
V) pua azaçio de lIipoIeca lObre o ilDtNel oIerecido _ prulia

raI pelo aul otI pela ealidIde famiIiu;
VI) por ter lido lIdqairido COla produlo de crime ou .... GIBClIÇio de

selllcDça peuI coDdeDlilória c~, àldeairaçio otI penlilDelllO
de beaI;

Faço ubcr que o Presidente d. República adotou • Medida VII) por obripçio decorrcDtc de fiaDça CIDDCCdida em CIOIIInIO de loca-
PnwII6ria ri' 143. de 1990, queoCoapalO Nac:iotIal~ c cu. çio. (&diJrtiodDdll pd4 Ld ,,*UI5, .11.1..,').
NELSON CARNEIRO, PmMlcllac do ScDaclo Fcdcnl, pua OI Art. 4'. mo. bcIIeficiará do CÜIpoICo lICIla Lei 8qUde que. ubndo
....... do cIiIpcIIlO DO padpafo ÍlIIÜCO do .rt. 62 da CoIIItil1aiçio se a.ow-ac. IIdqItirc de lIlá fé imóvel maiI yaJiOIo pu'lIlrUIferir a rei-
Pedenl, ,.... a MpiIIIe lAt d9c:ia ramiIiar. deIfazcDdo-te ou Ilio da mondia aIIlip.

Alto I'. O lIItMd IClIideKill próprio do CMa1, ou da ctIlidade familiar. f I" - Naac CAIO pode'" o juiz, Da rapectiva açio do credor. I...-fcrtr •
•",."mm.1IIo ...".... por cpalquer tipo de divida ciriI.~- impeDIIormüidadc ..... moradia familiu uAerior. - .......-Ibe a wada,
cIti. IIICII. """lldMia_de otIUa ....-za. ooalrUda pcIoI CÕIlJ1lPl Iiberudo. maiI vaIiOIa para CftC1IÇio ou~~ alllp(MM.
.....,... lIIIaI er-.... Jl"OPriet'riOI e Dele raiduIl, uivo f ~ • QuaDdo • raidfocla r.mUlar collltil.... em iID6wel nnL a
_1lIp6JIIII~ .... Lel. impcaborllbiJidade ratriDp-lC-i à -se de mcx.dia, com OI rapccsivoI

fIdpato 6U:lO • A IMpcaltorabilidlde CIO~" o ilDtNellobre o bcIII iIIIávU, e, IlOl caIO& do ara. SI. iDciIo XXVI. da CoaIliluiçio, à úea
....__ " CClCIIlf'llÇlo, • plUIl'" as bcDfeIoriM de quJq_ limiUda como peqUCDa propriedade ranI.
-.reza • todOl OI equipa_lltOl, 11lCI.me OI de aIO pro6IIiooal, _ Art. 5'. Para OI efcilOl de impetaborabilldad de que ..... ala Lei.
.....r-WClEIII • c.a, deIde que....... ~ resicIhda am liDic:o imóvel uWizado pelo .".... otI pela ali-

Alto 2'. &cIlIem-. da ImpcabonbiUdade OI veiallol de tnDIponc. dade familiàr pua moradia penaaDClllC•
..de alie e adar1IOIAlIllllllOl. ParilV&fo úDico • N. hipótese de o casal ou eDtídade familiar. ler poso

Padpalo .Dico - No CaIO de illlÓYCl locado•• I.-pcDltorabllldade suidor de várioa imóYeis utilizadol COIDO raidêDàa.• uapeaborabilidade
.,uca- _ beM lDÓYeil quiladOl queI~ a .iiiWKia e que recairá lobre o de meDOr valor. salvo Ie outro tiver lido reptrado, para
'...de plDpiiedrde do locaIirio, obIerYado o diIpoIW...artIfo. esse fun. no Reptro de lmáveis e na forma do ali. 70 do CódiSO Civil

Art. 3'. A UIipeIIboIabilldade é opoaiftI em qaaaq.r~ de ae· Art. '". Sio canceladal as execuçóeIIUIpC.... pela Medida PraviIória
etIÇIo civiL (iIcaI, pt'ftidcDCiiria, tna.1llllla otI de oatra llIIlW'CZa, uivo. n" 143. de 8 de março de 1990. que deu orisem a esaa Lei.
lIiiarido: Art. 7'. E5ta Lei eatra em viSOr Da data de IIIa pubücaçio.

1) CIII nzio 00. crédiloa de trabalhadora da própria raldllICÍI e dai Art. .". Rcvosam-se u disposições em contrário.
IapeaMa CODlribUIç6cI prMdenciárial: SENADO FEDERAL, em 29 de março de 1990.

11) pelo tilalar do crHlto decorreate do n••Dei"D""" deM.w40 1 16~ da lodepeDdêocia e 102" da República.
~ ou à aquitiçio do imóvel DO limlIc 00. cridlIoa caa~ NELSON CARNEIRO
COIIIIihticIoI ela fuaçio do rapecliYo ooaln&o: (DOU 30.03.90),
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"LEGISLACÃO CITADA ANEXADA PEU
COO~DENAÇÃODE ESTUDOS LEGISL.ATlVOS·CeDI"

LEI NII8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

'I1TULOVI
DASEGmuDADE~LDOSERVIDOR

CAPÍTVLOI
DlSPOSlçOES GERAIS

.....................••..•....•..•....••.•••...••.•••.......
Dis~ sobre os P/anos ck &MJfcios d4 Pm!idiN:ÚJ Social

e dá ourrru prr1VidhIdtu
CAPfroLO 11

DOS BENEfiCIOS
........................................................................................................_......

TfTuLom
DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CAPITuLO I
DOS BENEFICIÁRIOS

SEÇÃO VII
llAPENSÃO

1frUWVIII

CAPtrvLO úNIco
DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

. _ ~~ .

Mt. 241· Consid~ram.seda família do servidor. além do cô~jugee'
filhos. qu:usqucr pessoas que vivam às suas expensas e constem dQ seu
:lSSent:,mento individWlI.

Par3uaro unico • Equipllrll.se 110 cônju~e 11 companheira ou campa·
nheiro. que comprove união estÁvel como entidade familiar.

..., .

Seção III
Das Inscrições

JEI NII 8.1U, DE 11 DE DEZEMBRO DE1~

Disp6e~ li repne jurílbco dos Sevidores PUbIú:ot Civis da UIIitio,
dos llIIZtJnlIIÜ2S e fJ.aS-fundaçóD públicasfederais.

Ano 215· Por morte do aervidor. 05 depeDdenteI f.aem J... uma pai.
do memaJ de valor comspondente ao da rapecUYa remuençio ou pro
vetIlo. a pertir da daIa do 6bllo. obIerYado o l1mJte ellabeleddo DO ut. 42.

Seção II Arte 21'. As penaões diltlnlliem_. quanto 1 Uluraa. em vItaUdaI e
Dos Dependentes tempcriria

I I' - A penIiO vttaIIc:ia é COIIIpCláa de mia ou CCÚI penIIIIIeIIleI. cp:
~ 16. Sio beneficiário« do Resime Geral de Previdência SociaL na IOJIIenle ae extinliiem ou revertem com a mente de _ belle6d6rlol.

CODCtiçio de dependeDles do leprado: I 2' • A penIiOl~ é c:ompcIIIa de mia.ou CCÚI que podetD Ie
I • o cônjuse, • companheira. o companheiro e o rJlho não emancip.do. extinSllir ou reverter por IDOIIvo de mone. c:etUÇIo de '-Udezft~.

de quaJquer condiçio, menor de 21 (vinI.e e um) aDOI ou inválido; (RA!do· dade do benefldirio.
rifo d4d4 pda Lei11' 9.032, 428.04.95) Arte 217. Sio beneflc:ljriol das penl6a:

II • OI paiI; . I • vllaUda:
111 • o~ nio emancipado, de quaJquer coDdiçáo, menor de 21 (Yin. .) o c:6a1.;

te e um) UIOI ou inválido. (/WiQçtio d4d4pdiJ Lei 11' 9.D32, M. 2B.tu.95) b) a ,,-oe delquitada, aeparada judicialmente ou cIIvoR:IadII, coas per.
IV· (Rnopto pda Lei 11' 9.D32, IÜ 2"tu.95) cepçio de pensio a1imentJda;
li'. A exiá!ocia de dependente de qualquer dai ciaIIeI deste .rti!o c) o COIIIpUIbeiro ou companheira deIipado qoe CDCDpftIIVe uIIoatl·

adui do direito às preataç6ea OI das daaeI aepin&eI. vel como entidade lamiliar;
12'. Eq1lipamn_ a filho. Dal c:oDdiç6el do ÍDCÍIO I, mediante dec1ara· 'd) a mie e o pai que comprovem depeDlilncia ecoa6aúc:a do lIeI'\'ldor;

çio do IeJl1lado: o eD1eado; o menor que, por delenníDaçio judicial, esteja e) a pesaoa 6esipada, maior de 60 (JeIIe1ISa) UClI • a,... pod.Idan
1Gb • lua parda; e o menor que estej. 1Gb sua tutela e nio pouua condi· de defic:i!oc:ia. que vivam 1Gb a depead6DCia ec:oa&mica do leIYIdor:
ç6eIlutic:ientea para o próprio IIIIteD1D e edw:açio. li . temporária:

I 3'. Colllidera_ companheira ou c:ompanheiro I peaaol que, lem ser a) OI 6IboI. ou eIIleadOI,~ 21 (vinte e _) UIO de kIIde. CMI, Ie IIMII·
caaada. IIW1lém uniio eatMl c:om o aqurado ou c:om .1eJIIrIda, de ac:or· doi, enquanto durar a invalidez; .
do c:om o 13' do art. 226 da CoDJtitgjçio Federal b) o meaor 1Gb parda ou tutela ali 21 (WIta e 1IIIl)'"de ldIde;

14'. A dependêoc:ia eaJD6mica das peuou iDdicadaa no inciso I é pre· c) o lnDio órfio. lIl6 21 (vinte e lIID) aDOI, • o a.MUdo. aq-.to dwar
sumida e • dai demais deve ler comprovada. • invalidez, que comprovem depend!nâa ecoaOatk:a do leMdar;

d) a peII08 desipada que viva Da depelldeadll _Dh*:a do lIeIYIdor.
a1é 21 (vinIe e um) aDOI, ou Ie invÜlla, eaq1IUto dUnrallMlllda.

f I' • A c:oDDellio de pensio vJ&aJIcia aclI beIIeIc:IúioI de .... trIItUI_
alíneas ..... e "c" do incilO I deste mia0 ndui deIIe direito OI cJemail
beneflc:lúiOl meridol Dal .11_ "d" e".".

12' . A COIICeIIio da penIiO IeIDpOrúia aclI beDefk:l6rlol de que tnIaai
u .Iíneas ..... e "b" do lDciso II ckste artlF, ndui -- dIreIlo OI cInuII
benefJCiúiOl reCeridol Dal alíneu "c" e "d".

••••••••••...•...•.••••.••.•.••...•..•.................•. -.

Ano 17. O RqulameDlO discipliDará .Corma de inIaiçio do legurado
e doi depeDdeDteL

I I'. IlICWDbe ao IesuraOo • iDiaiçáo de lelll depeDden!es. que pode.
rio promaYê-1a Ie ele laIec:er lem 1ê·1a eCetivado.

I 2'. O cal'CellmeDlO da iDIcriçio do cônjqe Ie proe:zaa em lace de
lepUaÇio judicial ou divórào lem direito • Ilimemo«, certidio de anula·

çio de cuamen1o, certidão de óbito ou IeDtença judiciAl, transitAda em juJ.
pmenlO.

I 3'. A Previdência Social poderá emitir identificação especifica. para
OI legurados reCeridos nOl incUOI IlL IV, V, VI e VII do art. 11 e no art.

13 desta lei. para produzir efeitos exc1uaiv.mente pel'llD1.e ela, inclusive com
• finalidade de prov.r • filiaçio.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
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OF. TP. N° 048/96

LEI NR 8.971,
DE 29 DE DEZEMBRO DE 1994

Rqu./II DdimlO tios COtnpG/tNiros • t1Jimouos ~ .; JutUSDo.

o Praidentc da Repllblica
F.ço Aber qVt o CoDp$O NacioftaJ dccm.a r eu saDCJODO • srp1!lU

Lei:
An. JI. A companheira comprovada de um homem sotlC:tro. separado

judic:ialmclue. diVorctado ou vi~o. que com ele ma há maU; de ctDco

aoos. ou dele lenha prole. poderá valer·'" do dilpo<lO ... Lei a' 5.478. de
2S de julho de 1968. enquanto Dia consU1Ulr DOVI união e deIdc que prove
• DeCCUidade.

Panip:-afo uaico. IEual direito e DU mesmu condições é fe-coDbcCldo
ao companheiro de mulher leiteira. separada judicialmeDte. divorcaada ou
ViÚVa.

Art. 2'. As pessou refenctu no 'r1i~o antenor pal1lcipario da suauio
doCa) corapanheirota) nu scpaíntes coDCtiç6a;

I .. 0(1) complnbeJro(l} sobra'''''cn1e lerá direito enquanto aio coD$lj·
tuir IKJ\" IlDÜO. ao usufruto de quarta panr doi bens do tü 01)0$. se ltou·
ver Alho. dcsle ou comUDC~

IJ • ola) coI!lpIDhcirol.) sobreviVente lcri direito. enquanto Dio comU'
luir DaVI uDJio. ao UliurtUto da metAde do5 bens do de r:vjos. se Dão boUVtr
lUhoc. embora sobrrvlv.m uoeDClcatu:

111 .. DI faJt.a d'"' desandcDlt:s e de ascendentes. o(a) cOlDplnbciro(a)
U)bl'e'\'WeDlC lerá dueito â LoLabdade da berabÇA

A.r1. 3'. Quando os bem dCiUdol pclo(a) Imona) da heranÇl RSUttl·

rem de atividade em que baja colaboraç.âo dota) companheU'L lera o
sobrevivenle direito â mcl.lde dos bem

Art. .'. Esta Lei enlra em VJ!or lU daLi de ·SUI pubbClÇio
.-\rt. $'. Revo!am.se &li dJSposfÇÕeS em CODU'ino

Br.siha. 29 de dezembr" de 1994; 173' d. ID.:SepebdênCUl c 106' da
República.

ITAMAR FRANCO
A1exandrt de Paula DUprfr&l MartinS
(DOU 30 12."')

LEI N~ 6.115, DE 19 DE AGOSTO DE 1980 (*)

~ • n,lIIIÇI!o )Ilridica do ts,ran,eiro no Brasil. critJ o eon
Mlho NlICionol d_ lmilft1Ç4o _ dá ou,ras providlnci4s.

TITuLO Xl
DA NATURALIZAÇÃO

CAPITULO I

DAS c6NDlçOES

A.tI. 113. 0,_de lIIidfnda flltado DO m. 112. 11I. poderi ..,. mluzido '" o
lIC1IIduDdo pna>cher qlIAiIquor du lItIUima~:

I - &Ir lDbo "" c:&Ij.,. bruiIàro;
11 ...... lIIbo de bruiJdro;
111 - ha_ JlftIbdo OU poder JIfII\II' aorvlçoo ro!evlOles ao BruiJ. a juizo do

MIDiaIro da JIIIIiça;
Iv - rectlIIICIldaMe por lU QI*icIade prorwioaaJ. c:ieal/r... ou arI/JIka; ou
fi - ter 1l<OIlriel'rio. ao 1InaII. de bom iaIówI. Clljo valor lOja ipaI. pelo_.

a 1.110Oi~ vaa o lDIior vaIor-dc-refcrtacia; ou .. laduatriaI que disponha de r_
doi ele _ valor; ou pooauir coca ou aç6es lIItqraIizIdas de mon\lllle. DO mfnlmo.
1d!n1Ico. em lOCicdacIe c:omen:iaI ou civil. destiaada. priacipal e _temente••
~ de atividade iDduIulaI ou 1IricoIa.

Pariparo 1ilIIco. A resIcIenc:ia ..... DO mIaimo. de I (um) 100. llOI ...... dos ilall
I a 11I: de 2 (doiJ) 11IIOI. DO do ilan IV; • de 3 (ttk) anos. rIO do item V.

COMISSÃO DE DEFESA CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Rr'l~í1i" ">0 rip mlu'ro tf,. 1QQ,;

Deftro, considerando o despacho iniciai apolto ao PL. rf
1.151/85, P""' Incklir I Comi"'o de D.re.. do Consumidor,
Maio M1llltnta • Moan.s. Em conllqOlncil, dal.nnlna a
cOll.,8uiç'o de Comisalo Especial, nos lermos do artigo 34.
Inela. 11, do RICD. Oficia-se lO~.~ .l,~'
pulllque.... tJ1 Jé.-

EmJ~ I C':l 196. SENTE
Senhor Presidente.

Nos tconos regimentais solicito a V. E~ autorizar novo
despacho ao Projeto de Lei nO 1.151195 - da Sra. Marta Suplicy - que "disciplina a

uniio civil entre pessoas do mesmo sexo", i~cluindo esla Comissão, lendo em vista
lratar-se de matéria alinente à temàtica deste Orgão Técnico.

Atenciosamente,

. lJ..!.....-'\ o......fl, -,---.~
Depulado GILNEY VIANA

Presidenle

A Sua.Excelência O Senhor
Deputado LUIS EDUARDO
Presidente da Câmara dos Deputados

PARECER DA COMISsAo ESPECIAL

I - RELATÓRIO

Trata·se de Projeto de Lei visando a disciplinar a união civil entre

pessoas do mesmo sexo, para contemplar os efeitos patrimoniais decorrentes desse

contrato civil.

Entre os direitos patrimoniais protegidos. encontram·se aqueles

relativos à propriedade. à sucessão. alimentos. previdência social. curatela e imigração.

o registro será feito em livro própno e o estado civil dos

contratantes não poderá ser alterado na vigência da união civil.

Fica vedada a adoção e será nulo o contrato realIzado com mais de

uma pessoa.

Em sua justificativa a ilustre,Autora do Projeto, J}epl1\ada Marta

Suplicy, alega que o direito á orientação séxual é expreSsão dos direitos inerentes a pessoa

humana.

Tal Projeto, segundo a Autora. tomàrà mais fácil a vida das

pes5Das que já vivem essa orientação sexual de fonna c1andeslina, aplacando também a

violência da qual são vitimas os homossexuais no Brasil.

Além do mais, o Projeto em exame propICIara a solução de

problemas práticos, legais e fmanceiros. não tendo, em momento algum. a pretensão de

equiparar esse contrato civil ao casamento ou à união estável.

Argumenta-se. ainda. com a situação de fato que existe há muito

lempo e não pode ser negada. "O que de fato existe. de direito não pode ser negado".

dispõe a Autora em sua juslificação.

Nesta Comissão foram realizadas onze reuniões, sendo uma de

instalação dos trabalhos, uma para elaboração do roteiro de trabalho e nove destinadas a

audiências públicas.

As audiências foram realizadas nas seguintes datas. com a

participação dos expositores abaixo relacionados:

25.0§.96- LUIZ MOTI, ANTROPÓLOGO E PRESIDENTE DO GRUPO GAY DA
BAHIA.

06.06.96 - PROF. TONI REIS. PRESIDENTE DO GRUPO DIGNIDADE. DE
CURITIBA.

13.08.96 - DR. CLÁUDIO PERSIO CARVALHO LEITE. MÉDICO PSIQUTATRA E
PSICANALISTA.

20.08.96 - EXIBIÇÃO DO FILME "SERVINDO EM SILÊNCIO". DO DIRETOR
JEFFREY A. BLOCKNEER. SEGUIDO DE DEBATE COM A
PARTICIPAÇÃO DOS DEPUTADOS MARTA SUPLlCY E EDUARDO
MASCARENHAS.
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27.0S.96 - DR. ~L:IZ EDSON FACHIN. JURISTA: E DR. RONALDO PA~IPLONA.
PSICOLOGO E PSICODRAMATlSTA.

OS. 10.. ··, . DR. RICARDO BRISOLL\ BALESTRERI. PRESIDFNTE DA ANISTIA
INTERNACIONAL DO BRASIL.

15.10.96 - PROFESSOR. DOUTOR E PADRE LEO:-:ARD H ;"'[ARTI);. DIRETOR
DO !NSTITL:TO TEOLOGICO (PASTORAL DO CEi\RÀ).

29.10.96 - DR' SIMONE NOGUEIRA. COORDENADORA DOS DIREITOS
HUMANOS DA OAB-DF.

05.11.96 - DEPUTADA SUECA BARBRO WESTERHOLM.

Entre os diversos aspectos abordados pelos expositores.
destacamos as considerações que se seguem:

A homossexualidade e a hererossexualidade não devem ser

analisadas como doença ou saúde. rhas como manifestações do ser humano.

Durante anos e anos. a Medicina pesquisou o sistema nervoso

central. os honnônios. o funcionamento do aparelho genital. assim como as relações

sexuais proprirnnente ditas entre pessoas do mesmo sexo. e não encontrou nada que

pudesse diferenciar homens e mulheres heterossexuais.

Diante de todas essas evidências. a Organização Mundial de Saúde
aboliu o diagnóstico de homossexualismo da Classificação Internacional das Doenças. Não

se vê mais a homossexualidade corno doença, mas como Uma fanua diferente de ser da

maioria. Já que a Medicina nada mais tem a ver com essa forma de ser. compete à
sociedade modificar-se em relação a ela.

As uniões de natureza homossexual têm relevância jurídica.

inclusive no campo das relações patrimonÍais. Citou-se. aqui. precedente do Tribunal de

Justiça do RIo de Janeiro. atribuindo efeitos de sociedade de fato a essas uniões entre

pessoas do mesmo sexo (Acórdão proferido na Apelação Cível n° 73 1/89).

O próprio texto constitucional assegura a liberdade e a igualdade
sem distinção de qualquer natureza. a inviolabilidade da intimidade e a vida privada.

encontrondOese aí a base jurídica de construção do direito a orientação sexual como direito
personalíssimo. atributo inerente e inegável a toda pessoa humana.

Ressaltou~se que. com lei ou sem nonna. os fatos acabam por se

impor perante o Direito. a exemplo do que ocorreu com a Súmula n° 3S0 do Supremo

Tribunal Federal que veio contemplar os direitos da companheira. Neste sentido. o Poder

Legislativo poderia antecipar-se. aprovando o Projeto de Lei em exame. pois. do contrário.

a matéria será regulada pelos tribunais. urna vez que. no Direito brasileiro. vige o principio
da indeclinabilidade da ,iurisdição.

Outro ponto analisado diz respeito a vocação hereditária. Em face

dos lIltS. 1.603 e 1.722 do Código Civil brasileiro. a presença de ascendentes ou

descendentes inviabilizaria ti utilização do testamento como forma de solucionar a questão

patrimonial. nas hipóteses de união entre pessoas do mesmo sexo. A doação esbarraria nos

mesmos entraves. Desse modo. a aprovação do projeto Sf rá benéfica na solução das

questões patrimoniais decorrentes da união entre pessoas do I ~smo sexo.

Além da sucessão hereditária. outros aspectos foram levantadOS

como a excluslo dos homossexuais do direito elementar de assinarem um contrato para

IlIIIfiuImn. desde que vivendo frutos, os beneficios de previdência social. entre outros.

Também mencionou-se o fato de que países do Primeiro Mundo.

COIIlO a Suécia. Noruega, Dinamarca e. recentemente. a Irlanda. já aprovaram o contrato de

paItCl'Ía entre pessoas do mesmo sexo.

Outro argumento trazído pelos expositores é de ordem estatistica e

dIaIopáflCll. Ocorre que os homossexuais representam no Brasil 10% de população. Isto

lipilica que [6 milhiles de contribuintes são homossexuais, cuja maioria vive no

-.imuo e na clandestinadade.

Os expositores argumentaram que. em outros Paises. como Suécia.

Dinamarca. Noruega, Canadá e Holanda. a aceitação da parceria entre homossexuais de

modo algum alterou o senso de moralidade e ética do seu povo. Em relação a esse aspecto.

mencionaram-se nomes como os de Leonardo da Vinci. Michelângelo, Oscar Wilde. Walt

Whitman e Tchaikovski, que, de maneira insofismável. no entender do expositor_ deix~

claro que não hã qualquer contraponto moral a discussão e ao acolhimento das pessoa.

homossexuais. Há mais de vinte anos~ lembrou o expositor, a Associação Americana de

Psiquiatria considera antiético e improdutivo tentar mudar a orientação sexual das pessoas.

Outro aspecto importante. abordado nas exposições, ê pertinente

aos direitos humanoS. Neste ponto. a lei deverá reconhecer o direito das pessoas que

mantêm um relacionamento. uma vida de compromissos mútuos. gerando direitos devere.i

e obrigações entre elas. Em outras formas de relacionamento. a lei ja prevê eSSes direitos.

excluindo. todavia. as hipóteses de homossexuais. A dignidade. a liberdade e a autonomia

devem ser g;:lrMtidas a todas as pessoas. como princípios básicos da Cana Universal dos

Direitos Humanos.

A lei. nesse caso. nlio estaria obrigando nem detenninando a
conduta das pessoas. mas apenas regulamentando os trutos de uma relação que faz parte da

realidade social. A própria Constituição Federal garante o patrimônio. a herança e outros

direitos. Nenhuma parcela da sociedade poderia ser privadas desses direitos. pois a

discriminação quantO a esses aspectos significaria a violação dos direitos humanos nos
seus princípios bãsicos.

Na Suécia. a lei sobre parceria foi homologada em junho de 1994.
começando a vigorar em janeiro de 1995. A idade exigida para a realização desse contrato

é de IS anos. o mesmo limite legal para casamentos.

No contrato de parceria. do Direito sueco. não há pennissão para \l

adoção de crianças nem há possibilidade de inseminação artificial. Não se permite.
também. a custódia conjunta de filhos dos parceiros.

Na Suécia, a parceria é um ato civil que pode ser oficializado na

Prefeitura ou na Assembléia Municipal. podendo ser dada a bênção a essa união por um
padre. o que OCOITe em alguns casos.

Estes. em resumo, os principais tópicos abordados pelos
expositores.

Esgotados os trabalhos desta Comissão Especial. compete-nos o

pronunciamento quanto a constitucionalidade. juridicidade. técnica legislativa e ao mérito

do Projeto de Lei em apreço.

É o relatório.

11· VOTO DO RELATOR

O Projeto de Lei ora em análise atende aos pressupostos de

constitucionalidade relativos à competência da União (an. 22 da CF>. à legitimidade de
;níciativa lart. 61) e ao processo legislativo lart. 59)

Não há reparos a fazer quanto ajuridicidade e á técnica legislativa.

Passemos, pois. ao exame do mérito.

O Projeto de Lei nO l.lSl/9S é oportuno e conveniente.

Os falOS sociais são uma realidade inegável.

É sabido que o Direito nasce dos fatos sociais, das relações

travadas entre os seres humanos. Neste sentido, já dispunha o vetusto brocardo latino que

"ubi soeietas, ibi jus". O Direito está onde estão os homens. onde existe sociedade.

Os direitos resultantes da parceria entre homossexual" ',ão
questões reais. concretas que necessitam de solução juridica.

Sabiamente. registra o nosso Código de Processo Civil. em seu art.
126, principio segundo o qual, ve.bis:
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"O júiz nlo se exime de sentenciar ou despachar alegando

'""una ou obscmidadc da lei. No julgamento da lide caber-Ihe-á
aplicar as normas legais: llão as havendo, recorrerá à analogia, aos

co5tWnes e aos principios gerais de direito."

Ainda sobre essa matéria, a Lei de Introdução ao Código Civil, no

seu art. 4·, di.põe que "quando a lei for omi.... o juiz decidirá o caso de acordo com a

analogia, os costume. e os principios gerais de direito".

Como se pode observar desses dispositivos. a simples omissão do

legislador em relação aos fatos sociais não faz desaparecer os direitos deles oriundos. Esta

regra também se aplica aos direitos patrimoniais origináveis da parceria entre

homossexuais. A auséncia de lei sobre a matéria não impedirá que os juizes e tribunais

julguem as lides suscitadas por homossexuais, relativas a seus direitos. decorrentes da

parceria entre eles contratada.

Tem o legislador, ponanto, a responsabilidade da elaboração

legislativa. a fim de contemplar os fatos sociais que ~urgem em virtude da vida em

sociedade.

Os fatos sociais são. por excelência. dinâmicos. Os atos jurídicos

praticados por homossexuais como decorrência da parceria entre eles contratada. de modo

algum. poderiam ser excluidos do ordenamento juridico, nem mesmo poderia o legislador

omitir·se quanto a sua regulamentação. Se istQ ocorresse, o Poder Judiciário1 atravês de

sua jurisprudência, construiria a solução juridica aplicável a essas questões. Não cabe.

todavia. ao Judiciário legislar. Está missão constitucional é do Poder Legislativo. que não

se pode funar ao desempenho de seu mister.'

E$sa parceria entre 'homossexuais em nada se compara ao

casamento civil ou á união estável pre--:ista no' art. 226 da Constituição Federal. Neste

aspecto. a justificação apresentada pela' nobre Autora do Projeto encontra-se disposta em

tennos claros e objetivos. em fa~c do que pedimos vênia para transcrever o seguinte
trecho: ~j I

"A'fig';"" da união civil entre pessoas do mesmo sexo não se

confunde nem com o instituto do casamento, regulamentado pelo

Código Civil brasileiro, nem com a união estável, prevista no

parág~fo 3· do alt. 22lda' Constituição Federal. É mais uma

relação entre paniculares que, por sua relevância e especificidade,

merece a prot~ção do Estado e do Direito.

O projeto estabelece com clareza os direitos que visa a

protegerness~ relação. As forioalidades nele previstas servem não

só com~ u~a garantia entre 'os próprios contratantes. mas também

peragte Je~e~rfl5;t s~em. ainda. como um indicador para a

sociedade.de quão sério é o tema nele tratado e da expectativa de

durabilidade e estabilidade que têm em suas relações. Para sua

melhor adequação ao ordenamento juridico. propõem-se algumas

pequenas. porém significativas. alterações específicas.. como em.

alguns anigos: da Lei de Registr"s Públicos. da Lei de Benelicios

Previdenciários. do Estatuto dos Servidores Públicos Federais e da

Lei dos Estrangeiros.

A sociedade brasileira é dinâmica e abarca uma diversidade de

relações: o Direito brasilciro deve acompanhar as mudanças

sociais e contemplar. sempre que possível, essa diversidade. A

união civil entre pessoas do mesmo sexo vem contemplar apenas

um dentre tantos aspectos dessa diversidade que compõe a

sociedade brasileira. É mister que se preencha a lacuna juridica

existente no que diz respeito a essa forma de relação, a fim de que

se proteja a dignidade da pessoa humana que dela panicipe e se

promova a visibilização dessa relação, como o respeito que lhe é

merecido por pane de toda comunidade.

O projeto é viável, necessário e possí"el do ponto de vista

social e. principalmente, juridico. Em uma socieda<i," coe se diz c

se pretende democriltica e pluralista. o DireilO nio pode servir

como .obstáculo á transtbrmação social, pelo conttário, deve ser

instrumento de proteção às conquistas e demandas socinis.

A possibilidade de legalizar a unilo civil CIIUC pessoas dr

mesmo sexo tOrrta possível a reparação de llOI6riu injuoüçu,

como os casos onde o parceiro morre e leU COIIlpImbeiro OU

companheira do mesmo sexo é excluído (a) de lJIIIIoII
participação em um patrimônio que também <! seu, pois ajudou a

constroí~lo, em decorrência de vários anos de convivfncia."

A idéia de casamento nos remete á constituição de uma entidade
familiar. visando á regulamentação das relações sexuais, á proteção dos filhos, entre OUItos

aspectos. Para efeito da proteção do Estado. a Constituição também reconhece a uniilo

estável entre o homem e a mulher como entidade familiar (art. 226. § 3").

Com essas considerações, fica claro que o Projeto de Lei ora em

exame não pretende instituir um casamento ou uma união estável entre pessoas do mesmo

sexo. Não se está aqui a disciplinar as obrigações sexuais entre parceiros. Não se cria

nenhuma entidade familiar para efeitos de proteção do Estado. Ao contrário, busca-se

resguardar e regulamentar os efeitos dos atos jurídicos praticados em parceria por essas
pessoas.

Tanto esse argumento é verídico que o Projeto veda a adoção pelos

parceiros e dispõe claramente que o estado civil permanece inalterado durante a vigéncia

desse contrato. Também não se cogita. cm qualquer pane do Projeto. de liames familiares
entre os parceiros ou entre cada um deles e os parentes do outro. Nenhum dispositivo do
Projeto cria nova espécie de núcleo familiar.

Outro aspecto que corrobora essa assertiva é o registro dessa

parceria em livro próprio, e 000 naquele utilizado para registro dos casamentos. Trata-se
de livro destinádo ao registro de um contrato civil específico.

O objetivo deste Projeto é resguardar a dignidade da pessoa

humana, principio contemplado no art. 1·, III, da Constituição Federal; a construção de

uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3·, I, da CF); a promoção do bem de todos. sem

preconceitos de origem. raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação

(ar!. 3·, IV, da CF); e a prevalência dos direitos humanos (art. 4·, lI, da CF).

Negar aos homossexuais os direitos básicos surgidos dessa

parceria equivale a repudiar os princípios constitucionais que mencionamos, a saber: a

dignidade da pessoa hwnana; a justiça e a solidariedade entre os homens; a

uão-discriminação de qualquer espécie; e o respeito aos direitos humanos.

Seria um verdadeiro contra·senso o constituinte origín6rlo

consagrar esses principios na Constituição e o legislador ordinário negá-los na elaboração

do ordenamento infraconstitucional, seja através de ação ou de omissão.

Qano 5' da Constituição continua reforçando essa tese, ao dispor

que todos são iguais perante a Iei~ ~em distinção de qualquer natureza, garantindo-se, entre

vários outros direitos, o direito à propriedade. Se negarmos os direitos patrimoniaís

contemplados no Projeto de Lei n' 1.151/95 aos homossexuaís. estaremos laborando em

inconstitucionalidade. jà que. em outras palavras. será o mesmo que dizer que todos são

iguais perante a lei. com exceção dos bomossexuais. que nlo terlo direito sequer à

propriedade que adquirirem em parceria. A legislação atual não resguarda esses direitos.

Na vocação hereditária não se contempla tal hipótese. Também o contrato de doação é

limitado pela presença dos herdeiros necessários.

Todavia. parece-nos que alguns pontos do Projeto m=.m

aperfeiçoamento. a fim de que o seu conteúdo fique bem esclarecido e seus objetivos
preservados.
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No que diz respeito i pIOibiçIo ele adoçIo,~ qlle _

dispositivo deve ser ampliado para incluir também a mIaçIo 'i NIda e i IUKda de

crianças ou adolescenles em conjwllo. mesmo que Jejani filhos dé _ do& pIIftiros, jAque
a parceria não visa a efeitos jurídicos inerentes i entidade familiar.

Quando houver aparceria reaWr*Ia com llllIia de _ péSSoI, isto
acarreUlria a nulidade de pleno direilO do conuato, bem COIIIO~ o infiator em

crime de falsidade ideológica. Não se cogita, neIIe aspecto, de quaIqIIer dever de

fidelidade entre os parceiros, pois esle dever é illlito ao _ civil. EnlRtanto, a

formação de vários contralOS de parceria acabarillft, alé 1Mm\O, criàIIdo _ vadadelra

panacéia no que tange aos direitos pllrimoni:aii que se prcICIIde leII\IIfdar. Assim,
entendemos que a existência de novo cóntralo só poderá ocorrer com o desfazimenlO do

anterior, na forma deste Projelo, solucionandooJe, nessa ocuiIo, a ......, dos direitos

regulamentados.

Também, a 001IO ver, a ,expraslo "uniIo civil liwc" deve ser
suhstituida por "parceria registrada". Estas modiflCllÇlles deíll8lll bCIlI clalv que o ProjclO
nIo prelende instituir uma forma de~ entre~ _ incImo uma utIiio
estivel, nos moldes do art. 226 da ConstituiçAo. A pIICCria é _ COIIlnllO civil com efeiloa

patrimoniais apenas. Não há qualquer semellwtça com a lIllÍIO CSláYeI prevista na
Constituição.

o que se visa, no caso. sio aos efcitas .,.irimoma;s decorrenies

dessa parceria, como contraIo civil, e à garantia das direitos hlll1lll1oS deau pessoas.

Entendemos também, que o ptuo de doi$ anos para que ocorra o

pedido de decretação da eXlinção do contraIo é incompatlvel COlll o OspIrilo deslll

proposição, pois referido prazo é adolado na lesislllÇio refercme a sqaraçAo e diVórcio.

com o objetivo de resguardar a estabilidade fnmiliar. Eunia espécie de cstigío probatório

dos cônjuges. Assim, essa regra não deve ser adoJada neste Projeto de Lei.

Os direilos previdenciários devem ser tratados de forma especifica
. _, I

em relação aos parceiros. evilando·se qualquer equiparaçio com cônjuJes e companheiros.

Consideramos. ainda. de bom alvitre eliminar a ref~ia ao art. 241 da Lei n" 8.1I:iJ90.

já que este dispositivo trata das hipóteses de equiparação ao cônjuge, e apareeria é um

instituto civil estranho ao casamento civil.

Acrescentamos, também, dispositivo prevendo, direitos de

composição de rendas para aquisição de casa própria e relativo a~ de saúde e seguro
de grupo.

Em face desses argumenlos. vO,wnos pela constitueionalidade.

juridicidade e boa técnica legisialiva tio Projelo de Lei n" 1.151, de 1995, e, no mérito.

somos pela sua aprovação nos termos do Substitutivo anexo.

Sala da comis~;; ~e-=11~0 f
Deputado~~f~F r

Relator '

SUBSTITUTIVO ol'ERECIDO "ELO~TOI'

Disciplina a parceria registrada entre

pessoas do mesmo sexo e dioutras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Ê assegurado a duas pessoas do mesmo sexo o

reconhecimento de sua parceria registrada. visando à proteção dos direilos à propriedade, à

sucessão e aoS demais regulados nesta Lei.

AlI. 2~ A parceria registÍada 'constitui-se mediante registro em

livro próprio, nos.Canários de Registro Civil de Pessoas Naturais.

§ I" Os inleressados comparecerão pcrante os Oficiais de Registro

Civil. exibindo:

I • proV.3 de serem solteiros. viúvos. ou divorciados;

11- prova de capacidade civil:

11I - illStnlmento público do Contrato de parceria.

§ 2" O estado ciVil dcis contratantes não poderá ser alterado na
vigência do conlrato de parceria registrada.

Art. 3" O contrato de parceria registrada será lavrado em Oficio de

NOlas, sendo livremenle paetuado e versando sobre disposições patrimoniais, deveres.
impedimentos e obrigaçiles mútuas.

§ ." Somenle por disposição e~pressa no contrato, as regras nele
estabelecidas também serão aplicadas retroatIvamente, caso tenha havido concorrência
para tormação de palrimônio comum.

§ 2" São vedadas quaisquer disposições sobre adoção, tutela ou
guarda de crianças ou adolescentes em conjunto. mesmo que sejam filhos de um dos
parceiros.

Art. 4" A extinção da pareeria registrada ocormi:

I- pela morte de um dos contratantes;

11- mediante decretaçJo judicial.

An. S" Qllalquet das partes poderi requerer a extinção da parceria

registrada:

I . demonstrando a infiaçlo contratual em que se fundamenlá o

pedido:

11. a1cpndo o desinteresse na sua continuidade.

Plrigrafo 6nico. As pane. poderão requerer consensualmente a

hOmologação judicial da eXlillÇão de sua parceria registtada.

AlI. 6" A sentença que eXlinguir a parceria registrada conterá a

partilha dos b~ns dos interessados. de acordo 'com o disposto no conll'llO.

Art. 7" Ê nulo de pleno direito o contrato de parceria registrada
feito com mais de uma pessoa ou quando houver infração ao § 2' do an. 2" eleita Lei.

Parágrafo 6nicó. Ocorrendo a infração mcncioMda no caput, MI

aUlOf con\e\C o crime de falsidade ideológica. sujeitando-se às penas do art. 299 do

Decreto-Lei n" 2.841, de 7de dezembro de 1940;

AlI. S" Alteram-se os arts. 29, 33 e 167- da Lei n" 6.015, de 31 de

d~mbro de 1973, que passam a vigorar com as seguintes redaçiles:

"Art. 29. Seria registrados no registro civil de pessoas

ltIlUrais:

....•...........................~....'~.....................................•..................

IX • os' COntrllOS de parceria regislrada entre pessoa.; do

metmosexo.

§ I" Serão averbados:

...••................•.......................................................................
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g) a sentença que declarar a extinção da parceria registrada
entre pessoas do mesmo sexo.

Art. 33. Haverá em cada cartório. os seguintes livros:

............................................................................................
VII • E - de registro de contratos de parceria registrada entre

pessoas do mesmo sexo.

Ar!. 167. No Registro de Imóveis. além da matricula. serão
feitos:

I - o registro:

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

35 • dos contratos de parceria registrada entre pessoas do

mesmo sexo que versem sobre comunicação patrim9nial. nos
registros referentes a imóveis ou a direitos reais pertencentes a

qualquer das partes. inclusive os adquiridos posteriormente à
celebração do contrato.

11 - a averbação:

...............................................................................................
14 • das sentenças de separação judicial, de divórcio, de

nulidade ou anulação do casamento e de extinção de parceria

registrada entre pessoas do mesmo sexo, quando nas respectivas

partilhas existirem imóveis ou direitos reais sujeitos a registro."

Art. 9' O bem imóvel próprio e comum dos contratantes de
parceria registrada entre pessoas do mesmo sexo é impenhorável, nns termos e condições
regulados pela Lei n' 8.009, de 29 de março de 1990.

Art. 10. Registrado o contrato de parceria de que trata esta Lei, o
parceiro será considerado beneficiário do Regime Geral de Previdência Social, na
condição de dependente do segurado.

Parágrafo ÚIÚCO. A extinção do contrato de parceria imphca o
cancelamemo da inscrição a que se refere o caput deste artigo.

Ar!. 11. O parceiro que comprove a parceria registrada será
considerado beneficiário da pensão prevista no art. 217, I, da Lei n' 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.

Art. 12. No âJnbito da Administração Pública, os Estados, os
Municípios e o Distrito Federal disciplinarão. através de legislação própria, os beneficios

previdencíários de seus servidores que mantenham parceria registrada Com pessoa do
mesmo sexo.

Art. 13. São garantidos aos contratantes de parceria registrada

com pessoa do mesmo sexo. desde a data de sua constituição. os direitos à sucessão, nas
seguintes condições:

I • o parceiro sobrevivente terá direitos, desde que não firme novo

contrato de parceria civil registrada, ao usufruto da quarta pane dos bens do de cujus, se
houver filhos deste;

" - o parceiro sobrevivente terá direito, enquanto nlo contratar
nova parceria cívil registrada, ao usufruto da metade dos bens do de cujus, se não houver
filhos, embora sobrevivam ascendentes;

11/ • na falta de descender:es e ascendentes, o parceiro
sobrevivente terá direito à totalidade da hemnça;

IV • se os bens deixados pelo autor da herança resultarem de

atividade em que haja a colaboração do parceiro, terá o sobrevivente direito à metade dos

bens.

An. 14.0 an.. 454 da Lei 3071, de I' de janeiro de 1916, passa a
vigorar acresCIdo de § 3'. com a redação que se segue, passando o atual § 3" a § 4':

·An.454 .

§ I' .
§ 2' .

§ 3" Havendo parceria civii registrada com pessoa do mesmo
sexo, a esta se dará a curatela.

§4" "

An. 15. O ano 113 da Lei 6.815, de agosto de 1980, passa a
vigorar com a seguinteledação:

"An.113.

VI - ter contrato de parceria civil registrada com pessoa de
nacionalidade brasileira. 11

An. 16. É reconhecido aos parceiros o direito de composição de

rendas para aquisição da casa própria e todos os direitos relativos a planos de saúde e
seguro de grupo,

Ar!. 17. Será admitida aos parceiros a inscrição como
dependentes para efeitos de legislação tributária.

An. 18. Esta Lei entra em vIgor na data de sua publicação.

Ar!. 19. Revogam.se as disposições em contrário

COMPLEMENTAÇÀODEVOTO

. Acatando sugestões de membros da Comissão durante o
processo de diSCussão, complemento meu voto modificando o substitutivo ap'resentado nos
seguIntes pontos;

... Substituir, em todo o texto. a expressão "parceria ren'strada" po 11 ""1' trad
O' r parcena CJVt regls a",

- Dar ao ano 20 a seguinte redação:

"An. 2' A parceria civil registrada
constirui·se mediante escritura pública e respectivo registro

em livro próprio, nos Canórios de Registro Civil de Pessoas
Naturais na forma que segue.

§ I" Os interessados comparecerão
perante os Oficiais de Registro , apresentando os seguintes
documentos:

I - declaração de serem solteiros,
viúvos, ou divorciados;
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II - prova de capacidade civil

absoluta, mediante apresentação de certidln de idade ou

prova equivalente;

m- instrumento público do contrato

de parceria civil.

§ 2° Após a lavratura do contrato a

parceria civil deve ser registrada em livro próprio no Registro

Civil de Pessoas Narurais.

§ 3° O estado civil dos contratantes

não poderá ser alterado na vigência do contrato de parceria

civi I registrada."

- Acrescentar ao art. 4° o mciso m, com a seguinte redação:

"m -de forma consensual, homologada pelo juiz."

- Suprimir o parágrafo único do Art. 5°

- Modificar, no Art. 8°, a redação da alinea "g", do § 1°, do art. 29, da Lei 6015, de 31 de

dezembro de 1973:, passando a constar a expressão "sentença que homologar ou decretar a

extinção da parceira civil regIstrada entre pessoas do mesmo sexo" ao invés de " a sentença

que declarar a extinção da parceria registrada entre pessoas do mesmo sexo".

- No mesmo art. 8° , modificar o inciso VII, alinea "e" da lei supra referida, que passa a ter a
segumte redação'

"Art. 33 Haverá em cartório os seguintes livros:

VIi':'E':'d~'~~~~-;;~'d~'~~~;';;~~"d~'~~ri'~' civil registrada entre
pessoas do mesmo sexo. 11

- Alterar a redação do Art. 14, que passa a ter a seguinte redação:

"Art. 14.0 art. 454 da Lei 3071, de 1° de janeiro de 1916, passa a

vigorar acrescido de § 3°, com a redação que se segue, passando o atual

§ 3° a § 4°:

"Art. 454 ..

§ 10 ..

§ 2· .
§ 3° Havendo parceria civil registrada com pessoa do mesmo

sexo, a esta se dará a curatela.

§4° "

Outras sugestões apresentadas, que não as aqui constantes, não foram

acatadas. O Relatório, nos termos desta complementação, foi aprovado em 10 de dezembro

de 1996.

Sala da Comissão. em 1Ode np.7p.mhrn .I.......

I II .. PARECER DA COMISSÃO

A Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer sobre O
Projeto de Lei nO 1.151, de 1995, que "disciplina a união civil entre pessoas do
mesmo sexo e dá outras providéncias", em reunião realizada hoje, opinou, contra
os votos dos Deputados Jorge Wilson, Philemon Rodrigues, Wagner Salustiano,
e, em separado, dos Deputados Salvador Zimbaldi e Severino Cavalcanti, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação,
deste, com substitutivo, com complementação de voto, nos termos do parecer do
Relator.

Participaram da votação nominal os Deputados Marilu Guimarães, Roberto
Jefferson, Lindberg Farias, Maria Elvira; Jorge Wilson, Severino Cavalcanti,
Salvador Zimbaldi, Tuga Angerami, Jair Meneguelli, Sérgio Carneiro, Fernando
Lyra, Fernando Gonçalves, Fernando Gabeira, Wagner Salustiano, Philemon
Rodrigues e Marta Suplicy.

Sala da Comissão, em 10 de dezembro de 1996.

Deputado ROBERTO JEFFERSON
Relator

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N' 1.151, DE 1995

Disciplina a parceria civil registrada entre

pessoas do mesmo sexo e dá outras providêncJas.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É assegurado a duas pessoas do mesmo sexo o

reconhecimento de sua parceria civil registrada. visando à proteção dos direitos

propriedade. à sucessão e aos demaIS regulados nesta Lei.

Art. 2° A parceria civil registrada constitui-se mediante escritura

pública e respectIvo registro em livro próprio, nos Carlónos de RegIStro CiVIl de Pessoas

Naturais na lorma que segue.

§ 1° Os interessados comparecerão perante os Oficiais de

Registro, apresentando os seguintes documentos:

I - declaração de serem solteiros, ~iúvos, ou divorciados;

11 - prova de capacidade civil absoluta, mediante apresentação de

certidão de idade ou prova equivalente;

III - mstrumento público do contrato de parceria civil.

§ 2° Após a lavratura do contrato a parceria civil deve ser

registrada em livro próprio no Registro Civil de Pessoas Naturais.

§ 3° O estado civil dos contratantes não poderá ser alterado na

vigência do contrato de parceria civil registrada.

Art. 3° O contrato de parcena civil registrada será lavrado em

Oficio de Notas, sendo livremente pacruado e versando sobre disposições patrimoniais,

deveres, impedimentos e obrigações mútuas.

§ 1° Somente por disposição expressa no contrato, as regras nele

estabelecidas também serão aplicadas retroativamente, caso tenha havido concorrência

para formação de patrimônio comum.

§ 2° São vedadas quaisquer disposições sobre adoção, tutela ou

guarda de crianças ou adolescentes em conjunto, mesmo que sejam filhos de um dos

parceiros.

Art. 4' A extinção da parcena civil registrada ocorrerá:
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. i"

I • pela mone de um dos conl11ltames;

n•mediante dccretaçAo judicial.

DI· de forma consensual. homologada pelo juiz.

An. SO Qualquer das panes poderá requerer 3 extinçAo da parceria
civil registrada:

I . demonstrando a infração contratual em que se fundamellla o
pedido:

n•alegando o desinteresse na sua continuidade.

An. 6° A sentença que honiologar 011 decretar a extinção da
parceria civil registrada conterá a panilha dos bens dos interessados. de acordo com o
disposto no contrato.

An.'" É nulo de" pleno direito o contrato de parceria civil
registrada feito com mais de uma pessoa ou quando houver infração ao § 2" do ano 2"
desta Lei.

Parágrafo único. Ocorrendo a infraçio mClll:;onada no caput. seu
autor comete o crime de fàlsidadc ideológica, sujeitando-se as Pena, do ano 299 do
Decreto-lei nO 2.848. de 7 de dezembro ac 1940.

An.8° Alteram.... Dum. 29. 33 c 167 da Lei nO 6.OIS. de 31 de
dezembro de 1973. que 'passam a vi80rar com as seguintes rcdaçilcs:

"An. 29. Serio registrados no registro civil de peSSOllS
naturais:

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

IX • ~co~tratos de parceria civil re\listrada entre peS5DIS do
mcsmOSCXD.

§ 1° Seria'averbados:

g) a SCftlCllÇll ql!c homologar ou decretar , a extinçAo da
parceria civil re~istrada emre pCsSOlS do mesmo sexo.

An. 33. Haverá em cada canócio. os seguimes livros:
........., .
vn •E • de re,istro de comratos de parceria civil registrada

entre pcssou do meSmOIOXO.

An. 167. No Regislro de Imóveis. além da ritãtricula. ser!o
, -reitos:

I • o re~stro:

3S • dos contratos de parceria çivil rcai51nlda _ pessoas do

mesmo sexo 'que versem sobre cOlllunigaçlo pelrilllClllÍal. 
regillr05 referentes a illlÓ\'Cis ou a diRi1llI reais perlIl1CCIlICS a
qualquer das partes. illCllllivc os adquiridos poItCriclmttlIt i
c:elcbraçio do contrato.

n•a avcrblçio:
................................................................................................
14 • das sentenças de lCpuaçio jlldiciaJ. de divórcio. de

nulidade ou anulaçlo do casamento c de CXIinçio de J*CCria civil
reaistrada entre pessoas do I!lC5mO sexo. quando 11M rcspcctivas
partilhu existirem imóveis 011 direitos reais sl/,;eitou rqiJlro."

An. 9" O bem imóvel próprio e comum dos contratantes de
parceria civil "pirada emre pessoas do mesmo sexo é impenhorável, nos termos c
condiçilcs regulados pela Lei .°'.009. de 29 de março de 1990.

An. 10. RqiSllado o comrato de parceria civil de que trata esta

Lei. o parceiro será COlISidcrado benefICiário do Regime Geral de Previd!ncia Social. na
condiçio de cIepcndcatc do squndo.

Parãpafo único. A extinç!o do contrato de parceria civil,mplica

o cancelamento da inscriÇlo • que sc refere o QJlIIt deste artigo.

Art. 11. O parceiro que comprove a parceria civillegistrada será
considerado bcncflCiirio da pcniIo prcviSla no an. 217. 1. da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990.

An. 12. No ilftbito da AdministraçAo Pública, os Estados. os
Municipi05 c o Distrito FclIcral díJeiplirwio. através de legislação própria, os beneficios
prcvidcnciiriós de seus servidores que mantenham parceria civil registrada com pessoa do

IlIllIIftDSCxO.

An. '13. SIo garantidos aos contratantes de parceria civil
I'CJÍstrada com ptssoa domamo sexo. desde • datá de sua constituição. os direitos à
succssIo. nas squintcs çondiçacs:

'I " CI parceiro sobmiVClllC terá direitos, desde que nIo firme novo
çonUato dejluçcriacivil recistradI. ao usufruto da quana pane dos bens do de cujus. se
houver nlllos ireslc:

n • o palCeiro sobmivcnte terá direito. enquanto nio Contratai'
__ JlIrCCrÍ& civil RJistrada, aolllllfruto da metade dos bens do dê cujos, se nIo houver

tíih05. cmberI~ asçcnclemes;

lU .' na falta de desce dentes c ascendentes. o parceiro

sobreviVClllC""dírcilo á lQla\idadc da herança;

IV • se os bens deixados pelo autor da berança resultarem de
atividade em que haja • cala\loraÇIo do parceiro. terá o sobrevivente direito à metade dos
bclls.

Ar!. 14.Q an. 4S4 da Lei 3071. de '0 de janeiro de 1916. passa a
viaom acrescido de I 3°, com a rcdaçio que se segue. passando o atual § 3° a § 4°:

"An. 454 .
f 1° .
12· , ; .
f 3° Ha\'crldo parceria civil registrada com pessoa do mesmo

SClIO. "esta se dará a curatela.
'14· "

An. IS. O ano 113 da Lei 6.8IS. de agosto de 1980. passa a
vilOfal" com aselJUÍnle rcdaçio:

"Art. 113 .

Vi • ter contrato de parceria civil registrada com pessoa de
, MCion&lillade bruiJcira."

An. 16. É reconhecido aos parceiros o direito de composição de
....' pará aquisiçlo da casa PróPria c todos os direitos relativos a planos de saúde e
squro de 1f\IPO.

An. 17; Será admitida aos parceiros a inscrição como
dapendcmcs para efcilo&de Ic&islaçlo tributária.
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Art. 18. Esta Lei entra em vigor n. data de sua publicação.

Art. 19. Revogam·se as disposições em contrário

Tenho ocupado a tribuna para chamar a atenção desta Casa sobre a
decadêncla moral que vai minando todos os valores .de nossa sociedade
cristã. Venho alertá-la ainda mais uma vez, antes que seja tarde
demais, para a matéria em questAo.

Sal. da Comissão, em 10 de dezembro de 1996.

~0
~.

Deputado ROBERTO JEFFERSON

Relator

COI!t!ntários à. .Justificação do Projeto n!2 1.151/95

a) Os "direitos 11 dos hOIllOe;sexuais

Em sua .Justificação, a autora do Projeto declara explicitamente
que o mesmo tem por finalidade reconhecer como legitima e dar
direitos oficiais à prãtica da homossexualidade entre duas pessoas.
Para isso ela recorre aos mesmos argumentos relativistas e
evolUCioni.stas utilizados para justificar o reconhecimento de outras
leis imorais:

- a homossexualidade é uma prática j á bastante difundida na
sociedade:

VOTO EM SEPARADO

DO DEPUTADO SALVADOR ZIMBALDI

Trata o presente Projeto de Lei n· 1.151, de 1995, de disciplinar a

união civil entre pessoas do mesmo sexo, apresentando a possibilidade de registro daquela

em Cartório competente.

Ocorre que somos contrários ao que estabeleceu. em seu

Substitutivo, o nobre Relator, Deputado Robeno Jefferson, com relação à parceria

registrada.

A desmoralização que se quer legalizar, o desmantelamento da
familia, com a instituição desta aberração eontrána à Natureza, que criou c.da espécie

eom dois sexos, afronta os mais comezinhos principias éticos da sociedade brasileira.

- assim, os que a praticam devem 'ser respeitados· e amparados;

- sendo legitima, tem o direito de ser exercidá livremente, sem
pz:econceitos ou di,scriminaçees contra I el~;

- ·uma' vez que é um. fato,. deve ser. reconhecido pelo,direito.

Com efeito, di;: ela:

"0 presente Projeto de Lei visa o reconhecimento das relações
entre pessoas do meSMO sexo, relacionamentos estAs que cada vez mais
vêm se impondo em nossa sociedade11 • ~

"" 11
Ela dá a entender claramente (JU:~ o tiP9 de relaq.ipn.-at;nento é o

aexual, como conf irma logo em serfada:

"A ninguém ê dado ignorar que a heterossexual idade não é a única
forma de expressão da sexualidade da pessoa humana ll •

Portanto, a homossexualidade, zendo uma :eqitima expressão da
sexualidade !1.umana "que vem cada '/e7o· :nais se impondo ~ nossa
sociedade", deve ser oficialmente reconhecida e respeitada pela
mesma, como decla.ra em segul.da:,

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO SEVERINO CAVALCANTI

Voto, ponaoto, pela rejeição da parceria registrada.

A lei assim como o Estado brasileiro são laicos, bem o sabemos,

entrelllnto não podemos violentar o nosso povo, impingindo.lhe a1~0 que repudia.

Mais adian't.3 a autora' confirma sua argumencqção de que uma
situação de fato, pela. sua mera eXJ.stencJ.a, deve ser reconhecida pelo
direito:

A frase é ambigua, pois joga com dois sentidos da palavra
"direito", podenào ser inteFpr.etat,la demaoei+,a diversa. Com efeito, a
que ex;iste, por pior que seja, não pode ser negado que exista, mas
isto riilo lhe confere automaticamente um·' dií:êi to .i essa existêncl.a. O
fato 'de existir o crime n:hJ'lhe outorgá· direito' ·de existêncla. Asslm,
uma situaç.!o que existe de: fato, não pode. "assar, por esta simples
razão, a uma situação de direito. Este só lhe e conferJ.do em" razão de
atributos próprios que se conformem com· a l·ei natural ~ a lei
positiva.

"Este proJeto pretende fazer valer ::I direito ã. orienta.ção
sexual, hetero, bi ou homossexual, enquanto expressão dos direi tos
inerentes à pessoa humana. Se os indivlduos t~m dire1.to à busca da
felicidade~ por uma norma imposta pelo direi to natural a. todas as
CiVilizações, nào há porque continuar· ríBgaüdo ou querendo descQnhecer
que muitas pessoas so são felizes se l,;,qadas a outra do mesmo sexo.
• . •• Essas pessoas .:;õ buscam o raspei to às ::;uas ;..:.n1.ões enquanto
parce1.ros, respel to e conslâeraçào que lhes é devlda pela Siociedade e
pelo Estado". .1 .

"O projeto de lei que discJ.pl ~na a união civ·il entre pessoas do
mesmo sexo vem regulamentar, através do direito, uma Situação que, há
l'llUito, já existe de fato. E, o que de 'fato existe, de direito não
pode ser negado".

A autora parece professar uma moral :'I!lati.... ista levada aos seus
extremos mais perigosos. :-lAQ deseja saber se a prática homossexual,
mesmo limitada a parceiros fixo$~ é ~m.. si mesma um bem ou um mal
moral: o problema moral nào·se põe para '~la.. Uma vez que tal prãtica
existe e se difunde, deve s~r õfi6iallllen"tf! reconhecida e respeitada ..
O simples existir jã lhe confere foros de cidadania. Além disso, a
autora erige a busca da .felicidade. como um fim absoluto, um. bem
absoluto, de dire1.to natural~ ao· qual ~odos ~~m direito, não
impor't.ancQ o melo utl.lizado para levar a esse fim.

,de 1996.deSala das Sessões, em

Com a criação deste novo estado civil de' "emparceirados

registrados" estar·se·á lançando a balbúrdia .nos meios juridicos, além da .imoralidade

atentatória aos nobres principias da comunidade, e isto tão-somente para beneficiar uma
minoria.

Ao regulamentar tão estapafúrdia situação, sem mesmo fazer·,e

uma pesquisa, consultando a população sobre a viabilidade desta legal~o, o legislador

está indo abalroar a consciência coletiva de nossos cidadãos.

Por tudQ.. ..isso somos pela rejdção da parceria registrada,

normatizada no Substitutivo do Relator, e insctilpida no seu artigo 2·, se os homossexuais

quiserem regulamentar a sua situação que o façam de outro modo que não o que 'este

·esdrúxulo Projeto quer instituir.

Ousando divergir do eminente relator, votO" pela rejeição do PL
n2 1.151/95; é que, com a devida vênia, não me ,conveceram as razões
invocadas para a sua aprovação.

A introdução da homossexualidade na.legislação brasilei~a

b) A sequrança na pratica àa homossexualidaãe

,za sua .J:Jsti':icação- do pJ:o)eto ti autori;l" ainda confessa que ,~

mesllO tem como uma de suas finalidades confirmar os homossexuaJ.S em
suas "'práticas atent:atórias. ? lei .livin~, ,i?~Opor~ionanào-lhes :naior
segurança para aparecer :.mquam:o tais pe.rante a· socJ.edade, sem r!!ce1.O
d. 3erelll :.-ej-eitados ou,· ,persequ1.àos por. -ala..-, ,A homossex\·alidade
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o projeto quer eliminar assim uma certa vergonha, um salutar
sentimento de culpa, que poderiam levar a uma mudança de vida, a uma
continência sexual sustentada pela graça, mesmo conservando a
tendência desviada. ::'oi5 Deus nunca falta àaueles crue sinceramente
desejam cumprir sua lei e pedem o SE!U au;ilio. Ô projeto, pelo
contrario, leva os culpados a uma certa tranquilidade dentro do
pecado. aliminanáo ':'SSli:l. 'iUase ::ompletamem::a, a possibilidade '~e

conversão.

liA aceitação leqal da. união civil entre pessoas do mesmo sexo
encoraj ará mab. gays a lésbicas a assurnJ.rem sua orientação sexual.
Longe de "=riar" mais homossexuais, assa- realidade somente tornará
mais fácil a vida das pessoas que já vivem esta orientação sexual ce
forma clanãest:i:-:.a. :.. possi.bilidade êe õssuml.r 'J que se é, ~em c:Jmo
conseqüênc13 a diminuição da angúSl:13. .... O que é proibido gera
verqonha, diss1.mulação e, muitas 'rezes, :nedo. A. possibi.lidade tia
união estável, mesmo que não exerc1da, :-edu.ara problemas crlaàos
pela necessidada 1e 2sconder a própria natureza, de :1ão -ier
reconhecido ( a) socialmente, viver em isolamento ou na mentira".

deixaria de ser praticada na clandesl:J.nidade,
para ter zeu ~uqar ::'0 sol como ..lma das
"or:z.entação sexual". Afirma ela:

com vergonha e medo,
':orma.s legitimas ':e

com desfaçatez e arrogância por individuos, pela SOCiedade e pelo
Estado, o que esse país deve esperar de Deus? Miseri.córdia? A
misericórdia de Deus é para aqueles que e pedem, e nào para aqueles
qu~ a de.sprezam. Este tríplice pecado não e um pedido de
miserJ.córdia, mas um desprezo da mesma.

Resta então a justiça. E a história tem mostrado que Deus
caBtiga os povos e as nações que prevaricam, embora algumas vezes tal
castigo tarde em chegar, parecendo atê que não virá.

Aprovando o projeto de lei comentado acima, o Brasil S8 coloca
et'tre as nações que nada mais têm a e.parar de Deus, sen.l.o o
desencadear de sua ira. E esta virá sobre todos, e n!o apenas sobre
os governantes e leg'isladores que reconhecem e leqalizam o pecado.
Mas também sobre todos os que o praticam, e sobre aqueles que, embora
sem o praticarem, encaram-no com naturalidade, indiferença ou
simpatia. E, muito especialmente, sobre aqueles que, por sua própria
condição, Lêm a obrigação e os meios necessários para combati-lo e,
por omissão OU por aç~o, não o combatem e até o favorecêm.

A posição da Igreja Católica face ao homossexualismo

Foi distribuído a todos congressistas uma separata da Revista
Catolicismo sobre a eventual legalização do "Casamento homossexual",
com a sugestiva chamada Sodoma, Gomorra••• Brasil?

"Diz-se que estes pecados clamam a Deus porque, mais do que os
outros, têm uma malícia insígne e manifesta, atraindo .) Ira Q a
vingança de Deus de modo particular sobre aqueles que o r."Jmlltem 11

•

(cfr. Catechismus Catholicus, Typis Polyglottis Vaticanis, 15
edição, 1933, Q.573-574, p. 258)

A respeito da posição atual da Igreja Católica frente ao
homossexualismo, devRmos esclarecer que, em sua essência, ela nada
difere da posiç30 que sempre assumiu, com base nas condenaçõe.
contidas na EscritUra, desde os tempos de Sodoma e Gomorra. Ou seja,
aempre condenou severamente, e ainda condena, a prática ~.J. atos
homossexuais como um dos pecados que "clamam a Deus".

Tais documentos salientam que a atitude ;astoral em relação às
pessoas da prlmeira condição - ou sej a, que -::3m a tendência, mas
reconhecem com pesar '3 sofrimento ser ela uma desoráem, e procuram
abster-se dos atas a que serJ.am levada.s por tal tF..ndência - deve ser
a de respeito e auxili.t:l em sua luta para que se mantenham nas vias da
castidade, com o auxílio indispensável da qra.ça de Deus.

com seriedade e
Galliez, médico,

A matéria da qual me ocupo vem tratada
competência na pena do Dr. Murillo Maranhão
estudioso do tema e escritor.

"Entende-se por pecados que clamam ao céu aqueles que envolve.
Wfta especial malícia e repugnância abominável contr~~ ordem./osoc:f.al

humana. . . .. !In vJ.rtuãe ':'e sua ~spec:.a.:' injus~J.:;a contra o bem
social, pa.recem provocar a ira ãe nP.us a a exigénCl.a de um castigo
exemplar para escarmento dos demais". \Fr. Antonio Royo Marin, 0.1'.,
Teologia Noral para Seglares, 3iblioteca de Autores C:-istianos,
Madrid, :'957, tomo I, pp. ::14)

o que ocorre atualmen't.e :la orientação dos documentos do
Magistério EclesJ.ãstico a respei. to da '::omossexualidada é um maior
realce colocado !la diferença entre a mera tendênc:.a homossexual 
observada :á na adolescência, sem :;ue ;;essoa afetada tenha
responsabilidade na·'! sua axistência e a prática de atos
homossexuais, :ivremem:e. deliberados <:: consentidos, contrários oi.

natureza e rotula.dos como pecados que clamam a Deus.

o caracter profundament,e' rejeitável do projeto

a) Um tríplice atentado contra a lei moral

c) Sua ace.itação -pelas famílias e pela sociedade em geral

tiA atitude preconceituosa da sociedade resulta em isolamento
para homossexuais e frequentemente dificulta suas vidas e até seUS'
relacionamentos pessoais e· esta.bi~idade emocional. A possibilidade de
re.gulariz.ar uma situação de união já existente tornará estes
relacionamentos mais estáveis. A vida social dos casais
homossexuais também será afetada, fazenda com que sejam melhor
acei tos pela sociedade e até· pelas próprias familias. .... Todas aS
provisões aplicoáveis aos casais casados também devem ser direito das
parceri.as homossexuais permanentes. A possibilidade para casais ne
gays e lésbicas reglstrarem suas parcerias implicara na acei taçãc:i por
parte da sociedade de duas pessoas do mQsm~ sexo vive1:em. juntas numa'
relação emocional permanente 11 •

liA possibilidade de oficializar, a uniào civil entre pessoas do
mesmo sexo, permitirá, como :'ias uniões heterossexuais, que ~m

periodos de crise os casais possam ser a.j udados. .... Uma parceria

legalizada será sinal de que o casal, qay ou lésbica, para suas
familias, amigos ~ sociedade, deseJam. ~a.nter uma ,_~..lação 'ie
compromisso. A matoria dos :'lOmossexuais sozinhos ::&05ào
reconhecidos :;:elas :3IrIillas. :;'s pessoas ,com crient~ção ho~ossexual

possuem i:l. mesma necessidade de segurança e proximidade que pessoas
com orientação heterossexual, e devem tar direito ao mesmo apoio nas
relações permanentes".

E mais adiante a autora volta a acentuar que a sociedade deve
aceitar a união entre homossexuais, para o benefício e segurança
destes:

Se por um lado o proj eto procura dar segurança aos homossexuais
na prâtica de sua homossexualidade, por outro procura fazer com que
esta sei a aceJ. ta com toda a naturalidade pela SOCiedade em geral.
mais especialmente pelos pareI1l:es e pessoas mais relacJ.ondas com os
praticantes do pecado contra a natureza. :::stes teriam direJ.to a um

clima de solidarJ.edade em torno deles ..\ssim, ü.firma a autora ainda
em sua Justificação:

Vemos assim que, do ponto de vista moral, este projeta se

apresenta como triplamente abom~ná.vel e nefasta:

- No campo individual, estimula o pecador a manter-se em seu
pecado - pecado este muito grave, que clama a Deus por vingança - ao
proporcionar-lhe segurança psicológica, social e ecanõmica para a

prática. do mesmo..

- No campo social, induz a sociedade a. encarar com naturalidade
e simpatia tal pecado,· incutindo-lhe um espírito de completa
amoral idade e radical relativismo.

No campo institucional, propÕe ao poder Pllblico o
reconhe.cimento oficial e a legalização dessa forma de vida. Caso o
projeto' venha a ser aprovado Q sancionado·, isto será mais uma afronta
feita a Deus pelo Estado brasileiro, a ser acrescentada a várias
outras, com a agravante de ber ainda pior que as anteriores.

A prática dos atos homossexuais, porém, continua a ser condenada
de modo tão categórico quanto antes, coma senda algo incompatível com
a moral católica tradicional e com as Mandamentos da Lei de Deus.

Passamos agora a transcrever trechos dos três documentos citados
pelo Pe. Martin em sua exposição. No primeiro e no último a
transcrição é qua.se. completa do que neles existe sabre o problema da
homossexualidade. :10 segundo, a "Carta aos Bispos da Igreja Católica
sobre o atendimen't.o :;Jastoral às pessoas ~omosse2Cuais", dQv~do à
extensão do mesmo, serão .CJ. tados apenas alguns trechos condenatórios
da homossexualidade e feitas ::eferências aos parágrafos onde se
encontra a parte que diz respeito à solicitude pastoral em relação
aos homossexuaJ.s.

Assim, no mais antigo dos documentos citados, a "Declaraç40
sobre alguns pontos de ética sexuál", da Sagrada congregação para a
Dou't.rina da Fé, de :t..9-12-1975, também conhecido. como Persona humana,
lemos:

b) Atrai a cólera divina sobre o Brasil

Escrevemos como católicos, que acreditam em Deus p esperam a
manifFs+-ação de sua justiça. Se um país ofende muito· gravemente a
Justiça Divina através da multiplicação de um. pecadq .que É!. Rgaticado

"Nos nossos dias, em contra.dição. com o ensina constante do
Mag1.stério e com o sentir moral do povo cristão, há alguns que,
fundando-se em obser'laçoes de ordem psicológica, chegam a julgar com
indulgência, e até mesmo a desculpar completamente, as relações
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homossexuais em determinadas pessoas". (Sagrada ConqreCJB.çào /para a
Doutrina da Fé. "Declaração sobre alguns pontos de éti ~a .sexual"
(Persona humana), 29-12-1975, n. B)

E após referir-se à distinção entre 08 homossexuais cuj a
tendência é transitória e "aqueles outros homoBsêxuais que são tais
definitivame.nte., por força de uma espécie de instinto iQ-ato ou de uma
constituição patológica considerada incurável", o documento continua.:

"Quanto a esta segunda categoria de sujeitos, alguns concluem
que a sua tendencJ.a é de tal maneJ.ra natural que deve ser considerada
como justifican1:e, para eles, das relações homossexuais numa sincera
comunhão de vida e de amor análoga ao matrimônio, na medida. em que
eles se sintam J.ncapazes de suportar uma vida solitária.

"Certamente, na atividade pastoral estes homossexuais assim hão
de ser acolhidos com compreensão e apoiados na esperan~a de superar
as próprias dificuldades pessoais e a sua inadaptação social. A sua
culpabilidade há de ser julgada com prudência. No entanto, nenhum
método pastoral pode ser empregilõo que, pelo fato de esses atos serem
julgaáos conformes com a condição de tais pessoas, lhes venha a
conceder uma justificação moral. Segundo a ordem moral objetiva, as
relaçoes homossexuais são atos destituidos da sua regra essencial e
indispensável. Elas são condenadas na Sagrada Escritura como graves
depravações e apresentadas aí também como urna conseqüência triste de
uma rejeição de Deus (Rem. 1, 24-27; I Cor. 6, 10; I Tim. 1, 10).
Este juizo exarado na EscritUra Sagrada nào permite, porêm, concluir
que todos aqueles que sofrem de tal anomalia silo por isso
pessoalmente responsáveis; mas atesta que os atos de homossexualidade
são intrinsecamente desordenados e que eles não podem, em hipótese
nenhuma, receber qualquer aprovação 11 • (Idem)

1:: importante atentar corno o documento considera os atos
t.omossexuais "intrinsecamente desordenados" e não podendo, "em
hipótese alguma, receber qualquer aprovaçào". Ou seja, são atos
intrinsecamente maus, que devem ser sempre condenados e proibidos
pela moral.

o outro documento citado, a "Carta aos bispos da Igreja Catolica
sobre a atenção pastoral às pessoas homossexuais 11 , do mesmo
D1castério romano (l-10-1986), ao comentar o texto aciDla, chama d

atenção para as más ~nterpretações do mesmo, advertindo que a própria
tendência homossexual involuntária nã.o pode ser considerada natural,
mas desordenada:

UNa discussão que seguiu a publica.ção da Declaração (de 29-12
1975], foram propostas interpretações excessivamente benévolas da
própria condição homossexual, ínclusive definindo-a como indiferente
e, até mesmo, boa. J:; necessário precisar, pelo contrári.o, que. a
particular inclinação da pessoa homossexual, ainda que~ não seja
pecado, consti tui porém uma tendência, mais ou meno~ I fi;Jrj:R., para um

comportamento intrinsecamente mau do ponto de ~,ista. moral. Por este
metive a própria inclinação deve ser considerada como obj etivamente
desordenada.

"Os que se encontram nesta condição deveriam, portanto, ser
objeto de uma particular solici:tude pastoral, para que não chequem a
crer que a realização concreta .de tal tendência nas relações
homossexuais e uma opção moralmente aceitável ll

• (Congregação para a
Doutrina da Fé, "Carta aos bispos da Igreja Católica sobre o
atendimento pastoral às peSSOas homossexuais", 1-10-1986, n. 3, in
Eccles1a, n. 2.293, 15-11-1986, p. 27)

Ao se referir à interpretação dos textos bib1icos condenatórios
da homossexualidade, declara:

lias textos sagrados não são realmente compreendidos quando são
intQrpret:ados de um moâo que contradiz a Tradição V1.va da IgreJa. A

interpretação da Escritura, para ser correta, deve estar em efetivo
acordo com esta 'I'radição ll

• (idem, n.S, p.29)

E sobre a destruição de Sodoma:

"Não pode haver dúvida sobre o JUJ.zo moral ali manifestado
contra as relações homosse:xuais". (idem, 11.6, p.29)

Apôs comentar outras condenações bíblicas, o documento "afirma:

"Somente na relaçào conjugal pode ser moralmente lícito o uso da
faculdade sexuaL Em conseqüênc1.a, uma pessoa que se comporta de modo
homossexual, age imoralment:e" ~ (idem, n.7, p.30)

Ao d~nunciar a contestação homossexual, feita por grupos de
pressão fora e dentro da Igreja, diz o documento:

"At~almente um nUmero cada vez ma.ior de pessoas, mesmo dentro da
Igreja, exerce uma :ortíssima pressão para levá-la a aceitar a
condição homossexual, como se não fosse desordenada, e a legitimar os
atos homossexuais. . ...

"Dentro da Igrej a se formou ta.mbérn uma tendencia, constituida
por grupos de pressão com diversos nomes e diversa dmplitudG, que
tenta impor-se como representante de todas as pessoas homossexuaJ.!l
que são católicas. Porem, de fato, seus seguidores geralmente não
passam de pess'oas que. ou ignoram o ensinamento da Igrej<l, ou
procuram subvertê-lo de algum modo. DeseJam mant~r sob o amparo do
catolicismo pessoas homossexuais que não têm intenção alqum<3 de
abandonar seu comportamento homossexual. Uma das táticas utilizadas é
a de afirmar, em tom de protesto, que qualquer critic~. ....ou reserva a

respeito de pessoas homossexuai.s, de. sua atividade. ~ pê-sepJestilo de

vida, constitui sJ.mplesmem:e uma forma de injusta discr.:.mina.çilo.

"Em algumas nações se rl3al~za. ;:or c::mseguinte. uma verdadcir<l
tentat~va de man1.pular ;l Igre1a, . conquistando o apoio de 3CUS

pastores, freql.iem:emente de boa fé, no esforço de mudar -3.5 normas da
legislação civil. O fim de tal ação consiste em COnformar ~stü.

legislaçã.o com a concepção própr~a desses grupos C1e pressáo, para os

qua~s a homossexualidade é, se não totalment:e boa, pelo menos umrl
realidade periei tament:e lnócua. ." ..

fiA Igreja ..•• mantém firme sua clara posição na matéria, que
não pode ser nodificada pela- pressão da leg1.slação civil ou da rnodrl
do momento". (idem, 41S.8-9, p.30)

Após deplorar e condenar expressões ma-lévola-s e açôes violentas
contra pessoas homossexuais, e salientar o respeito à dign1.dade
prõpria de toda pessoa, o documento acrescent:a:

"Porem, a justa reação às injustiças cometidas contra as pessoas
homossexuais de nenhum modo pode levar à afirmação de que. a condiçJ.o
homossexual nào seja desordenada. Quando tal afirmaçã.o é acolhida e,
por conseguinte, a atividade homossexual é ace~ta cora0 boa, 011 também
quando se introduz uma legislação civil para proteger um
comportamento ao qual ninguém pode. reivindicar direita algum, nem q
Igreja, nem a sociedade em seu eon"junto deveriam surpreender-se se

também ganham terreno outras opiniões e práticas distorcidas e. se
aumentam os comportamentos irracionais e violentos". (idem, n.10,
p.31)

Nos' parágrafos seguintes (ns.11, 12, 13) o documento chama a
atenção para a liberdade e responsabilidade das homassexua1.s em seus
atos, e da solicitude pastora.l para com aqueles que "deseJam seguir a
Senhor", os quais, ,I como os demais cristãos, estão chtunados a. viver il

castidade" .

Finalmente o documento adverte os bispos para quo "estejam
particulamente vigilantes em relação àqueles programas que de fato
tentam exercer uma pressão sobre d Igrej a para que mude sua
doutrina 11 • E mais adiante: "Nenhum programa pastoral autêntico podera
incluir organizações nas quais se" associem entre si pe-ssoas
homossexuais, sem que se estabeleça claramente que a atividade
homossexual é imoral. Uma atitude ·....erdadeirarnente pastoral
compreenderá a necessidade de evitar as" ocasiões próximas de pecado
às pessoas hornossexuais ll

• (idem, n.14, p.33)

o que dizer então de uma. lei que põe em j ÍO~V'i•.#6 permanento c
legalizado duas pessoas homossexuais? 1;[,-, L.~':(

Também ss~e ê.ocumQn~~ class~fica .; c::lm~orl:arnento homossexual
como "intrinsecamenl:e mau do 90nt:o -le -;1.sta :!toral". portanto,
rejeitável sempre e em qualquer c~rcunstcinciQ., ;;omo ",eremos adiante.

Por outro lado, no "Catecismo da IgreJa Católica" fica bem clara
a diferença de :uizo a ser :eita ~ntre ..l prática dos atos
homossexua).s e á siI\1ples tenõênc:la desordenada:

nA homossexualidade designa as relações emtre homens e mulheres
que sentem atração sexual, exclusiva ou predom1.nante, por pessoas cio
mesmo sexo. ri. homossexualidade se reveSl:e de formas muito variãve:I.S
ao longo dos seculos e das culturas. ,. sua genese osiquica cont~nua

amplamente inexplicada. Apoianâo-se na Sagrada E~critur"\, qUe cs
apresent:a como depravações graves (cir. Gen l~, i-29: :tom 1, 24-27; 1
Cor 6, 10; 1 Tim 1, 10), a Tradiçào sempre declarou que "os atos de
homossexualidade 5:ão :":J,tr~nsecamente desordenaâos' . CDF, declaracão
Persona humana, :1.8). Sào cont:rar~cs .5. le~ natural. Fecham o ato
sexual ao dom da v:lda. ~;ão procedem óe uma ::ompleme.n't.ilrtdade úfet).::a
e sexual verdadeira. :::.'11 caso Cilqum podem ser .J.9rovados.

"Um numero não negligenciável de homens e de mulheres apresenta
tR-ndênCias homossexuaJ.s inatas. Nilo são eles que escolhem sua
condição homossexual; para a maioria, po~s, esta constitui uma
provação. 1)evem ser acolhidos com respeito, <:ompaixáo e delicadeza.
EVitar-se-â. para. com eles todo 3inal de discr~rn~naç~o injusta. Estas
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p~~soas silo chamadas a realizar a vontade de Deus na sua vida a, se
forem crlst.às, ti unJ.r ao sacrlfícJ.o da cru:t do Senhor as dificuldades
que pod~m encont:"3r j,:or causa da sua condJ.ção.

., As )essoas ·-.omossexuaJ.s são ;~amacias .3. castidade. ?ela.s
v1.rtudes ce Ciut.OQOmlnlo. educadoras da ':'l.berdade .:..nterJ.cr, às ....ezes
pelo apolo de uma aml:::ade desl.n't@rassada, ;:ela oraçlo 1ft pela qraca
sacrament.al, tl0dem e devem se aproxImar, gradual e resolutamente. da
perfelção c:"lstã". ("Cateclsmo da :greJa Católica", na .. :357-2-9,
Editora Vozes, :?etropolJ.s, Edições Loyola, sao Paulo, 1993, pp. 510
6111

Também nelltl!, documento os atos h01llOssexua1S 510 consJ.deraàos
"intrinsecamente desordenados" a "contrários à le1 natural", noia
podendo. "em caso algum, receber aprovaçào1•.

Vê-se assim que nos tris documentos utilizados pelo Pe. :1art::"n.
em sua êXposiÇão aos deputados, a condf!:nação â prática dos atos
homossexua15 é unànime e categóri.ca, de. acordo com a tradiçào da
Igre.Ja. 5:, como '''(''remos, tais a.tos n30 podem ser ace1toS ou aprovados
em cl.rcuns't.ànc::.a alquma.

f"ina.tmen't.e, alguns poderiam querer ;usti.ficar uma 3titude
favorável ao projeto, m••z:ao numa foma atenuada, alegando que:

- Nuaa "socledade pluralista e democriÍtlca" a IgreJa nAo pode
impor a todos suas normas e SUA doutrJ.na. Aquele. que optaram pela
·orientaçAo homossexual I!a seu comportamento, tia o dire1to de
praticá-lo e de Ver esse dire1to reconhecido pela lei; desde que nAo
pre) udiquem terce1roS.

- A.sim como é um mal menor a pr-ttica da hODa••exualidade entre
duas pessoas, coa exclusividade, do que .. aabientes de
promiscuidade, aSsim também ti UIIl mal :n.nor conseguir que o proj eto
sej a aprovado COla certas atenuações de que em sua redaçAo oriqinal,
mais radical.

A tais objeções respondemos qu., sendo os atos homossexuais
intrinsecamente !naus e cOntráriO!!; à le.:.. natural, eles estI.o proJ.bidos
para todos e não apRnas para os católicos. Pois os prl!clu tos
negativos da lai natural obriqam a todos e sempre, como ensina Jo,3.o
paulo 11: "

"A lei natural implica a universalidade. Aquela, enquanto
,inserita na natureza racional" da pessoa, itapOe-se a todo ser dotado
de raz,ao e presente na história..•..

"Enquanto exprime a d.1.qnidade da pessoa humana e pde a base dos
.,eus direitos e deveres ,t~.mdamel.ltai.s, a lei natural é universal nos
seus preceitos ,e a sua autorJ.dade estende-se a todos os homens. . ••.

"Os preceitoB negativos da lei natural sao universalmente
vâlidos: obrigam a todos e a cada um, sempre e ea qualquer
c1.réunstãnc1.a. Trata-se, com efeito( de proJ.bições que vetam uma
determJ.nada ação semper et pro semper, sem. exceçOes, porque a escolha
de um tal comportamento nunca é compatível com a bondade da pessoa
que aqe, com a sua vocação à vida co. Deus e à coaunhao com o
próximo". (Carta Encíclica Vftri tatis Splllndor, ns. 51-52, Edições
Loyola, SAo Paulo, 1993)

Além disso OS atos intrinsecamente maus, desOt'denados e
cc~trários à natureza .como silo os ato. hOtlO•••xuais, n40 podem ser
r.cei to,,; ou apr.,vadoB nem mesmo como mal tUnor, pois s&o proibidos
seapr. a UI todas as Circunstâncias:

"Ri. objetos do ato humano que se confiquram como nao-ordenáveis
a Deus, porque c:::mtradizem radicalmente o bem da pessoa, feita à Sua

"1••9.11. Solo os atos que, na tradição moral da IgreJa, foram

danom1nados . intrinsecamente maus' { i.nr:r~nsecl! malum}: slo-no supra e
por si mesmos, ou seJa, pelo próprJ.O objeto, indepllll'tdentemente das
poster1.ores lntençoes de quem age e dõ:1s cJ.rcunstãnc::iaS. . ti..

"Paulo VI en51na: 'Se por ':ezes e l;'ci. to tolerar WI mal menor
coa o f im de eV1tar um. mal mal.S qrave ou de proJnover ua b.. mAior,
nlo ê licito, nea mesmo por qravissJ.rnas razões, praticar o 11&1 pAra
.e consequir o bBa (cf. lioll 3, 8), Ou seJa, fazer objeto de ua ato
pos1t1vo de vontade o que ê intrl.nsecamente desordenado ., portanto,
indiqno da petlsoa humana, !!lesmo com o intuito de salvaquard..r ou
pro=over bens individua:ts, fam1liares ou soc:iais·. (HUIYl2•• vitae,
14: AAS 60 (1968), ~90-491 \

"Ao ensinar a existência de atoS l.ntrins.cament:e m.au.," .a Iqreja
cinge-se à doutrina da Saqrada Escri.turA. O apOsto lo Paulo afino.
cateqorl.camente: . N'ao vos engane).s. Nem imoraJ.s, n~ idólauas, n_
adúlteros, nem efem1.nados, ntull !liodomítas, nem ladrOe., n.. Av.r.nto.,
nem maldi%entes, n8Jl os que se doJo à eJSbriaque,z, ;)_ SAlteAdores
possuJ.rao o Re1no de r'pus (1 Cor 6, 9-10).

"As cl.rcunstãnc~..lS ou as intenções nunca poder30 transformar um
ato intrinsecamente desonesto pelo seu objeto num ato
·subjetl.vamente' honesto ou defensável como opç.!o". CId.., na. aO-81)

Portanto, nao há motivo alqum que justifique a .aprovaçAo ou o
acatamento de uma lei que :egaliza, promove e estimulA a realizaçAo
de atos intrinsecamente qua, contrários à lei natural. Pelo
contrário, leis desse tipo perdem sua força de lei • de... ser
desobedec1.das ou combatidas, conforme ensina a.inda 301.0 Paulo tI, coza
baae em Jo.lo XXIII e Solo Toll1âs de Aquino:

"Também está ea continuidade com. toda a TradiçAo da Igreja a
doutrina da necessidade de a hd civil se conformar coa a lei moral,
como se vi na c1.tada encíclica de ';08.0 :OCIII: . A autorl.dade é
eXiqincl.a da ordua moral e promana de Deus. Por isso, •• os
governantes leg1!;larem ou prescreverem algo contra e.aa ord.. e,
portanto, Contra a vontad; de Deus, essas leis e essaa prescri.çÕes
não podem obriqar a consciêncJ.a dos cidadiLos'. r Pace. in eerri!f, lI:
MS 55 (1963), 271) ..•• O mesmo ensinamente aparece clarazMlnte eJI

Sto. Tomâs de Aqul.no, que escreve: 'A lei humana tea valor de lai
enquanto está de acordo com a reta razão, derl.vando, portAnto. da lai
eterna. Se, porem, contradiz a razão, chama-se lei iníqua el, como
tal, n40 te. valor, ma. é um ato d. violAncl.A .. • E ainda: ~'I'od« a lei
constituída pelos homRns tem força de lei só na medid.a .. que deriva
da lei natural. se, ao contrário, eta alquma coisa eatj, _ contraste
com a lei natural, então nào é lei, mas sim corrupçi.o da lei'. (SUIW.

Theo.log~ae, I-II, q.93, a.3, ad.2W1. e I-lI, q.25, a.2)" (Carta
Encíclica EvangeliUJll Vitae, n. 72, Edições Loyola, sao paulo, 1995)

Ora, Utla lei que promove, favorece e estimula a p::r;illtica de atos
contra a natureza está. eDl contraste total cC?., ~. lei natural.

Portanto, ni.o deve s.r cons1derada como :ei, ma. sia C080 corrupç40
da lei. E, enquanto tal, ser repudiada, :-ajeitada e cOllbatida: e
~ ama1S ap01.ada, acatada ou tolerada.

Voto portanto pela rej eição·.

Sala das sessões,
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PROJETO DE LEI N° 1.258-F, DE 1988

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI N" 1258-C, DE 1988, que
"estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional"; tendo pareceres dos
relatores designados pela Mesa e subSlltuição às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto, pela aprovação parcial (art, 190, do RICO); de Finanças e Tnbutação,
pela adequação financeira e orçamentária: e de Conslltuição e Justiça e de
Redação, pela constltucionahdade, jundicldade e técnica legislativa,

(PROJETO DE LEI N° 1.258-D, DE 1988. A QUE SE REFEREM OS PARECERES)

(Retificação feita pelo relator designado pela Mesa em subSllluição à Comissão de
ElIucação. Cultura e Desporto ao parecer anteriormente pubhcado (ao InCIso IV do
artigo 64 do texto da CO - item 82 do parecer - e ao parágrafo único do artigo 89 do
SF- item 116 do parecer))

o Ccnqresso Nacional decrAta:

Capl.l:ulo I

DA EDUCAÇÃO

Art. IR A educação abrange 05 proce••oll formativos que
•• d.sanvolvem na convivlAnclil humana, na vido!l familiar, no
trabalho, na. instituições de ensino e pesquisa, OOS movimentos
.ceial. e orqanizlI.çõell da soc1edade civil e nllll manifestações
cult.urai•.

S 10 A presente lei disciplina a educaçS-o etlcolar que
•• d•••nvolve, predomi.nantctlTlante, através do ensino, ••
institulç6•• própria•.

f 20 A educação escolar dev.r~ vi.ncular-s. ao mundo do
trabalho e l prAtica social.

Capitulo Ir

OOS FINS DA EDUCAÇÃO NACIONAL
Art. 211 A educaçio nacional, inetrulftento da sociedade

pa%... p:rOBlCÇi.O do e)le:rcici.c da cidada.niA, fundatttoentada noa
ideaia de iqualdade, liberdade, solidariedadê, democracJ.a,
juatiça social e felicidade humana, no t.rabalho COft\O fonte de
riqueza, diqnidade e bem~Rst/!.r universais, t.em p'r fins I

I - o pleno deaenvolvi~nto do ser humano e seu
aperfeiçoa_nto;

II - a formação d@ cidadào15 capazes de compreender
criticamente a realidade social e conscientes dos seus direJ.t.o15 f'!

responsatilidades, desenvolvendo-lhes os valores éticos e o
aprendizado da participação;

111- o prep~ro do cidadão para o exercício da
cidadania, a compreensao e o exercício do trabalho, media.nte
acesso à cultura, ao conhecimento humanístico, cientifico,
tecnológico e artí~tico e ao desporto;

IV - a produção e difusão do saber e do conhecimento;

b) oferta de enSlno gratulto fundamental e médio,
inclusive para os que a ele não tlveram acesso nd ldad~ própria,
vedada. d cobrançd, a qualquer titulo, de taxas esco1.3res ou
outras contribuições dos alunos;

C) cumprimento da obrigatorledade imediata no ensino
fundamental e da sua progreSSiva .t:!xtensào dO enSlno media, nos
termos da Constituição Federal, desta Lei e dos planos nacionals
de educação;

11 - oferta de ensino noturno regular, nos niveis
fundamental, médio e superior, no mesmo padrã.o de qualidade do
ensino diurno;

111 - oferta de educacão escolar regular para jovens e
adultos, com caracteristicas é modalidades adequadas às suas
necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem
trabalhadores as co~dições de acessO e permanêncía na escola;

IV atendimento ~qucaclonal especiali~ado aos
portadores de deficiéncia, preferenCialmente na rede regular de
ensino;

V - oferta de educação superior, que possibilite o
acesso aos niveis maís elevados do ensino, da pesquisa e da
criação artistica;

VI - proqramas suplementares de material didático
escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde fisica e

mental, nos niveis da educação b6sica e sobretudo naa 6raaa 4e
maior carência~

VII - proqramas e.peciais de apeio para al_
carentes de nivel médio e Buperior~

VIII - condições especi. is de e.colarização para Of
Buperdotados.

IX - padrões minimos de qualidade de en.ino, defini~
como a variedade e quantidade mínima., por aluno, de in.~i
indispens6veis ao desenvolvimento do proce..o de ensino.
aprendizagem, que incluam, necessariamente I

a) recursos humanos qual.ificados;

b) material didAtico-escolar;

c) transporte, assistência à saúde e ali....ntação l'4Ira
08 que deles necessitarem.

Art .. S. O ensino obriqat6rio e qratuito, na condição
de direito social, pode ser exiqidodoPoder Público per eidadio,
qrupe de cidadãos, associação comunitária, organização sindical,
entidade de classe ou outra legalmente constituída, be. como pala
Kinistério Público.

v - d valorização e a promoçáo da vida;

VIr - o fortal~cím~nto da soberania do Pais, da unidade
e soberania nacional e da solidariedade internacional, pela
construção de uma ciaadania contraria à exploração, opressão ou
desrespeito ao homem, à. natureza e ao p-~ l.mônio cultural da
humanidade;

VI a preparação do cidadão
participação política;

para a efetiva

S,1. - Qualquer das partes ....ncionada. na capu~ deata
artiqo tem leqitimidade para petIcionar perante o Podar
Judiciário, na hipótese do S 2. do art. 208 da con.tituiçllo
Federal, sendo qratuita e de rito sumArio a ação judicial
correspondente.

S 2· - Compete ao Poder Público.

Capitulo 111

DO DIREITO À EDUCAÇAO E DO DEVER DE EDUCAR

I - recensear a populaçÃO ea idade e.colar par:~ Q
ensLno fundamental, e os jovens e adultos que a ele nlo tiv.~aa

ace880~

de todos f é
la c;ac ieda<t~,

II - fazer-lhes a chamada pública~

III - zelar, junto aos pais ou reapenaAvei., .pal4
freqüência à escola;

Parãgrafo único. Art. 412 O dever do Estado cc- a
educação escolar pública será efetivado medlante a garantia

. I - asse~U:dr. a todos o direLto à educação escolar, em
19u~ldade. de condlço~s ,de acesso e permanência pela oferta de
enSlno publlCO e g.catulto em todos os niveis, além de (;lUtras
prestações suplementares, quando e onde necessárías,

11 - promover e estimular, com a coldbor3Cdo da famil~a
e da saCLedade a educação extra-escolar, pelos díversos processos
educativos disponíveis. ,

Parágrafo uni~o. O acesso à educação ~~colar
~ública nào sofrerá restrições decorrentes de limlte máximo ,ie
ldade, observarã modalidades e horários compatíveiS r:om dS
caracte:istlcas da clientela, inclusive aquelas devidas às
obrlga9oes de trabalho do educando e ndo dependerá, de modo
excluslVO, dos recursos do Municipio ou Estado.

• < I - universa-U.zação da educação básicá, em todol:i
seus nlvelS e modalidades, através de: ."

IV - estabelecer as prioridades de atendi...nto no.
planos de educaçao.

S 3. - I!: dever do. pais ou reapenaAvei.. efetuar 4
~atricula dos menores, a partir dos sete ano. d. idad., no enalno
fundamental.

S 4· - A proqresaiva extensão da obrigatoriedade e
gratuidade ao ensino médio, o respectivo cen.o e a cha.ada
pública deverão constar das políticas e planoa de educação.

Art. 60 Para garantir a universalizaçio do direito •
educação escolar i:láaica, o poder Público criarA foru.
alternativas de aces!!o aOS diferente. n1vei. de en81no,
independentemente de escolarizaçã~ anterior.

Capitulo IV

DOS PRINC!PIQS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR

d) atendimento em creches e pré-escolas às criancas de
zero a seis anos de idade, nos termos dos arts. 7 Q , XXV 30' VI
208, IV e 227 da Constituição Federal; , , ,

Art. 7. A educação escolar serA mini.trads co.
observ!ncia do!! seguintes principias:
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S 3Q - Aplicam-sli ao Oi.8trito Federal as dispo.içi5.a
que, ne.ta Lei, S8 referem aos E.tados, especialmente ao.
Sistemas Estaduais de Ensino.

S la - As instituições verticalmente integradas" que
oferecem ensino em diferentes niveia, situam-s. na jurisdiçio do
aiatema a que corre.panda o n1vel mais elevado.

Art. 11. Oa sistemas de ensino da Uniio, do. Estadoa;
do Distrito Federal e dos Municipioa compreend•• a8 redes d.
instituições escolares públicas e privadas sob a respectiva
jurisdição e o. órgãoa e serviços p6blico8 de carAter normativo,
adaini8trativo e de apoio técnico exi8tentes em 8eu !mbito.

S 2· - A autbrização do funcionamento e & avaliaçio de
qualidade de instituições de ensina e de seus cursos na. red.a
pdblica e privada, e a definição de diretrizes t6cnicaa e
pedagógicas cabe. ao órqi.o normativo do sistema de· en.ino no
~~~re:t·:~tnt;n~;~~~aLa:.' instituição, salvo quando dispo.to

superior criadas ou
pelo Poder Pllblico

pelas instituiçõea d.
e administradaa pela

b) instituições de en8ino
incorporadas, mantidas e administradas
Municipal.

Art. 12. O Sistema de En.i.no da União abrange a.
inatituições de ensino criadas ou_. incorporada., mantidaa e
ada~nistradas . pelo Poder Público l,I'ederal, e as instituições d.
en.~no super~or, mantidas e administradas pela iniciativa
privada, bem como OB órgãos federais de carAter normativo
administrativo e ~e apoio técnico. '

Par~grafo único. Cabe à Uni~o, além de organizar,
fin4~ciar e admini~trar a sua rede de ensino, prestar assistência
t6cn~ca Q finance.l.ra aOIl Estados e aos Hunicipios, visando o
desenvolvimento do. respectivos sistema., l compensação e l
superaçio da. des~gualdades Bociais e regionais, tanto ea termoa
quan~ ~ativo. quanto qualitativos.

II - a rede privada, integrada
en.ino fundamental e médio, mantidas
iniciativa privada;

Art. 13.. O Sistelll4 de Ensino d08 E8tados compreende.

I - a rede p6blica, integrada pela81

a) ~n~tituiçõe. de ensino criada. ou incorporadas,
..ntidas e adml.nl.stradas pelo Poder Público Estadual;

Art. 8G A educação nacional será organizada sob forma
aist'mica, para assegurar o esforço organizado, autOnomo do
Eatado e dà sociedade brasileira pela educação, compreendendo os
alst.ma. de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e
do. Municipios.

Art. 9Q A organização da educação nacional, sob forma
aiatlmica, orientar-se-A pelos seguintes principias:

11 - liberdade de aprender. enainar, paaqubar e
divulgar o pensamento, a cultura, a arte e o ~aber;

111 - pluralismo de idéias e concepções pedagógicas e
cDexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

IV - gratuidade do ensino público;

V - valorização ~o profissional da educação escolar;

VI - gastA0 democrAticai

I - igualdade de condições para aceaso e permanência na
eacola, cabendo ao Estado a adoção de medidas capazea de tornA-la
efetiva;

Capitulo V

DA ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NACIONAL

VII - garantia de padrão de qualidade do ensino e.
todOIJ 08 niveia e da sua' inteqração, no nlvel superior I co. a
pesquisa e a~extensão;

VIII - vinculação entre a educação escolar, o trabalho
~ aa prAticas aociais;

IX - garantia a todos, pelo Poder Público, de educação
bAaica comum, anterior ou simultãnea à educação profissional ?u
for-ação técnicp-profissional;

X - garantia, pelo Poder Público, de continuidade e
peraanência do procesBo educativo;

XI - reconhecimento da experiência extra-escolar.

ParAgrafo ünico. A gestão democrática serA definida
n.ata Lei e na legislação do respectivo sistema de ensino para aa
inatituições plÍblicAB a, quanto às instituições privadas,
confor.8 dispuserea 08 respectivos estatutos e regimentos.

I garantia do padrão de qualidade, atravé. da
competlncia e da valorização dos profissionais da educação,
garantindo-lhos condiçõe8 de trabalho;

111 - oa órqãos e 08 servicos estaduais de car'ter
normativo, administrativo e de apoio téénico.

VII - articulação entre os diferentes niveie de ensino:

VIII - integrarão entre a educação escolarizada formal
• •• • ç6ea educativAS produzidas fora dos sistemas de ensino;

MunicipioadosEnsinodeSistemaO

I1 - a rede privada, integrada pelas instituições d.
infantil, mantidas e administradas pela iniciativa

Art. 14.
compreende:

I - a rede pública, integrada pelas in.tituições d.
ensino fundamental, médio. e de educação infantil, criadas ou
incorporadas, mantidas ti: administradas pelo Poder P11blico
Municipal;

educação
privada;

lI! - os órgãos e serviços municipais de car6ter
normativo, administrativo e de apoio técnico •

Par~qrafo 6nico. A autorização do funcioneaento e ..
• upervi.io de inatituiçõe8 privada8 de ensino 8uperior nio
univer.itAria8 e de seU8 cur80., podem ser delegada8 pelo Siatema
de Enaino da Uniio aos si8temes eataduai8.

e adminiatraçio

burocr6.ticll.,
de execução e

dos agente. da

11 - universalização da educação;

v - simplificação das estruturas
d.acentralizaçio dos processos de decisão e
fortalecimento da. unidades escolares;

';1 ~ colaboração entre as diferentes esferas do Poder
ttbl!co • er. 1. escola e outras agências públicas e privadaa;

111 . coordenação, planejamento
deaocrAtica da politica educacional;

IV participação da sociedade,
educaçio e doa seua de.tinat~rios;

Art. 10. A articulaçào e coordenação entre OB aistema.
d. en.ino da União, doa Estados, do Distrito Federal e doa
Hunicipioa .erio - exercidas pelo Con.elho Nacional de Educaçio,
COIlO órgio normativo, e pelo Ministério responaAvel pela Area,
como 6rqio executivo e d. coordenaçÃO.

_ S II Na articulaçio e coordenaçio referida. no.te
artigo, incluea-se também aa instituições públicas ou privada.
prestadoras de ser/iços de nature~a educacional.

S 2- Incluem-a. entre aa instituições públicas e
privadas referida. no padgrafo anterior a. de p9squilla
cl.ntifica e tecno16gica, ,aa culturais, aa de ensino militar e a.
que desenvolvem ações de formação técnico-profissional.

S 3. O Conselho Nacional de Educação.- e o Minillt6rio
re.pons6vel pela Area contarão ainda, como instAncia de consulta
e d. articulação co. a sociedade, coa o F6rum Nacional de
Iducaçio.

reconhecimento daIX flexibilidade
••perilnel. extra-escolar;

X valorização
-in.titucional.

do

para o

processo de avaliaçào

S 1G - A organização do sisten.a de ensino lIlunicipal
depende de solicitação do Município interessado ao órgÃo
normativo do sistema estadual e obedece a requisitos e norma.
gerais por este estabelecidos.

S 2g - Não existindo Sistema Municipal organizado, a.
instituições de educação in~e9ram o respectivo Sistema Estadual.

S 3Q - A hipótese prevista no parágrafo anterior não
elimina a obrigação de o Município manter plano de carreira para
o ~eu pessoal.

S 4Q - Ao Município com sistema de ensino organizado
pode ser delegada a competência, pelo Sistema Estadual, para que
inclua em seu sistema as instituições privadas de ensino
furdamental e médio.

Art. 15. Na sua organização geral e na composição do
órgão normativo de coordenaç~o, o Sistema de Ensino dor Estados,
e, onde houver, o dos Mun~cípios" adotarão as normas de
planejamento e administração democrAtica estabelecidas neste
Capitulo e a forma colegiada ,e representativa.

~t. ~6. O Sistema de Ensino dos Estados organizar4,
em seu terr~t6r~0, as ações educacionais, mediante a articulação
e colabora!ao das redes públicas federal, estadual e municipal R
da rede prl.vada, em todos os niveie e modalidades de ensino, para
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VII - aplicação dos excedentes financeiros n08 mesmos
objetivos definidos no inciso I deste parágrafo;

VIII - destinação de seu patrimônio a outra instituiçio
de ensino comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder
püblico, no caso de encerramento de suas atividades.

S 10 - A autorizaçio do funcion&mllnto de in.tituiçõe.
de ensino de finalidade não-lucrativa depende do atendimento ao.
r ..qui.ito. estabelecido. no artigo anterior .. da comprovação da.
seguinte. condiçOe.,

I objetivo. educacionais, se.. prejuízo d...
finalidades inerent.. ao car'ter confeuional, fllantr6pico ou
comunitário da instituição,

11 - instituição mantenedora, quando houver, 5Am fins
lucrativos e com objetivos que abranjam os da instituição de
ensino por ela mantida;

III constituição, sob a forma de associaçio,
80ciedade civil ou fundação de direito privado;

IV - contabilidade unificada da instituição de ensino e
sua mantenedora, com publicação anual do ~alanço;

V - recursos adequados para SUA manutenção;

garantir o atendimento escolar em padrão de qualidade, nos termos
desta Lei e de sua legislação.

~t. 17. A repartiçao das responsabilidades na oferta
de ensino na rede póblica.obedecerá às seguintes diretrizes:

I - a União atuarA prioritariamente nl' manutenção e
expansão da sua rede de ensino superior e da SUB rede
especializada de educação tecnológica; em carAter supletivo,
corretivo de desigualdades regionais, atuarA nos niveis
anteriores, mediante prestação de assistência financeira e
técnica aos Estados e Municlpios delas mais necessitados;

11 - 08 Estados. atuarão prioritariamente na educação
infantil e no ensino fundamental e médio a, atendida a
universalização da educação bAsica em seu território, nOB padrões
de qualidade estabelecidos pelos sistemas de ensino, passarão 08
Estados a atuar, ou ampliar sua atuação, na educação superior
pública; .

111 OB Municipios atuarão prioritariamente na
educação infantil e no ensino fundamental, sendo-lhes vedt.da a
aplicação de recursos do percentual obrigatório da sua receita de
impostos na ampliação da oferta em niveis ulteriores de ensino,
enquanto não atendida plenamente a demanda noa niveia iniciais.

S lQ - A definição de niveia de atuação prioritArioa,
nos termos deste artigo, não reduz a responsabilidada
compartilhada ou corretiva, atribuida nesta Lei à União e aOIl
Estados, em relação a niveis de ensino anteriores, nem o dever de
colaboração entre os sistemas.

mantidas;
VI - dirigentes não-vitalicios nas instituições

S 2o A colaboraçãO deverá
conveniente, a utilizacão conjunta de rede8
recursos materiais e financeir08, vinculado. a
4dministrativas. .

incluir, quando
f1sicas, pesaoal,

diferente. e.fer••

S 2R - no caso de instituição de ensino ou respectiva
mantenedora, organizada sob a forma de fundação, o recebimento de
recUrsos públicos dependerá de demonstração de que a entidade
instituidora deles não se beneficie.

Art. 18. AlI in..tituiçõe.. de en.. ino dos diferente.
n1veis classificam-se nas seguint08 categorias administrativas:

I - pííblicas, assim entendida. a. criada. Ou
incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder püblicoJ

Art. 21. As instituições pilblicas de educação básica e
as que recebem recursos püblicos para sua manutenção observarão,
em sua organização e administração, as seguintes diretrizes:

de contas e
elo recursos e

escolares, COMconselhQsdeI constituição
representação da comunidade;

II obrigatoriedade de prestação
divulgação de informações referentes ao U80
qualidade dos serviços prestados;

previ.ta. no.
o atendimento

deficilncia,

S 3o A repartição d.. r ....ponsabilidad....
incisos I, II e III inclui, obrigatoriamente,
educacional especializAdo ao. portador.. d.
preferencialmente na rede regular de ensino.

Art. 19. O ensino é livre 11 iniciativa privada,
atendidas as seguinte. condições:

II
administradas
privado.

nacionalJ

privadas,
por pessoas

cumprimento

a••im entendidas a.. mantida. e
fisicas ou juridicaa .d.. direito

da. normas gerais da educação

IIl - avaliação dq desempenho institucional;

IV - elaboração do planeJamento anual da escola, de
forma participativa, valori~ando a experiência da comunidade.

S lQ Os sistemas de ensino definirão a forma de
escolha dos dirigent~s das escolas públicas, admitindo-se, entre
outras:

S 10 Na autorização para o funcionamento de
in8tituições privadas de ensino: ou do seus curaos, o .istema de
ensino competente deve exigir, a16. da ob.ervlncia da..
diretrizes gerais de..ta Lei e das normas especificas dos 6rgãos
competehc.es, o atendimento aOIl seguintes requisitos:

Pilblico.
II - autorização e avaliação d.. qualidade pelo Poder I - escolha pelo dirigente do órgão responsável pela

administração da educação r

11 - escolha pela comunidade escolar;

III - concurso público;

IV - ascensão na carreira.

S 2Q Quando se tratar de instituições de ensino
superior, serão observadas as disposições ~specificas desta Lei.

I - subsidiar a formulação de políticas educacionais
articuladas com as politicas públicas de outras áreas e
acompanhar sua implementação;

. IV decidir sobre recursos por argüição de
contrarl.eda.de à legislação de diretrizes e bases da educação
nacional, l.nterpostos de decisões finais dos órgãos normativos
doa Sistemas de Ensino dos Estados e dos órgãos deliberativos
='ximos das instituições qUQ in~egram o Sistema da União;

II - pr~por diretrizes e prioridades para o Plano
Nacional dA Educaçao e sua expressão anual na Lei de Diretrizes
orçamentárias, acompanhando e avaliando a sua implementaçào e
articulação com as políticas públicas de outras áreas;

III - interpretar a legislação de diretrizes e bases da
educação nacional, e'estabelecer normas comuns a serem observadas
pelos sistemas de ensino;

Art. 22. Os sistemas de ensino assegurarão As
unidades escolares públicas de educação básica, que os integram,
progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de
gestão financeira, observadas as normas gerais de direito
financeiro público.

Parágrafo unl.Co. A autonomia da gestão financeira da
escola, em qualquer nivel, incluirá a competência para o
ordenamento e a execução de gastos rotineiros de manutenção e
custeio, excetuados os relútivoB a pessoal efetivo.

Cabe ao Conselho Nacional de EducaçãolArt. 23.

11 - confessionais, quando organizadas e mantidas pelae
diversas denominações religiosas;

III - filantr6pica.. , quando, cumpridos os requisito..
exigidos por lei, 8e dedicam a suprj, r car6ncia. educacionai.
e.pacificas e oferec•• en.ino gratuito a todos o. seu. alunoa.

III - liberdade de crença e d.. expressão, vedada a
di8criminação de qualquer natureza;

IV - liberdade de organização sindical e associativa.

S 2Q - No caso de instituições de ensino superior, a
autorização obedecerá, ainda, ao ~isposto no Capitulo XIII desta
Lei.

Art. 20. b instituições privadas de enllino,
ccntempladas no art. 213, caput e SQUS inciso. I e 11, da
Constituição Federal, se enquadram nas seguintes categorias:

.1 comunitA~ias, quando, criadas com ou aoa a
interveniência do Poder Pilblico, são organizada., mantidas e
administradas por associaçõe.. e fundações de caráter comunitário,
cooperativas ou sindicato. e tê.. por obj ..tivo o at..ndimento d..
necessidades educacionais da comunidad.. ,

I - propo.ta peqag6gica e d.. organização institucional
cap~z de assegurar padrio da qualidade;

II - participação da comunidade doc..nte na definição
das orientações pedagógicas de acordo com o previsto nO'9statuto
e regimento;
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v - articular-se com os órgãos normativos dos sistemas
d. ensino e com as Comissões de Educação da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal e estimular a integração entre as redes de
ensino federal, estaduais, municipaisQ privadas;

. VI - fixar, após ouvir educadores e comunidades
cie~t~f~cas das áreas envolvidas, diretrizes curriculares gerais,
d.fÁn~ndo uma.base nacional de estudos para o ensino fundamental,
médio e super~or de graduação;

.VII - estabelecer diretrizes gerais para organização e
deaenvolv~mento da pós-graduação;

.. VIII - ~ixar normas para revalidação de diplomas e
C8r~lf.Lcados exped.Ldos por instituições estrangeiras de nível
m6dLO e superior; ,

IX - aprovar a adoção de inovações educacionais e
~ormaa não-convencionais de educação, experimentadas com êxito no
lJIbito dos sistemas de ensino ou por instituições educacionais
de reconhecido valor;

X estabelecer diretrizes para validação e
reco~h~cimento, pelos sistemas de ensino, das experiências
adqu~r~das nos processos educativos extra-escolares;

XI - propor a forma de articulação das instituições
~.feridas no S 2g do art. la com os sistemas de ensino;

XII - estabelecer normas para o reconhecimento de
formas de educação à distância;

a) 2 (dois) conselheiros indicados por entidade
nacional que congregue os dirigentes das instituições de ensino
superior, sendo um das inst~tuições públicas e outro da.
instituições privadas1

b) 2 (dois) conselheiros indicados por entidade
nacional que~ c~ngreg~e os professores do ensino superior, sendo
um da rede publlca ~.~~tro da rede privada;

. C) (dois) conselheiros indicados por entidade
nac~onal que~ c~ngregue os professores da educação b~sica, sendo
um da rede publlca e outro da rede privada;

d) 1 (um) conselhei~o indicado por entidade nacional
que congregue trabalhadores não-docentes da educação;

e) 1 (um) conselheiro indicado por entidade -nacional
que congregue os estudantes de ensino superior;

f) 1 (um) conselheiro indicado por entidade nacional
que congregue os estudantes de ensino médio;

g) 1 .(um). conselheiro indicado por entidade nacional
que co~greque c~ent~stas e pesquisadores das diferentes Areas de
conhecJ.mento;

h} 1 (um) conselheiro indicado por entidade nacional
que congregue as instituições de educação especial;

i) 1 <um> conselheiro indicado por entidade nacional
~~ve~~~1~~~~ as instituições de formação profissional não-

b) pelo menos um representante dos Sistemas de Ensino
dos Municipios;

XIII - estabelecer diretrizes para avaliação das
inatituições de ensino e de seus cursos;

e) suge~ir critérios para a alocação da recurso.
orçamentários entre as instituições federais de enr.:ino, avaliA
los e propor ao Poder Executivo as alterações necessArias.

d) estabele~~r diretrlzes para avaliação qüinqüenal das
i:lstituiçõos não-universitárias públicas e privadas integrantes
do Sistema de Ensino da União e de se~s cursos;

de EducaçAo ter' eua
definid.... e. reqiJllQnto

S 4" a Fórum Nacional
organizaçio e nOrmas de funcionamento
aprovado am aQU pr6prio Ambito.

S 5" - O Con.elho Nacional de Educaçllo prollOverA e
convocari a primeira reuniio do FórWll Nacional de Educ...ção ...
p...rtir dos principio. e.tabelecidos no caput de.te artigo, quando
então seri elaborada a propo.ta de regimento do Fórum Nacional de
Educ"'çAo, a .er aprov...do ante. do término da referida reuniio.

S 2; - O F6rum. Nacional sarA, ••mpre que po.slvel,
precedido de Fóruns Estaduais, Regionai. e Municipais, co.
finalidade e organização equivalente8, na. respectiva.
jurisdições.

S' 3" - O FOrum Nacional de EC1ucaçio seri proaovido e
coordenado pelo Conselho Nacional de Educaçio, co. a colaboraçio
das Comissões de Educaçio dA c!mara dos Deputado. e do Senado
Federal e do Ministério re.pons6vel pela educação.

_ S. _lQ - Todos 015 membros do Conselho Nacional de
EducaçA2 BBrao nomeados pelo Presidente da República para wandato
de qu~ anos, vttdada a reconduçÃO imediata, c888ando li. cada
doia ..-s o Dandato de metade dos conselheiros.

S 20 - Cada JIlQmbro do Conselho Nacional do Educação
aeri indicado com ~QU suplente, que o substituir4 no. ter.o. do
regimento interno.

S 30 - a Conselho Nacional de Educ...çi.o sed. Unidade
OrçlUllentAria do Ministério re.pons6vel pela 6rea e qozari de
autonomia administrativa, cabendo-lhe elaborar 8 aprovar ••u
regiJllQnto interno, ob.ervadas as disposiçõe. legai. apliciveis.

S 40 - O Consolho Nacional de Educaçio organiz...r-.e-i
intern~nte em cAmaras,.cujo número, denomin...çio, ...tribuiçõe. o
cOIlpOAJ.çio seria previsto. no seu regimento interno, incluída.
obrigatoriamente a. Casaras de Educaçilo " •.iea, de Educaçio
Superior e de Formação Técnico-Profisaional.

S 5" - A Presidência do Conselho Nacional de Educaçio
serA eXQrcida por um de seus membro., nooeado pelo Pr.sidente da
República, a partir da lista triplice, elaborada pelo Con.elho,
para cumprir mandato de dois anos, permitida u.a recondução.

Art. 25. O Fórum Nacional de Educaçio, previsto no
art. lO, S 3", desta Lei, integrado majoritari~nte por
representantes indicados pelos vArios seqmentoa gociai. atrav6.
de entidades de Ami>ito nacional, além da repre.entação de podere.
constituldoB, reunir-~e-! qüinqüenalmente, precedendo lo
elaboração do Plano Nacional de Educação, para avaliar a .ituaçio
da educação e propor as diretrizes e prioridade. para a
fOrlllUlação da pol1tica nacional de educaçilo, na perspectiva da
valorizaçio do ensino pQblico.

S I" - O Fórum reunir-se-i extraordinariilJllQnte sempre
que motivo relevante ligado A educação nacional O' justifique,
e.pecialJllQnte quando necass6ria a revisão da leqislação b6.ic... da
educaçio.

c) garantia, de representação das diferentes regiões do
Pa!~;

C) apreciar os projetos de criação ou reformulação de
cursos oferecidos por instituições não-universitárias -de ensino
superior federais;

Ait. 24. O Conselho Nacional de EducaçAo é composto
por 24 (vinte e quatro) conselheiros, observado o seguinte:

I - 12 (doze) conselheiros escolhidos pelo Presidente
da República, obedeciàos os seguintes critérios:

a} pelo menos um representante dos Sistemas de Ensino
dos Estados;

a) deliberar, após conclusão ria inquérito, sobre
intervenção nas instituições federais de ensino;

b) apreciar os estatutos ou regimentos e os projetos
de criação, implantação e desenvolvimento de instituições que

integram o Sistema ce Er.sino àa União, com vistas à autorização
de seu func~oname~to;

XIV estabelecer normas para autorização de
funcionamento de instituições de ensino superior e seus cursos;

xv autor~zar o funcionamento das instituições
privadas de ensino superior e seus cursos;

XVI - estabelecer diretrizes para os processos de
Avaliação institucional necessários ao credenciamento e
recredenciamento" que atribua a qualificação de universidade a
instituições de ensino superiort

XVII - estabelecer critérios gerais para destinação de
recursos püblicos a projetos de pesquisa e extensão a cargo de
in.tituições privadas de ensino superior, nos termos do S 2; do
art. 213 da Constituição Federal;

XVIII - exercer as funções de órgão normativo do
Sistema. de Ensino da União, cabendo-lhe, 'especialmente, nessa
condição.

Capitulo VI

daorganizada.eriescolarA educaçio

DA EDUCAÇAa ESCOLAR E SEUS N1VEIS

26.Art.
.eguinte forma.

d) garantia de representação dos diversos n1v!3i8 e
modalidades e modalidades de ensino i

lI. - 12 (do~e) conselheiros indicados por segmentos
Bocais or9an~zados, vinculados à área educacional obedecido808
seguintes critérios: '
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VI - a YIIrificAçlo do rendimento escolar observarA o. nlveis •
• equintes crlt6rios.

I - Educação B!sica, compreendendo os nlveis.

a) l!ducaçlio Infantil, oferecida a criançaa de O
(zero) a 6 (aeis) anoa, em creches e pr~-e.co14.;

b) Ensino Fundamental, obriqatÓrio a partir dos 7
(sete) anoS e facultativo a partir dos 6 (aeia) anos, coa duraçlo
de 8 (oito) anos, dividido em duas etapas. a pri_ira, coa
duraçlio de 5 (cinco) anos e a sequnda, co. duraçlo de 3 (tr's)
anoa, concedendo-se, ao término de cada etapa, certificado d.
conclusão.

c) Ensino Médio, posterior ao fundamental Q com duração
minima de três anos, Ou duas mil e quatrocentas horas de trabalho
escolar;

II - Educaçao Superior, que S8 realiza atravga do
ensino, da peequisd e da extensão, com duraçào variAvel d.
acordo com os ~equisito. dos 8eUB cursos.

ParAgrafo único. Assegurados 08 padrões de qualidade,
a educação escolar pod~ adotar alternativa. de praces.oa,
e.tratégias e metodologias mais adequadas aos seus objetivos, A.
caracteristicdS do educando e ~s condições disponiv9ia, inclusive
mediante sua ccrubinação com processos extra-escolares a

Capltulo VII

DA I:DUCAÇÃO BAsICA

Art. 27. A I:ducação Básica tem CODlO objetivo geral
desenvolver o individuo, assegurar-lhe a fOX1ZlAÇào comum
indispensável para participar como cidadão na vida em sociedade Q

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudo.
posteriores a

Arta 28. A Educação B!sica, em seus diversos n1vei.,
poderá se orqanizar por séries a.nuais, "períodos lIemestrais,
plurianuais, ou outros, a critério do respectivo ai.tema do
enllino, admitida, ainda, a matricula por disciplina no enllino
médio e, em qualquer nivel, no ensino noturno e no ensino de"
jovens e adultos a

Par.§.grafo ünico. O calendário escolar deverA adequar-lIe
As peculiaridades regionais, inclusiv~ climAticas e econOmicas.

Art. 29. A E:ducação Básica, nos nlvei:' fund..-ntal e
médio, se organizar~ de acordo com as seguintes regrall co~n~1

I a carga horAria minima anual aBrA de SOO
(oitocentas) horas I distribuida em um mini.tno d9 200 (duzento.)
dias de trabalho esco~ar efetivo:

II - o ensino noturno, o ensino de jovenB e adultos, o
ensino rural, o ensino em regiões de difícil ace8SO ou condiçõea
clim!ticas adversas, e a!! formas alternativas de orqanizaçao
a.utoriz.adas poderão ~9r regim.e especial, a critério doa
respectivos sistemas;

III a ~tr1cula em qua~~Jer série do ensino
fundamental, excetuada a prime~ra, e do ensino médio, poder6 ser
feita:

a) por promoção, para 4lunos que cur8aram, co.
aproveitamento, a série ou fase anterior, na própria 9scola:

b) por transferência, para candidatos procadentes de
outras e!Scolas, que comprovem aproveitamento em estudo.
anteriores;

C) independentemente da escolarização, mediante
avaliação feita pela escola, para o ensino fundamental e o enllino
médio, em es~abelecimanto autorizado para essa finalidade, pelos
órgãos competentes do sistema de ensino que detêrmine sua
inscrição na s~rie ou etapa adequada;

IV - n08 estabelecimentos que adotam a progre.sAo
reqular por série, o reqimeneo escolar pode admitir fOrmll1J. de

progressão parcJ.aJ., aesde que pL;'~::servada a seqüência do
currlculo, observadas as normas do respectivo sistema de ~n.ino,

v - poderão organizar-se ciasses, ou turmall, com alunos
da séries distintas, com niveia equl.vah ,tea do adiantamento na
matéria, para o ensino de linguas estraJ ;iras, artes, ou outros
componentes curriculares;

d) perlodos de estudos de recuperação para os casos de
reprovaçlo;

VII - o controle de freqilência fica a CArgo d.. cada
••tebelecimenco de en.ino, conforme o disposto no .eu regimento e
nas nOrmaa do sistema de ensino, exigida a freqüência mlnima de
75' (setenta e cinco por cento) de comparecimento A escola para
aprovAçlol

VIII - os eatabelecimentos de ensino p6blico deve.
funcionar também nos intervalos doa poriodos e hor6rioB letivo•

.regulare. para oferecer oportunidades de reforço de aprendizagem
ao. alunos, de aperfeiçoamento a08 profissionais de educaç.!o e
pe••oal administrativo, bem assim para oferecer outras
progra.aç6es de interesse da comunidade;

IX - cabe a cada instituiçlio de ensino, .expedir os
certificados de conclusão de série e os diplo~8 ou cer~ificadoã
de conclusao de cursos, com AS especificações cabíveis.

Par!grafo ,linico. O ensino fund4ll\Ontal ser! ministrado
progressivamente em tempo integral, a critério doa sistemas da
ena1no.

Art. 30. Ser! objetivo permanente das autoridades
r ••pons'veiB alcançar relação adequada entre o número de &lunos e
o prof988or, a carga horAria e as condições materiai3 do
~.tab81.cimentoa

Par6.qrd1u ÚUl.co. c..abe cu.) L"t::u;f?'dC':.L.VO sietema de ensino,
• vista das condições disponiveis e das caracteristica8 regionais
e locais, estabelecer parAmetro para atendimento do di8ipo8ito
n••te artigoa

Art. 31. A organizaçlio administrativa, pedagóqicA e
diaciplinar das instituições de educaçlio b!sica, ou de qualque:t:
d. seu. n1veis isoladamente, serA regulamentada no respectivo
reqi..nto, obs..rvado o disposto nesta Lei, na leqislaçlio estaduAl
e nas normas elltabelecidas pelo respectivo sistema de ensino.

Art. 32. o. curr1culos do ensino fundamental e médio
deve. abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa Q
da matem4ticl1, o conhecimento do mundo f!aico e natural e da
realidade sociAl e política, especialmente do Brasil.

S la Oe conteúdos relativos aos conhecimentoe
••pecificadoll no c.pu~ devem abranger uma baBe nacional comum, a
••r Complementada em cada sistema de ensino e, quando for o caso,
•• cada eacola, com uma parte diversificada, exiqid~ pelaI
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da
econo.ra .. da clientela.

S 2a - O tratamento dos conteúdos curriculares deve
levar em conta o ponto de partida de aprendizado do aluno, a sua
prAtica ellcolar anterior, o seu meio-ambiente social e familiar
., quando for o caso, ali suas condições de trabalho.

S 3g - Cabo a cada instituiçào de ensino elaborar o seu
currículo pleno, observado o disposto nesta Lei e as diretriz98
do Con.elho Nacional de Educação e do sistema de enBino
r.sp"ctivo.

5 ." - As instituições de ensino privado é assegurada a
faculdade de regular, a seu critério, o ensino religioso que
ministrarem, n08 termos da Constituição Federala

Art. 33. O ensino da arte constituirA componente
curricular obrigatório, no. diversos niveis da educação bá.ica,.
para desenvolver a criatividade, a percepção e a sensibilidade
estética, respeitadas as especificidades de cada linguagem
Artlstica, pala habilitAção em cada uma das ~reas, sem prejuízo
da inteqraç60 das artes com aB demais disciplinas.

5 1" - Terlio tratamento especial a preservaçlio do
pat..:;,mOnio cultural nacional e 'regional, bem como as diferentes
fora'as de manifestaçAo artiBtico-cultural tlpicas do Brasil.

S 2a - Entende-se por ens ino da arte os componente8
curriculares pertinentes ls artes musicai.,. pl6.stica~, cênicas,
desenho e demais formas de,manifestaçlio artística.

'Art. Jt. A eaucAçao tlsica, integrada A. proposta
pedagOgica da escola, é componente curricular da I:ducaçlio
BAsica, ajustando-se As faixas etArias e As condições da
populaçio escolar, aendo facultativa nos curaoa noturnos.

Art. 35a O. sistemas de ensino promoverão, em todos 08

a) pr.valência do. aspectos qualitAtivos aobr.. o.
quantitativos e dos resultados ao lonqo do perlodo sobre os de
eventuais provas finaisl

b) pouibilidade de ac..leraçlo de estudos para alunos
coa atraao eacolar;

.xltol
c) aproveitamento parcial de estudos concluldos coa

I - o desporto educacional e lia pr'.ticoe. desportivas
nio-formAilJ, tendo cómo objetivo li: formaç.!o inteqral parl2 li
cidadania e o lazer;

II programas de ~Aüde para desenvolvimento de
prAtica. ~teis ao educando Q ~ cnmunidade.

Art. 36. Ds conte6dos curricular..s da educação b!sica
obaervarAo, ainda, a8 seguintes diretrizes:
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I educaçio a.oiental consid.rada nos conteúdos
curriculares de forma multidisciplinsr e iRtegrada .... todos os
niveis de enaino;

S 30 - Na educação infanci!, a .3val.t>~çào far-se-6
mediante acompanhamento do dosenvo!vimento da ct":'3nça, 59111
julgamento de aprovação, mesmo para o ~l(.eS.i>O ~o ensino
fundamental. .

iniciaçio tecno16gica, a partir dOI ensino

DO ENSINO FUNDAMENTAL

O ensino44.

Caplf"·.!Lo rx

Art.
eapecificos.

I - o domínio progrcssive..) da Leitllt"a, <ia 'Jscrita e do
c61culo, enquanto instrumentos purtl e compr"pus,'" € 301uçr:1o dos
problemas humanos e o acesso 5 1 ~ '• .;:IT~e.t. ~ ;:) ,'1 Q "', ...... ,,',,",:: r."'.tJ!'.tos;

e garantiasdeveresdireitos',ensino dos

XI
tund&Mntal;

111 - enaino da HistÓria do Brasil que leve ea conta as
contribuições das diferentes culturas,' raças e etnias para a
foraaçio do povo brasileiro~

IV
funda..ntais;

V - deaenvolvimento de critérios de leitura critica dos
..ioa de coaunicaçio sociaL .

Art. 37. SerA incentivada a colaboraçio de órgios
públicos, eapresas, entidades comunitArias, sindicais e de
serviços para a utilizaçio de parte do teapo dos alunos COIlO
estigio ou visitas orientadas e. atividades de cariter
coaunitirio .. social, sob a supervisio da escola.

Art. 38. As instituições de ensino proporcionario
orientaçio para o trabalho e informações relativas A escolha de
profissio para os alunos do ensino fundamental e ..dio.

Art. 39. Ha oferta de educaçio bAsica para a populaçio
rural 0& .i.t.... d. en.ino promoverão a8 adaptaçõea nece••Ariaa
A sua adequaçio As puculiaridades dá vida rural e de' cada regiio,
especial_nte.

I - CCJIlL"'ía....:;,.. curriCU.La.r"A b JNtodologiaa apropriado.
la r ••ia nec•••idad•• e int.r••••• doa aluno. da zona rural;

11 - organização escolar própria, incluindo adequação
do calendArio escolar Aa fasea do ciclo agricola e Aa condições
cliDiticas;

111 - adequaçio • natu~eza do trabalho na zona rural.

11 - a compreensão das leis que regem a natureza e ••
relações sociais na sociedade contemporAnea;

111 - o desenvolvimento da capacidade de reflexAo e
criação, em busca de U~ participação consciente no meio Bocial.

Art. 45. O curriculo do ensino fundamental obedecerA
ao disposto no Capttulo 7g , acrescidas· as seguintes diretriz•• l

. I - será ministrado em língua,portuguesA, aSBegurada l.
:omun~dades indígenas também a utilização de sua. língua.
=aternas e processos próprios de aprendizagem~

.II - na parte diversif~cada ao currículo serA incluldo,
::>brigatorJ.amente, a partir da quinta série, o ensino de pelo
..noa uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficar~ A cargo
da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituiçio;'

III - os SJ.St'31'ft4S de ensino poderão autoriZAr, na.
reqiões predominantemente agrícolas, a partir da quinta _'ri8, a
inclusão no currlculo de disciplinas profissicnalizantes, ligada.
ao setor primirio da economia.

I proporcionar condições para o desenvolvimanto
fi.ico, psicológico e intelectual da criança, em complementação A
aç60 da fallilia;

11 promover a ampliação de suas experiências e
conhecimentos, estimulando seu i'nteresse pelo processo de
tranlformaçào da natureza e pela convivêllcía em sociedade~

Art. 41. A educação infantil será oferecida em creches,
para crianças de zero a três anos, e em pré-escolas, para as de
quatro a seis, e const.itui direito dd crianç.a. e dos seus pais, e
dever do Estado e da familia, na forma dcrs 'arts. 7'~, XXV, 30, VI,
208, IVe 227 da Constituição Federdl.

S 10 As creches e pré-escolas, isolada ou
integradamente, são instituições de educação infantil.

5 20 - As instituições públicas de educação infantil,
a16ft' da sua função básica, assegurarão saúde e assistência, em
complementação 4 ação da família.

capitulo VIII

DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 40. A educação infantil,
Educação BAsie., objetiva especificamente:

pt:imeira etapa da

Art. 46. O ensino religioso, de matricula facultativa,
con.tituir~ di~ciplina dos hor~rios normais das escolas püblica.
de ensino fundamental, podendo ser oferecido de acordo com a.
preferências manifestadas pelos alunos ou por seus reaponsAveia:

" a) em caráter confessional, de acordo com a opqio
re1J.gJ.osa do aluno ou seu responsável, ministrado por profe.sore.
ou orientadores religiosos preparados e credenciados pela.
respectivas igrejas ou entidades religiosas;

b) em cartS.ter interconfessional, resultante de acordo
entre as diversas entidades religiosas, que se responSAbilizaria.
pela elaboração do respectivo programa.

S iR - Os sistemas de ensino se articularão com aa
entidades religiosas para efeito da oferta do ensino religiozo e
do credenciamento dos professores ou orientadores.

S 2D - Aos alunos que não optarem pelo ensino religioso
será assequrada atividade alternativa que desenvolva os valores
éticos, o sentimento de justiça, a solidariedade humana, o
respeito à lei e o amor à liberdade.

Capitulo X

nó ENSINO M~DIO

infantil deverão
especiais, após

S 3 g - As instituições de educação
atender crianças nece3sitadas de cuidados
avaliaçlo COMpetente.

S 40 - Os educadores que atuarão nas creches e prê
e.cola. zerão formados em cursos de nivel médio ou superior.

Art. 42. As empresas, excetuadas as micro-empresas e as
que. empreguem menos de 30 (trinta) trabalhadores, deverão manter
creche. e pré-escolas, diretamence ou dcravés de convênios, para
oa filhos e dependentes dos seus empregados.

Par6grafo único. O cumprimento desse dever independe do
recolhimento da contribuição sacia! do salário-educação.

Art. 43. O currículo da educação infantil deve levar
em conta, na sua concepção e administração, o grau de
de.envolvimento da criança, a diversidade social e cultural das
popu1açõea infantis e os conhecimentos qUB' se prer'?ndam ':om~ensar

e universAli~ar.

Art. 47. O ens ino médio, etapa f inal da educaçio
básica, tem os seguintes objetivos especificas:

I - o aprofundamento e a consolidação dos conhécimentoa
adquiridos no en6ino fundamental~

I I a preparação do educando para coneinuar
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade,
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamentos posterior•• ~

III - o desenvolvimento da capacidade de pensamento
autônomo e criativo;

IV 4 compreensào aozs iUJldamentos cient1fico-
tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria co.
a prática, no ensino de cada disciplina;

V a preparação do aluno para o exercício de
profissões técnicas, segundo disposições do Sistema Estadual de
EnBino;

S 19 - O curriculo da p.duc~çào infantil ter6
orien~ação nacional, de caráter geral, estnb~lec!da pelo C~nselho

Nacional ode Educação, a ser complementada, no âmbito de cada
E.~ado ou Municipio, por normas do Sistema dI! ~nsino respectivo,
cabendo til cada inztituição de educaçào infanttl a ~ontagem de 5ua
propo~ta curricular.

S 2g - As propostas curricular~s ja ed.\1ca'Tão infantil
serio articuladas com o ensino fundamental.

Art. 48. O curriculo do ensino médio observa=A o
disposto no Capítulo VII e as se~uintes diretrizes:

I de.tacari a educaçio tecno16gica bAsica, a
coapraansio do significado da cilncia, das letras e daa artes; o
processo hist6rico de transformaçio da .ociedade e da cultura; a
11n;u.. portuqu... eo-.o inatru:a-nto d. comunicação; o ace.ao ao
conhecimento e exereleio da cidadania;
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II - adotará metodoloqias de ensino ede avaliação que
estimulem a ini~iativa do estudante;

III - aerA inclu1da uma l1nque estrangeira moderna,
como disciplina obriqatória, escolhida pela comunidade escolar,
e uma sequnda, em caráter optativo, dentro das disponibilidades
da instituição;

IV - serão incluídas a Filosofia e a Sõcioloqia como
disciplinas obriqatórias.

Art . 49. O ensino médio poderá, mediante
ampliação da sua duração e carqa horária qlobal, incluir
objetivos adicionais de educação profissional.

S 1. - Observadas as diretrizes do Conselho Nacional de
Educação, caber! a08 órgãos normativos doa silltemall de ensino
regulamentar as alternativas de educação profl••ional, tAndo em
vista as peculiaridades reqionais e as condições disponíveis e.
cada instituição.

S 2Q - Independentemente da regulamentação de outra.,
ficam definidas as modalidades Normal e Técnica, COInO Areaa de
educação profissional que poderão ser ofereéidas pelas
instituições de ensino médio em todo o ~~ís, que, quando
dedicadas exclusivamente, a uma dessas modalidades, usarão a
denominação de Escola Normal e Escola Técnica.

S 3. - A modalidade Normal se destina ã preparação de
professores para a Educação Infantil e 48 quatro primeiras séries
do Enaino Fundamental, devendo o currículo incluir, além dOIl
canteádos do ensino b6aico, 08 conteüdos pedagógicos nacessArias
l prAtica docente e ao domínio teórico-prAtico do processo
educativo, 08 estudos humanísticos e as tecnologias educacionais.

S 4'1 - A n.tiddlic.1dda 'l'é~rl.lCa sa destina a preparar
pes~oal técnico de nível intermediário, habilitado para atuar em
equ1p9a de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, no proce.ao
produtivo e nA prestação de serviços A população, devendo o
currículo abranger, além da formação bAaica comum, contel1dos
tecnológicos eapecífico., necessArios As eapecializaçõel técnicas
oferecidas, que serÃo definidas pelos sistemas de ensino.

S 5. - A duração m1nima para as modalidades previstas
no. S5 30 e -Ia .lerA de 4 (quatro) anos, totalizando WM ca't'ga
horária qlobal de três mil e duzentas horas de tra"alho escotar
• maia um 8emeS~rQ letivo de estágio supervisionado.

S 6'1 - Os cursos de ensino médio nas modalidades Normal
8 T6cnica poderão distribuir as disciplinas de cont9{,do
profissionalizante ao longo de todo o curso.

Art. 50. A educação profissional de nível médio poderá
a.sumir a forma de educação continuada, podendo o concluinte do
ensino médio recebê-la a qualquer tempo, assegurado A instituiçao
o direito de exigir avaliação para admissão de candidato egre"BO
d. outras instituições, ou do que concluiu curso médio hAs.f.co h~
mais de cinco anos.

S lR - Ressalvada a avaliação prevista no capu~ d~ete

artigo, nao haver! restrições para a transferência de aluno ~nt~e
diferentes instituições de ensino médio, independnntementa dn
oferta de modalidades de educaçJo profissional em qualquer dala5.

S 2· Será assequrada 'a obtenção de certificado de
conclu~ão do ensino médio ao aluno que conclua, com
aprov91tamento, os estudos correspondentes à educação 1')A~ica,

previstos no art. 48 da pre ?nte L~i.

S 3D - O Con!elho Nacional de Educação, ouvido o
Conselho Nacional do Trabalho, estabelecerA formas de cooperação
e regras de complementaridade entre as instituições de ensino
médio regular, que ofereçam educação média profissional, e a.
instituições especificas de formação técnico-profissional
previstas no Capitulo XI desta Lei.

S 4Q - As instituições de ensino médio podem articular
se com instituições de ensino superior, -inclusive para u8o.c~mu.

de equipamentos, laboratórios, instalações hospitalares, of1c~nas
e outros recursos, beul como para programas de aperfeiçoamento de
pessoal docente.

Art. 51. Os 'diplomas de cursos de e'!ucação
profissional de nival médio, quando registrados, terão validade
nacional.

Par4grato ún~co. Os sistemaH CH ensino disciplin~rão o
registro de diplomas e certificados expedidos por ent~dades
de fQrm~ção técnico-profissional não integrantes do sistema
regular de ensino.

, Cap1tulo XI

DA FORMAÇÃO'T~CN!CO~PROFIS5IONAL

Art. 52. A form~ção técnico-profissional é acessível a
todos e não substitui a educação regular.

S 1. - A formação técnico-profissional desenvolvida.
sob a forma de programas estabelecidos para esse fim, aer4
oferecida predominantemente fora do sistema de ensino regular, em
instituições especializadas ou no próprio ambiente de trabalho e,
quando necessário, nos estabelecimentos ~e9ulares de ensino.

• S 2Q As modalidades e processos de ensino-
apr=nd~zage~ a serem utilizados na formação técnico-profissional
seraa def~n1dos pelo Conselho Nacional do Trabalho.

S 3Q - O Conselho Nacional do Trabalho articular-se-A
com o C:,nselho Nacional de Educação, para assegurar a
equi:"al~ncl.a e a complementaridade entre a for.nação técnico
profl.ssl.onal regulada neste capítulo, a educação profissional de
nivel médio ministrada no sistema de ensino regular e a educação
b~sica nos niveis fundamental e médio.

S 4Q - A formação técnico-profissional sará planejada
e desenvolvida para atender às necessidades identificadas no
merr :do de trabalho, tendo em vista os interesses da produção,
dos :rabalhadores e da população.

. . Art. 53. As instituições destinadas à formação técnico
prof~ss~onal constituem uma-réãe própria.

S 1Q - A formação técnico-profissional oferecida nas
instituições de ensino regular dependerá de autorização do órgão
normativo do respectivo sistema de ensino, como atividade de
extensão, sem prejuizo das atribuições básicas da instituição.

S 2g - }~ instituições de formação técnico-profissional
que integram a rede definida no caput deste artigo podem
oferecer, excepcionalmente, outras formas e modalidades
educacionais, inclusive de ensino regular, b6.sico ou
~~~i*~~ional, da acordo com as normas do respectivo sistema de

Art. 54. A r~a~ dê fv~ma~~o técnico-profissional
compõe-se dos ee:tabelecimentos que integram os serviços
nacionais de formaçào profissional, vinculados ao sistema
sindical, referido no art. 240 da Constituiçào Federal e demais
instituições privadas ou públicas com objetivos semelhantes.

S lQ - As instituições públicas de formação técnico
profissional serão criadas por lei de iniciativa do Poder
Executivo competente e dotadas dos requisitos de autonomia

Cd:~f3;~:~ :~;r::;:~tiva e de geatio financeira a•••gurada•

S 2. - As instituições refaridas neste artiqo poderl!io
funcionar também no pariodo noturno, de modo a facilitar o
aceaao e a freqüência de todos que demandem formação técnico
profiaaional.

S 3. - As instituições de formação técnico-profissional
serÃo localizadas preferencialmente nas proximidade. das
unidados escolares da ensiflu fundamental e médio.

S 4. - Qualquer empresa, entidade da sociedade ciVil
ou instituição páblica poderá manter unidade própria destinada' ã
formação técrtico-profis"sional, observadas a. condiçõea
estabelecidas nesta Lei.

Art. 55. A rede de formação técnico-profissional ser1l
financiada com recursos provenientes deI

I - receitas orçamentArias da Uni60, dos Estados 9 do.
Municlpios, destinadas, para eaBB fim, nos orçamento. dOR
Minis~érios e das Secretarias respons!veis pelas Areaa do
Trabalho e da Educação;

11 - receitas provenientes de contribuiçio social das
empresas, nos termos do art. 240 da Constituição Federal e da
legialaçào especifica;

111 - recursos efetivamente gastos pelas ·811pJ:e1'.....
seus próprios proqramas de formação técnico-profissional,

IV receitas provenientes de acordos, convtnlo.,
doações e outros recursos destinados ã formaçlo t6cnico
profissional.

Par1iqrafo áni.,co. A aplicação dos recurSOS pz:wvlsto.
neste artigo destinados A formação técnico-profiuional n&o ••
con.idera despesa com manutenção e desenvolvimento do ..n.inc,
nos termos desta Lei.

Capltu.lo A~~

DA EDUCAÇÃO BAsICA DE JOVENS E ADULTOS TRABALHJlDORU

Art. 56. A educaçl!io bbica plibllca of.recera
alternativas adequadas As necessidades da populaçl!io trabalhador.,
~~:!~o.e adulta, e será requlada pelo respectivo sis_ de

Par1iqrafo 6nico. Às alternativas referida. nest.
artigo, incluir&o, no mlnimor
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• 11- estudo de viabilidade, mediante verificação de
recursos financeiros à disposição da entidade mantenedora~

III - projeto ~dag6gico e de estrutura acad'.ica ..
acministrativa;

Art. 60. No ensino superior de graduação, o ano letivo
reqular, independente do ano civi.l, correBpondera., no mlni'llO, a
200 (duzentos) dias de trabalho acadêmico, distribuidos ea
periodos a critério da imstítuiçAo, podendo, ainda, e.r
oferecidos, nos intervalos dos periodos regulares, programa.
especiais.

S SQ - Na criação de instituições de ensino superior,
de Beuli cursos e habilitações, serão observados oa seguint••

critérios prévios, além de ~utLCS que venhdm a ser estabelecidos
pe~o órgào normativo competente:

I - estudo de caracterização da neceasidade social de
sua criação, relacionado com aspectos de ordem Bocial, econômiCA,
demogr4fica, de serviços, todos relativos A reqiã~ geoeducacional
correspondente;

Art. 62. A criação de inetituições de ensino superior,
bem como de seus cursos e habilitações, DerA efetivada em
conformidade com a política de expansão do ensino superior
expreSSA no Plano Nacional de Educação.

S 1. - A criação de instituição püblica de ensino
superior seri feita por lei de iniciativa do Poder Executivo
competente, sendo a mesma autorizada a funcionar após aprovaç!o
do. seus estatutos e o projeto de criação, implantaç!o e
da.envolvimento pelo órgão normativo do respectivo Sistema d.
ensino.

ministrado 011
privadAS, cora.

Art. 61. o ensino superior serA
instituições de ensino superior públicaK ou
variados qraus de abrangência ou especialização.

S 2Q - A criação de instituição privada de ensino
superior obedecerA As formas em direito perm~tidaB, ob.ervado o
disposto nO Capitulo v, mediante decreto do Poder Executivo
competente, sendo a mesma autorizada a funcionar, após aprovação,
pelo 6rqão normativo do respectivo sistema de ensino, do seu
estatuto e' projeto de criação, implantaçãO e desenvolvimento.

S 3D A criação de cursoa e habilitaç6es em
inatituiçq,ea não-universitárias de ensino superior, po.blicaa .::>u
privadas, ser.§. efetivada por decreto do Poder Executivo
co.petente, aen~o as mesmas autorizadas a funcionar após parecer
favor6vel do 6rgão normativo do respectivo sistema de ensino.

S 4.' - A criaçào de cursos e habilitações nas
universidades ser6- efetivada nos termos doa seus estatutos e

.regimentos, no exer'clcio dA autonomia definida no art. 77 desta
Lei;

Art. 57. O Poder püblico viabilizarA e estimularA o
acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante açõ••
integradas e complementares entre si, que incluirão!

I - açótls Junto dOS oCIilpr~9.!::i~r.H;, mediando prOCelJBOS de
neqociação com os trabalhadores, fiscalizando o cumprimento da.
normas legais, e criando incentivos e estimulos, inclusive de
natureza fiscal e crediticia, para ali empresas que facilitem A
educação b~Bica dos seus empregados~

11 ações diretas do Estado, na condiç!o d.
empregador, por si e por suas entidades vinculadas e empresas
püblicas.

Parágrafo ünico. O valor de bolsas de estudo ou outros
beneficios educacionais, concedidos pelos empregadores a seua
empregados, não será considerado, para nenhum efeito, como
utilidade e parcela salarial, não integrando a remuneraçio do
empregado para fins trabalhistas, previdenciários ou tributArio••

VIII - outras formas e modalidades de en.ino, que
atendam a demandas dessa clientela, nas diferentêll regic3ell do
Pais.

VI - professores especializados;

VII - programas sociais de alimentaç!o, saüde, materiAl
e8colar e transporte, independentemente do hor6rio ti da
modalidade de ensino, financiados com recursos especificas;

I - disponibilidade de aparelhagem e dellllli. conclLç&t.
para recepção de programas de taleeducação no local de trabalho,
em empresas e órgãos püblico. com maia de 100 (cea) e~regado.,

11 - oferta regular de ensino noturno, entendido c~
talo oferecido a partir das dezoito hora., noa m.amoa padrO•• de
qualidade do diurno, e em escola próxima do. locais de trabalho e
r.aidência~

111 - alternativas de acesso a qualquer s'rie ou nivel,
independentemente de escolaridade anterior, se. restriç05es de
idade mAxima, mediante avaliação dos conhecimentos e
experiências, admitida, quando necessAria, a prescrição de
programas de estudos complementares em paralelo;

IV - conteüdos curriculares centrados na pritica social
a no trabalho e metodologia de ensino-aprendbagem adequada ao
amadurecimento e experiência do aluno~

V - organização escolar fiexivel, inclusive quanto li
redução da duração da aula e do nümero de horas-aula, i IlIlltricula
por disciplina e a outras variações envolvendo oa çeriodoa
letivos, a carga hCi~ária anual e o nl1mero de anoa let~vo.~> doa
cursos;

IV - atendimento satisfatório dali necessidades locaia
d. on.ino b&sico.

II - capaCitá-lo para o exerc!cio de uma profiA.ão~

11 - programas de pós-graduação, compreendendo cursoa
da mestrado e doutorado e, ainda, os cursos de especializaçAo e

S 1; - O ensino super~or tem por objetivos:

I - aperfeiçoar a formação cultural do se~ humano~

Capitulo XIII

DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Art. 58. A educação super'ior realiza-se através do
ensino, da pesquisa e da extensAo.

atendidos oS parAmetros bAsicos fixados nesta Lei e assegurado A
in.tituição amplo direito de recurso, bem como prazos adequados
para que eventuais insuficiências sejam sanadas.

S 411 O credenciamento de instituições como
universidades dar-se-c! por decreto do Presidente da República,
após parecer favorável do Conselho Nacional de Educação, à vista
do relatório de avaliação da Comissão prevista no S 211 deste
artigo.

S 5G - O termo de validade do credenciamento inicial
ficar' a critério do Conselho, dependendo das condições
existentes na instituição e a sua renovaçAo far-se-A por decreto
do Preaid'lnte da República, à vista de parecer favorAvel do
Conselho.

Art. 63. Cabe ao Poder Po.blico Federal credenciar como
universidades as instituições que comprovem qualificação
acadAmica e cientifica, nos termos desta Lei.

S lQ - O credenciamento de instituições de ensino
superior como universidades serA precedido de proce.ao de
avaliação institucional,

S 2. - O process~ de avaliaç'o para fins de criação e
avaliaç40 externa aistemAtica de institu~ções de ensino superior,
de periodicidade qüinqüenal ser6 conduzido pelo Miniatério
re8ponsAvel pela Area através de Comissão de Especialistas.

S 3R - As diretrizes da avaliação referida neste
artiqo serão estabelecidas pelo Conselho, Nacional de Educaçio,

A matricula de
tonham educação

cursos de graduação abertos
candidatos que concluirarr. o ensino médio, ou
equivalente, nos termos desta Lei;

S 3. A extensão, aberta à participação da
população, visará difundir as conquistas e benefIcios resultantes
da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica
geradas na instituição.

Art. 59. O ensino superior abrange:

111 - preparA-lo para o exercício da reflexio critica e
a participação na produção, sistematização e superação do saber.

S 2Q - A pesquisa tem por objetivo o 4'<l'ançO do
conhecimento teórico e prático, em seu car4ter universal 8
autOnomo, e deve contribuir para a ~olução dos problemas sociais,
econômicos e politicos, nacionais e regionais.

Executivo competente cumprir ~s recomendações e prazos constante.
do relatório de aVA1~ação, a~·s o que haverá nova avaliação.

aperfeiçoamento, abertos à m&tricula de candidato diplomado em
curso de graduação.

Parágrafo único. poderão, ainda, ser oferecidos CUrB?S
de extenaão, com objeti·708, duração, clientela e dema.L1I
caracterlsticas livremente definidos pela instituição promotora.

S
universidade
referida no

611 - Na hipótese de desempenho insuficiente Ide
pdblica no processo de avaliaçÃO institucional
S 211 , cabe A própria universidade e ao Poder
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S 2. - A primeira avaliaçio da in.tituiçlo, 011 do
curso autorizado, será concluida antes da ~iplo..çlo da pri6aira
turma de alunos.

!) 1Q - A avaliação prevista n.ste artigo adotarA
procedimentos semelhantes aos estabe-lecidoa no .a.z:t. 63 d.lta
Lei, em tudo o que lhe for aplicAvel, coa a. adaptaçe..
decorrentes das suas finalidades.

S 2g - Juntamente com 05 resultados referidos no
parágrafo anterior, deverão ser explicitadas as condiçc3e8
materiais e financeiras da instituição e identificadas a.
instâncias decis6rias responsáveis pelas providências 5aneador~••

S lO - A avalia~ão será conduzida d. foraa aberta,
cabendo aos 6rgãos executivos competentes pllblicar o. r ••ultados
da última avaliação a que forem submetidas a. in.tltlli.çe.••ob
sua jurisdição.

III - orientação da clientela uSII'ria e da .ociedade ..

S 3G - A avaliação das instituições levar!. em conta
suas funções SOCiais e terA, necessariamente, instâncias externas
ao sistema de ensino competente, a serem definidas pelo Conselho
Nacional de Educação.

Art. 68. As instituições de ensino superior devem
manter mecanismos de auto-avaliação de suas atividades, que
garantam a participação de professores, alunos e demais
trabalhaQores da educação.

Art. 69. Em razão de infringencia da legislação de
ensino ou de preceitos estatutários, o órgão normativo competente
pode determinar a instauração de inqu~rito administrativo elft
instituições de ensino superior.

S la - Concluído o inquérito, o órgão que o determinou
e8tabelecer~ a adoçA0 de medidas saneadoras ou punitivas, podendo
chegar :!I intervenção.

geral.

Art. 67. Na avaliação externa, além do. que conataa no.
arts. 63 e 66 desta Lei, serão observados os s89u~nte. objetivo••

I - identificação de deficiências· a ••r•• superada., a
fim de melhorar a qualidade da educa~ão sllperior no. P.1a;

11 - orientação dos investimentos e outra. provldlnci••
necessárias, no caso de instituições p6blica., por p'zte do Poder
Pl1blicn, a, no caso de instituições privadas, por parte doa
proprietários ou entidades mantenedora.~

I - se a insuficiência decorrer de causas internZls e
próprias da instituição avaliada, após o devido cumprimento das
providências pertinentes ao Poder Executivo competente, haverá a
IJu8peneào temporá.ria das prerrogativas previstas no art. 71, S
l~, incisos 111, IV, VI e VIII e S 2 Q , incisos I e III, e a
constituição de uma comissão de revitalização até que, mediante
nova avaliaçAo, que poderá ser solicitada a qualquer tempo,
comprove desempenho satisfat6rio;

11 - se a insuficiência decorrer do não cumprimento de
providências por parte do Poder Executivo competente, o Relatório
de Avaliação será enviado ao Poder Legislativo competente para as
providências pertinentes em cumprimento ao inciso VII do art. 206
da Const~tuição Federal.

S gD - A Comissão de Revitalização, composta por
representantes doa professores, alunos e funcionários da
lnstituiçào de ensino superior avaliada, membros da Comissão
AutOnoma de Avaliação e membros do Poder Executivo compp' ':.e,
nomeada pelo Conselho Nacional de Educação, elabo'r e
acompanhará, em colaboração com 05 colegiados da instl .;05.0
avaliada, um plano de revitalização dessa universidade definindo
A. providências cabíveis ao Poder Executivo mantenedor e às
instâncias internas da instituição e seus prazos de execução.

. S 10 - Na hip6tese de desempenho insuficiente de
universidade privada, comp~te à própria universidade e aua
mantenedora cumprir as recomendações e prazos constantes no
Relatório de Avaliação, após o que, haverá nova avaliação.

S 11 Na '"' ~ p6tese de continuado desempenho
insuficiente de universi...... ,je privada na segunda avaliação
consecutiva, haverá suspensão temporária das prerrogati"aa
previstas no do art. 72, S 2D, incisos IIl, IV, VI e VIII, até
que, mediante nova avaliação, que poderá ser solicitad~ a.
qualquer tempo, comprove desempenho satisfatório.

Art. 64. São requisitos minirnos para a constituição de
universidade:

! - institucionalização da pesquisa pura e aplicada:

~s 8 D Na hipótese de continuada desempenho insuficiente
da universidade plÍblica na segunda avaliação consecutiva, dois
encaminhamentos podem ocorrer:

S 7;· - o relatório final do processo de avaliação
incluir! o elenco de providências para a superação das
.deficiências institucionais identificadas, com prazos para o seu
cumprimento, devendo o referido relatório, para cumprir suas
finalidades, ser aprovado pelo Conselho Nacional de Educação e
comunicado :!I universidade, que terâ prazo de 90 (noventa) dias
para recurso.

I - os órgãos colegiados serão constituídos de forma a
assegurar:

a participação de representantes dos professores,
alunos, bem como da comunidade externa, no órgão
estatutArio e regimental, de nível mAximo da

II - pluralidade àe áreas do conhecimento na Of.r~3 d.
ensino de graduação e organizaçào multi e interdi2ciplinar,
admitida a ênfase em determinada5 áreas do ~a~er;

IIr - produção cientifica comprovada;

IV - - um terço "lo corpo doc~n1:e. ~lo IMno., co.
titulação acadêmica de me~tr~dc IOU dcutorãJo;

v - um terçc d~ ~or~o docente em dedicaçio oxclusiva,
admitindo-se inicialrnem:e,. i::ste quantit.ativo e. te~ integral
co!"'\ a implantaçào proqressi·... d. ae dedica.ção exclusiva; definida
pela instituição através de ~m plano articulado com o disposto no
inciso IX deste artigo; .

VI - ~infra-estr~tura para enAino e p8lqui•• , c~
l~borat6rio5, bibliotecas, equipamentos e instalaç6él:

VII - oferta de CUrso~ de mestrado ou doutorado, COM
base nas ativiàadea de Fesquisa e produçl0 clentlflca e
"tecnológica;

VIII - ativi<lades de extensãc, nos termo. do art. SI,
S 3D desta Lei.

IX - plano d<.= t:J.paC:ltação para ampliar o nOaro d.
docentes com titulação ~c mestrado e doutorado.

Parágrafo ú:d.:.:.::. 0& órgàos normativo. do•.•i.to.... do
ensino dos Estados pcde':ào solicitar ao Conselho Nacional d.
Educação a elevação dos niveis minimos, de exi9ência, contido.
neste artigo, p1!lra ele loto .:io credenciamento de universidade. _
sua área de jur~sdi~ão, .

Art. 55, Constitui requisito mlnimo para o
funcionamento das instituições de ensino superior nloM

universitârias " c ~~post" no art. 64, '/I e VIII, d.sta L4tl,
cabendo ao Conse.flo Nacional de Educaçio e.tabelecer o
atendimento ?arciel ~u total dos demais :equisitos.

Art. 66. A autorizaçio para ,funciona"nto da
instituições nilo··.:nivursit4rias de ensino .u~..rior', ou d. sau.
cursos isolad~m""te, pode ser suspensa ou canc.lada, paI'
recomendação do órgão normativo do respectivo. siste" d. ensino,
com base em avalia,õe8 qUinqU&nais das ~ondiçõQs de funciona..nto
e da qualidade co ensino ministrado •.

S 20 - Declarada a intervenção, o Poder Executivo
~ompetente nomearA dirigente pro tempore .

5 30 ·Constatada a conveniência da cessação
definitiva, do funcionamento da instituição, a medida se tornar'
efetiva por lei ou decreto, de acordo com a hierarquia do ato dA
sua a~torizaçÃo.

Art. 70. A8 instituições de onsino superior adotarão,
obrigatoriamente, alêm dos principios de organização Q
administração previstos no Capitulo V desta Lei, as seguintes
diretrizes:

a)
servidores e
deliberativo
instituição;

b) a participação de professores e alunos nos
colegiados com competência acadêmica;

c) a participaçio da comunidade acadêmica, pelas forma.
definidas nos seua estatutos e regimentos, nas d~mais instAnciaa
de deliberação coletiva da instituição;

II a duração do mandato dos dirigentes de
instituições de ensino superior será definida em seus estatuto.,
não podendo exceder, no caso das instituições públicas, a trl.
anoa, 88 permitida a recondução, ou a quatro anos, quando vedada
a reconduçio;

III • o dirigente máximo das instituições de ensino
superior a, •• for o CIlIIO, seu vice serão escolhidos na forma
definida em seus estatutos, asse9urada, no caso das instituições
pllblicu, a participação de professores, servidores e alunos no
proce..o d. e.colha, cabendo a nomeação, no CASo dos diriqante.
d.stas llltima., ao chefe do Poder Executivo competente;

IV - no ca.o da. instituições públicas da ensino
.uperior, a indicação de representantes para 6rqios coleqiados,
previ.tos no inciso I de.te artiqo, obedecerá a processo eletivo
direto;
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VII - outorg..r gr.u., diploma., certific..do. e outro.
titulo. ac..dIDdco.;

VIII - fix.r e alterar o. lia1te. quantitativo. d..
of.rta de vaga. no•••u. cur.o.;

VI .. alter..çio d. e.tatuto. • reqt..nto. d...
inatituiçõe. d••n.ino .uperior pdblica. ob••rv..rl proc...o que
.....gure • p.rticipaçio de profe••ore., .ervidore. e aluno••

parlgr.fo dnico. o. ..t.tuto. • regt..nto. da.
in.tituiç6e. de en.ino superior d.finirio u reqra. par. .u..
org.niz.çio e adaini.traçio, r ••peitada. a. di.po.içõ•• d••t. Lei
• o que ••tabelec.r o r ••pectivo .i.t... de en.ino.

Art. 71. Aa in.tituiç6e. pdblic... de .n.ino .uperior
conatituir-••-io na. fo"... de dir.ito ..ia adequ.du i. .u...
••pecificidad•• institucion..i., .....gurada. a. prerrogativ•• da
..utonoa1., nO. t.~. do .rt. 72 de.ta Lei.

Art. 72. Aa in.tituiçõ.s d. en.ino .uperior u.ufruirAo
de dif.r.ntes gr.u. e .l....nto. de autonoata, segundo s.
.ncontre. ou nio con.tituida. COa0 univ.r.idad•••

S lO - ... autono..ia didAtico-cientifica .xpr.s.a-s.,
.ntre outro., pelo••equinte. principio••

I ••tabel.cer ••u. objetivo. filo.6fico.,
pedagógico., cientifico., tecnol6qico., arti.tico., culturaia e
desportivo., organizando o ensino, a pesquisa e a extenaio, ...
qu.i.qu.r r ••triçõe. doutriniria., ideológica. ou politica.;

11 - g.rantir .0. pe.quisador.. • grupo. de pe.qui.a ..
liberdade d. .laborar projeto. • d.finir o. probl.... que
conaidere. r.levant•• , .uj.ito. apenas i avali..çio do. seu.
par.. da coaunidade cientifica interna e .xtern..;

111 - cri..r, organizar, ..lter..r e extinguir cur.o.,
habilitações e progr.... d. en.ino, pe.qui.a e .xt.n.io;

IV - definir oa currlculoa de ••u. curaoa, observadas
... diretrize. gerai. do ~on.elho Nacional d. Educação;

V - e.tabelecer da duraçio do c.lendArio e.col.r e do
reqt.. de trabalho didltico de s.u. diferente. cur.o., obaervad••
... exiglncia...inima•••t ..belecida. ne.ta Lei;

VI - e.tabelec.r crit6rio. e norma. de .eleção,
adaiuão . e prolllOÇio d. seus alunos e d.. ..tricula ,do.
transf.ridos;

recurao.
auperior
coletive,

v - .. propoat.. orçamentAr1a, planos d.. apl1caçAo de
e preat..ç6ea de conta. das instituições de .n.ino
pdblic... .erio aprovado. por órgio de deliberaçio
no. diver.o. nivei. hierárquicos da in.tituiçio;

I - propor ••xecut.r ••u orça..nto, co. fluxo regular
da racur.o. do Pod.r P6blico, que lhe pe~ita planejar •
illPl.aenta,r .u....tivid.d•• , independ.ntellente d.. outra. fonte.
d. rec.it..,c~ fina ••pecifico.;

IX - rec.ber o. recurao. que o Poder Pilblico te.. o
dev.r d. prov.r-lh••• aont..nte .ufici.nte, ....8gurada a dotaçio
pec••••ri....o PAq...hto do pe••o..l e dotações globais D..r" outro•
cu.t.io. • d••pe.... de c ..pit.l que perait.... livre aplicaçio e
r ...ft8j_nto .ntr. dif.rente. rubricaa d. ..le....nto. ou
c.t.gori... d. d••pe••• , ... prejuLzo de fi=calização posterior
do. 6rgio••xt.rno. coapet.nte.;

III - gerir livr...nte o .eu patria6nio;

IV' adlliniatrar.. renda. patrimoniais Q aa
dac:orr.nt•• d••u•••tivid.de. e serviços, d.las diapondo na
for- do•••u•••t ..tuto.;

V ,- r..,.ber .ubv.nçõ,., doaçõ... ,' heranças, legado. e
cooper.çio fin..nc.ir. r••ult.nt. d. ponvlnio. com .ntidade.
pdblic•• e priv..d•• ;

VI' - r ...liz.r operações de crédito ou de financ,amEnto,
coa aprovaçio do Poder,P6blica competente, para investimento d.
capital e. obra., i~v.i., instalações e equipamentos;

vn - d.finir, e.. regulaaento' próprio, .ua. !'orma. e
procedi_ntoa d. prope - içA0, di.cu••io t Qxecuçio e controle
orç..aentlrio.

S •• - ....utono..ia d.. ge.tio fin..nceira e patrimonial,
llO c••o d... in.tituiç6e. privadas, compreende a. competência.
paI'••labor.r ••xecutar o 'orç..mento devidaaente aprovado pela
lftatJtuiçio ..nt.nedor••

S 5. Aa instituiçõ.. de .n.ino .uperior nio
lI"iva...itiria. ..plic....-.. o. principio. de autonomia con.tante.
de.t. artigo, inciao. I, II, V, VII e IX do S lO, inci.o. II,
IV, V. VIII. IX do S 2- • incisos I, 11, II,I, IV, V, VI • VII
do S 3., ..li. d. outro. que podem ser definidC'. pelo órgão
no.....tivo coapet.nt••

Art. 73. o. diplo.... concedido. pela. in.tituiçõe. d.
.n.illO .uperior, r.conhecid•• pelo poder P6blico, referente. ao•
cur.o. d. graduaçio e p..ogr..... de pó.-graduação,. t.rão validade
nacion.l COa0 prov.. d. foraaçio ...c.bida pelo ••u titular.

Parlgr..fo dnico. O. diplo.... .xpedido. pel...
ulliv.r.id.de. ..rio por .1... p..ópria. r.qi.tr..do.. • aquel••
conf.rido. por in.tituiçae. nio-univ.r.itári•• , ••rÁo r.qi.tr..do•
.. univ....id.d•• indic.da. palo Con••lho Nacional de Educaçio.

Art. 7.. .... in.tituiçõe. de en.ino .up.rior
conat:ituld.. COJlO univeraidade. integrar-se-io, tamb6lftt na sua
condiçio . d" in.tituiçõ.. d•. pe.quisa, ao 51st..... Nacional d.
Cilnei... ~ecnologi., no. t.rao. da legi.lação e.pecific••

celebrar acordos, contrato., convlnia. e

de ~apacitaç!o de pes.oal
p6s-graduaçào, que qaranta o
possibilidade perman·..nt.. d.

IX - z.lar pela ob.ervancia d. principio. 6tico. n••
pe.quiaaa.

S 21 - ....utonomia .daini.trativ. conai.te 810.

I - orqanizar-.. ineern...nt. na forma mAia conveniente
la auaa peculiaridade., e.t.belec.ndo .ua. in.tinci... deci.óri... ,
unidade. e sub-unidade., quando for o cuo, ••• qu.iaqu.r
re.triç6e. que nio •• d..,orr.nt•• d••ta Lei; .

II - ••tabel..,.r .. politic. g.ral d. .dainbtraçio d.
in.tituiçio;

XII - elaborar e reforaar 88UB estatutos • regimento.,
de ..cordo co. o. procedt..ntos e.tabelecido. n••t. Lei;

IV ••colh.r .eu. dirigente., r ••peitada. u
di.po.içõe. d••ta Lei e a. no......s do. r ••pectivo. ai.t.... d.
anaino, quando houver; .

V - e.tabelecer ••u quadro de pe••o.l, .... articul.çiO
coa o Hini.t6rio ou Secretaria a que e.teja vinculada, •
adaini.trl-lo d.ntro do. 118ite. orça...ntários aprovado.;

VI - .utorb.r o .fa.ta....nto do Pais do seu peaaoal,
para participar d...tivid.de. cientificas e culturais;

VII .daitir profe..ore., pe.qui...dore. ou
.apeeialiat.....tr.ng.iro., n" forma previ.ta no••eu. estatuto.
011 regiaento.;

VIU
COIIV.nçõa. ;

IX ..nt.r r.gulamento próprio par.. licit..çõe.,
c~r... , ali.n..çae•• contrataçõe. d. obra., locaçõ•• e .erviço.,
re.peitado. o. principio. geraia d. legialaçio especifica, no
ca.o da. in.tituiçõ•• p6blic.... . '

S 3. '.- " ..utono.i.. d. g••tlo financeira e potri1lonial,
no ca.o d.a, in.tituiçõ.. p6blic•• , c01lpreende a. cOIlp8Llnciu
par...

Art. 75. O. plano. d. en.ino, pa.qui.....xt.n.io da.
in.tituições de en.ino 8upsrior, levarão e~ conta • ner•••id..de
de articulação desae nIv.l de ensino com oa anterior•• ,
principalaentR quanto ao. crit6rio. d••eleçio de aluno.; ao.
objetivos e estrutura curricular e A foraaçio • aparf.iço_nto
de profissionais do magistério para aquele. niv.i. d. enaino.

Art. 76. .... in.tituiçõe. de en.ino .uperior
oferecerão, no período noturno, curaos de qraduaçio no. ".-0.
padrõe. de qualidade mantido. pela instituição no periodo diurno,
.endo obrigatória a oferta notu'r~ n..s in.tituiçóe. pdblica••

Par6grafo ünico. O Con.elho Nacional d. Educ..ção
definir6 as Areas impróprias ao ensino superior noturno.

Art. 77. Aos docentes das instituições püblica. d.
ensino superior serão garantidos estatutos e ~lano. de carreira
próprios, que assegurem: •.

I - identidade de estrutura de cargos e funçõe. e
iaono.ia de pisoa salariais;

11 - ingresso na carreira exclusivamente por concurso
püblico de provas e titulos;

111 regime de progressão funcional, baaeado na
..valiação do desempenho acadêmico e titulação;

IV direito a" exercício d. atrJ.buiçõe.
administrativas e de cargos eletivos na estrutura univerait6ria,
independentemente da posição funcional, ressalvada. 48 funções de
conteúdo ~.lIencialmente acadêmico e cienr1fico que 'exija.
competência especifica;

v apoio a programas
docente, através de uma pol1tica de
proqresl5o na carreira docente e a
aperfeiçoamento;

VI - instituição do 8e~8tre sab~tico para a carreira
docente, cuja concess&o serA condicionada ~ avaliação do ~rito e
aprovação de plano de atividades pelo re.pect+vo colegiado
acadêmico, sem prejuízo da licença especial, instituída eM lei;
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VI! - regime de trabalho preferencial em dedicação
exclusiva, sendo assequrada a .opção pelo reqime de vinte ou
quarênta hora., a juizo da instituição:

VIII - férias anuais de quarenta e cinco dias;

IX afAstamento de docentes para exerclcio d.
atividAde~ em órgãos públicos fora da instituição ou realizaçio
de . pós-graduação, condicionado" aprovação prévia do respectivo
colegiado acadêmico, gem ônus para a instituição, por prazo
determinado e assegurada a substituição.

S lei - As instituições de ênsino !Superior poderio
estabelecer a exigência de concurso público de provas e titulos
para a investidura no nível mais alto da carreira.

S 2'1 - Na hipótese prevista no inciso IX, aerio
mantidos todos os direitos do docente durante o perlodo de
afastamento, sendo ele dispensado do cumprimento da taref~8
docentes, ainda que realize. a p6s-graduação na próprl.a
instituição.

S 3; - Na!! instituições privadas de ensin_o superior,
de di!lposições relatives ao pessoal docente comstarao doa e8ue
estatutos, regimentos e planos de carr~ira.

Capitulo XIV

DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Art. 78. Entende-se por educação especial, para o.
efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida
preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos
portadores de necessidades especiais.

S IR - Haver~, quando necessário, serviços de apoio
especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades
da clientela de educação especial.

S 2R O atendimento educacional ser! feito em
clasBee, escolas ou serviços especializados, sempre que, ea
função das condições especificas dos alunos, nAo fqr possivel a
sua integração nas classes comuns de ensino· regular.

S 3g A oferta de educação especial, dever
constitucional do Estado, tem inicio na faixa etAria de zero a
seis anos, durante a educação infan~il.

S 411 - O educando em condições de integrar-se no
ensino regular terá assegurada matricula no ensino póblico
b6sico.

Art. 79. Os sistemas de ensino ~B8egurarão aos
educandos com necessidades especiais:

I - c~rriculos, métodos, técnicas, recursos educativos
a organização especificos, para atender às suas necessidades;

II - terminal idade especifica para a.queles que não
poesam atingir o nlvel exigido para concluB~o do ensino
fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para
concluir em menor tempo o programa escolar para 08 8uperdotado8;

111 - professores com especialização adequada em ~tvel

médio ou superior, para atendimento especializado, beF. ,mo
professores do ensino regular capacitados para a inte~. ~ção
desses educandos nas classes comuns;

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua
efetiva integração na vida em sociedade, inclUSive condições
adequadas para os que não revelem capacidade de inserção no
trabalho competitivo, mediante articulação com o Sistema de
Formação TécniCO-Profissional, e as ~rea8 do trabalho e de
assistência social, bem como para aqueles que apresentam uma
habilidade superior nas áreas artlstica, intelectual ou
psicomotora;

v - acesso igualitArio aos beneficios dos programas
sociais suplementares disponiveis para o respectivo nivel de
ensino regular.

Art. 80. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino
estabelecerão critérios de caracterização das instituições
privadas S~m fins lucrativos, especializadas e com atuaçào
exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e
financeiro pelo Poder Público.

Parágrafo unl.Co. O Poder Público adotare!, como
alternativa preferencial, a ampliação do atendimento aos
educandos com necessidades especiais na própria rede pública
regular de ensino, independentemente do apoio às instituições
previstas neste artigo.

Capitulo XV

DA EDUCAÇÃO PARA COMUNIDADES INDíGENAS

Art. Sl. O Sistema da Ensino da União, com a
colaboração das agências federais de fomento 11 cultura e de
assistência aos indics, desenvolver! programas integrado~ de

ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilingüe e
intercultural dOS povos indígenas.

_ Parágrafo único. Oa programas previst08 neste artigo
serao formulados com audiência das comunidades envolvidas,
atravás das respectivas organizações e de entidade representativa
das comunidades indlgenas.

Art. 82. Os programas referidos no artigo anterior
deverão ser incluidos nos Planos Nacionais de Educaçio, coa
recurBOS especificas das agências de cultura e de desistência ao
1ndio, além das dotações ordine!rias da educação. e terio oa
seguintes objetivos:

I - fortalecer as prá.ticas sócio-culturais, a 11nqua
materna de cada comunidade indlgena e desenvolver IM:todoloqi••
..pecificas do processo de ensino-aprendizagem da educaqio
eacolar nas comunidades indigenas, especialmente na aprendizaqea
de primeiras e segundas linguas;

II - maneer programas de formação de recursos hu.aano.
especializados, destinados à. educação escolar nas cOllUnidad••
indlgenas, garantido, pr,eferencialmente, ao 1ndio, o acesso ao.
_smos; .

III - desenvolver curriculos, programAB e proces.oB d.
avaliação de aprendizagem, bem como material did6tico e
cdend6rio escolar diferenciados e adequados IIs div.naa
comunidades indígenas;

IV - publicar sistematicamente material did6tico 811
línguas mat.ernas indigenas e rnateríal billngüe, destinados l
educaçào em cada comunidade indigena, visancio A integraçAo dos
vArios conteúdos curr·~ulares.

V - prepar~_ o educando da comunidade indigena pare o
exerclcio da cidadanLa, tal como expresso no art. 2~ desta Lei.

VI incluir os conteúdos cientificoB e culturais
correspondentes ao qrupo respectivo, buscando a valorização e
fortalecimento do conhecimento tradicional vigente n••
comunidades indigenaa.

Art. 83. Os Sistemas de Ensino da União, dos Eatadoa e
doa Municí.pios articular-se-ão para assegurar que aa escola.
situadas em áreas indigenaa ou em suaS proximidades, vineul~das a
qualquer dos sistemas, observem as caracterí.sticas especiai. d.
educação nas comunidades indigenas estabelecidas nos artigo.
anteriores, inclusive quanto à formação especializada doa seu.
professores.

ParAgrafo único. ~ obrigat6ria a isonomia salarial
entre professores indios e não-indioa.

Capitulo XVI

DA EDUCAÇÃO ADISTÂNCIA

Art. 84. Considera-se educação à distlncia & forma de
ensino que sa ba~eia no estudo ativo, independente e poasipilita
ao estudante a escolha dos horários, da dUJ:'ação e do local, d.
e.tudo, combinando a veiculação de cursos com material di~'tico
de auto-instrução e dispensando ou reduzindo 4 exiqancia da
presença.

Art. 85. As normas para produção, controle e Avaliaçlo
de programas de educação à distância e a autorizaçio para sua
implantação, caberão ao 6rgao normativo do Sistema de En.ina do
Estado, observadas as diretrizes do Conselho Nacional d.
Educação.

S 1Q - Na educação infantil e no ensino fundamental, •
educaçio à distAncia desempenhar! apenaB função complem.ntar.

S 2. - A educação 11 diatllncia deve s.r utilizada,
pr.ferencialmente, em programas destinados a jovena e adultoa
enqajados no trabalho produtivo ou a pessoas na terceira idad.,
com caracteristicas de educação continuada, para aperfeiço...nto
profissional ou ênriquecimento cultural.

S 3. - Para programas de educação profia.ional e.
nivel médio, com titulação de validade nacional, a r.gul....ntaçio
e autorização caberão ao órgão normativo do reapectivo aiate-a d.
ensino.

S 4. - Quando se tratar de programa destinado ao
en.ino superior. que conceda diploma de validade nacional" a
iniciativa Q a competência para promovê-lo ficarão reatrita.. a
in.tituições de ensino superior credenciadas como univ~r8ida4.a,
mediante autorização especifica do Conselho Nacional de Educaçio,
• desde que as mesmas possuam setor organizado de educaçio 1
dist.Ancia, que funcione em articulação com as estruturaa
acadêmicaa respons6veis pelos conteúdos curriculares respectivoa,
rio enaino regular, ou a instituição pública de igual nivel,
criada por lei, eapecificamente com essa finalidade.

S 5 11 - Nio haverá discriminação ou restrições 040.
diplomas e certificados expedidos pelos programas de educação li
diatAncia, miniatrados em observância ao disposto nesta Lei.

S 6g - Os conteúdofl currícula:res dos ·p;ogramaa, de
educaç40 A di8tlncia serão os mesmos ministrados no ensino
regular d. cada nivel e modalidade. ·
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Da Formação

Seção I

Capitulo XVI!

DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

s gg - No caso de cursos com abrangência nacional.ou
regional, a autorização deve ser de responsabilidade do Conselho
NAcional de Educação.

Seção I!

Da Carreira

VIII - adicional para aula noturna ou reduçáo de carga
hor~ria regular noturna, sem prejuizo salarial;

IX - adicional de remuneração para os que trabalhem em
regiões de difícil acesso;

I - ingresso exclusivamente par concurso público de
provas e titulas;

11 - piso salarial profissi~nal;

lI! - regim6 jurídico único;

IV - progressão funcional baseada na titulação ou
habilitação, e na avaliação do desempenho;

V - progressão salarial por tempo de serviço;

VI - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive
com licenciamento peri6dico remunerado para esse fim;

VII - qualificação dos prufessores leigos, em cursos
regulares;

x - férias anuais de quarenta e cinco dias;

Art. 93. Os Sistemas de Ensino da União, dos Estados e
dos Municípios· promoverão a valorizaçáo dos profissionais da
educação, garantindo-lhes condições dignas e remuneração adequada
ls suas responsabilidades profissionais e niveia de tormação, ~

aos do magistério público, na forma dos arts. 39 e 206 f V da
Constituição Federal, plano de carreira que assegure:

canais

final1dadescomcanaisde111 concessão
axclu.iv4~nte educativas;

IV - r8serva de tempo mí.nimo, sem õnus para o Poder
Pdblico, pelos concessionários de canais comerciais.

II - custos de transmissão reduzidos, em
co~rciai8 de radiodifusão sonora e de' sons e imagens;

Arte 86. A educação à distãncia gozará de tratamento
diferenciado que incluirá:

I - redução de tarifas postais e telegráficas;

S 7· - o planejamento e produção' de material did!tico,
be.' como o acompanhamento e verificação da aprendizagem doa
alunos, doverão contar com a participação de professores
habilitados para o magistério no nivel e modalidade de ensino a
que se dirige o programa.

Art. 87. A formação do profissional da educação,
obedecida UJIB base comum nacional, far-se-á em cursos
eapec1ficoa, de modo a atender aos objetivos dos difer~nt8s
niveia e modalidades do ensino e às caracteristicas de cada fase
do desenvolvimento dos educandos.

Art. 88. A formação de docentes para atuar na educação
bA.ica far-se-A em nível superior, em curso de licenciatura, de
graduaç!o plena, admitida, como formação minima para o exe~c1cio
do maqistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries
do en.ino fundamental, a oferecida em nivel médio, na modalidade
NorlllAl.

S 1. - A preparação pedagógica do professor para as
disciplinas de habilitação profissional no nivel médio dever! ser
feita em cura0 de complementaçao de estudos, de nivel superior,
- conformidade com as diretrizes gerais fixadas pelo Conselho
Nacional de Educação e as normas do respectivo sistema de ensino.

XI - regime de trabalho de, no rnf.nimo, 20 (vinte)
horas semanais, adotando preferencialmente o de 40 (quarenta)
hOL'as e incentivos para d. dedicação exclusiva;

XII tempo destinado para atividades extra-classe
dafinido pelo respectivo sistema de ensino.

S lQ - A experiência docente é pré-requisito para o
exe~cicio profissional de quaisquer outras funções de magistério,
j'lCS termo.; das normas de cada sistema de ensino.

S 2Q - Nas instituições de ensino privado, a carreira
do profissional da educaçao obedecerá às disposições da
legiBla<;ào vigente~

S 31i1 - Nos estabelecimentos de ensino privado, ser.!
asz~gm:e.do piso salarial profissional, definido por dissídio,
convenção ou contrato col~tivo de trabalho.

S 212 - Os sistemas de ensino, em suas áreas da
jurisdiçÃO, promoverão a continuidade do aperfeiçoamento e
atualizaçAo do professor, assegurando em seus planos e
orçaMntoa, recursos e condiçõl?s materiais e institucionais B
vinculando es?~ atualização aos planos de carreira docente.

S 312 - A politica de incentivo a.o aperfeiçoamento do
prof•••or incluirA formas ret;mlares de especialização e
atualização e recurso aos mei_j de educação à distância,
•••egurando, em qualquer caso, atividades em sala de aula e
Avaliações periódicas. .

Art. 89. A formação de profissionais de educação para
acba.iniatraçà.o, planejamento, inspeção, supervisão e orientação
educaciona.l para a educação básica, serA feita em cursos de
graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério
da in.tituição de ensino, garantida nesta formação, a base comum
nacional a que se refere o art. 87 desta Lei.

Art. 90. Na preparação para o magistério da educação
blsicA, será exigido est!gio, com duração minima de 180 (cento e
oitenta) hOras, sob supervisão da instituição formadora, em
••cola do mesmo nível daquela onde irA atuar o formando, de
acordo com as normas estabelecidas pelo sistema de ensino.

Art. 91. A preparaçã.o para o exercício do magistério
auperior far-se-á, preferencialmente, em nivel de pós-graduação,
em cursos e programas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, na
forma px:evista nos estatutos e regimentos das instituições de
an.ino.

PArágrafo único. A equivalência de titulos dependerá do
que dispu.ere~ os estatutos e regimento da instituição de ensino
• do disposto em normas do Conselho Nacional de Educação.,

Capitulo XVIII

DOS eSTÁGIOS

Art. 94. As empresas e entidades privadas, dos setores
pcimácio, sécundárío e terciário, os órgãos e agências públic~s,

as ürgani~ações civis e comunitárias e as instituições de enSLno
em geral podem aceitar, como estagiários, alun,?s regularmente
matriculados no ensino médio ou superior, e nas diversas
modalidades de formação téçnico-profissional .

S lQ - O estágio ocorrerá em instituições que tenham
condições de proporciona-r a experíencia prática orienta~a, na
linha de estlldqs e formação do esturlante, e será .planeJado e
acompanhado com a participação da instituição de ens~no, de modo
4 constituir-se em um processo auxiliar de aprendizad~ e
integração.

S 2Q - Os sistemas de ensino estabelecerão as normas
para' realização dos estágios nos diversos niveis, em sua
jurisdição.

Art~ 95~ O estàgLo realizado nas condi~ões deste
capltll1u não estabelece vinculo empregaticio; podendo o
estagiário receber ?olsa de estágio, estar segurado contra
acidentes e ter a cobeL:ura previdenciária prevista na legislação
especifica.

Parágrafo único. A jornada. diária e semanal de
ltividada no estágia l deverá ser" compatível COII1 o horário escolar
do e:3taqiârio e com o floecessário repouso semanal, podendo, nos
peciodos de férias escolares, ser alterada, em comum acordo das
partes.

Capitulo XIX

Art.. 92. 08 Sistemas de ensino e as Universidades
poderio proJl\Over experiências alternativas, por prazo
determinado, com diferentes modelos de estruturas e organização,
curricular e administrativa, para formaçÃO de profissionai!J de
educação, mediante aprovaçÃo e acompanhamdnto do respectivo
projeto pelo 6rgão normativo do sistema de ensino.

DOS RECURSOS FINANCEIROS.

Art. 96. A educaçào pública será tinanciada com
roCu~sos ~rovenientes das seguintes fontes:

r - receita de impostos próprios da União, doe Bstado8,
do Distrito Federal e dos Municipi05~
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tI - receita de transferências
outras t~ansferênciàs;

constitucionais e o ensino nas demais instituições preVistas no art .. 97 desta Lei,
a saber:

IV - uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao

111 - construção e ,manutenção de instalações f 1sicas
diretamente vinculadas ao ensino;

11 - aquisição e manutenção de equipamentos utili~ados

no ensino;

I - remuneraçào e aperfeiçoamento do pessoal docente e
demaie trabalhadores da educação, em atividade de manutenção e
de.envolvimento do ensinai

receita da contribuição social do salário-IV

VI - receita de incentivos fiacais;

VII - receita decorrente de royal~l.s pagos a Estados e enaino;
Xuniclpioll~

v - receita de loterias e de quaisquer concursos de
~L"°9nust.icQs;

III - receita decorrente de programas governamentais
espec Lf icos;

educaç.:io;

VIII - doaçõos o legado.,

IX - operaçõos do crédito internas e externas,

X - outra. receita. prevista. em lei.

V estudos e . pesquisas lévadas a efeito em
instituições integrantes dos sistemas de ensino;

VI atividade~ de apoio técnico-administrativo e
normativo, necessários ao regular funcionamento dos sistemas de
Qnsino~

Art. 97. 011 recursoa püblicos serão destinados As
e'lcola. pllblica., pocIendo ainda, nos termos do art. 213 da
Conatituiç40 Federal, s.r concedidos A. escolas comunitArias,
confe••ionai. ou filantrópica., definidas no art. 20 desta Lei.

S 1" - O. recurfto. de que trata este artigo poderão
s.r d.stinados A concessão de bolsas de estudo, no ensino
fundam-ntal e médio, a alunos comprovadamente carentes, de acordo
co. a. norma. e.pecífica. adotadas pelo órgão normativo de cada
aiat... d. ensino, d.sde que haja falta de vagas e curaoa
regulare. da rede p~blica na localidade da residência do
educando.

S 2" - Na hipótese do parãgrafo anterior, fica o Poder
Pllblico E.tadual re.pon.abilizado pela articulação com as demais
••feraa de governo envolvidas, para fina de investimento
prioritirio na expansão da rede pública na localidade.

S 3" - As atividades de pe.quisa e exten.ão daa
in.tituiçõe. de ensino superior poderão também receber apoio
fínanceirp do Poder Público.

S 4" - o. sistema. de ensino definirão as normas para
~onc••aio doa recursos de que trata este artigo a instituições de
finalidade nilo lucrativa que incluirão avaliaçilo periódica de
qualidade.

VII - amortização e custeio de operações de crédito
de.tinadas A manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos
aqui definidos,

VIII - concessão de bolsas de estudo a alunos da rede
pública ou na hipótese do art. 97, S 10 desta Lei.

IX aquisição de material didAtico eacolar e
manutenç&o de programas de transporte escolar;

X - manutenção de pessoal inativo e de pensionistas.

S 1Q - Os bens móveis, im6veis, equipamentos e ctttros,
adquiridos co~ recursos considerados para os fins deste artigo,
nio poderão ser remanejados para outra função ou atividade
di.tinta da. de manutenção e desenvolvimento do ensino .

S 2Q - No caso em que, por razões de interesse
p'l1b11co, se revele imperioso o remanejamento referido no
parAgrafo anterior, caber6 aO Poder ·Público promover a devida
coapensaçio no periodo subseqUente, em valores reais.

Art. 100. Nilo constituem despesas de manutenção e
desenvolvimento do ensino, para efeito do c!lcul0 doe percentuais
.1n1=o. obrigat6rios referidos no art. 98 desta Lei, 4S
relaCionada. com:

Art. 98. Daa receitas resultantes de impostos,
coapraendidae aa provenientes de transferências, a União
aplicar' nunca menos de desoito e os Estados, Distrito Federal e
Municípios nunca menos de vinte e cinco por, cento, ou do que
.çon.tar naa respectivas Constituições e Leia OrgAnicas, na
..nutençAo B desenvolvimento do ensino püblico.

S 1" A parcela de arrecadação de impostoa
tranaferida pela UntAo aOIl Estados, ao Distrito Federal e aos
IIUnicípio., ou pelos E.tados ao. respectivo. Municípioa, não é
con.iderada para efeito do cAlculo previ.to neate artigo, receita
do governo que a transferir ..

S 2" Para fixação inicial dos valores
~orre.pondentell aos m1nimos estatuidos neste artigo, ser!
considerada a receitA eatimada na lei orçamentAria anual,
.ju.eada, quando for o caso, por lei que autorizar a abertura de
cr6ditoa adicionais, com base em eventual excesso de arrecadação.

S lG - As diferenças entre a receita e a despesa
previstas e 4S' efetivamente realizadas, que resulteD". no não
atendimento doa percentuais mínimos obrigatórios, serão apuradas
• corrigidas & cada bimeatre do exerclcio financeiro, procedendo
•• I sua compensação, no periodb imediatamente seguinte.

S 4" - O repas.e dos valorea referidos neate artigo
ocorrerA imediatamente ao órgão responsãvel pela educação,
ob.ervadoa o••eguintes prazos:

I - aasistência médico-hospitalar à comunidade, mesmo
quando ligada ao ensino, inclusive nos hospitais universitários;

11 - subvenções a instituições privadas de carAter
a.sistencial ou cultural;

111 - levantamentos estatisticos, estudos e pesquisas,
qu.ndo realizadas em instituições nào integrantes dos sistemas de
en.ino;

IV - preparaçio de quadroa para a administração
pública, civi., militare. ou dip1omãticos,

V - obras de infra-estrutura urbana, ainda quando
venham A beneficiar a rede escolar;

VI - coneea.io de bola.s de eatudo a aluno. da rede
particular, quando não incluído. na hipóte.e do art. 213, S 1",
da Con.tituição Federal;

VII pe••oal docente e deaai. trabalhadores da
educação. quando e. de.vio de função ou e.. atividade alheia 11
manutençÃo e desenvolvimento do en.ino.

Art. 101. O órgilo central do. si.te..... de
planejamento, orçaa.nto. adaini.tração financeira, contabilidade
e auditoria, bo. COIBO o. Tribunai. de Conta. e órgilo.
equivalente., e.tabelecerio mecanismos para controlar e apurar oa
re.ultado. que vise.. ao cu~primento da. determinações do art. 212
da Con.tituiçilo Federal e no art. 60 do Ato. das Diapoaiçõe.
Con.titucionaia Tran.itOria••

I - recursos arrecadados do lQ AO Ioa dia de cada mês
até o 20" dia,

11 - recursos arrecadados do llg ao 20Q dia de cada mês
at6 o 3D" dia,

111 - recur.os arrecadados do 21" dia ao final de cada
... até o lO" dia do mês subseqüente.

S 5g - Ficam sujei tos 'à correção monetária, com base
na Taxa Referencial Diária ou eventual substituto, os recursos
nlo liberados nos prazos previstos no parágrafo anterior.

Art. 99. Para LI'" .:ito do disposto no artigo a.nterior,
consideram-se como despesas de ma,hutenção e desenvolvimento do
ensino, aquelas realizadat no âmbito dos sistemas de ensino,
diretamente .para a COm ";ução dos objetivos bAsicos das
instituições públicas de e~5~no e as diretamente relacionadas Com

S 1" '- As ações de manutenção e de.envolvimento do
en.ino serão identificada. na. Lei. de Diretrize. OrçamentArias e
no. orçamentos da. diferentes eaferas adm.inistrativas, devendo
.ates conte~ anexo. di.criJainat6rios dos projeto. e atividades
correspondentes e da r.ceita constitucionalmento v~nculada.

S 2Q - As de.pesa. realizada. com a manutençio fi
de.envolvimento do. ensino seria apurada. e publicada. nos
balanço. do Poder Püblico, a.aim como no. relat6rios li. que s.
refere o art. 165, S 3" da Con.tituiçilo Federal.

S 3" - A Hen.age~ Anual do Chefe do poder Executivo aO
Poeer Legislativo incluirA relatório .obre o que (oi realizado no
período.

Art. 102. Se.. prejuízo de outra. co.inaçõe. legai., a
pre.tação de auiat.ncia técnica e financeira da União ao.
E.tado. e Município., e do. E.tado. ao. MuniCípio., ficarA
condicionada 11 ob.ervAncia, pelo. E.tado. e pelo. Município., do
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diaposto nesta Lei. e••tendi.lllento .0 .rt. 212 da Constituiçio I o. Pod.re. PQblico. mobilhario o. ..tore.
F.d.ral. org.nhado. d. .ocied.d.. e. esforço conjunto par. • .1b1inaçlo

do .nalf.beti.mo e • univ.r.a1izaçio do .n.ino fund&aenta1;

Art. 109. t vedado ao ,POder 'PQblico-conced.r t ••nqlO ou
.uspensio temporloria do recolhimento d. contribuiçio do, .alirio
educaçÃO, re~salvados os ca.os da. 'seguint... in.tituiçõ•• ,

I - inst1tuiçõos ~íiblicas de en.ino;

II - instituiçõ.s priv.d.s de ensino. de finalidade
nio-lucrativa, nos termos desta Lai~

Art. 104. O Pod.r Ex.cutivo. atr.vi. do Kini.tirio
r••pon.Av.l pela educ.çio. d.v. divulg.r d. doia e. doi. me••••
no OiArio Oficial da Uniio. •• aplic.çõe. e. educ.çio. incluindo
a r.l.çio naain.l do. IIlDnt.nt.. d••tinado. a in.tituiçõe.
priv.d.. d. fine nio lucrativo. • o. d...tinado. • bole.. d.
••tudo.

parigrafo íinico. o. E.t.do•• o Oi.trito Fed.r.l' .' o.
HlUlicipio. devem. pelo. meio. próprio.. divulgar •• .plic.çõe'•••
educ.çÃo.

111 - in.tituiçõe. de fOrlllllçio profi••ion.l vincul.da.
.0 si.tema sindical.

Art. 110. O Poder Píiblico as.egurari i. in.tituiç6e. de
.nsino por ele criadas ou incorpor.das. mantida. e adaini.trada••
o. recursos para a re.liz.çÃo do. s.us objetivo. in.titucionai••

ParAgrafo íinico. Em rel.çio iá in.tituições píiblic•• de
.n.in~ superior. serÃo observadas .. regra. que define. a .u.
autonomia.

Art. 111. Con.titui re.pol,\eabilidade da. autorid.de.
educacionais, na. diversa. in8tlne!aa, o boa uao doa' recurso.
píiblico.. re.pondendo .. me...... crillin.l....nte. por .ua ú
aplicaçio. malver.açÃo ou de.perdicio.

P.rAgrafo íinico. O. recur.o. píiblico. só poder,~ .er
apliCAdos no mercado fin.nceiro através de e.t.beleci...nto.
banclorios oficiais. revertendo-.e ô. re.ultado. dae aplicaçõe.
em beneficio do. ....IlOS projeto. ou atividade. a que e.tav_
alocados oa recursos originais.

Art. 112. o. programas .uplementar.s d. carit.r
aui.tencial e soci'.l, pr.vistos no art. 208; inciao VI. da
Constituiçio Feder.l, deverio ser d.scentr.liz.do. e
region.liz.do., t.nto n. sua ge.tio. quanto no concernente i
produçio e aquisiçio de matêriais. gênero. e serviço••

Art. 113. As escol•• da rede píiblica receberio, para
de.pe.a. correntes e d••pesa. de c.pital. parcentu.l miniao
calculado 80bre 08 gAstos com pesaoal, a aer determinado na. 1el.
orçamentArias da respectiva esfera de gov.rno.

C.pitulo XX

DAS DISPOSIÇOES GERAIS E TRANSI~RIAS

Art. ~14. Em cwapri_nto ao que di.põe o art. 60 do Ato
d•• Disposiçõe. Con.titucionais Tr.n.itóri•• ,

II - •• in.tituiçõe. píiblic.. de ensino .uperior e
médio que atue. na forasçio de profi••ion.i. de educaçlo
participario. de forma especifica. de.se e.forço conjunto,
mediante a. seguintes contribuições. dentre outras.

a) oferta inten.iva de cur.o. de forasçlo de
alfabetis.dor•• ;

b) recicl.g••- de prof....or.. que atu.. no ensino
fund....ntal. n. alfabetiz.çiO e na educaçio de joven. e adulto.;

C) elaboraçio de MAterial didltico adequ.do .0 en.ino
fundaaental •• alf.betiz.çio e A educaçlo de 'oven. e .dulto.;

d) re.lizaçio de projeto. de pa.qui.a e d. extenslo
voltado. para a .oluçio d. probl.... ligado. i alf&betiz.çlo • l
univer.alissçlo do .n.ino fundaaentall

e) ce••lo de e.paços p.ra progr-.. de alfabet~zaçlo;

f) liberaçlo de t81llpO de profe..ore.. .ervidore. e
aluno•• procedid••• quando for o c••o. a. devida. cOMpen.açõe••
para dedieaçlo de determin.dos periodo. de tellpO. .. cada
••••tre. a atividad.. dir.ta. d. aU&bethaçlo de joven. •
adulto.,

111 - a. empre.a. e o. pod.re. PQblico. articul.r-.e-io
para o de.envolvi....nto de proqra... de .U.betiz.çlo de
811pr.gado. adultos;

IV - o. planos nAcionai.. ..t.duaie • llIWIicip.i. de
edacaçlo, no. pr6xilftOa dez anOIl, atribuiria, iaoladaIMnt., no
ainiao. 50\ (cinqUenta por cento) da. aplicaçõ•• e.tabelecid•• no
art. 212 da Con.tituiçio Federal. l. _t•• de err.dic.çiio do
.n.lfabeti.mo .. de univer••liz.çio do en.ino fund....ntal;

V - o en.ino médio. n. aod.lidade 1I0rasl. recellerA
inve.timento. par. a sua expsnsio e melhoria qu.lit.tiva.

Art. 115. O primeiro Pl.no lIacional de Educaçlo ••er
elabor.do na forma prevista no art. 105 de.ta Lei. dev.rl
abranger periodo de cinco ano.. • partir do ano .eguinte ao d.
public.çio d. pre.ente Lei, e ob.erv.rA o. .eguinte. objetivo.
prioritirio.,

I - erradic.çlo do analf.beti.mo;

II - universalizaçlo do en.ino píiblico _fundamental.
inclu.ive par. jovens e .dultos trabalhadore.;

111 - univer••lizaçio e exten.io da obrig.toriedade ao
ensino ..aio. l educ.çio infantil píiblico.;

IV - _lhoria da qualidade do .n.ino na-rede píiblica
V e.t1lllulo i formaçlo • aperf.iço....nto do.

profie.ionaie de educ.çio • melhoria da. condições de
de.envolviaento do trabalho educ.cional;

VI - ••timulo i formaçio p.ra o trabalho. a••egur.da a
edllCaçlo bl.ic. c01llUllll

• VII - ..xpan.io. melhoria do .n.ino noturno ell todos
oa nIveia;

VIII - aapli.çiio do periodo d16rio de perma~ncia do
aluno n•••cola. n. educaçio bA.ica;

IX e.timulo i formaçio de pesquieador.. e
..peci.li.ta. em Ireas e.senciais;

X - articulaçiio entre os diferente. nivei. de en.inn.
Art. 116. No. primeiro. Plano. Nacionai. de Educ.çlo•

•erlo ob.ervada•• aind•• a. seguinte. diretrize.,

I - o. doi. primeiros Plano. Nacionai. de Educaçlo. a
vigorare. no. próximo. dez anoa. serio elaborado. toaando e.
con.id.raçio o disposto no art. 35 do Ato da. Oi.po.içõe.
Con.titucion.i. Transitórias e no art. 165, ~ 70 d. Con.tituiÇio
Federal;

II - no. doi. primeiros Pl.no. Nacionaia de Educaçio.
pelo meno. 80\ (oitenta por cento) do. recur.o. oriundo. da quota
federal da ~ontribu~ç~o do salário-educação serão aplicados nas
6nas de D\4J.or défJ.c1.t de escolarização obrigat6ria ouvido o
Conselho Nacional de Educação; ,

III - após a universalização do ensino fundamenta.l de
qualidade, na sua jurisdição, o sistema de ensino declocará a
prioridade de aloca.ção de recursos e demais element(Js da sua
política educacionAl para alcançar a universalizaçào lÍo ensino
a6dio e da educaçio infantil;

IV - 1 medida em que se efetivar a exten~ão progressiva
da ?bri~atoriedade ~~ ensino médio, os orçamentos públicos
~::~~~~rao dotações ebpecificas para o atendimento ~esse nivel de

Art. 103. O nlo-cwoprizento da .plic.çi.o 1IÚ.nima ••
corrigido bt-.tral_nt•• · .c.rr.tari int.rv.nçio da

Eatadoa ou doa Eatado. no•••u. Municípios, noa te~.

34. VI • 35. 111 d. Con.tituiçio Fed.r.l.

Art. 105. O Plano N.cion.l de Educaçio. el.borado pe1~

Hinietério responsAv.!, pela educ.ção. e. con.onlnci.' c6. o
C,on••lho N.cional d. Educ.çio. t.ri dur.çio qüinqü.nal •••ri
aprov.do por lei.

P.rlografo íinico. O Pl.no lIacional de Educ.çio ;vie'.rlo •
articul.çio du ireu de. viri.. e.fer.. de gov.rno •
cOllpatibiliz.rA objetivo•• diretriz•• e ....t •• prioritlori••• coa
o. recur.o. financeiros di.poniveis mobilizAv..i.. integr.ndo-••
CDa o plano plurianual do Governo F.der.l. • lei de diretrizes
orçaaentAria. e • lei orç.mentAri••nual.

Art. 106. O en.ino pQblico fundaaent.l teri COa0 fonte
adicional de fin.nciamento a contribuiçio .ocial do sa16rio
educaçio. recolhida. n. fOrlllll d. lei. pel.. ellpr••a.. que d.l.
poderio deduzir A Aplic.çio r ••liz.dA no en.ino fund....nt.l de
.eu. eapregAdos e dependente••

Art. 107. A contribuiçio social do s.llorio-educ.çio••
.er recolhida no Hunicipio onde se dA o f.to g.rAdor, incidiri
.obr. • folha de salArios e sobre a soma do. salArio.-ba.e do.
titulares. sócios e diretores du empr.sa. e d.-i. entidade.
píiblicas ou privadas. definidas na legislaçio,pr.vid.nciiri~.

Parlografo íinico. A contribuiçio da ,ellJ'l'••• obed.ceri
ao. mo.mo. prazos d. recolhimento • ...tar.A· .u~eita l. .......
unções relAtivas lle contribuições d. Pr.vidlncia Soci.l. .e.
prejuizo de outras pen.lidades.

Art. 108. A contribuiçio social do .alArio-educaçio,
de.tinad. i universalizaçi.o do ensino fundamental, seri regulada
por l ..i especifica. qu.. fixarA os ~ercentuai. da. cot•• fed.r.l.
e.tadual e municip.l.

.ducaçio.
Uniio no.
do. arts.
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Art. 117. Os Estados, o Distrito Federal e os
Munic1pios adaptarão sua legislação educacional e de enaino IIs
dispoaições desta Lei, no prazo máximo de um ano, a partir da
data de sua publicação.

S lO - O Conselho Nacional de Educação e os 6rgios
normativos doa sistemas de ensino emitirão as normas neceaaAria.
l implementação dos dlapositivos desta Lei, dentro do prazo
a6ximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da sua publicação,
••lvo disposição expressa em contrArio e oa casoa que dependerem
de legislação estadual ou municipal.

S 20 - Inclui-.e entre as norma. de implementação da
presente Lei, previstas no parAgrafoanterior, a elaboração de um
Plano de Transição, em que cada sistema de ensino definir6
etapas, prazos, prioridades, condições e providências
n.cessAriAs.

S 3 0 - O Plano .de Transição referido no parAgrafo
anterior observarA as seguintes diretrizes gerais:

1 - prazo mAximo de um ano, a contar da edição do
plano, para dar inicio As medidas prAtiCAS nele contempladali,
evitada, sempre, a descontinuidade do periodo letivo;

11 - definição dos prazos considerados hecessbrios para
implementação das medidas programadas, que nla poderão
ultrapassar cinco anos, salvo disposição expressa, em contr~rio,

nesta Lei;

111 - vigência progressiva dos dispositivos legais que
alterem direitos e obri9~ções d~ caráter escolar ou financeiro,
de modo a que não interfiram no periodo letivo p-m curso;

IV - ênfase na-forma~o, atualizaç!o e aperfeiçoamento
doa profissionais da educação, sobretudo daqueles que atuam nas
quatro primeiras séries do ensino fundamental, e na melhoria das
.uas condições de remuneraçãp e trabalho;

V - atenção especial às condições para implantaçio da
nova concepção do ensino médio, incluindo-se providências para:

a) criação de um programa especial de atualização de
professores do ensino médio, com duração de cinco anos e recursos
especificamente alocados para esse fim;

b) ampliação dos recursos aplicados na rede p6blica de
ensino médio, em valores reais, ao longo dos pr6ximos dez anos,
de modo a aumentar a participação desse nive1 de ensino nos
gastos püblicos com educação;

c) definlção de formas de relacionamento operacional
.entre as atuais escolas técnicas, as demais escolas de nivel
m6dio e as instituições de ensino superior, independentemente da
8UlI vinculação administrativa, para fins de colaboração
orientação 8 intercâmbio. '

Art. 118. As instituições educacionais adaptarão seU8
estatutos e regimentos aos dispositivos desta Lei e às normas dos
respectivos sistemas de ensino, nos prazos por estes
.stabelecidos.

Parágrafo único. Enquanto não dispuserem de s.ua
estatutos e reqimentos adaptados, as inatituiçãe.s deverio
observar normas gerais para esse fim expedidas pelos respectivos
sistemas de ensino, respeitada a autonomia universit!ria.

Art. 119. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o
Congresso Nacional disporá, mediante leis especificai, ajultada.
às diretrizes desta Lei, sobre as seguintes matérias:

I valores das cotas da contribuição social do
aaIArio-educação;

II - incentivos e beneficios às empresas que facilitem
e estimulem a educação bâsica dos seus empregados.

Parágrafo 6nico. No prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, o Poder Executivo, em cumprimento ao disposto no art. 86
desta Lei:

a) submeterá ao Congresso Nacional projeto de lei
estabelecendo a reserva de horo!rios nos canai. comercil!ia de
radiodifusão' sonora e de sons e imagens, para programas públicos
de educação à distância e definindo os canais que ficarAo
reservados, em todas as faixas de onda, para concessão com
finalidade exclusivamente educativa, bem como as condições de
habilitação para concorrer a essa concessão;

b) regulamentará a redução das tarifas e outros custos
para a educação à distância ..

Art. 120. A partir da publicação de.ta Lei, nenhuma
instituição de ensino criada. ou incorporada pelo Poder Público,
poderA cobrar dos seus alunos· qualquer espécie de mensalidade,
anuidade, taxa ou outra forma de contribuição Ou pagamento, pela
oferta de seus cursos regulares.

Constituição Federal, que recebem recursoS públicos em montante
inferior a 50\ (cinqüenta por cento) do seu orçamento, e se
encontram excluidas do principio da gratuidade, por força do art.
242 da Constituição Federal, são equiparadas, para os efeitos
desea Lei, às instituições comunitárias, a elas aplicando-se a.
disposições dos arts. 20 e 97 desta Lei.

Art. 121. As atuais instituições privadas de ensino,
sem finalidade lucrativa, registradas como filantrópicas deve:ão
ajustar-se às exigências desta Lei, para receber os beneficl.oa
dela decorrentes.

parágrafo. único. Não se aplicam às instituições de
m~sino, para qual.squer efeitos decorrentes desta Lei, aa
disposições da Lei nO 1.493, de 13 de dezembro de 1951.

Art. 122. As instituições referidas no art~ 61 do Ato
das Disposições ConstitUCionais Transitórias, sejam elas a.
previstas no art. 213 da Constituição Fe~erdl, sejam as fundações
de ensino e pesquisa criadas por la1., que tenham recebido
recursos públicos nos últimos três anos e preencham os mesmos
requisitos, poderão continuar a recebê-los.

Art. 123. Ficam extintos 05 mandatos dos 12 (doze)
conselheiros do atual Conselho Federal de Educação de mandatos
mais recentes, para possibilitar a nomeação imediata dos 12
(doze) conselheiros previstos no art. 24, inciso 11.

S lQ - Em caso de mesmo tempo de mandato, ficarA
extinto o mandato do conselheiro de idade menor.

S 2Q - Os conselheiros previstos no art. 24, inciso I,
serão nomeados na medida que forem vagando os demais cargos de
conlelheiro do atual Con.elho Federal de Educação.

Art. 124. As transferências de alunos de uma
instituição de ensino para .')utra, serão reguladas pelo 6rgão
normativo do siltema de ensino competente, pelas instituições de
enlino, no caBo de 8nlino superior, e pelo Conselho Nacional de
!ducaçio, no caso de instituições estrangeiras ou de conflito de
jurisdiçio entre sistemas de @nsino stintos.

Art. 125. SerA concedida .ransferência, em qualquer
'poca do ano, e independentemente da existência de vaga:

I - para estabelecimentos vinculados a qua~quer sistema
d. enaino, quando se tratar de servidor· p6blico federal, ou
_lIbro da. Forçai Armadas, inclusive seu" dependentes, quando
requerida em razÃo de comprovada relftOção ou transferência de
oficio, que acarrete mudança de residência para o municipio onde
•••itue o estabelecimento em que se solicite a matricula ou para
localidade próxima deste, observadas as normas estabelecidas pelo
Conselho Nacional de Educação;

11 para estabelecimentos vinculados ao sistema
eatadual, quando se tratar de servidor pú.blico estadual e seus
dependentes, s. requerida na condição previata no inciso
anterior, respeitadas às normas expedidas pelos órgãos normativos
do. Si_temas Estaduais de Ensino;

111 Para estabelecimentos vinculados a qualquer
ailtema d. ensino, quando se tratar de e!ltudantes que ocupem
funça•• de direçÃO nas entidades nacionais representativas dos
eltudante. de nlvel médio e superior durante o exercício do
~ndato, r.speitados os prazos e os requisitos exigidos por cada
instituição escolar e universitAria.

Par6qrafo único. Aos trabalhadores em atividade
itinerante e a seus dependentes ser! assegurada matricula inicial
ou per transferência, nas escolas públicas locais de ensino
fundamental e médio, independentemente de v4qa.

Art. 126. Serão estimuladas as experiências
educacionais inovadoras, em todos os niveis e modalidades de
.n.1no, promovendo-se, quando for o caso, a sua incorporação ao
.i.tema reqular, mediante aprovação dos órgãos normlStivos
competentes.

S lO - AlI instituições e.colares poderão submeter aos
órqios normativos dos respectivol sistemas de ensino, para fins
deste artigo, aa inovações que hajam desenvolvido em sua prática
e.colar, com vistas A sua adoção, inicialmente em carAter
experimental, e, após cinco anos, em termos definitivos, em
labito local, estadual ou, a critério do Conselho Nacional de
Educação, em escala nacional.

S 2Q - Ser~ permitida a organização de cursos ou
.scolas experimentais, com currlculos, métodos e periodos
••colares pr6prios, dependendo seu funcionamento de autorização
do. órgãos normativos dos respectivos sistemas de ensino.

Art. 121. A administração dos sistemas de ensino e as
pessoas jur1dicaa de direito privado poderão instituir, para
algumas ou todas as instituições de ensino fundamental por elas
mantida., um regimento comum que, assegurando a unidade bAsica
eatrutural e funcional da rede, preserve a necessSria
flexibilidade didAtica de cada e.cola.

Parágrafo único.
estadual ou municipal,

As instituições criadas por
anteriormente ~ promulgação

lei
da

Art. 128. Enquanto não existirem professores, em número
suficiente, com ai habilitações exigidas nesta Lei, par~ atender
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ParAqrafq 6nico. O. alunos atualmente ..triculado. no.
cursos referidoB neste artiqo ter!o o prazo d. cinco anoa para
sua conclusão, vedada a admissio de novos alunoa.

A. necessid8des de cada nivel da educação básica, admitir-se-á a
preparação emergencial, sem prejuízo da qualidade do ensino, por
meio de cursos intensivos e exames, nas formas adotadas pelos
órgãos normativos dos sistemas de ensino, durante periodo

Art. 132. A~é que os respectivo. 6rq40s noraativo.
decidu sobre a autorização do. curso. "lédio" t"'nico. na
respectiva jurisdição, ficam autorizados a continuar funcionando
o. Curso. Técnicos de 20 qrau existente. na data da publicaçio
d••ta Lei.

Art. 136. A requlalll9ntação prevista no art. 30 de.ta
Lei estabelecerA, alé. da concessão de um prazo adequado para a
fixação correta do número de alunos por professor, a aequinte
~ta a ser alcançada I .

I - creches: 20 crianças/l professor;

Art. 143. Ficam, de imediato, credenciadas como
universidades, nos termos definidos no art. 63 desta Lei, todas
as instituições de ensino superior legalmente criadas como
universidades até a data da publicação deste diploma legal.

S la Caberá ao Conselho Nacional de Educação
estabelecer calendário para renovação do credenciamento das
instltuições incluídas neste artigo, observadas as regras dos
arts. 63 e 64 desta Lei, e8calonando as universidades para serem
submetidas aos processos de avaliaçio.

S 2li1 Constatadas insuficiências na primeira
avaliação, prevista no parAgrafo anterior, ser,s. concedido prazo
para a sua correção, findo o qual haverA nova avaliação.

Art. 144. As instituições de ensino superior não
universitárias atualmente existences poderão requerer ao Conselho
Nacional de Educação o seu credenciamento como universidade, na
forma dos arts. 23, 63 e 64 desta Lei.

S 12 - O disposto neste drtigo será efetiv~do dentro do
prazo máximo de noventa dias.

Parágrafo único. Os cursos supletivos que se
encontravam em funcionamento regular na data de publicação desta
Lei poderão continuar funcionando pelo prazo de 3 (três) anos,
sendo mantidas neste per iodo , na forma deste artigo, na
jurisdição dos respectivos sistemas de ensino, os exam&!5
supletivos correspondentes.

Art. 139. Enquanto .~o forem baixadas novas regras de
equivaléncia entre as modalidades de formação técnico
profissional e o ensino regular, nos termos previstos no art.
52, S 4a desta Lei, permanecem em vigor as normas que atualmente
regem a matéria.

Art. 140. As instituições de ensino superior
credenciadas como universidades, ao deliberar sobre critérios e
normas de seleção e admissão de estudantes, levarão em conta os
efeitos desses critérios sobre a orientação do ensino médio,
articulando-se com os 6rgãos normativas dos sistemas de ensino.

S 2 g - Enq~ .~o não forem editadas as normas prévistas
neste artigo, as instituLções públicas de ensino superior
continuarão a reger-se pela legislação atual, no QUe se refere à
sua natureza jurídica.

Parágrafo único. Enquanto não forem definidas novas
formas de seleção, permanecem em vigor, p~ra todas as
instituições, as atuais normas sobre o concurso vestibular.

Art. 141. Nos próximos cinco anos, o Conselho Nacional
~e ~du7aíão, avaliando a experiência de funCionamento das
~nst~tu~çoes de ensino superior, constituidas nas formas de
Direito mais adequadas às suas especificidades institucionais
a8se9urad~s as ~rerrogativas da autonomia, nos termos do art. 72
desta _Le~, de1~~erará quanto à continuidade ou extinção das
fundaçoes de apo~o atualmen' e existentes junto às instituiçõeB
federais de ensino superior.

instituições de ensino superior não-universitArias,
independentemente da sua natureza juridico-institucional atual.

S la - As instituições referidas neste artigo que se
encontrem na condição de órgãos da administração federa. :ireta,
pa8sam a ter, par força desta Lei, personalidade Juridica

própria, e integrar a administração federal indireta, na condição
de autarquias em regime especial, cqm os atributos de autonomia
aqui defini,dos.

S 2a - O Centro de Educação Tecnológica da Bahia 
CENTEC, criado pela Lei na 6.344, de 1976, fica transformado em
Centro Federal de Educação Tecnológica - CEFET - Bahia, com as
finalidades, competências e demais características próprias dos
Centros Federais de Educação Tecnológica criados pela Lei. n Q

6.545, de 1978 e legislação posterior.

S 3a O Conselho Nacional de Educação definirA
diretriz, no prazo m~xirno de 180 (cento e oitenta) dias, a
respeito da conveniência de novas autorizações de funcionamento,
de instituições verticalmente integradas, que ofereçam os niveis
superior e médio de ensino, com caráter especializado, na Area
tecnológica, a partir da experiência dos atuais centros federais
de educação tecnológica.

Art. 138. Enquanto não regulamentadas, pelos órgãos
normativos competentes, as disposições dos arts. 23, IX e 56,
parágrafo único, III, desta Lei, continuam em vigor as regras da
Lei n Q 5.692, de 1971 sobre exames supletivos, reduzidos 05 seus
limites de idade, respec~ivamente, para quinze anos, no que se
refere ao ensino funda.mental, e dezessete anos para o ensino
médio.

Art. 142. O Conselho Nacional de Educaçio, em
colaboração com o Ministério reHponsâvel pela educação e outros
órg.ãos do Poder Execut.ivo, elaborará e aprovará normas gerAis
definidoras das caracterlsticas das instituições públicas,
constituídas nas formas de Direito mais adequadas às suas
especificidades institucionais, asseguradas as prerrogati.vas da
autonomia, nos termos do art. 72 desta Lei.

pré-escola e alfabetização: 30 crianças/1II
professor;

Parãgrafo 6nico. Essa terminal idade precAria, expre....
na eaiasio do certificado referido neste artigo, be. co., a
caracter1.ozaçào de Uma ~primeirA etapa~ no anaina fundaJl8ntal,
Bomonte serão admitidos pelo prazo mAximo de cinco anoa,
prórroqAvRl por iqual período, a critério do Con.elho ::acional d.
Educaç40.

III - ensino fundamental e médio: máximo de 45 alunos
por professor.

Art. 131. As atuais escolas técnicas e agrotécnicas
federais, bem como os centros federais de educação tecnológica,
QPzarão do mesmo qrau de autonomia definido nesta Lei para aa

Art. 131. Os cursos de estudos adicionai., of.recidb.,
dentro da modalidade Normal, até a data de publicaçio d••ta Lei,
pela. in.tituiçõe. d. en.ino médio, na forma do art. 30 da Lei
5.692, de 1971, co. a redação dada pela Lei 7.044, d. 1982,
pod.r40 ser mantido. pelo prazo de 5 (cinco) ano••

Par,s.grafo dnico. Durante o meslDO praso do caput: da.t.
artiqo, poderA a formação pedaq6qica d. profeuor.. para 48
disciplinas de 11nqua estranqeira, ser feita e. curso. da
complementação de estudos, de nivel superior, de acordo co. 4.
diretrizes do Conselho Nacional de Educação e do re.pectivo
sistema de ensino.

Art. 133. Fica assequrado ao aluno de qualquer nível o
direito de concluir os estudos do nível e. que se encontre na
data da publicação desta Lei, de acordo coa a. diretrizes
curriculares viqentes ~ época do seu início.

ParAqrafo 6nico. O dever das instituições d. en.ino de
•• adaptarem Aa novas diretrizes, no. prazo. concedidos neat.
capítulo, serA compatibilizado coa o dispo.to no capto de.te
artigo, em normas do respectivo 8istema de ensino ou orientaçõea
qerais do Conselho Nacional de Educação.

Art. 134. Mo creches e pré-e.cola. existente. ou que
venha. a ser criadas deverão, no prazo de três ano., a contar da
publicação desta Lei, inteqrar-se ao re.pectivo si.te.. de
en.ino, se.. que 1S80 implique em perda do vinculo empregat1cio de
origem doa seus empregados, nem em perda doa recursos da
assistência social Ou da vinculação com o sistema de sadde.

Par4grafo dnico. O pesaoa! atualmente e. exerclc:io' na.
creche. e pré-escolas terA sua situaçao trabalhista pr....rvada,
independentemente do di.posto no art. 41, S 40 de.ta Lei.

Art. 135. Enquanto não for atinqid.. , no en.ino
fundamental, uma taxa de escolarização e p8r=anAncla na eacola,
superior a cinqüenta por cento, até a 81 série, poder! .er
fornecido, a critério do 6rqão normativo de cada sbteJ14 d.
ensino, aos alunos que completem a 4.1 s.érie,· um certificada de
conclusão das quatro primeiras séries, com a denominação de
·primeira etapa~ do ensino fundamental.

Art. 130. Os professores leiqo. constituirio quadro
suplementar, em extinção, cabendo ao órgão normativo do aiat...
d. ensino, de aco;:-do com diretrizes do Con••lho Ifaclonel de
Educaç40, e.tabelecer as condições e prazo. para habilitaçio •
ace••o ao plano de carreira respectivo.

ParAqrafo 6nico. o. professores leiqo. e. exerc1cio na.
in.tituições de educação infantil, ter40 o prazo d. 8 (oito)
ano. para obter a qualificação míni"", d. n1vel J06dio, exigida
n.stà Lei. -

limitado, estabelecido n08 Planos de Transição, e com validade
restrita ao Municlpio ou Estado responsável pelo programa.

Art. 129. As licenciaturas curtas de primeiro grau,
oferecidAs por instituições de ensino superior,. devem s:r
convertidas em licenciaturas plenas, no prazo máxl.mo de dOloS

anoa, a.segurados os direitos dos diplomados no sistema anterior.
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Par6grafo único. O calendário previsto neste artigo não
pode:á u,;Ltrapassar o ,limite de dois anos, a partir da data da
publ.l.caçao desta Le~, devendo, dentro desse prazo, estar
concluidos 05 pareceres do órgão normativo.

Art. 145. 08 6rgãos normativos dos sistemas de ensino
estabelecerão calendários próprios para a realização da primeira
avaliaç~o q~inqüenal das instituições de ensino superior, não
universltár~as, sob sua juriSdição, para os fins previstos no
art. 66 desta Lei.

Par~grafo único. Fica mantida a autonomia concedida em
lei às instituições de ensino superior federais isoladas, até que
o Conselho Nacional da Educação promova a avaliação neceasAria ao
seu credenciamento como universidades, re8sal~ado8. os casos das
que deixem de requerê-lo.

Art. 146. Enquanto
universidades responsáveis,
único do art. 73 desta Lei,
vigor.

não foreIII das ignadaa as
conforme o disposto no parãgrafo
permanecem inalteradas as normas em

o Congresso Nacional decreta:

TÍTULOl
DA EDUCAÇ.3.0

Art. 1° A educação abrange os processos formativos que'se desenvolvem na
vida fallliliar. na convivênCIa humana, no Irabolho. nas JnsntUl' ões de ensino e pesquisa, nos
movimentos sociais e organizações da sociedade éiVll e nas manifestações culturais.

§ I° A presente LeI. obedecldo o disposto nos ans. 205 a 214 da Consntuição
Federal, disciplina a educação escolar. que se desenvolve. predonunantemente. por meio de
ensino•.em instituIções própnas.

§ 2° A educação escolar deverá vmcular-se ao mundo do Irabalho e á 'prática
social.

Parágrafo único. O Conselho Nacional de Educaçio
conc~uir6~ no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, as
prav~dênc~as de sua competência, mencionadas neste artigo.

Axt. 147. A obrigação de oferta de cursos noturnos, em
nlve~ de graduação, nas instituições públicas de ensino superior,
prev~sta no art. 76 desta Lei, será cumprida de acordo com planos
de implantação coordenados pelo órgão normativo d.o reepectivo
sistema de ensino.

Art. 148. O ensino ministrado nas instituições
militares será regulado em lei especifica, admitida a
equivalência de estudos} de acordo com as normas dos sistemas de
ensino.

_ Art. 149. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino
reqularao, na sua jurisdição, o uso dos livros did6ticos,

evitando a sua excessiva e constante substituição, de modo a
impedir abusos e exploração comercial.

Art. 150. As questões suscitadas na transição entre o
regime anterior e o que 58 in8t~tui na presente Lei seria
resolvidas pelo Conselho Nacional de Educação ou, mediante
delegação deste, pelos 6rgãos normativos doa sistemas de ensino,
preservada a autonomia universitária.

TiTULO 11
DOS PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇAo NACIONAL

Art. 2' A educação. dever da famiha e do Estado. inspirada nos principias da
liberdade e nos ideais de solidanedade humana. tem por finalidade o pleno desenvolvimento
do educando. seu preparo para Oexercicio da CIdadania e sua qualificação para o Irabalho.

Art. 3' O ensino será ministrado com base nos seguintes principias:
1• igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
11 • liberdade de aprender. ensinar. pesquisar e divulgar a cultura, o

pensamento, a arte e o saber;
lll- pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;

IV. respeito á liberdade·e apreço á tolerãncia:
V· coeXis.têncla de instituições públicas e pnvadas de ensino:
VI - gratuIdade do ensino público em estabelecimentos oficiais'
VII - valorização dos profissionais da educação. garantindo, n~ forma da lei e

res",:itada a a~lonornia universitária, plano de carreira para o magistério público. com piso
salanal profiSSIOnal;

VIIl - gestão democrática do ensmo público. na forma desta Lei e da legislação
dos sistemas dO' ensino;

IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência eX!Ta-escolar.

Art. 151.
publicação.

Esta Lei entra em vigor na datll da sua
TÍTULOlIl

DO DIREITO AEDL'CAÇAO E DO DEVER DE EDUCAR

Art. 4° O dever do Estado com a educação será efetivado· mediante a garantia
do.

Art. 152. Revoqam-se as disposições em contrArio,
especialmente ... Leis na. 4.024, de 20 de dezembro de 1961,
5.540, de 28 de dezembro de 1968, 5.692, de 11 de aqosto de 1971,
6.660, de 21 de junho de 1979, 7.044, de 18 de outubro de 1982,
7.348, de 24 de julho de 1985, o Decreto-lei na 1.422, de ·23 de
outubro de 1975, assim como aIS leis e os decretos-leis que os
mofifiearam.

c!MARA OOS DEPUTADOS, em .ZC de maio de 1993.

í Y"-í, :. l!. ~,-.. '---' ~(

Deputado ~YLSO~ IrrYrTA .
Primeiro Vice-preSidente! no exercicio

da pr.... iVO'ia

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n° 101, de 1993 (PL nO 1.258, de
1988, na Casa de origem), que "estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional".

Substitua-se o Projeto pelo seguinte:

Estabelece as direnizes e bases da educação
nacional.

l-acesso ao ensino fundamental. obrigatório e gratuito, inclusive para os que
a ele não tiveram acesso na idade própria;

11 - progressiva extensão da obrigatonedade e gratuidade ao ensino mêdio:
1lI - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com

necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino:
IV - atendimento b'l'atuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis

anos de idade':
V - acesso aos niv~is mais elevados do ensino. da pesquisa e da criação

artística, segundo a capacidade de cada um;
VI - ofena de énsino noturno regular. adequado ás condições do educando;
VIl - atendimento ao educando. no ensino fundamemal público, através de

programas suplementares de material didático-escolar. Iranspone. alimentação e assistência
á saúde.

ArL 5° O acesso ao ensino fundamental ê direito público subjetivo. podendo
qualquer cidadão. grupo de cidadãos. associação comunitária. organização sindical, entidade
de classe ou outra legalmente constituída. e. ainda. O Ministério Público, acionar o Poder
Públic~ para exigi-lo.

§ l° Compete aos Estados e aos Mu.,úcipios. em regime de colaboração. e co:n
a assistência da União:

l-recensear a população em idade escolar para o ensmo fundamenta~ bem
como os jovens e adultos que a ele não tiveram acesso ou não completaram seus estudos;

11· fazer-lhes a cbamada pública;
[IJ - zelar, juntO aos pais (ou responsáveis. peja freqüência á escola.
§ 2° Qualquer das panes menCIOnadas neste anlgo tem legitimidade para

penctonar no Poder Judiciáno. sendo gratuita e de nto sumário a ação judicial
correspondente.

§ 3° Em todas as esferas adrninislrativas. o Poder Público assegurará em
primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório. nos termos deste artigo. contemplando em
seguida os demais niveis e modalidades de cnsmo. conforme as priondades constitucionais e
legais.

§ 4° Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o
oferecimento do ensino obngatório. poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade.

§ 5° O 1:umpnmento da obrigatoriedade do ensmo se fará mediante a
freqüência à escola. asse!luradas outras alternativas para o seu cumprimento:
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Art. 6° AJ~m do ensino obrigatório e gratuito, são direitos dos pais ou
responsâYeis e alunos:

I - ter acesso a estabelecimento com padrão IIÚnimo de qualidade.. avaliado
pcIo Pode.r Público, alcançando os mínimos de dias letivos e horas-aula fixados nesta ui;

11 - receber informações sobre currículos. programas. avaliações do
estabelecimento. freqjiência e rendimento dos alunos.

Art. 7" São deveres dos pais e responsáveis:
I - manicular no ensmo obrigatório 'cus filhos e as crianças e adolescentes sob

• sua guarda. zclando pcla sua frequeneia e rendimento escolares, ou assegurar a1temaava
sarisfatória;

11 - participar e colaborar com a associação de pais e outras entidades de
cooperação com a escola.

Arl. 8° O énsino é livre á iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:
I - cumprimento das normas gcrais da educação nacional e do respectivo

sistema de ensino;
11 - autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder

Público;
III • capacidade dc autofinanciamento, ressalvado o previsto no art. 213 da

CClRstilUiçào Federal.

TiTt:LOIV
DA ORGANIZAÇ'-\O DA EDUCAÇÃO NACIONAL

Arl. 9" A União, os Estados, o Disnilo Federal e os MunIcípios organizarão,
em regime de c("aboração. seus respectivos sistemas de ensino.

§ 1° Cabelá á União a coordenação da politica nacional de educação,
.meulando os diferentes niveis e sislemas e exercendo função normaava, redisnibutiva e
supletiva em relação ás demais instâncias educacionais.

§ 2" Os sislemas de ensino lerão liberdade de organização nos termos da
presente Lei.

Art. 10. A Uniio incumbir-se-á de:
I • elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o

Distrilo Federal e os Municípios;
11 - organizar. manler e desenvolver os órgãos e ínstituições oficiais do sistema

federal. de ensino e o dos Territórios;

III • prestar assistência récnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e
~ ~"?ic.ípios po:a o desenv~l~mento de seus síslemas de. ensino e o ate'ldímenlo
pnontano a escolandade obngatona, exercendo sua função redistrIbutiva e supletiva;

IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, competêncías e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o
ensino médío, que noneario os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar
fotmaçio bbica comum;

V· colcrar. analisar e disseminar informações sobre a educação;
VI - assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino

ftandamenlal, médio e superior, cm colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a
dcfmição de prioridades e a mclhoria da qualidade do cnsino;

VII • baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação;
VIII - assegurar processo nacional"de avaliação das inslituições qe educaçie

superior. com a cooperação dos sistcmas que thrrem responsabilidade sobre este nivel de
ensino;

IX autorizar. reconhccer. crcdenciar. supervISIonar e avaliar.
respectivamenle, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do
ICII sistema de ensino.

§ l' Na estrutura educacional. haverá um Conselho Nacional de Educaçio.
com funções normativas e de supervisão e allvidade permanente, criado por lei.

§ 2° Para O cumprimenro do dIsposto nos incisos V a IX. a União terá acesso a
todos os dados e informações necessários de todos o. estabelecimentos e órgios
educacionais.

§ 3° As atribuições constantes do inciso IX poderão ser delegadas aos Estados
e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior.

§ 4' Os resultados dos processos de avaliação a que se referem 05 incisos VI e
VIII contribuirão para a definição da politica educacional.

An. 11. Os Estados incumbir·se-ão de:
I . organizar. manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus

sistemas de ensino;
11 - definir, com os Municipios, fonnas de colaboração na oferta do enslno

fundamental, as quaIs devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de
acordo com a população a ser atendida e os recursos fmanceiros disponiveis em cada wna
dessas esferas do Poder Público;

JII - elaborar e executar politicas e planos educacionais, em consonância com
as diretrizes e planos nacionais de educação. integrando e coordenando as suas ações e as
dos seus Municípios:

IV autorizar. reconhecer. credenciar, supemslOnar e anliar.
respectivamente, os cursos das mstituições de educação superior e os estabelecimentos do
seu sistema de ensino;

V - baixar normas c.omplementares para o seu sislema de ensino;
VI • assegurar o ensino fundamental e oferecer. com prioridade, o ensino

médio;
VII • assegurar a fonnação dos profissionais da educação.

Parágrafo úmco Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competêncías referentes
aos Estados e aos Municípios.

An. 12. Os'Municipios incumbir-se-ão de:
I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus

sistemas de ensino, integrando-os ás politicas e planos educacionais da União e dos Estados;
11 - exercer ação redisllibutiva em relação ás suas escolas;
III - baixar nonoas complementares para o seu sistema de ensino;
IV • autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema

de ensino;
V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e com prioridade o

ensino fundamental pennitida a atuação em outros niveis de ensino somente quaPdo
estiverem atendidas plenamente as necessidades rie sua área de competência e com recursos
acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manulençio e
desenvolvimento do ensino.

Parágrafo úmco, Os Municipios poderão optar, ainda. por se integrar 11)

sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação bisica.
Art. 13. Os estabelecimentos de ensino. respeitadas as notmas comuns e as do

seu sistema de ensino, teria a incumbência de:
I . elaborar e executar sua proposta pedagógica;
11 - administrar seu pessoal e seus re~ursos materiais e fmanceiros, na forma da

lei;
m. assegurar o cumprimento dos dias letivos c horas-aula estabelecidás:
IV • velar pelo cumprimento do plano de trabalho de càda docente;
V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento;.
VI • articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de

integração da sociedade com a escola;
VII • informar aos pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos

alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica;
VIII • constituir conselhos escolares com representação da comunidade:
IX - prestar contas e divulgar infonnações referenles ao uso de recursos e à

qualidade dos serviços prestados.
Art. 14. Os docentes incumbir-se-ão de:
I . participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de

ensino;
11 - elaborar e cumprir plano de irabalho. segundo a proposta pedagõgica do

eslabelecimento de ensmo:
JII - zelar pela aprendizagem dos alunos;
IV • estabelecer estralégias de recuperação para os alunos de menor

rendimcnro;
v • mmistrar os dias letivos e horas-aula estabelecidns, além de participar

integralmente dos periodos dedicados ao planejamento. á avaliação e ao desenvolvimento
profissional;

VI - colaborar com as atividades de aniculação da escola com as famílias e a
comunidade.

Arl. 15. Os sIstemas de ensino definirão as nonoas da gestão democrática do
ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e confonoe os
seguintes principios~

. I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto
pedagógico da escola;

11 • paltlcipação das comunidades escolar e local em conselhos esc:>lares ou
equivalcntes.

Art. 16. Os sistemas de ensino assegurarão aos estabelecimentos que os
integram progressIvos graus de aUlonom.a pedagógtca e adrnimstrativa e de gestio
fmanceira, observadas ás normas gerais de direito financeiro público.

Art. 17. O sistema federal de ensino compreende:
I - as instituições de ensmo manlldas pela União;
11 - as inslltuições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa

privada;
11I • os órgãos federais de educação.
Art. 18. Os sIStemas de ensino dos Estados e do Distrito 'ederal

compreendem:
I - as instituições de ensino manl1das. respectivamente. pelo Poder Público

estadual e pelo Disllito Federal:
11 • as inslllUlções de educação superior mantidas pelo Poder Público

municipal;
III - as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela

iniciativa privada;
IV - os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente.
f'arár;rajiJ IÍmco :-<0 Distrito Federal. as instituições de educaçio infantil,

criadas e manndas pela miciativa pnvada. mtegram seu sistema de ensino.
Art. 19. Os SIstemas mimicipals de ensino compreendem:
I - as instituições do ensmo fundamental, médio e de educação infantil

mantidas pelo Poder Público municipal;
11 - as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa

privada;
111 - os órgãos municipais de educação.

TÍTULO V
DOS NÍVEIS E DAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO

CAPiTULO I
Da Composição dos Níveis Escolares
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última.

Art. 20. A educação escolar compõe 1<:
. . . I - educação básica. formada pela educação infantil. ensino fundamental e

ensino medIa;
11 - educação supenor.

CAPtruU)11
Da Educação Básica

Seção I
Das Disposições Gerais

Ar!. 2t. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando.
usegurar-Ihe a formação comum indispensável para o exercicio da cidadania e fornecer-lhe
meios para progredir no trabalho e em esmdos posteriores.

Ar!. 22. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos
semestrais. ciclos. alternância regular de periodos de estudos. grupos nio-seriados, com base
na idade. na competência e em outros cntêrios. ou por forma diversa de organizaçio, sempre
que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar.

§ 1° A escola poderá reclasSIficar os alunos, inclusive quando se tratar de
transferências entre estabeleCimentos situados no Pais e no exterior, tendo como base as
nonnas curriculares gerais,

§ 2° O calendário escolar deverá adequar-se ás peculillridades locais, inclusive
climátic~s e econõmicas. a critêrio do respectivo sistema de ensino, sem com isso redllZir o
número de horas letivas previsto nesta Lei.

Art. 23. A educação básica, nos niveis fund"",ental e mêdio, será organizada
de acordo com as seguintes regras comuns:

I - a carga horária minima anual será de oitocentas horas, distribuidas por um
minimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluindo o 'emPO resel;Wdo aos
exames finais. quando houver;

li - a classificação em qualquer série, exceto a primeinl do ensino
fundamental, pode ser feita:

a) por promoção. para alunos que cursaram, com aproveit"",ento, a série ou
fase anterior. na própria escola;

b) por transferência. para candidatos procedentes de outras escolas;
c) independentemente de! escolarização anterior. mediante avaliaçilo feita pela

escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do oandidato e pi:noita SUl
inscrição na série ou etapa adequada. confonoe regul"",entação do ·respectivo sistema de
ensino;

111 - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios:
a) avaliação continua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência

dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do periodo sobre
05 de evenmais provas finais:

b) possibilidade de aceleração de esmdos para alunos com atraso escolar;
c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificaçio do

aprendizado;
d) aproveit"",ento de esmdos concluidos com êxito;

• . e) obrigatoriedade de esmdos de recuperação, de preferência paralelos ao
pen.od~ lebvo.. para os casos de baixo rendimento escolar. a serem disciplinados peJas
InSbtwções de ensino em seus regimentos;

. IV - o controle de freqüência fica a cargo da escola, couforme o disposto no
seu regunen.to e nas nonoas do respectivo sistema de ensino, exigida a freqüênria minima de
setenta de CinCO por cento do total de horas letivas para aprovaçio;

V - cab...a cada.instimição de ensino expedir históricos escolares. declar..,ões
de conclusão de sene e diplomas ou certificados de conclusão de cursos com as
especificações cabíveis. '

Ar!. 24. Os curriculos do ensino fundamental e médio devem ter wna base
nacional ~omum, a ser complementada pelos demais conteúdos curriculares especificados
n~sta Let e, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte
diversificada, ex~glda pelas caracteristicas regionais e locais da sociedade, da culmra, da
economIa e da chentela.

§ I° Os curriculos valorizarão as artes e a educ.lçãll tísica, de fonoa a
promover o desenvolvimento fisico e culmral dos alunos.

. § 2' O en~ino da História do Brasil levará em conta as contribuições das
~If~rentes c~btras e etrllas para a fonoação do povo brasileiro, especialmente das matrizes
mdigena, africana e européia.

§ 3'\ D~ acmdo ";~Hn as posslblhd3dcs da institUição de ensino deverá :;c:r
ofcrccldJ p~Jn f11CII{)S lima ling.ua c~,l1:ln1!etra.

.\rr. 15. (Js \"1I~'[~lIJ"~ ..u~culares da educação báSica observarão. ainda. as
. ':gUI1H~~ Jlr~lnt.:es'

. I - ~ dlfu5ão de vaiare, fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres
do> ~Idadãos. de respeIto ao bem comum e à ordem democrática: .

li - consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada
estabelecimento;

1II - orientação para o trabalho;
IV - promoção do despono educacional e apoio às práticas desportivas não-

fonnais.

Seç~1I

Da Educação Infantil

. .Art. 26. A educ..,io infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral
da cnança ate seIs anos de idade, em seus aspectos fisico, psicológico. intelectual e soc.ai.
complementando a ação da familia e da comunidade.

Art. 27. A educação infantil será oferecida em:
I - cre~hes, ou enbd~des equivalentes. para crianças de até três anos de idade;
11 - pre-escolas para as crianças de quatro a seis anos de idade.

. Art. 28, Na educação infantil a avaliação se fará medianle acompanhamento e
reg~stro do seu desenvolVlmento. sem o objetivo de promoção. mesmo para o acesse ao
enSino fundamental.

Art. 29. A última série do pré-escolar. respeitada a idade mínima de seis anos,
devera ser gradauv"",ente incorporada ao ensino fundamenlai. na fono. da lei.

Seção flI
Do Fn~in('l Fúndamenta~

Art. JU. () cn..,lntl flJl1dal11~ntal. ~om duração mímma de ou., anos. \"InflUaIÓrlO
;1 pai Itr d('ls sete ,ml'lS ~dt: 1~~1l1~ l! f:lc,ultari\f' a partir dos seis. gratuito na escela ptibli~l. l~r3
por ('lhlt'U\'O J. f':l'm:l~::ll' h.i<;l.:a dll ~!t1ad:h'l, tllcdi:mtc'

I - (1 Je~~J1' \'II·.lInc!1!') tI:1 ..:ap:l':IJ.tdc de 3prcndcr. rendo ..:omo meios b:islco~ o
pleno ,J'):11I:1I0 d.! lc..·lHU.I, dJ t.'~alia ;: .11' (.:lklllü.

11 . :1 compn.'en'iàl'''' do ~H!\blente natural e o;oclal. do sistema polltlco. da
tecnnJ'1:;t~ d:l~ ;llf6 I: uns \ :!.It're., ~m que 'i~ fUlldamenm :1 '5oclcdade:

lU ~ \.~ descll\ool\ lm~nt" da ~ap3chJade de aprendizagem. tcndo em \ ista ;I

aqulSlçãu de conh~clmentos e habilidades e a fonnação de atimdes e \'alores:
1V - o fonaleclmento dos "inculos de família. dos laços de solidanedade

hwnana e de toleràI:tcta reciproca em que se assenta a vida socIal.
§ l' E fa~ultado aos siSlcmas de ensino desdobrar o ensino fundamental em

dois ciclos,
" I - o primeiro defimdo. basicamente. por eSlar a cargo de docentes de mrmas

que muustrem a totalidade ou a mOloria dos componentes curticulares;
.. 11 - o segundo defintdo. basicamente. por estar 2 cargo de docentes

especlahzados por compouente cumcular.
§ 2° Os estabelecimentos que uulizam progressão regular por série podem

adotar n? ~nsmo fuo~arnental o regime de progressào contmuada. até a terceira série anu!l.
sem preJulzo da avahação do proceS5o de ensIDo-aprendizagem. observadas as nonnas co
respectivo sistema de ensino. .

. , § 3" O enSIDo rehglOso. de matrieula facultauva. consoml disciphna dos
horanos normaIS das escolas públicas de enSlllo fundamentai. 5endo ofereCIdo. sem õ~us

para os cofres públicos. de a~ordo com as preferências mamfestadas pelos alunos ou por
seus responsáveiS. em carâr~r

. I - confe5SlOnal. de a~ordo ~om a opção rehgiosa do aluno ou do seu
r';::ipolls:wel. Imm:ilrado per proft:':islm.:s \:,u Orientadores rc:!igiosos prepar2.~os e
credc:nclados pelJs rc~pE:~IJ\a .. Igrejas ou ~nudad6 rchglOsas. ou

11 - interconfess;onal. resultante de acordo entre as diversas entidades
religiosas. que se responsabilizarão pela elaboração do respectivo programa.

§ 4° Os sIstemas de ensino amarão de fonna articulada com as entidades
religiosas para efeito da ofena do ensino religioso e do credenciamento dos professores ou
orientadores.

. . § S·. Aos alunos que não optarem pelo ensino religioso será assegurada
abVldade alternauva que desenvolva os valores éticos, o sentimento de justiça, a
solidariedade humana, o respeito à lei e o amor à liberdade.

. § 6° O ensino .fundamental regular será mitÚstrado em língua pormguesa.
as~e~ada as co~umdades mdígenas a ublização de suas Iinguas maternas e processos
propnos de aprendizagem,

§ 7" O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado
como compl,ementação da aprendizagem ou em simações emergenciais.

: Art. 31. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro
horas d: trabalho efebvo em sala de aula, sendo progressiv"",ente ""'pliada o periodo de
~anencla na. e~cola. para tempo integral, associado a' programas suplementares de
alunentação. asSlstencla a saúde. material didatico-escolar e transpone.

§ 1° Sio ressalvados os casos do ensino nommo e das fonoas alternativas de
organização autorizadas na presente Lei.

§ 2' Os sistemas de ensino darão priondade na criaçio e exlCI'.sio da
escolarização em tempo integraL

_, I - às zonas pnoritárias de atenção educacional, caracterizadas pela elevada
ocorrenc~a de pobreza e baiXO desempenho educacional. especialmente' nas ireis
metropohtanas;

11 - as primeiras séries do ensino fundamental, sucessivamente. atê atinair a

. § 3° A extensão da escolaridade em tempo integral poderá fazer-se media:Ite
escolas mtegradas. combinação de escolas-classe com escola-parque. eteolu
complementares ou outras modalidades defitÚdas pelos sistemas de ensino.

Seção IV
Do Ensino Médio

Art. 32. O ensmo médio. etapa final da educação básica, com duraçio minima
de três anos. cerá como finahdades:

, I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos 110
ensino fundamental. possibilitando o prossegUImento de esmdos;
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IDOS;

CAPÍTULO IV
Da Educação Superior

Seção V
Da Educação de Jovens e Adultos

CAPiTULO III
Da Educação Profissional

11 • formar diplomados nas dIferentes área> ,conhecimento, aptos para a
inserção em setores profissionaIS e para a pártJclpação no desenvolVImento da sociedade
brasileira. e colaborar na sua foanação contínua~

III • incentivar o trabalho de pesquisa e investigaçio cientifica, visando o
desenvolvimento da ciêneia e da tecnologia e da criaçio e difusão da cultura, e, desse modo,
desenvolver o entendimento do homem e do meio em que VIve;

IV • promover a divulgação de conhecimentos culturais, cientificas e técnicos
que constituem panimõDlo da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de
publicações ou de outras' formas de comunicação;

V • suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vIo sendo
adquindos numa estrutura intelectual sislematizadora do conhecimento de cada geraçlo;

VI - estimular o conhecimento dos pmblemas do mundo presente, em
particular os nacionais e regIonais, prestar serviços especializados' à comunidade e
estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;

VII • continuar a fohnação cultural e profissional dos cidadios pela promoçi<>
de formas adequadas de extensão cultural.

Ar!. 42. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:
I . cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrang~eia,

abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensmo;
11 • de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído ó ensino médio

ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;

1lI • de pás-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado,
cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em
cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino;

IV • de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos
estabelecidos em cada caso pelas insiltuições de ensino.

Ar!. 43. As instituições de educação superior se organizarão na forma de:
\ • universidades; .
11 • centros de educação superior;
III - institutos;
IV - faculdades;
V • escolas superiores.
Ar!. 44. A autorizaçia e o reconhecimento de cursos, bem COJ1lO o

credenciamento de iostituições de educação su~rior, 'terão prazos limitaPos, sendo
renovados, periodicamente. apás processo regular de avaliaçia.

§ I" Apás um prazo para saneamento de deficiências eventualmente
identificadas pela avaliação a que se refere este artigo, haverá reavaliaçio quc poderá
resultar. conforme o caso. em desativação de cursos e habilitações, em intervc~ão na
instituição, em suspensão temporária de prerrogativas da autonomia, ou em
descredenciamento.

§ 2" No caso de instituição pública, o Poder Executivo responsável por sUa
manutenção acompanhará o processo de saneamento e fornecerá recursos adicionais, se
necessários, para a superação das deficiências..

Ar!. 45. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil.
tem. no minimo, duzcmos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo re~ado

aos exames finais, quando houver. .
§ I" As instituições informarão aos interessados, antes de eada período letivo,

os prógramas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duraçio. requisitos,
qualificação dos professores, recursos disponiveis e critérios de avaliação, obrigando-se a
cumprir as respectivas condiçõcs.

§ 2" Os alunos que tenham extraordinário aproveitainento nos estudos,
demonstrado por meio de provas e outros instnunentos de avaliaçio especificos, apli~ados

por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duraçio dos seus cursos, de acordo
com as normas dos sistemas de ensino.

§ 3" É obrigatória a freqüêneia de alunos e professores. salvo nos programas
de educação a distància.

§ 4" As instituições de educação superior oferecerio, no perlodo noturno,
cursos de graduação nos mesmos padrões de qualidade mantidos no perlodo diurno, sendo
obrigotória a oferta noturna nas instituições públicas, 'garantida a necessária previsão
orçamentária.

Ar!. 46. As instituições de educação superior pocIcrio mínistrar cursos
regulares em regIme seriado ou sistema de créditos.

Parágrafo lime'v, Os cursos poderão ser de meio periodo ou de periodo
integral, qualquer que seja o horário ou ainda mlDlstrados a distància.

Art. 47. Os dIplomas de cursos supenores reconheCIdos. quando registrados,
terlo validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§ \" Caber. às instituições de educação superior credenciadas registrar 05

diplomas por elas expedidos.
§ 2' Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras seria

revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou
equivalente, respeitando-se 05 acoruos imemaclonais de reciprocidade ou equiparação,

§ 3" Os dIplomas de Mestrado e de Doutorado. expedidos por universidades
estrangeiras, só poderão ser reconhecidos por uDlversidades públicas que pOS$uam cursos de
pás-graduaçio reconheCIdos e avaliados. na mesma ilrea de conhecimento e em nivel
equivalente ou superior.

Ar!. 48. As instituIções de educação superior aceitarão a transferência de
alunos regulares, para cursos afins. na hipótese de eXIstência de vagas. e mediante processo
seletivo..

11 - conhecimento das formas contemporàneas de linguagem;
III - domínio dos conhecImentos sócio-históricos necessários ao exercício da

Ara. 41. A educação superior tem por fmahdade: .
I - estimular a criação cultural e o desenvoh'lmento do espirito cientifico e do

pensamento reflcxivo;

Art. 37. A educllÇ.!o profISSional. integrada às diferentes formas de educação,
ao ....e. i ciem:ia e i tecnologia, contIuz ao pcnnanente desenvolvimento de aptidõcs
para a ... produliva.

PartigNfo Ii",co. O aluno mauiculado ou egresso do ensino fundamental,
méclio C 1lIpCrior. bcnI como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, contará com a
possibilidldc de acesso i educaçio l"'ofissional.

Ara. 31. A cducaçio profissional será desenvolvida em articulação com o
ensillo ...... ou por diferentes estr~tégias de educação continuada, em instituições
especializadas ou no ambiente de trabalho.

Ar!. 39. O conhecimemo adquirido na educação profissional, inclusive no
trabalho. pocIcrá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento
ou conclusAo de estudos.

Parágrafo IÍmco. Os diplomas de cursos de educação profissional de nível
médio. qualldo registrados, terão validade 03clOnal.

Art. 40. As escolas tecnicas e profissionaIS, além dos seus cursos regulares.
oferecerAo cursos especiais, abenos à comunidade, condicionada a matrícula à capacidade
de aproveítamento e não necessariamente ao nivel de escolandade.

11-110 áivol de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.
f r Os COClbecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios

infOlllliB lCrIo aferídos e reconhecidos mediante exames.

Art. 35. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que nio
tiveram KC$SO ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.

f'arágrafo úmco. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos ~ovens

e aos a.IIIlos. que nlo puderam efetuar os estudos na idade regular. opo~dades
cducacioMii apropriadas, consideradas as características do alunado, seus mtcrosse..
COIIdíç6es • vida e de trabalbo. mediante cursos e exames.

Ara. 36. Os sistemas de CDSino manterão cursos e exames supletivos que
compc'CCll4crlo a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de
estUdos CIIl caóIcr rqular.

f .0 Os exames a que se refere este artigo se realizarão: . .
I . llO nivcl de COllClusIo do CDSino fundamental. para os mlllores de qumze

cid.danla.
§ 2" O ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará.

(o parti o exercício de profissões técnicas.

Ar!. 34. O ensino médio terá organização flexível para atender às
diversiflCAilas necessidades dos alunos.

§ \" Os cursos do ensino médio terão equivalência legal e habilitaria ao
prosseguimento de estudos.

§ 2" A preparação gcral para o trabalho e, facultativamente, a habilitaçio
profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou
em cooperaçlo com instituições espeCIalizadas em educação profissional.

11 - a preparação básica para o trabalho ~ a cidadania;
III - O aprimoramento do educando como pessoa humana, i'lcluindo a

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento critico.
Ari 33. O curriculo do ensino médio observara o disposto' na Seçio I do

presentt Capitulo e as seguintes diretrizes:
( • destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da

ciência, das letras e das anes; o processo histórico de transformação da sociedade e da
cultura: ~ llltgua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e
exercício da cidadania;

11 - adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa
dos esttidtntes;

III - incluirá, além de uma língua estrangeira como disciplina obrigatória, outra
de carátér oplativo.

I L . § \" Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados.
de ia! tom. qlle ao final do ensino médio o educando demonstre: -.

\ - domínio dos principios cientificas e tecnológic~s que presidem a produçio
modem~;
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Parágrafo ÚniCO. As transferêncIas cx-officlU se darão na foona da lei.
Art. 49. As instituições de educação superior. quando da ocorrência de vagas.

abrirão matrícula nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que demonstrarem
capacidade de cursá-Ias com proveito. mediante processo seletivo prévio.

Parágrafo ÚniCO As instituIções referidas neste artígo concederão certificados
de conclusão de cursos seqüenciaIs aos alunos que acumulem créditos em pelo menos seis
disciplinas correlacionadas.

Art. 50. É livre o exercicio das profissões. exigida a qualificação especial, na
forma da lei, para as profissões regulamentadas.

Art. 51. As wiivemdades são instituições pluridisclplinares de formação dos
quadros profissionais de nivel supenor. de pesquIsa. de extensão e de domínio e cultivo do
saber humano. que se caracterizam por:

I - produção Intelectual InstltuclOnalizada mediante o estudo sistemático dos
temas e problemas maIS relevantes. tanto do ponto de "sta cientifico c culturaL quanto
regional e nacional;

11 • maioria de docentes em regime de tempo mtegral e com titulação em nivel
de especialização. mestrado e doutorado

Parágrafo úmco É facultada a cnação de UTUvers.dades especializadas por
campo do saber.

Art. 52. 1\'0 exercicio de sua autonomIa. são asseguradas ás UTUversldades.
sem prejuízo de outras, as seguintes ambuições:

I . criar. organizar e extingUIr. em sua sede. cursos e programas de educação
superior previstos nesta LeI. obedecendo ás nonnas gerais da Umão e. quando for o caso, do
respectivo sistema de ensino;

IJ • fixar os curriculos dos seus cursos e programas. observadas as normas
l{erais pertinentes;

III - estabelecer planos. programas e projetos de pesquisa c.entifica, produção
artística e atividades de extensão;

IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as
exigências do seu meio;

V - elaborar e reformar os sçus estatutos e reeimentos em consonância com as
normas gerais atinentes. -

VI - conferir graus. diplomas e outros titulas:
VII - firmar contratos. acordos e convênios;
VIII • aprovar e executar planos. programas e projetos de investimentos

referentes a obras, serviços e aquiSIções em geral, bem como admimstrar rendimentos
conforme dispositivos institucionaIs:

IX - administrar os rend,mentos e deles dispor na forma prevista na ato de
constinrição. nas leis e nos respectIvos estatutos:

X • receber subvenções. doações. heranças, legados e cooperação financeira
resultante de convênios com entidades púbhcas e privadas.

Parágrafo ÚniCO. Para garantit a autonomia didático-cientifica das
universidades, caberá aos seus coleg.ados G' ensin0 e pesqUIsa dec.dir. dentro dos recursos
orçamentários dísponíveis, sobre:

I - cnação. expansão. modIficação e extinção de cursos;

11 - ampliação e diminuição de vagas:
III • elaboração da programação dos cursos:
N • programação das pesquísas e das atividades de extensão;
V - contratação e dispensa de professores:
VI • planos de carreira docente. •
Ar!. 53. As universidades mantidas pelo Poder Público gozario, na forma da

le~ de estatuto juridico especial para atender ás peculiaridades de sua estrutura, organização
e fmanciamento pelo Poder Público, assim como dos seus planos de carreira e do regime
juridico do seu pessoaL _

§ l° No exercício da sua autonomia, além das atribuições asseguradas pelo
artigo anterior, as universidades públicas poderão:

I • propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim
como um plano de cargos e salários, atendidas as normas gerais pertinentes e 05 recursos
disponiveis:

11 - elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com as normas
gerais concernentes;

III • aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos
referentes a obras, serviços e aquisições em geral, de acordo com os recursos alocados pelo
respectivo Poder mantenedor:

IV - elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais;
V - adotar regime financeiro e contábil que atenda ás suas peculiaridades de

organização e funci.onamento:
VI - reavaliar operações de crédito ou de fmanciamento, com aprovação do

Poder competente, para aquisição de bens Imóveis, instalações e equipamentos;
VII - efetuar transferências, quitações e tomar outras providênciaS de ordem

orçamentária, fmanceira e patrimorual necessárias ao seu bom desempenho.
§ 2" Atribuições da autonom.a universitária poderão ser estendidas a

instituições que comprovem alta qualificação para o ensino ou para a pesquisa, com base em
avaliação procedida pelo Poder Público.

Art. 54. Caberá à Umão assegurar, anualmente, em seu OrçlpllCnto Geral.
recursos suficientes para manutenção e desenvolvimellto <!as. instirnições· de educação
superior por ela mantidas.

Art. 55. As instituições públicas de educação superior obedecerão ao ptincípio
da gestão democrática, assegurada a existência de órgão,; colegiados deliberativos, de que
participarão os segmentos da comunidade institucIOnal. local e regional.

Parágrafo úmco. Em qualquer caso. os docentes ocuparão setenta por cento
dos assentos em cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração
e modificações estatutárias e regimentais, bem comO da escolha de dirigentes.

Ar!. 56. Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará
obrigado ao minimo de oito horas semanais de aulas.

CAPÍTULO V
Da Educação Especial

Ar!. 57. Educação especial. para efeitos desta Lei. é entendida como a
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino•.
para educandos com neceSSidades especiais.

§ l° As escolas regulares oferecerão, quando necessário. serviços de apoio
especializado para atender ás peculiaridades da chentela de educação especial.

§ 2° Quando. em virtude das condições espec.ais dos educandos, não for'
possível sua integração ao ensino regular, o atendimento sera feito em classes, escolas ou
serviços especializados.

§ 3° A oferta de serviços de educação especial. dever constirncional do Estado.
tem inicio na faixa etária de zero aos seis anos. durante a educação infantil.

Art. 58. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades
especiais:

1 - curriculos. métodos, técnicas. recursos educativos e organização
específicos, para atender as suas necessidades,

li • terminalldade especifica para aqueles que não possam atingir o nivel
exigido para a conclusão do ensino fundamental. em virtude de suas deficiênCIas. e
aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados;

III • professores com especialização adequada em nível médio ou superior.
para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capactlados para a
integração desses educandos nas classes comuns; .

IV • educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na
vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelem capacidade de
inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgios oficiais afms, bem
como para aqueles que apresentam WIl" habilidade superior nas áreas artística, intelecmal ou
psicomotora;

V - acesso igualitário aos beneficios dos programas sociais súplementares
disponiveis para o respectivo nivel do ensino regular.

Art. 59. Os sistemas de ensino estabelecerão critérios de car~teriação das
instiruições pnvadas sem fms lucrativos, especializadas e com amaçio exclusiva em
educação especial. para fins de apoio técnico e fmanceiro pelo Poder Público..

Parágrafo úmco. O Poder Público adotará, como alternativa prel~rellcial, a
ampliação do atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria rede
pública regular de ensmo. mdependentemente do apoio ás mstiruições previstaS neste artigo.

TíTIJLOVI
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAo

Ar!. 60. São profiSSIOnaiS da educação:
I- docente;
li . administrador escolar:
III - supervisor educacional;
IV • orientador educacional.
Art. 61. A formação de profissionais da educação lerá como fundamentos:
I - a íntima associação entre teorias e práticas. inclusive mediante 4i

capacitação em serviço;
. 11· aproveitamento da formação e expériências anteriores em instituições de

ensino e outras atividades;
III - formação preferencial em nivel superior.
Art. 62. A formação de profissionalS para a educação básica 'e fará e:n

UTUveTSldades ou em institutos supenores de educação.
Parágrafo úmco. Os instirntos superiores de 'educação são instlrníções de mveI

superior. integradas ou não a univerSidades e centros de educação supenor. e manterão:
I . cursos formadores de profissionais para a educação bislca. maluSlve o

curso normal supenor. destinado á formação de'docentes para a educação mfanul e para as
pnmeiras séries do ensino fundamental;

11 • programas de formação pedagógIca para ponadores de dIplomas de
educação superior que quelTam se dedicar á educação báSIca;

. 111 - programas de educação continuada pd!a os profiSSIonaIs de educação dos
diversos níveis.

Ar!. 63. É facultado aos sistemas de ensmo e 3S m<tltUlçces formadoras de
docentes parcelar ..us programas de fonnação e aperfeiçoamento. mtercalando cíclos de
instrução teórica e de capacitação em seIVIço. de modo. Inclusive. a aproveitar os Intervalos
entre os periodos letivos regulares.

Art. 64. No ensino médio será instirnida escola normal. desltnada á preparação
de professores para a educação infantil e para o ensino fundamental até a quarta séne.

Ar!. 65. A formação docente, exceto para a educação supenor. inc1u",i pránca
de ensino de. no minimo. trez.ntas horas.

Ar!. 66. A preparação para o exercicio do magIstério supenor se fará em Div.!
de pós-graduação, prioritanamente em programas de mestrado e doutorado.
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Parágrafo úmco. O notóno saber. reconhecIdo por uruversldade pubhca com
curso de doutorado em área aftm. poderá suprir a eXIgência de titulo acadêmIco.

_ Art. 67. Os sistemas de ensmo promoverão a valonzação dos proftsslOnals da
educaçao. assegurando-Ihes. inclusive nos tennos dos estatutos e dos planos de carreira do
magistério público:

I . ingresso exclusivamente por concurso público de provas e titulas;
11 • aperfeiçoamento proftssional continuado. inclusive em serviço;
111- piso salanal profissional;
IV - incentivos á titulação e á produtividade:
V - periodo reservado a estudos. planejamento e avaliaçio incluído na carga de

trabalho;
VI • condições adequadas de trabalho.
Art. 68. Nos sistemas de ensino federal. estadual e municipal. inclusive nos

estabelecimentos por eles supemsionados. a supervisio e orientação educacionais seria
exercidas. preferencialmente. por proftssionais com habilitaçio especiftca.

TíTULO VII
DOS RECURSOS PARA A EDUCAÇÃO

Art. 69: Serão recursos públicos destinados i educação 05 originirios de:
I - receIta de Impostos próprios da União. dos Estados. do Disb1to Federal e

dos Municipios;
11 - receita de transferências constitucionais e voluntirias;
111 - receita do salário-educação e de outras contribuições sociais:
IV - receita d. incentivos fiscais;
V - outros recursos previstos em lei.
Art. 70. A União aplicará, anualmente. nunca menos de dezoito e 05 Estados

o Distrit? Federal e o~ Municipios. vinte e cinco por cento. ou o que consta'~ respecll~
COnsll~lções ou LeIs. Orgânicas. da receita resultante de impostos, compreendidas as
transferenclas çonslltuclonus. na manutenção e desenvolvimento do ensino público.

.. § 10'A parcela da arrecadação 4e impostos transferida pela Uniio aos ESIados,
ao.D!stnto Federal e aos Municipios. ou pelos Estados aos respectivos Municípios. não ser.i
conSiderada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir.
. " § 2° Para efeito do cumprimento do disposto neste artigo. seria considerados
indiVIdualmente os sistemas .de ensino federal. estadual e municipal e os recursos aplicados
na fonna do art. 213 da Constituição Federal.

§ 3° Serão consideradas excluídas das receiw de impostos mencionadas neste
artigo as operações de crédito por antecipação de receita orçamentiria de impostos.

§ 49 Para fixação inicial dos valores correspondentes aos mínimos estatuídOs
neste artigo, será considerada a receira estimada na lei do orçamento anual. ajustada, quando
for li caso. por lei que autorizar a aberrura de créditos adicionais. com base no eventual
eXl:es!lO de arrecadação.

. § 5° As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as eferivunente
realizadas. que. r~sultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios, serio
apuradas e corngldas a cada trimestre do exercicio financeiro.

~ 6~ O repasse dos valores referidos neste artigo do caixa da União. dos
Estados. do DtstnlO Federal e dos Municípios ocorrerá imediatamente ao órgão responsável
pela educação. observados os segumtes prazos:

I - recursos arrecadados do I° ao 10" dia de cada mês, até o 20" dia;
11 - recursos arrecadados do II° ao 20" dia de cada mês, ué O30" dia;
m- recursos arrecadados do 21° ao ftnal de cada mês até o 10' dia do mês

subseqüente. '
.. § 7" O. atraso da liberação sujeitará 05 recursos á correção monetiria e à

ttsponsablllZllção CIVIl e cnrninal das autoridades competentes.
Ar<. 71. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino

as desJ;Csas rea.1izadas co.m .vistas á consecu,ão dos objetivos básicos das instituições
educaclonus de todos os DlvelS. compreendendo as que se destinam a:

I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais proftssionais
<!li educação: .

. II - aquisição. manutenção, construçào e conservaçào de instalações e
eqUlpamentos necessários ao ensino'

1II - aquisi,ão de mat~rial e contratação de serviços necessírios ao ensino;
. IV • levantamentos estatlsticos. estudos e pesquisas visando precipuamente ao

apnmoramento da qualidade e á expansão do ensino:

v - realização de aU\rldades-melo necessànas 20 fundonamento dos sistemas
de ensmo;

VI - concessão de bolsas de esrudo a alunos de escolas públicas e pnvadas;
VII - amomzação e custeIo de operações de crédllo desllnadas a atender ao

disposto nos incisos deste artl~o

Art. 72. ,>":ào ~onsntU1rão despesas de manutenção e desenvolV1mento do
enStno aquelas realizadas ~om.

. I - pesqUIsa. quando não Vinculada ás inslllUlções de e~smo. ou. quando
efellvada fora dos sIStemas de ensmo. que não \Ise. precipuamente. ao apnmoramento de
sua qualidade ou a sua expansão;

. 11 - subvenção a InSlltulções pubhcas ou pnvadas de caráter assistencial,
desportivo ou cultural.

. . III -. fonna,ào de quadros especIais para .. administração pública. seJa!t1
nuhlares ou cms. inclUSIve dlplomaticos.

IV - programas suplemeorares dealimeoração. rransporte. segurança escolar.
assistência médico-odontológlca. farrnacêunca e pSicológica. e outras formas de aSSistência
social;

V - obras de Infra·estrutura. ainda que reahzadas para beneftciar direta ou
índire:amente a reJe escolar,

Art. 73. I\s recellas e despesas com manutenção e desenvoh'lmento do ensmo
serão apuradas e publicadas nos balanços do Poder Público. asslrO como nos relatónos a que
se refere o ano 165, § 3'. da Conslltulção Federal.

Art. 74. Os órgãos ftscalizadores examinarão. prionranamente. na prestação
de contas de recursos públicos. o cumprimento do disposto no ano 212 da Constituíção
Federal e na legislação concernente.

Art. 75. A UDlão. em colabora,ão com os Estados. o Distrito Federal e os
Municípios. estabelecerá padrão míDlmo de oportunidades educaCIOnaIS para o ensiro
fundamental, baseado no calculo do custo minimo por aluno. capaz de assegurar ensino de
qualidade

Parágrafo úmco. O custo minimo de que trata este artigo será calculado pela
União ao fmal de cada ano, com vahdade para o ano subsequente. consider""do variações
regionais no custo dos insumos e as dIversas modalidades de ensmo.

Art. 76. A ação suplellva e redistributiva da União e dos ESlados será exercida
de modo a corrigir. p"~gresslvamente. as dIsparidades de acesso e garantir o padrão minin:o
le qualIdade de ensino.

§ l° A ação a que se refere este amgo obedecera fórmula de dominlO público
que Inclua a capaCIdade de atend,mento e a medIda do esforço ftscal do respecnvo Estado.
do D1stnto Federal ou do MUDlciplO em favor da manutenção e do desenvolvimento do
ensino.

§ 2' A capacidade de atendimento de cada governo será defmida pela razão
entre os recursos de uso consrirucionalmente obrieatório na manutenção e desenvolvimen:o
do ensino e o custo anual do aluno. relallvo ao pach-ão mínimo ~e qualidade.

§ 3° Com base nos critérios estabeleCIdos nos §§ I" e 1°. a União poderá fazer
a transferênCIa direta de recursos a cada estabelecimento de ensmo. conSIderado o número
de alunos que efetivamente frequcntam a escola. •

§ 4° A ação supletiva e redistribullva não poderá ser exercida em favor do
Distrito Federal. dos Estados e dos MunicípIOS se estes oferecerem vagas, na área de ensmo
de sua responsabilidade. confonne o al1. 11. VI. e ano 11. V. desta LeI, em número infenor a
sua capacidade de atendimento

Art. 77. A ação suplellva e redistribullva prevista no artigo anterior ficará
condicionada ao efetivo cumpnmento pelos Estados. Distrito Federal e Municípios do
disposto na presente Lei, sem prejuizo de outras prescnções legais.

Art. 78. As insntuições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes
categorias:

I - panlculares em sentido estrito. aS;UH entendidas as que são instituídas e
mantidas por uma ou mais pessoas fisicas ou Juridicas de direito privado que não
apresentem as características dos incisos abaixo;

11 - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de
pessoas fisicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas. inclusive cooperativas de professores
e alunos. que incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade;

. III· confessignals, assIm entendIdas as que são mslltuldas por grupos de
pessoas fislcas ou por uma ou mais pessoas JurídICas que atendem a onentaÇão confessional
e ideologia especificas e ao disposto no inCISO ""tenor;

IV - filantrópICas. na fonna da lei.
. .. Arl. 79. Os recursos públicos serão desnnados ás escolas públicas. podendo

ser dirigIdos a escolas comunitárias, confeSSIonais ou filantrópICas que:

I - comprovem ftnalidade não-lucrativa e não distribuam resultados
dividendos, bonificações. particIpações ou parcela de seu patrimõnio sob nenhuma fonoa o~
pretexto.

11 - apliquem seus excedentes fmanceiros em educação;.
1II - assegurem a destmação de seu patnmõnio a outra escola comunitária,

filantrópica ou confessional. ou ao Poder Público. no caso de encerramento de suas
anvidades:

IV· prestem contas ao Poder Público dos recursos recebidos.
§ \0 Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de

eS1;11do para a educação básica. na fonna da lei. para os que dcmonstrarem insuficiência de
recursos. quando houver falta de vagas e cursos reeulare, na rede pu"'ica de domIcílio do
educando. ficando o Poder Púbhco obng3do.1. ln'.I>t1T r:-·"·lI.llt.1.fll~:-H na r.::-.pansão oa sua
rede local.

~ 1° .'\s ati\'idad~s Unl\CI.'ilrJfl.IS dI.: rl:'1jlf!'d c ,';,.'h,j" (iPtk'lJ~) l"t.:,,:(,.·bc..'[ .1pOlO

financelTO do Poder Publtco. inclUSive medl.mte h~)I;;b Jt.: ~~Ill.ln

TiTULOVIll
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 80. O Sistema de EnSinO da União assegurará aos povos indígenas a
oferta de educa,ão escolar especifica, diferenciada. intercultural de acordo com o universo
sócio·linguistico de cada povo. com os seguintes objetivos: ' .

., . 1.-proporcionar aos índios. suas comunidades e povos, a recuperação de suas
me!?0r;as hlstoncas; a reafinnação de suas identidades émicas; a valorização de suas línguas
e clcnclas:



Janeiro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 21 01859

indigenas.

TÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÓES TRANSITÓRIAS

de março de 1996Senado Federal. em

Art. 6R 810 diIcitos sociais a educação, a saúde, o trabal.ho, o lazer, a seguran
ça, a previd!ncia social, a proteção à maternidade e à inf'ancia, a assistência
101 dcsampaIados, Da forma desta CoI!Slituição.
Art. .,. 810 diIcitos dos trabalhadores tnbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:

Dos DIREITOS Socws

CAPtruLoll

Dos DJllElTOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Ttrur.o n

-CONSTITUIÇãO
REPúBLJCA FEDERATIVA DO BRASlL

1988

~~
/

Senad r' sé S ney
presidente1.7 o Federal

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESi\JCOS LEGISUnvOS..c:,OI •

§ 6° A assistencia financeira da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Mwticípios, bem como a dos Estados aos seus Municípios. ficam condicionadas ao
cumprimento do ano 212 da Constituição Federal e dispositivos legais peninentes pelos
govemos beneficiados.

Ar!. 89. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adaptarão sua
legislação educacional e de ensino às disposições da presente Lei no prazo máximo de dois
anos, a partir da data de sua publicação.

§ 1° No mesmo prazo estabelecido neste artigo as instituições de ensino
adaptarão seus estatutos e regiJnentos ás disposições da presente Lei, observadas. no que
couber, as normas dos respectivos sistemas de ensino.

. § 2° O prazo para que as universidades cumpram o disposto no inciso li do art.
SI é de oito anos ou até que o sistema de pós-graduação consiga oferecer condições para a
formação, em nivel de mesrrado e doutorado, aos aruais ocupantes da função de docência.

Art. 90. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ar!. 91. São revogadas as disposições das Leis nOs 4.024. de 20 de dezembro

de 1961, e 5.540, de 28 d~ dezembro de 1968. não alteradas pelas Leis nOs 9.131, de 24 de
novembro de 1995 e 9.192, de 21 de dezembro de 1995 e, ainda, as Leis nOs 5.692, de li de
agosto de 1971 e 7.044. de 18 de outubro de 1982, e as demais leis e decretos-leis que as
modificaram e quaisquer outras dispOSIções em <onrrário.

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

§ 2° Os programas a que se refere este artigo. Íllcluidos noS Planos NacioJlais
de Educação, terão os seguintes objetivos:

I . fonalecer as práticas sócio-eulturais e a \togua materna de cada comunidade
indígena;

11 • manter programas de fonnaçào de pessoal especializado. destinado à
educação escolar nas comunidades indígenas:

III - desenvolver currículos c plOgratndS :spcciticos, neles incluindo os
conteúdos culturais correspondentes às respectivas cOlntmidades;

11 • garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às infonnaçlles,
conhecimemos técnicos e cientificos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e
não-índlas.

Parógrafo lÍmco. A ofena de educação escolar indígena será assegurada com a
participação das comunidades indígenas, suas organizações e entidades afins.

Ar!. 81. A União apoiará técnica e froancellamente os sistemas de ensino nO
provimento da educação interculrural ás comunidades indigenas, desenvolvendo programas
integrados de ensino e pesquisa.

§ 1° Os programas serão planejados com audiência das comunid~des

IV • elaborar e publicar sistemalicamente matcnal dIdático específico e
diferenciado.

Art. 82. O Poder Público incentivará o de5en\'01'lmento e a veIculação de
programas de ensino a distância. em todos os nivcls c modalidades de cnsino, e J. educação
continuada.

§ I o A educação a distância, organizada com ab.nura e regiJne especiais, será
oferecida por instituições especIficamente credenciadas pela União.

§ 20 A União regulamentará os requisitos para a reaIizaçio de exames e
registro de díploma relativos a cursos de educação a distância.

§ '0 As nonnas para produção, controle e avaliação de programas de educação
,. distância e _ .utorização para sua implementação, caberão aos respectivos sistemas de
ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sIStemas.

§ 4° A educação a distânCia gozará de tratamento diferenciado que incluirá:
I . custos de transmissão reduzidos em canaIs comerCiais de radiodifusão

$Onora e de sons e imagens;
11 • concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas;
III - reserva de tempo'miniJno, sem ónus para o Poder Público, pelos

concessionários de canais comerciais.
Ar!. 83. É pennitida a organização de cursos ou instituições de ensino

experimentais, desde que obedecidas as disposições'desta Lei.
Ar!. 84. O ensino militar é regulado em lei especifica, admitida a equivalência

de estudos, de acordo com as normas fixadas pelos sistemas de ensino.
Ar!. 8~. As bolsas concedidas pelo Poder Público para estudo de pós

graduação e para pesquisa assegurarão" condições condignas de manutenção aoS
contemplados, observada a pontualidade dos respectivos pagamentos.

Ar!. 86. Os discentes da educação superior poderão ser aproveitados em
carefas de ensino e pesquisa pelas respectivas' instituições. exercendo funções de monitoria,
remunerada ou não, de acordo com seu rendimento e seu plano de estudos.

Art. 87. Qualquer cidadão habilitado com a titulação própria poderá exigir a
abertura de concurso público de provas e titulos para cargo de docente de instituição pública
de ensino que estiver sendo ocupado por professor não concursado. por mais de seis anos,
rcssalvados os direitos assegurados pelos artigos 41 da Constituição Federal e 19 do AlO das
Disposições ConstitucionaIS Transitórias.

Ar!. 88. É instituida a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da
publieaçio desta Lei.

§ I· A União, 110 prazo de um ano a partir da publicação da presente Lei,
CIlCIIIÚII1Wá, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metas
para os elez anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para
Tados,

§ r o Poder Público- deverá recensear oS educandos no ensino fundamental,
fQID especial .arençio para os grupos de sete a quatorze e de quinze a dezesseis anos de
icIà.

§ 3· Cada Município e, supletivamente, o Estado e a União, deverá:
I • matricular todos os educandos a partir dos sete anos de idade e,

&alltatiwmente, a partir dos seis anos, no ensino fundamental;
fi • prover cursos presenciais ou a distância aos jovens e adultos

inluficiclltcmcnte escolarizados;
m• rcalizar programas de capacitação para todos os professores em ex.ccicio,

lIIilizalldo 1aIlIbém, para isto, os recursos da educação a distância;
IV· integrar todos os estabeleciJnentos de ensino fundamental do seu território

10 sistema nacional ele avaliação do rendiJnento escolar.
§ 4· ArJ. ao fim da Década da Educação somente serão admitidos professores

habilitados em n/vel superior ou fonnados por treinamento em serviço.
§ S· Scrio conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes

etCOlarcs públicas urbanas de ensino fundamental para o regiJne de escolas de tempo
inlep•.

xxv - assist!ncia gratuita aos filhos edependentes desde o nascimen
to até seis anos de idade em creches e pré-escolas;

XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;

Ttrur.o III
DA ORGANlZAÇÁO DO ESTADO

.. __ .

CAPtruLoIV

Dos MUNlclPros..........................................................................................................................
Art. 30. Compete aos Municipios:

I -legislar sobre assuntos de interesse local;

VI - manter, com a cooperação téCnica e financeira da União e do Esta
do, programas de educação pré-escolar e de e:rsino fundamcnt!l; ,

. .
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"CAPlTULo VI

DA !Nn:R:vENçÃo

Art. 34. AUoi,ão D40 intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:
.............................................................................................- .

VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;

Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municipios, nem a União nos Muni·
cípios localizados em Território Federal, exceto quando:

....................................................................................................
m- nIo tiver sido aplicado o 1l1ÍIÚmo exigido da receita municipal na

manutenção e desenvolvimento do ellsino;
..........................................................................................................................

TtruLo VI---..;;;;.;.~~--:----
DA TRlBUfAÇAo E 00 ORÇAMENTo

.............................................................................................................
CAPmlLO 11

DAS FINANÇAS PúBLICAS
............................................ ,; - .

SEÇÃo 11

Dos ORÇAMENTOS

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

§ 3- O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento
de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.

§ Se A lei orçamentária anual compreenderá:
I - o orçamento fisca1 referente aos Poderes da Unülo, seus fundos,

órg40s e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações ins·
lillúdas e mantidas pelo poder público;

II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta
011 indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

§~Os orçamentos previstos no § S", I e lI, deste artigo, ~mJl3:tibiliza.
dos com o plano plurianual, terão entre suas funções a de IMUZII' deslgualda·
des inter-regionais, segundo critél ;,.. populacional.

TtruLo VIII

CAPlTULom

DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DEsPORrO

$Er;ÃoI

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

Art. 208. Odeverdo Estado coma educaçãoserá efetivado mediantea garantia
de: .

I - ensino fimdamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a
ele DIo tiveram ll:eSIO na idade própria; .

II -p~ extensIo da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino.
m6dio;

. m- lltt:ndimcnto edncaclonal especíalizado aos portadores de defici·
bcía, prdcrcncíalmentc na rede regular de ensino;

IV- atendimento em creche e pn!-escola ãs crianças de zeroaseis anos
deidade;

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

VI. - oferta de ensino noturno regular, adequado ãs condições do edu·
cando;

VII - atcDdimento ao educando, no ensino fundamenlal, lIUa\Ú de
progr.unas suplementares de material didátiClHSCOIar, trID!portc, 11imcnta.
ç40 eassist!ncia à saúde•

§ IRO acesso ao cnsinD obrigatório e gratuito é direito públic;- >mbjelivo.
§ 2- O Ilão-ofcrcc:imento do ensino obrigatório pelo poder público, ou

sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade compctcDtc.
§ 3- Compete ao poder público recensear os educandol DO ensino 1\111.

damcntal, fàzcr·lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou respclIISllYeis pela
freqil!Iu:ia à escola.

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

§ Ii A parcela da amcadação de impostos transfcrlda pelaU~ aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municlpios, ou pelos Estados aos respecti
vos Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste arti
go, receita do governo que a transferir.

§ 2- Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo,
seria considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os
rcc:ursos aplicados na forma do art. 213.

§ 3" A distnbuiçao dos recursospúblicosassegurará priorid::Jcaoatc:D
dimento das necessidades do ensino obrigatório, nos termos do pJ~.!:lJ nacioIII1
de educação.

§ 4" Os programas suplementares de alimentação e assist!ncia à lIIído
previstos no art. 208, vn,. serão financiados com recursos provenieDtcs de
conUíbuiçõcs sociais e outros recursos orçamentários.

§ se O ensino fundamental público terá como fonte adicional de finan·
ciamento a contribuição social do salário-educação, rccolliida, na forma da lei,
pelas l:mpresas, que dela poderão deduzir a aplicação realiz.ada no cnsiDo 11m
damental de 5e'.lS empregados e dependentes.

Art. 213. Os recursos públicos serão destinados ãs escolas públicas, podeilI»
ser dirigidosa escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidII
em lei, que:

I - ·comprovcm finalidade nIo lucrativa e apliquem seus exccdc:nlcl
financl:iros em c:ducaçIo;

II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra cscoIa c0munitá
ria, filaIltrópica"OU confessional, ouao poderpúblico, no caso de encerramento
de suas atMdades.

§ 1eOs recursos de que trata este artigo poderão ser dcstinàdos abo1IaI
&; estudo para o ensino fundamental e m=lio, na forma da lei, para OI que
demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cara
SOl regulares da rede pública nalocalidade da resid!ncía do educando, ficando
o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede
na localidade.

CAPlTULo VII

DA F AM1LIA, DA CIUANÇA., DO Aoo!..EscENm E DO IDoso................................................................................................................
Art. 227. É deverdafamilia, da sociedadee do Estado assegurar à c:riança e ao
adolcsccntc, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentaçlo,
à cdw:açao, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade eà convivêndafamiliar e comunitária, além de colocá-los a salvo de
toda forma de negligência, discriminação, exploração, viol!ncía, crueldade c
oprcssllo.

§ I" O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da
criança e do adolescente, admitida·a participação de entidades Dão-govcrna
mentais c obcdeccndo aos seguintes preceitos:

1-aplic:ação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde Da
assist!ncía matcrno-inWItil;

11 - criaçIo de programas de prevenção e atendimento especializado
para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de
integração socíaI do adolcsccntc portador de deficiência, mediante o treina
mento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso 801 bcIII c
ICIViÇOlcolctiroI, coma e1iminaçlo deprl:Q)nccitos eobslácu1oII anpIiti:t&ialI.

§ 2- A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e doi
ediflcios de USC? público e de fabricaçllo de veiculos de transporte colctiYo, a
fim de garantir acesso adequado ãs pessoas portadoras de deficiência.
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§ 3D O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspcctoI:

I - idade IIÚIiiIDa de quatorze anos paraadmissIo ao tr3baIho, 0bserva
do o disposto no art. "]R, XXXIII;

II - garáutia de dfreitos previdenciários e trabalhista.s;
m- garantia de acesso do trabalhador adolescente à escola;

IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato
infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional
habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica;

V - obediência aos principios de brevidade, excepcionalidade e respei
to à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, qnando da aplicação li.:
qualquer medida privativa da liberdade;

VI- estimulo do poder público, através de assistência jurídica, incenti
vos fiscais e subsidios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de
guarda, de criança ou adolescente ôdão ou abandonado;

VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança e
ao adolescente dependente de entorpecentes e drogas afins.

§ 4" A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexu
al da criança e do adolescente.

§ 5" A adoção será assistida pelo poder público, na forma da lei, que
estabelecerá "1505 e condições de sua efetivação por pane de estrangeiros.

§ 6" Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção,

temo os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações dis
criminatórias relativas à filiação.

§ "]R No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar·se
á em consideração o disposto no ar!. 204.
Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito aoos, sujeitos
às normas da legislação especial..

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

TíTULo IX
DAS DISPOSlÇÓES CONSTITUCIONAIS GERAIS

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

Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições
compulsórias dos empregadores sobre a folha de S21ários, destinadas às enti.
dades privadas de serviço social e de formação profissional vinculaaas ao sis
tema síndical.
...........................................................................- .

Aro DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

...................................- _ .
Art. 35. O disposto no art. 165, § "]R, será cumprido de forma progressiva, DO
prazo de até dez anos, distribuindo-se os recursos entre as regiOCs macroeco
nômicas em razão proporcional à população, a partir da situação verificada DO
biênio 1986·87.

§ I" Para aplicação dos critérios de que trata este artigo, exclue'll-se das
despesas totais as relativas:

1- aos projetos considerados prioritários no plano plurianual;
II - à segurança c defesa nacional;
m- à manutenção dos órgãos federais no Distrito Federal;
IV - ao Congresso Nacional, ao Tribunal de Contas da União e ao

Poder Judiciário;
V - ao serviço da divida da administração direta e inà.ireta da União,

inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poáer público federal.
§ 2Q Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o 3rt.

165, § 9", I e II, serão obedecidas as seguintes nOIIDl!S:

I - o projeto do piano plurianual, para vigência até o final do primeiro
exercicio financeiro do mandato presidencial subseqüente, será encaminhado
até ouatro meses antes do encerramento do primeiro exercicio financeiro e
devôlvido para sanção até o encerramento da sessão legisIativa;

II - o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até
oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido
para sanção até o encerramento do primeiro periodo da sessão legislativa;

m- o projeto de lei orçamentária da União será ettcaminhado até qua
tro mesés antes do encerramento do exercicio financeiro e devolvido para san
ção até o encerramento da sessão legislativa

Art. 36. Os fundos existentes na data da promulgação da Constituíção, exce
tuados os resultantes de isenções fiscais que passem a illtegrar patrimônio
privado e os que interessem à defesa nacional, extínguir-se-ão se não forem
ratificados pelo Congresso Nacional no prazo de dois anos.

Art. 60. Nos dez primeiros anos da promulgação da Constituição, o poder
público desenvolverá esforços, com a mobilização de todos os setores organi
zados da sociedade e com a aplicação de, pelo menos, cinqüenta por cento dos
recursos a que se refere o art. 212 da Constituição, para eliminar o analfabetis
mo e universalizar o ensino fundamental.

Parágrafo único. Em igual prazo, as universidades públicas descentra
lizarão suas atividades, de modo a estender suas unidades de ensino superior
às cidades de maior densidade populacional.

Art. 61. As entidades educacionais a que se refere o art. 213, bem como as
fundações de ensino e pesquisa cuja criação tenha siao autorizada por lei, que
preencham os requisitos dos incisos 1e II do referido artigo e que, nos últimos
três anos, tenham recebido recursos públicos, poderão continnar a recebê.los,
salvo disposição legal em contrário. '
. _ .
.............................................................................................

LEI N.o 1.493 - DE 13 DE DEZEMBRO

DE 1951

Di8f)6e s6bre O pagamento de auxflfos
e 8Uºvenç6e,.•.•••••..••............. _- ....•...........•

......•..............•.............. -.- .

LEI N9 5.692 - DE 11 DE '''ÕS'IO
DE 1971

..FIxa DiTetTize~ e Bases para o ensino
de 19 e 29 grau', e dá outtas vrova
denci4S•

.•••....•..........•....... - .

CAPiToLo v

Dos Proless6re, e Especialista,

Art. 29. A formação de professOres
e especialistas para o ensino de 19 e
29 graus será feita em nlvels que se
elevem progressivamente. ajustando
se as diferenças culturals de cada re
g110 do Pais. e com orientação que
atenda aos objetivos espec1fieos de
cada grau,· as características das
disciplinas. áreas de estudo ou ativi
dades e às fases de desenvolvimento
dos educandos.

Art. 30. ExigIr-se-! como formaçAo
mínima para o exercicio do magisté
rio:

a) no ensino de 19 grau, da 1. à 4'
séries, habilitação espec1f1ca de 29

grau; .
b) no ensino de 19 grau, da l' à 8'

séries, habilitação especlflca de grau
superior. ao nivel de graduaclo. re-
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presentada por licenciatura de 19 grau
obtida em curso de curta duraçA.o;

c) em todo o ensino de 19 e 29
graus, habilitação especifica obtida
em curso superior de graduação c'or
respondente a l1cencJatura plena.

LEI N° 6.344 - DE 6 DI: JUI.DO
D~ i97e

erf4 O c~"tro d~ Et%ucação TeentJ·
lógtca da Bahta e dá outraa pt'01n
á~nctaa.

.. .

§ 19 Os professOres a que se refere
a letra lia" poderão lecionar na 5& e 8.
séries do ensino de 1° grau se a sua
hab1l1tação houver sido obtida em
quatro séries ou, quando em três me
diante estudos adicionais correspon
dentes a um ano letivo que incluirão.

quando fOr o caso, formação pedagó-
gica.

§ 2° Os professõres a que se refere
a letra b poderão alcançar, no exer
cicio do magistério, a 2& série do en
sino de 20 grau mediante estudos adi
ciona1's correspondentes no minimo a.
um' ano letivo,

§ 30 Os estudos adicIonais referIdos
nos parágrafos anteriores poderão ser

jeto de aproveitamento em cursos
~eriores .

..... ..... ... ... ........... ..... .. .. ....... ..
LEI N? 8.711, DE 28 DE SETEMBRO DE 1993

Di.pile .obre a tran.formac'o da E.co·
la Técnica Federal da B.hia em Centro Fe·
dera/ de Educac'o Tecno/ógica e dó outra.
providlnci.s.

Art. 5? Revoga-se a Lei n~ 6.344, de 6 de julho de 1976.
Brasília. 28 de setembro dc 1993; 172? da· Independência e

105? da República.

ITAMAR FRANCO
Murílio de AveIlar Hingel

~El N9 6.545, d. 30 de junho de 1 978.
: Jõe sobre a transformação das Escolas réc
li .35 Federais de Minas Gerais. do Paranâ e
Celso 5uckaw da FonSEca em Centros Federais
de Educação Tecnológica e dã outras providê!',
cias .........................................................................

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

LEI N° 4.0U - DE 20 DE DEl""'.CO DE 1961

Fi:J:a a: Dlretrlus e Bll$es da Educação Nacional.................................................................

LEI N? 7.044. DE 18 DE OUTUBRO DE 1982
LEI N0 5. MO - DE 28 DE :llOVEIlUO

• DE 19j18

Altera dj.pD~jtiv06d. Lei n:' 5.692. d~
1t de agosto de 1971. referentes à profissio·
n.!j~.('.odo ensino de 2~ RT.U.

O PRESIDENTE DA REPÜBLICÂ. faço saber Que o Congresso
Nacionai decreta e eu sanciono a seguinte Lei; .

Art. I? Os artigos I? 4? 5? 6? 8?, 12. 1.6. 22, 30 e 76 da Lei n?
5.692. de 11 de agosto de 1971. passam a vigorar. com a seguinte reda.
ção:

,':ta norma, de.orDantzaç40 e .funclo
namento do ensino supertor e sua
artlculaçdo com li escola mt!ltla, c
aâ outra" provtltl!nclaJ. .

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

LEI N~ 6.660, DE 21 DE JUNHO DE 1975

SINOPSE

DECRETO-LEI N' 1.422 - DE 23 DE
Ot1TU.IO DE 1975

Projeto de Lei da Câmara n° 101, de 1993
(PL n' 1.258. de 1988, na origem)

LEI N? 7.348. DE 24 DE JULHO DE 1985

Di~PDe sobre. e.xecuç'o do § 41' do an.
176 da Con~tjtujç10 Feder.}, e dá Dutr••

......................." !'.r.~",:~~~~.c.i~.~' .

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

Dá nov. redac.o" ,Une. e. do art. 2~. do Decreto·Lei n? 869. de 12 de setembro de 1969. Que
.....•...•.•.•.••.... - .....•....................... -...••... -.................................... fldi!JplJe sobre 8 inc1u!J'o d. Educaçjo Moral e Civica. como disciplina obrigatória. nos

Art. 30. Exigir·se·â como formação mínima para o ......•.i~.~~~.~?'.~~?~!?~?~:.~~~..~~~?~~~~~?~~~!?e.~ ~~~~=: .
exercício de magistério. . .

a) no ensino de I? grau. da 1~ à 4~ séries. habilitação es·
pecífica de 2? grau;

b) no ensino de I? grau. da 1~ à 8~ ·senes. habilitação es·
pecífica de grau superior. ao nível de' graduação. representada
por licenciatura de I? grau. obtida em curso de curta duração;

c) em todo o ensino de I? e 2? graus. habilitação específica
obtida em curso superior de graduação correspondente a Iicen·
cíatura plena.

§ I? Os professores a que se refere a alinea a poderão le·
cionar na 5~ e 6~ séries do ensino de I? grau. mediante estudos
adicionais cujos mínimos de conteúdo e duração serão fixados
pelos competentes Conselhos de Educação.

§ 2? Os professores a que se refere a alinea b poderão ai·
cançar. no exercício do magistério. a 2~ série do ensino de 2?
grau mediante estudos adicionais correspondentes. no mínimo.
a um ano letivo.

§ 3? Os estudos adicionais referidos nos parágrafos ante·
riores poderão ser objeto de aproveitamento em cursos ulterio·
~~~; .
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ESlllbelece as diretrizes e bases
da educação nacional.

Apresentad·.. ,elo Deputado OctaVlo Elisio

Lido no expediente da Sessão de 26/05/93, e publi~ado no DCN' (Seção 11) de
27/05/93. Despachado à Comissão Educação - CE.
Em 01/06/93, distribuido o presente projeto ao Seno Cid Sabóia, para relalllr.
Em 22106/93, devolvido pelo relator, para anexação do PLS n° 208, de 1989, que
uamila em conjunto, conforme RQS 153/91. Retoma ao relator, Seno Cid Sabóia de
Carvalho, Juntamente com o PLS n° 208, de 1989 que uamitam em conjunto.
Em O1109/93, devolVido pelo relator, Seno Cid Sabóia de Carvalho, a pedido da CE,
para anexação de emendas. Anexadas Emendas nOs.01, Seno Espiridiio Amin; 02 a 48,
Seno Magno Bacelar; 49 a 60, Seno Bello Parga; 61, Seno Valmir Campelo; 62, Seno
Ney Maranhão; 63, Seno :--Jabor Júnior; 64, Seno JWúa Marise; 65 a 80, Seno Jarbas
Passannho, 81 a 97. Seno Wilson Mamns; 98, Seno Jonas P:~heiro; e 99 I 103, Seno
Alfredo Campos.
Em 20109/93, anexadas Emendas nOs 104 e·105. Seno Jarbas Passarinho; 106, Seno (ram
Saraiva.
Em 21109/93, lido em 06/09/93, o RQS n° 871193, do Seno Jonas Pinheiro, de
uamitação conjunta da matéria com o PLC n° 45, de 1991.
Em 28/09/93, aprovado o -RQS n° 871/93, lido em sessão anterior, a matéria passa a
uamllar em conjunto com o Projeto de Lei do Senado n° 208, de 1989 e o Projeto de
Lei da Câmara n° 45. de 1991.
Em 29/09/93, retomo à CE. (Tramitam em conjunto: PLC n° 101; de 199~ 'LC·n° 45,
de 1991; PLS n° 208, de 1989). Anexadas Emendas nOs 107 a 114, Seno E,_ dlay; e de
nOs 115 a 170, Seno Darcy Ribeiro. R;'toma ao relator, Seno Cid Sabóia de Carvalho.
Em 27/10/93, devolvido pelo relator, a pedido da CE, para anexação de emendas.
AneXadas Emendas nOs 171 a 198, Seno Wilson Manins; 199 a 226, Seno Saldanha
Derzi; 227 a 245, Seno Jarbas Passarinho; e 246 a 25 I, Seno Eva Blay. Retoma ao
relator, Seno Cid Sabóia de Carvalho.
Em 10/11/93, devolVIdo pelo relator para inclusão em paulll.

Em 14/03/94, anexadas Emendas nOs 252 a 254, Seno Jarbas Passarinho; 255 e 256,
Seno Marluce Pinto (fls. nOs 706 a 710). Retoma ao relator, Seno Cid Sabóia de
Carvalho, para análise de novas emendas apresentadas ao projeto.
Em 13/4/94, anexadas emendas nOs 257 e 258, de autoria da Seno Marluce Pinto (fls.
nOs 712 e 7(3).
Em 29/4/94, anexada Emenda n° 259, de autoria do Seno Magno Bacelar e emendas
nOs 260 a 262, de autoria do Seno João Calmon.
Em 24/10/94, por determinação da Diretona de Comissõcs, foi aberto processo
especial. art. 263, in fine, do Regimento Interno do Senado Federal, contendo
expedientes encaminhados a esta Comissão sobre a matéria.
Em 30/11194, aprovado parecer do relator, favorável ao PLC 101193, acatando
mtegralmente as Emendas nOs 02, 04, 06, lO, 19 a 21, 26, 27, 31, 45, 60, 68, 70, 74,
80. 85, 86, 94. lO, a 105, 107, 108. 113,a 117, 124 a 126, 128, 133, 135, 139, 143 a
149, 153, 155. 160 a 163, 165, 167 a 170, 175, 181, 193, 194,202,211,217,222,227
a 234,243,244,247.248.249, 251,260 a 262; acatando parCialmente as Emendas
nOs 03, 05. 13, 14, 17.22.56,65.75,76,81. 101, 118, 120, 131, 137, 142, 156, 157,
159,174.189,198,214.223,224.238,240,257; rejeitando as Emendas nOs 01,07 a
09, li. 12, 15, 16. 18,23 a 25.28 a 30,32 a 44,46 a 55,57 a 59,61 a 64, 66, 67, 69,
71 a 73, 77 a 79, 82 a 84.87, a 93, 95 a 100, 102, 106, 109 a 112, 119, 121 a 123, 127,

129,130. 132, 134, 136, 138, 140, 141, 150 a 152, 154, 158, 164, 166, 171 a 173, 176
a 180,182. a 188, 190 a 192, 195 a 197, 199 a 201,203 a 210,212,213,215,216,218
a 221, 225,226,235 a 237, 239, 241, 242, 245, 246, 250, 252 a 254, 258 e 259; na
forma do substitutivo que apresena e ainda pela prejudicialidade do PLS 208/89 e pela
desanexação do PLC n° 45/91, que uamiam em conjunto. As Emendas nOs 255 e 256,
da Seno Marluce Pinto, foram retiradas.
Em 05/12194, leitura do Parecer n° 250/94-CE. É abeno o prazo de 5 sessõcs
ordinárias, a fl1ll de receber emendas, nos termos do art. 235, U, "d" po Regimento
Interno.
Em 12112194, a Presidencia comunica ao Plenmo o término do prazo para
oferecimento d.e emendas ao proJeto, sendo que ao mesmo não foram oferecidas
emendas. (Tranutando em conjunto có'm o Projeto de Lei.dá Càmara n° 45/91 e o
Projeto de Lei do Sen.do n° 208/89). Leitura do RQS n' 996/94, do Seno irapuan Co~ta

JWúor, de remessa da matéria. IlImbém, à Comissio de Constituiçio, JU4tiça e
Cidadania - CCJ. '
Em 13/12194. é lido e aprovado o RQS n° 1.024194, subscrito pelo Sen. Josapbat
Mannho, solicilllndo o adiamento da votaÇão. do RQS n° 996194, lido em sessio
anterior, para o dia 15/12/94. ..
Em 15/12/94, l\Ilunciada a votaçãÓ do. RQS n° '9%194, usam da palavra. no seu
encaminhamento. os Senadores Irapuan COSia Júnior, Julhày Magalhães. Pedro Simo",
Jarbas Passarinho, Ronan Tito e 10saphat Marinho. A seguir. é lido e aprovado o RQS
n° 1.047/94, de autoria do Sen: Ir~puan COSia Júmor, solicllando a retirada do RQS
n° 996194: O projeto prossegue sua tramitaçào nOITl\al .
Em '21/02/95. lido. em 16'0~'95. o RQS 174/95. do Sen Bem Vera, de adiamento da
voração, para exame da maten~ pela CC!:

Em 09/03195, à CCJ para exame. lendo em 'Vista a aprovação do Requerim.:nto
n° 174/95 (anexos: pasta li, correspondência e avulso).'
Em 11/04/95, é aprovado o .RQS. n° 523/95, subscrito pelo Seno lris Rezende,
solicitando a prorrogação do prazo da CCJ, por mais VIIlte dias a contar do dia 18 de
abril próximo vindouro, para apreciação da materia.
Em 12/04195, em reunião realizada no dia 16/03/95, o relator apresenta parecer pela
aprovaçJo do PLC n° 45191, nos termos do substitutivo que oferece e, pela rejeição do
PLC· 11' '161/93 e do substitutivo da ·CE. A Presidencia concede vista coletiva da
matéria pelo prazo regimental de einco dias.
Em 03/05/95, neslll data o relator apresenlll nova versio do seu parecer, concluindo
pela aprcwaçio do PLC 45/91, 1I0S termos do substitutivo que 'Oferece e, pela rejeição
do PLC n° 101/93 e do substitutivo da'cE.
Em 04105/95, após entendimentos entre os membros da comissão, o relator reformula
seu pareéCr no sentido que seja aprovado o PLC 101193, nos tenr.os do substitutivo
que oferece, ficando prejudicado o PLC n° 45191 e'o substitutivo da CE. Anexado
parecer da Comissão pela aprovação do PLC n° 101193, nos termos do substitutivo que
oferece. e pela prejudicialidade do PLC n° 45/91 e do substitutiyo da CE.
Em 16105195, a 1'zesidencia comUilÍca ao Plenirio o término do prazo para
apresenlaÇio de emendas ao projeto. sendo que ao Projeto de Lei da Càmara
n° 101/93, que tramita em conjunto com a matéria, foram oferecidas as emendas de
nOs I a 51, subscritAs pela Seno Marina Silva; as de nOs 1 a 8, lO, 14 a 22 e 49, pelo
Seno JOSé' Eduardo' Duua; as de nOs 9 e 23 a 30, pela Seno Benedita da Silva; as de
nOs li, 16 a 18 e 45 a 47. pelo.Sen. Lauro Campos; as de nOs 12. 13,31 a 34 e 42 a 44,
pelo Sen. Eduardo Suplicy; as de nOs 15,35 e 37, pelo Seno Roberto Freire; as de
nOs 36, 39 a 41, 52 e 53, pelo Seno Beni Veras; a de n° 38, pelo Seno Ronaldo CWÚ\a
Lima; a~ de nOs 50 e 55, pelo Seno Epitàcio Cafeteira; a de n° 51, pelo Seno Adenur
Andradé;'a de n° 54, pelo Seno Valmir.Campelo; a de n° 56, pelo Seno Be110 Parga; e a
de n° 57, pela Seno Emilia Fernandes. A CE e à CCJ. De acordo com o § 1° do art. 118,
do Regimento Interno, foi autuado um processado do Projeto de Lei da Càmara n°
!O1/93 e do Projeto de Lei da Câmara n° 45/91, que tramnam em conjunto, para
remessa à CC1. Á CCJ. De acordo com o disposto no inciso lI, do art. 375, combinado
com o § 1° do art. 118. autuado o PLC n° 101/93 e o PI.C 4~!<)I, juntamente com as
emendas apresentadas em Plenário. Á CCJ
Em 31105/95, o relator conclui parecer favorável às Emendas nOs 1 a 4, 8, 14, 16 a 23,
26, 28, 31 a 34, 36, 39 a 41, 45, 47 e 52 a 54, nos tennos do substitutivo que oferece,
contririo às demais emendas e, pela prejudicialidade da Emenda n° 38.
Em 2519/95, leitura do~ Pareceres nOs 596/95·CCJ e 597/95-CE (uamitando em
conjunto com o PLC 45/91). Acompanham 3 pastas referentes ao mesmo.
Em 25/10/95. relellado o RQS n° I 22~ 95. lido em sessão antenor, após usarem da
palavra os Senadores Eduardo Supllcy, Jader Barbalho, Roberto Requião, Darcy
Ribeiro, Hugo :-iapoleão, Sebastião Rocha. Emilia Fernandes, Antomo Carlos
Valadares. Robeno Freire e José [[!l1ácio Ferreira, constante do Item 2 da Ordem do
Dia. C;am da palavra na dtscussão da matena a Seno Emilia Fernandes, e os Senadores
Artur da Távola. Darcy Ribeiro. Josapaliat :-Iannho, Va1mrr Campelo, :-larina Silva,

Jose Eduardo Duua, Amomo Carlos Valadares, Robeno FrelIe, Espcndião Amin e
Roberto ReqUlão. São lidos e.reJellados os RQS. nOs 1.373 e 1.374/95, ambos do Seno
Antomo Carlos Valadares. sollellando o adIamento da discussão do projeto para o dia
09.1195, e de votação nomma! para RQS. n° 1.373/95, respectivamente, após usarem
da paJa\Ta no encaminhamento' de sua votação os Senadoras Jader Barbalho, Hugo
:-lapoleão, SérgIO :"lacbado. Emilla Fernandes, Eduardo Supllcy, Esperidião Amin,
Sebastião Rocha e Elcio Alvares, pelo ordem. havendo o Seno Antonio Carlos
Valadares pedido venficação do "quorum". Em seguida. é lido e rejeitado o RQS.
n° 1.375/95. da Seno Emilia Fernandes, solicitando preferênCia para votação do
Subsntullvo do ex-Seno Cid Sabóia de Carvalho. São lidos e rejeitados ilS

RQS. nOs 1.376 e 1377:95, de autoria do Seno Eduardo Supllcy e da Seno Emilia
Fernandes, respectivamente. ;ollenando votação nommal para o Substitutivo e também
para os destaques requenáos. São lidos e rejeitados. ainda, os RQS. nOs de 1.378 a
1.381/95, do Seno LÚCIO Alcàntara, ;ollcnando destaques para votação em separado
dos segumtes dispOSItivos do Subslltunvo: "suprima.se do inCISO 11 art. 24", "suprima
se o § 4° do Art. 29", "supnma·se o parágrafo único do art. 45" e "suprima-se caput
do art. 46", 'respectivamente. Aprovado o Substitunvo da CE ofereCido em seu segundo
pronunciamelllo. ficando prejudJcado o projeto e os substitutivos da Comissão de
Educação, em seu primeIro pronunciamento, e da CCJ, ficando também prejudicado o
PLC 45/91, que tramita em conjunto com a matéria. A CDlR, para redigir o vencido
para o turno suplementar.
Em 30/10/95, leItura do Parecer n° 691195-CDIR (Relator Seno Renan Calheiros),
oferecendo a redaçào do vencido. para o turno suplementar no substitutivo do Senado
ao projeto.
Em 21111195, anunciada a matéria, em rJrnO suplementar. São lidas as Emendas
nOs I a 234-A, 235 a 312-Plen. de 1995. Discussão encerrada. após usarem da. palavra
~s Senadoras Emilia Fernandes e Júnia :-lanse e o Seno Darcy RIbeiro.
Em 27/11/95, á CCJ para exame das emendas de Plenàno oferecidas ao substitutivo
em turno suplementar iautuação feita pela SGM com desuno à CJ).
Em 17/0[/96, anexado parecer da Comissão, favorável ás Emendas nOs 4, 8, 13,20,25,
27, 28, 3~, 43, 44, 48, 50, 51,53,54,56,39,61,66,71,75,76,80,88, 111, 112, 116,
119,136,138,144, 150, 156, 157, 158, 170, 176, 178, 182, 183, 185, 191, 192, 198,
202,211,215,216,217,218,219,223,224,234,236,243, 244, 257, 261, 265, 271,
275,276,280,281,284,302; pela aprovação parcial das Emendas nOs I, ~, 3, 7, 9, 10,.
14,15, 17, 18,24,34,37,38,39,40,41,42,45,49,52,60,62,64,67,72, 77, 81, ~6,'

87,91,93,94,95,96,97,98, 101, 102, 103, 109, 110, 113, 117, 120, 124, 140, 1.49,
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152, 153, 154, 161, 164, 167, 175, 186, 187, 194, 195, 196, 197,200,201,204,205,
207,208, 229, 230, 232, 233, 234-A, 235, 237, 245, 246, 247, 248, 249, 251,'23a,
~~~m~mm_~mmm~m~_m
288.289,290.291.292, 293, 298-A. 299, 300 e 301, nos tennos do substitutivo que
apresenta; contrário às Emendas n's 5, 6, 16, 19,21,22,23,26,29,30,32,33, -36,46,
~~~~u~~~~n~~~~~~~~~~~~
104, 105, 106, 107, 108, 114, 115, 118, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 131,
132, 134, 134-A, 135, 135-A, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 151, ISS,

159, 162, 163, 165, 166, 168, 171, 172, 173, 174, 177, 180, 181, 184, 188, 189, 190,
193, I?;), 203 206, 209, 210, 212, 213, 214, 220, 221, 222, 225, 226, 227, 228, 231,
238, 2J9, 240, 241, :50, 252, 256, 263, 264, 266, 270, 277, 278, 279, 294, 295, 296,
297, 298, 303, 304, J05, 306, 307, 308, 309, 310, 311 e 312; e, pela prejudicialidade
das Emendas n's 11, 12,31,130,133,160,169,179 e 242.
Em 19/01196, leitura do Parecer n' 08196-CE/CCJ, relatado pelo Senador Darcy
Ribeiro.
Em 23/01/96, a Presidência esclarece ao Plenário que: I - o substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara n' \ I, de 1993, está agendado para a sessão deliberativa

ordinária de 7 de fevereiro próximo; 2 - a proposição foram apresentadas 315 emendas,
durante a discussão, em turno suplementar: 3 - o parecer sobre as emendas, sob
n' 8196, da CCJ e CE, em conjunto. foi publicado e encontra-se a dIsposição dos
Se~~res Senadores na s~la de avulsos. A Presidência em função da complexidade da
matena e VIsando a aglhzação dos trabalhos de Plenário, solicita aos Senhores
Senadores e aos Líderes. o encaminhamento a ~esa, na medida do possível. dos RQS.
de destaque que pretendam apresentar a matéria, para melhor ordenamento das
votações.
E~ ~8/02l96, anunciada a .matéria, é lida retificação proposta pelo Relator Seno Darcy
RibelJ'o. Aprovado o substitutIVo. ressalvadas as emendas e subemendas. após usarem
da palavra no encaminhamento de sua votação as Senadoras MarIDa Silva e Emíha
Fernandes e os Senad~res Lúcio Alcãntara, Sebastião Rocha, Hugo ~apõleão, Antonio
Carlos Valadares, Arhndo Porto, Roberto ReqUlão, Pedro Simon e Edíson Lohão. A
seguír são lidos e aprQ,vados, em globo, ·os RQS. n's 70 a 79/96, subscritos pelo
Senadores Jader Barbalho, Hugo Napoleão, Eduardo Suplícy, ....ntomo Carlos
Valadares, ~omeu T~a, Esperidião Amin, SérgiO Machado, Valmir Campelo.
Senadora Junla Manse e os Senadores Sebastião Rocha e Jader Barbalho
respectivamente. de destaque para votação em separado das Emendas n's 63. 278 ~
304; 92, 137,226,306 e 308; 266, 55, 120. 128 e 203: 296, 162 e 173,304.268, 179,
260 e 301; 221, 72, 123 e 305; 311, 125, 134-A. 30, 142.239,312 e 318; 21. 22. 181.
159 e 188; 289 e 172. Aprõvadas, em globo. as Emendas n's 4,8. 13.25,27,28,35,
43,44,50,51,53.54,59,61,71,75,76.80.88. 111, 112, 119, 138, 150. 156. 157.
158, 170, 176, 178. 192, 198,202,211.223.224,243.244.261,265,271,275,280,
281,284 e 302, de parecer favorável. Leitura e aprovação do RQS. n' 80/96. do Sen
Gerson Carriata. solicitando votação em globo das Sabemendas as Emendas n's 1.7,9,
10,14, 17,20,39,41,45.48.66.67.87.93,94.96. 101, 103. 109. 110. 113, 140,
152, 153, 161. 175, 185, 191,200.204,207,208.229,230,234,236,245,248.249.
251, 253, 274, 276, 282, 183, 287 e 299, que são. todas aprovadas. ressalvados os
destaques, ficando prejudicadas as respectivas emendas. É hdo e declarado
prejudicado ORQS. n~ 81196. do Seno Pedro Piva, solicitando prefen!ncla para votação
da Emenda n' 268. E lido e aprovado o RQS. n' 82196, subscrito pelo Seno Jader
Barbalho e outros Lideres. solicitando preferência para votação das Emendas n's 203,
266,92, 137,289, 172. 125,239, 118.21, 22. 181, 162,296,65,221,268.72. 179,
123, 301, 326 e 304. Aprovadas jI.S Emendas de n's 203, 266 e 92, tendo usado da
palavra durante a votação das de nOs 203 e 92, o Seno Darcy RibeirO. como relator.

Aprovada a Emenda n' 137, com retificação proposta pelos Senadores Josaphat
Marinho e outros e com parecer favorável do Seno Darcy R..tbeiro. Aprovadas as
Emendas n's 289, 172 e 125, tendo o relator Darcv R..tbelro manifestado
contrariamente à última emenda. É lido e aprovado o RQS.·n' 83/96. subscrito pelo
Seno Hugo Napoleão e outros Senadores, solicitando destaque para votação em
separado da Emenda nO 239. suprimindo-se os itens 5 e 6. Aprovada parcialmenre a
emenda, sendo rejeitados os itens 5 e 6 destacados. após usarem da palavra a Seno
Emília Fernandes e os Senadores Jader Barbalho e Roberto Freire. Rejeitada à Emenda
n' 118, após esclarecimontos do Seno Darcy R..tbeiro, tendo usado da palavra a Seno
Emília Fernandes e os Jenadores Jader Barba/ho, José Fogaça e Vahnir Campelo. É
lido e aprovado o RQS. n' 84/96, do Seno Edison Lobão, solicitando destaque pará
votaçio er,l separado da eXf,essão "são também componentes curriculares obrigatórios
do ensino fundamental e médio o estudo...... para que seja insenda no texto da
Subemenda apresentada à Emenda n' 116-Plen. sendo a expressão destacada rejeitada.
após usarem da palavra os Senadores Edison Lobão e Marina Silva. Jader Barbalho.
Hugo Napoleão e Roberto Freire. com o segumte resultado: SIM 17, ~Ao 30, TOTAL
47. Aprovada a Subemenda do relator á Emenda n' 116. Aprovada as Emendas n's 21,
22 e 181. É lido e aprovado o RQS. n' 85/96, subscrito pelo Seno Hugo Napoleão e
outros Senadores, solicitando destaque para votação em separado do mciso IV, da
Emenda n' 162, ficando prejudicado o RQS. nO 86/96, do Seno Eduardo Suphcy, lido
nesta oportunidade. por tratar da mesma matéria. Aprovada parciahnente a Emenda
n' 162, destacada, sendo a seguir rejeitado o seu inCISO IV. tendo usado da palavra o
relator Seno Darcy Ribeiro. Aprovada a Emenda n' 296. É lido e aprovado o
RQS. n' 87/96, subscnto pelo Seno Hugo Napoleão e OUtrOS Senadores. solicitando
destaque para votação em separado da expressão "exclusiVIdade". constante da
Emenda n~ 65. ficando prejudicado o RQS. n' 88/96, do Seno Eduardo Suplicy, lido
nesta oportunidade. por tratar do mesmo assunto. Aprovada a Emenda n' 65, sendo

rejeitada a expressão destacada. Aprovada a Emenda n' 221, após usarem da palavra os
Senadores Darcy R..tbeiro, José Roberto .-\nuda e Bernardo Cabral. Aprovadas as
Emendas nOs 268. 72 e 179, íicando prejudicadas as Subemendas oferecidas às
Emendas nOs 168 c 72, tendo o relator se manifestado sobre as duas últimas emendas.
Aprovadas as Emendas n's 301, 225, 226 e 304, ficando prejudicada a subemenda
oferecida à Emenda n' 301, tendo o relator se marufestado sobre a Emenda n' 226.
Aprovada parciahnente a Emenda n' 123, sendo rejeitado o seu inciso I1L nos tennos
do RQS. n' 89/96, subscnro pelo Seno Jader Barbalho e outros Senadores, lido e
aprovado nesta oponunidade. Anunciada a continuação da votação da matéria, em
turno suplementar. são lidos e aprovados o RQS. n' 91/96, subscrito pelo Seno Jader
Bubalho. de preferêncIa, para votação da Emenda n' 278; e o RQS. n' 92196, do Sen:
SérgIO Machado e outros Senadores, solicitando votação em globo das Emendas'
n's 305, 311, 308, 260, I34-A, 30" 142, 63, 159 e 188, destacadas no mício da
votação. tendo usado da palavra as Senadores Roberto Freire e Jader Barbalho.
Rejeitadas, em globo. as emendas referidas no RQS. n' 92196. Posta em votação, é
declarada prejudicada a Subemenda à Emenda n' 120. A seguir, são rejeitadas, em
globo, as Emendas n's 5, 6, 16, 19,23,26, 29, 32, 33, 36, 46, 57, 58 68 a 70, 73, 74,

78,79.82 a 85,89,90,99, 100, 104 a 108, 114, 115, 121, 122, 126, 127, 129, 131,
132, 134, .135, 135-A, :39, 141, 143, 145. 146, 147, 148, 151, ISS, 163, 165, 166,
168,171,174,177,180,184,189,190,199,206,209,210,112 a 214, 220, 222, 225,
227, 228, 231. 238. 240. 24'1, 250. 252, 256. 263, 264, 270, 277, 279. 294, 295, 297,
298, 303, 307. 309 e 310, de parecer contrário, ressalvcdas as emenJas destacadas.
Passando-se a votação dos destaques, é aprovada a Emenda n' 56, sendo declarada
prejudicada a Emenda n' 55. RejeItada a Emenda n' 128, após usarem da palavra a
Seno Benedita da Silva e o Seno Darcy Ribeiro, como relator. Votaram SIM 8
Senadores e NÃO 35. TOTAL de 43 votos. O Seno José Roberto' Arruda presta
esclareclJ'Dentos sobre a retirada dã Emenda n' 305, sobre bolsa escolar para escola
pública. Rejeitada a Emenda n' 137, após usarem da palavra os Senadores José
Eduardo Dutra e Darcy R..tbeiro. como relator. Aprovada a subemenda a Emenda n'
195, após usarem da palavra os Senadores Jader Barbalho e Darcy Ribeiro, ficando
prejudicadas as Emendas n's 193 e 195. Rejeitada a Emenda n' 306, após usarem da
palavra os Senadores Josapabat :-'lannho e Darcy RibeirO. como relator. Aproyada a
Emenda n' 312, com a redação destacada pelo RQS. n' 93/96, lido e aprovado nesta
oportunIdade. subscnto pelo Sen, VahnlJ' Campelo e outros Lideres. noS segumtes
tennos "nos sistemas federal. estadual e munICIpal, inclusive nos estabelecimentos por
eles supen1slonados, a supernsão e orientação educacional, serão exercidas,
preferencIalmente por profissionaIS com habilitação especifica",· após usarem da
palavra o Seno Darcy Ribeiro. como relator. a Sen Emília Fernandes e o Seno Jader
Barbalho. Ficam prejudicadas as Emendas n's 2. • 12', 15, 18, 24, 31, 34; 37, 38,
40.42.49,52.60,64,77,81,86,91, 97, 98, 102, ,.4, /30, 133, 149. 154, 160, 164,
167, 169, 186, 187, 194, 196, 197, 201, 205. 232, 233, 234-A, 235, 237, 242, 246,
247,257 a 259, 262, 269, 272, 273. 285. 288.. '0 a 293. À CDlR, para redaçil:o lIDai.
Em 29/02/96, em 13,02.96. foi lido o Parecer n' 30/96-CDlR (Relator Senador
Teoromo Vilela Filho), oferecendo a redação fmal do substtNrivo do Senado ao
projeto.
Em 1'13/96. anunciada a discussão da redação fmal do substtNrivo, em rumo imico,
são lidas as Emendas n's Ie 2-PIen (de redaçãol. subscnras, respecttVllIJ1ente, pela Seno
Emiha Fernandes e pelo Seno Artur da Tâvola. Leitura do Parecer n' 72196-<:DIR
(Relator Seno Lc,y Dias l, oferecendo a redação fmal do substituttvo. Discussão
encerrada. sem debates. A PreSIdência esdarece ao Plenário que aS Emendas
nOs 1 e 2-Plen (de redação) Já' estão consolidadas no Parecer n' 72196-CDIR. Aprovada
a redação final consolidada. .1 Z I . / o( ,-
A Câmara dos Deputados com o OfiCIO SFIN' .,;!-") v (c:u. () l.( lO/- 1(7

6ficio n';3) (SF)

Senhor Primeiro-Secretário.

Comunico a Vossa Excelência que o Senado Federal aprovou,
em revísilo, nos tennos do substiNrivo em anexo, o Projeto de Lei di Câmara n' 101, de,
1993 (PL n' 1.258, de 1988, na Casa de ngem). que "estabelece as diretrizes e bases da
e~ucaçio nacional", que ora encaminho. para apreciação dessa Casa.

Emanexo, resOruo um dos autógraÍos do projeto onginário.

Senado Federal. em (Y1 de março de 1996

J~~~'
. Senador ~an Calheiros

prJ.meiro-secrrtáriO, em exerc!ci

A Sua Excelência OSenhor
Depurado Wílson Campos
DD. Prirneiro-Secretário da Câmara dos Depurados
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PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA, EM

SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E

DESPORTO, AO SUBSTITUTIVO DO SENADO AO

PROJETO DE LEI N° 1.258-C, DE 1988

o SR. JOSÉ JORGE (Bloco/PF~-PE. Para emitir parecer. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro ,ugar,

cabe a explicação de que, na realidade, não vamos votar hoje o Projeto de Lei nO

1.258-C, de 1988, mas apenas fazer a leitura do parecer para publicação e, a partir

dai, ele será distribuldo a todos os companheiros, para que haja um prazo para

apresentação de emendas e uma nova discussão sobre o tema. Apenas pela

dificuldade do parecer, por ser um projeto já aprovado na Câmara dos Deputados e

no Senado Federal em versões diferentes, optamos por essa regra regimental.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Projeto de Lei nO

1.258-D, de 1988, ao qual sou solicitado a dar parecer neste plenário, tem uma

longa história. Em seus oito anos e meio de tramitação no Congresso Nacional, foi

alvo de entusiasmos e criticas, de expectativas e frustrações decorrentes da

inclusão ou da não contemplação das respectivas idéias sobre a educação no Pais.

presentes estavam nesta Casa quando ele foi apresentado, ou não puderam

acompanhá-lo mais de perto. Esta sintese serve de homenagem a colegas nossos

que nele se envolveram de corpo e alma e que aqui não mais se encontram, seja

porque as opções de vida os levaram para outros engajamentos profissionais, como

o ex-Deputado OtáVIO Elisio. o ex-Deputado Jorge Hage, a ex-Deputada Ângela

Amln e o ex-Senador Cid Sabóia de Carvalho; seja porque já partiram desta vida,

como o saudoso ex-Deputado Florestan Fernandes.

Já duran'" a Assembléia Geral Constituinte manifestou-se um

amplo e intenso desejo de uma nova lei geral de educação, elaborada segundo o

espirito renovado da Carta Magna, No mesmo ano da promulgação da Constituição

- 1988 - foi apr€!sentado pelo Deputado Otávio Elisio o primeiro projeto de lei,

que tomou o nO 1.258, de 1988, visando dar cumprimento áquela responsabilidade.

O assunto mobilizou os Parlamentares, as organizações

educacionais públicas e privadas, governamentais e não-governamentais,

prof~ssores, pesquisadores e estudiosos da educação, Imediatamente, iniciou-se

nesta Casa um processo de estudos e debates em torno do tema, que se prolongou

até o presente momento.

A demora para o projeto da LDB chegar a este final, longe de

~er interpretada como descaso do Congresso Nacional, deve ser vista como Tantas foram as sugestões recebidas pelo autor que ele próprio

expressão do cuidado posto na busca do melhor projeto para a educação nacional. apresentou três emendas substitutivas: uma ainda em 1988 e duas em 1989,

Foi um tempo de maturação. Nesse periodo, a Cámara dos Deputados e o Senado Diversos projetos de lei, versando a mesma matéria, sendo seis com igual

Federal puderam acatar sugestões, abrandar divergências e confluir concepções e amplitude e dezoito enfocando um assunto específico, foram apensados áquele

desejos sobre quais deveriam ser as bases e as diretrizes da educação. É da projeto.

essência do processo democrático colocar as divergências â luz do debate aberto, Designado Relator na Comissão de Educação, Cultura e

buscar o consenso e, finalmente, decidir-se pelo que, no entendimento da maioria, Desporto, o Deputado Jorge Hage cuidou de ouvir todas as entidades ou órgãos de

seja o melhor para todos. ãmbito l')acional representativos de cada um dos segmentos da área de educação.

Embora todas as linhas de pensamento, em todas as sugestões, Mais de quarenta representantes de entidades ou dirigentes de órgãos ligados á

tenham sido ouvidas, nem todas puderam ser acatadas, o que pode persistir educação, inclusive estudantes, foram convidados a fazer comentários, criticas e

frustrando alguns segmentos da sociedade. Em uma sociedade pluralista, temas sugestões. A produção acadêmic@ dos mais conhecidos estudiosos brasileiros foi

transcendentais como os fins da educação, a forma de organizar sua administrÇlção consultada' e seus autores foram ouvidos. A própria sociedade mobilizada

e as diretrizes que determinam o que nossas crianças e jovens vão aprender são promoveu debates, convidando o Relator e outros Deputados a participarem em

polêmicos e portadores de divergência, Mas não havia outro modo senão o trilhado diversos Estados, num total de 3'9 eventos. Ampliou-se, assim, o leque de

para se chegar a esse momento tão esperado e tão reclamado pela sociedade, o de sugestões colhidas nas audiências públicas promovidas pela Comissão de

se ter finalmente uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Educação, Cultura e Desporto.

Parece-me válido fazer agora uma rápida sintese da história O Relator do projeío na Cãmara dos Deputados apresentou três

desse projeto, principalmente porque nem todas as Sras. e os Srs. Deputados aqui sucessivas versões de substitutivo, cada uma das quais buscando aperfeiçoar o
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texto pela incorporação de emendas apresentadas pelos Deputados e de sugestões

recebidas da sociedade.

Aprovado na forma do terceiro substitutivo pela Comissão de

Educação. etJltura e Desporto. o projeto foi analisado pela Comissão de Finanças e

Tributação, pela qual também foi aprovado com emendas.

Encaminhado ao plenário da Câmara dos Deputados. recebeu

nessa nova instância um total de 1.263 emendas. Para dar parecer ás proposições

foi designada a Deputada Ângela Amin. que promoveu grande número de reuniões

com as lideranças e representantes dos diversos partidos, estudando e analisando

aquelas emendas. Seu parecer e a redaçAo final foram aprovados e encaminhados

ao Senado Federal em maio de 1993.

Processo semelhante de estudos e debates ocorreu naquela

Casa. Sob a Presidência da Comissllo de Educação. foram realizadas audiências

com representantes de dezenas de entidades públicas e privadas. Incorporando

emendas dos Srs. Senadores. o projeto recebeu um substitutivo elaborado pelo

Relator. Senador Cid Sabóia de Carvalho. que foi aprovado pela Comissão e

encaminhado ao plenário em dezembro de 1994.

Em fevereiro do ano seguinte. por requerimento. foi ouvida a

Comissão de ConstituiçAo e Justiça e Cidadania, que aprovou o parecer do Relator.

Senador Darcy Ribeiro. pela rejeição daquele substitutivo e aprovaçã;) de outro de

sua autoria. Também esse teve diversas versões, incorporando grande número de

contribuições. Aprovado pela Comissão de Educação. o novo substitutivo foi

encaminhado ao plenário. onde recebeu novas emendas. sendo finalmente

aprovado em fevereiro de 1996 e devolvido á Câmara dos Deputados.

Esta Casa tem de se pronunciar sobre o texto do substitutivo

que nos encaminhou o Senado Federal, nos termos do art. 190 e seu parágrafo

único do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

o primeiro trabalho que tivemos como Relator foi fazer um

cotejo. o mais cuidadoso posslvel, entre os dois textos. Como resultado.

elaboramos um quadro comparativo que entregamos á Secretaria·Geral da Mesa.

para que providenciasse c6pias a cada um dos nobres colegas, com a intenção de

facilitar a análise das semelhanças e diferenças.

Em seguida. debruçamo-nos sobre cada uma das modificações,

a fim de propor o nosso voto a este Plenário.. Nesse labor. procuramos ouvir as

sugestões e solicitações que recebemos da .alguns partidos pollticos, de colegas

Deputados e de entidades da sociedade civil, aos quais agradeço. pois conlribulram

para que as melhores opções fossem acolhidas.

Gostaria de assinalar que foram atendidas. integralmente ou em

parte. na forma que nos pareceu mais adequada. as sugestões apresentadas pelas

seguintes entidades e pessoas: um grupo de Deputados Federais do PMDB -

Marisa Serrano.· Mauricio Requlã". Maria Elvira e o nosso saudoso amigo.

ex-Secretário de EducaçAo do Paraná e eX-Deputado, Elias AbrahAo, d quem rendo

uma homenagem de reconhecimento pelo zelo que sempre colocou nas causas da

educaçllo e. em particular. no processo legislativo da lDB -; quatro Deputados

lideres partidários. dentre eles os Deputados Inocêncio Oliveira e José Anlbal;

Deputada Eslher Grossl. Deputa~'os Osmânlo Pereira e Salvador Zimbaldl. que

endossaram recomendação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil- CNBB

-; Secretaria de Educação do Estado do Paraná; Secretaria de Educaçllo do

Estado da Paralba; Federação das Associações de Municlpios do Rio Grande do

Sul: Conselho Nacional de Educação; União Nacional dos Estudantes: UniRa

Nacional de Docentes de Ensino Superior; União Nacional de P6s-GreduaçAo:

Associaçllo Nacional pela Formaçllo de Profissionais de Educaçllo; AssociaçAo

Mineira de Inspetores Escolares; Associação de Inspetores do Ensino do Rio

Grande do Sul:. Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e

Associaçllo de Arte e EducaçAo do Distrito Federal.

No especifico. gostaria de dizer que foram atendidos pedidos e

reivindicações sobre educaçllo artlstica. educação flsica. ensino religioso, ensino de

co.nteúdos filos6ficos, Inspeçao escolar e qualificaçllo do corpo docente das

Instituições de ensino superior. exigidas para a constituiçllo da universidade.

se nem tudo foi posslvel atender. mesmo porque havia

solicitações de sentidos Opolltos, 8 maioria foi contemplada em nosso parecer. Nilo

é pnsciso dizer qUfl'O critério fundamental de qualquer opção, seja pela manutençAo

de .dispositivo do texto original da CAmara, seja peJes modllicaçOes propostas pelo

Sena.do, foi o do que entendemos ser o melhor e m. adequado para a educaçAo

do Brasil de hoje.

Fundamentalmente, optamos pelo substitutivo do Senado

Federal por conter O essencial do projeto da C.mara dos Deputados, por ser mais

sintético e preciso e, finalmente. por atuelizar questllel que no texto aprovado por

esta Casa em 1993 já se encontravam defasadas. Mas contemplamos também tIKIo

aquilo que no texto da Câmara dos Deputados se nos afigura como mais pertinente.
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Nessa opç!io, congrego o apoio da maioria dos partidos e de Parlamentares com

cujos LIderes tive a oportunidade de conversar especificamente sobre essa matéria.

Ouvi deles que nossa posição corresponde ã expectativa que nutrem quanto à LDB.

o parecer que apresentamos consta de três partes. Primeiro,

relação dos textos idênticos no projeto da CAmara dos Deputados e no Substitutivo

do Senado Federal - o que, portanto, Mo é objeto de deliberação por parte deste

Plenário, uma vez que, aprovado inicialmente aqui, foi mantido lã. Essa primeira

parte contém também o dispositivo do texto da Câmara dos Deputados sobre o qual

o Senado Federal não se pronunciou, o que me parece Importante e necessário que

permaneça.

A segunda parte relaciona todos os dispositivos do Substitutivo

encaminhado pelo Senado FederAl com os quais estamos de acordo. Propomos a

sua aprovação, indicando seus correspondentes, quando for o caso, no texto do

projeto da Câl1]ara dos Deputados, que passa a ser substituldo.

A terceira parte contém os artigos, parágrafos e incisos da

Subslilutivo do Senado Federal para os quais apresentamos voto pela rejeição,

Indicando o correspondente texto da Câmara dos Deputados, quando for o caso,

que fica mantido.

No final, fazemos duas observações sobre dois artigos do teXto

da Cãmara, sem correspondência no Substitutivo do Senado Federal, cuja proposta

já se concretizou em norma legal: o § 2° do art. 137 trata da transformação do

Centro Tecnológico da Bahia llm Centro Federal de Educação Tecnológica, já'

transformado pela Lei nO 8.711, de 28 de setembro de 1993; e o art. 141 trata das

relações entre as fundações de apoio e as universidades, já regulamentadas pela

Lei nO 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

NAo farei a leitura de todo o relatório, dada sua extensão, mas o

texto que V.Exal. receberão expressa o pensamento do Relator sobre cada um dos

dispositivos do substitutivo. 'distribuldo nas três partes do relatório aque acabo de

me referir.

Finalmente, gostaria de destacar que o projeto de LDB, sobre o

qual esta Casa hoje dá o seu pronunciamento final, contém os pilares sobre os

quais há de se construir a educação em nosso Pais nos próximos anos, cujos

pontos centrais assinalo:

1° • Harmonização da legislação sobre a educação nacional com os

preceitos da Constituição Federal de 1988.

2° • Visão de globalidade da educação, definida como um conjunto de

processos de formação da pessoa que se desenvolve na vida familiar, na

convivência humana, no trabalho, nas insliluiç5es de ensino e pesquisa,

nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas

manifestações culturais.

3° • Explicitação da dimensão polftica da educação enquanto formadora do

cidad!io para o exerclcio da cidadania, de forma ativa e responsável.

4° • Descentralização polftico-administrativa da educação.

5° • Definição clara e precisa das competências da União, dos Estados, do

Distrito Federal· e dos Municlpios em relação aos diferentes graus de

ensino.

6° • AdoçA0 do conceito de educaçAo básica, que inclui a educação infantil,

o ensino fundamental e o ensino médio.

7° • Prioridade efetiva para o ensino fundamental e progressiva extensão

da obrigatoriedade ao ensino médio.

8° • ValorizaçãO dos profissionais da educação, com a definição de

medidas para promovê-Ia a serem garantidas peio sistema de ensino.

9° - Concessão de graus progressivos de autonomia para a escola.

100- Gestão democrática do ensino público.

11°· Medidas concretas para assegurar padrão de qualidade ao ensino.

12°· Estabelecimento de prazos fixos e curtos para o repasse de recursos

da educação.

13° - Incorporação de temas educacionais emergentes da sociedade

contemporânea, como: educação indlgena: educação de jovens e

adultos trabalhadores: educação infantil; a questão ambiental; a

tecnologia; a educação à distância; e a educação de pessoas portadoras

de necessidades especiais de aprendizagem.

14° - Abrangência do conceito de autonomia didático-cientlfica,

administrativa e de gestAo financeira e patrimonial das universidades.

15° • Determinação de que autorização e reconhecimento de cursos

superiores, bem como credenciamento de instituiç!io de ensino superior,

terio prazos limitados, com renovação periódica após processo regular

de avaliação.

Concluindo, expressamos os nossos agradecimentos aos

colegas Deplllados e Deputadas que nos acompanharam com dedicação,
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apresentando sugoot6es sobre os diversos assuntos desses projetos. Nossos

agradecimentos também ao Presidente Luis Eduardo e ao L1der de nosso partido,

Deputado Inocêncio Oliveira, peIII minha designaçlio como Relator. Nossos

agradecimentos à Secretaria-Geral da Mesa, que nos indicou caminhos regimentais

e técnicos para organizaçlio.do parecer, cuja complexidade, a principio, nos parecia

grande. Finalmente, nossos agradecimentos eos assessores legislativos Elolsa

Lobo e Vital Didonet, que nos as~ssoraram na análise do todo e de cada detalhe

bem como na elaboração. do próprio parecer, que temos a honra de apresentar a

este Plenário.

Dado o cuidado que tivemos em cada um dos aspectos

analisados, cremos estar trazendo à consideração dos nobres pares o melhor em

termos de bases e diretrizes para a educação, às portas do século XXI.

Sr. Presldent~, farei a entrega do relat6rio e do parecer do

Projeto de Lei nO 1.258-0, de minha autoria, com todas as modificações, para que

possam ser publicados e distribuldos aos companheiros. A partir da prÓXima

semana, as discussOes deverão começar novamente.

Parecer escrito encaminhado à Mesa:

representativos de~ um dos segmentos na área da educaçio. Mais de 40 representantes

de entidades ou dirigentes de órglos ligados à educaçio, inclusive estudantes, foram

convidados a fazer comentários, criticas e sugestões. A produçlo acadêmica dos mais

conhecidos estudiosos brasileiros foi consultada e seus autores foram OIlvidos em aspecto.

especificas abordados no Projeto de lei. A própria sociedade, mobilizada, promoveu

debates, convidando o Relator e outros Deputados a puticiparem. em diversos Estados do

País, num total de 39 evéntos. Ampliava-se, assim, o leque de sugestões colhidas nas

audiências públicas promovidas pela Comisslo de Educaçio, Cultura e Desporto.

4. O Relator do Projeto na Câmara dos Depu1ados apresentou três sucessivas

vetsões de Substitutivo, cada uma das quais buscava aperfeiçoar o texto, pela

incorporaçãJ de Emendas apresentadas pelos Deputados e de sugestlles recebidas da
sociedade.

5. Aprovado na forma do terceiro Substitutivo, pela Comissio de Educaçio,
Cultura e Desporto, o Projeto foi analisado pela Comisslo de Finanças e Tnbutaçlo, onde

recebeu diversas emendas. Encaminhado ao Plenirio da Câmara dos Deputados,

foram-lhe apresentadas 1.263 Emendas, para cujo Parecer foi designada a Deputada

Ângela Amin. Tendo sido aprovado seu Parecer e a Redaçio final, o Projeto foi

encaminhado ao Senado Federal, em maio de 1993, para revislo (DCN 1, de 14/5/93, p.

9804).

6. Semelhante processo de estudos e debates ocorreu naquela Casa. Sob a

Presidência da Comissão'de Educação, foram realiudas audi!ncias com representantes de

dezenas de entidades públicas e privadas. Incorporando Emendas dos Senhores Senadores,

'o Projeto, que naquela Casa tramitava sob o n' 101-PLC/93, recebeu um Substitutivo

elaborado pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho, que foi aprovado pela Comissio ~

encaminhado ao Plenário em dezembro de 1994 (DCN, SeçIo lI, de 6/12/94). Em
fevereiro do ano seguinte, por requerimento, foi ouvida a Comisslo de Constituíçio,

Justiça e Cidadania, que aprovou Parecer do Relator, Senador DIrcy Ribeiro, pela rejeiçio

daquele Substitutivo e aprovaçio de outro, de sua autoria. Também esse teve sucessivas

versões, incorporando grande número de contribuições. Aprovado pela Comissão de

Educação, o novo Substitutivl) foi encaminhado ao Plenário, onde recebeu novas

Emendas, sendo, finalmente, aprovado em fevereiro deste ano de 1996 e devolvido à

Câmara dos Deputados (DSF de 1412196, p. 1797).

7. Mantendo o regime de urgência que lhe foi conferido pela Câmara dos

Deputados ainda antes de seu encaminhamento ao Senado Federal, o Projeto n:torna a este

Plenário, para análise das emendas daquela Casa, nos termos do ar\. 190 e seU parigrafo

único do Regimento Interno da Câmara do. Deputados.

PROJETO DE LEI N° 1.258-D, DE 1988
(Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei ,,' 1.258-C. de 1988)

Fixa diretrizes e bases da edllClÇio nacional

Autor: SENADO FEDERAL

Relator: DEPUTADO JOSÉ JORGE·

8. É o Relatório.

l-RELATÓRIO

l. • A Constituíçio Federal estabelece como compet!lICia privativa da Unilo

legislar soMe dire1rizes e bases da educaçio llICional (1Il 22, XXlV). Ji dmante a

As5embl';~ Nacional ConstiÍuinÍe manifestou-se um amplo e intemo desejo de uma nova

lei'~ de. educaçio,elabo.:wsegundo o espIrito renovado da Carta Constitucional. No

mesmo SII\l da promul~,da Constituiçio - 1988 - foi apresentado pelo.Deputado

Oclàvio .EIi.io o primeiro projeto de lei, que tomou o nÚlllCro 1.258188, viSlndo a dar

cumprimentoàquela~

2. O assunto mobilizou 05 Parlamentares, as organizaçiles educacionais,

públicas e privadas, governamentais e nill-goVemamentais, profCSSOfCS, pesquisadores e

es\Udió50s da educaçlo naciona!. Imediatamente, iniciou-se, nesta Casa, um processo de

estildos e debates em' lomo do tema, que se pnilonsou até o presente momento. Tantas

foram .. sugestões recebidas pelo autor, qtie ele próprio apresentou três emendas

sobstitutivas, uma ainda em 1988 e duas em 1989. Diversos projetos de lei, versando sobre

a mesma matéria, sendo 6 (seis) com igual amplitude e 18 (dezoito) enfocando um assunto

..pecífico~ roram apensados àquele Projeto.

3. Designado· Relator na Comisslo de Educaçio, Cultura e Desportu, o

Deputado Jorge Hage cuidou de ouvir todas as entidades cu órgios de âmbito nacional

D- VOTO DO RELATOR

9. O Subltitutivo encaminhado pelo Senado Federal apresenta diversos ponto.

centrais comuns com o Projeto da Câmara dos Deputados e que merecem ser destacados
por se constituírem em pilares da nova lei de diretrizes e bases da educaçio nacional:

- barmonizaçio da lCEÍslaçio sobre a educação nacional com os preceitos
da Constituiçio Federal de 1988;

• vislo de gIoba1idade da educaçio, definida como um conjunto de

processos de fonnaçio da pessoa, 'que se desenvolvem na vida familiar, na conviv!ncia

humana, no trabalho, nas itlSli~ de ensino e pCoquisa, nos movimentos sociais, nas

organizações da sociedade civil e nu manifestaçlles culturais;

- explicitaçlo da dintensiD politica da educação, enquanto formadolll do

cidadlo, para o exercício da cidadania de forma ativa eresponsivel;

- descentraliDçio politico-adminisuativa da educaçio;

- definiçio c1ala e precisa das competências da UniJo, dos Estados e

Distrito Federal e dos Municípios em re1açlo aos diferentes gIlIU! de ensino;

- adoçIo do conceito de educaçio básica, que inclui a educaçio infantil, o

ensino fimdamental e o ensino médio;

• prioridade efetiva pÍra o ensino fimdamental e progressiva extenslo da

obrigatoriedade ao ensino médio;

- vaIorizaçio dos profi$sionais da educaçio, com a definiçio de medidas

JlIUll promovê-Ia, a serem garantidas pelos sistemas de Ct'..ino;
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- coocessIo ele graus progressivos ele autonomia p8JlI a escola;

- gestJo democrática do ensino público;

- medidas c:oncn:tu p8JlI assegurar pedrio de qualidade ao ensino;

- estabelecimento ele prazos fixos e CIlItOS p8JlI o repasse dos recursos da

- incorponçio de temas educacionais emergentes da sociedade

contcmpo!inea. como educaçio indígena. educaçio de jovens e adultos trabalhadores,

educaçio infantil, a qucstio ambiental, a tecnologia, a educação a distância e a educação
dos portadores ele necessidades especiais de aprendizagem;

- abrangência do conceito de autonomia didático-científica, administrativa
e ele gcstlo financeira e pIlrimonial das universidades;

- detcrminaç!o de que a autorizaçio e o reconhecimento de cursos
superiores, bem como o credenciamento de instituições de ensino superior terio plllZ05

limitados, com rcnovaçio periódica, após processo regular de avaliação.

10. Entendemos, portanto, que o Substitutivo do Senado Federal mantém, na

CS5ência, a proposta da Cimara dos Deputados, com a vantagem de, no conjunto, tomá-Ia

maissintética e adequada à abrangência e à compctCncia de uma lei gclll1 de educaçio e,

no especifico, apcrfeiçoà-Ja em grande número de dispositivos.

11. Tr!s siruaçõcs se apn:scntam ao Relator:

a) os dispositivos do texto da Càmara dos Deputados que não sofreram

a1tcraçio no Senado FccIcraI; b) OS dispositivos que foram modificados, quer na forma.

quer no conteúdo; e, c) dispositivos acrescentados pelo Senado Fedelll1;

22. Incisos I e Il do § 3' e §§ 4' e 5', do art. 30, do Senado Federal e letras !\ e l!
e §§ 1· e 2' do ar!. 46, da Câmara dos Deputados;

23. Ar!. 33, caput e incisos I e Il do Senado Fedelll1 e art. 48, capu/ e incisos I e

Il da Câmara dos Deputados;

24. Parágrafo único do art. 39, do Senado Federal e caput do art. 51, da
Câmara dos Deputados;

25. Ar!. 57 caput e §§ 1° 2° e 3° do SCI1Ido Federal . •
e30,daCimaiadosDcputados;" em cqIIW' • ",2"

~. Ar!. 58, caput e incisos I, 11, mc V, do Senado r.... 1i
IIIClSOS I, 11, me V, da Câmara dos Dcpotados; • • cqIIW •

~7: C{lput e paràgrafo único do ar!. 59 do Senado F.... ecqIIW • -.,.,
lIDICO do ar!. 80. da CAmara dos l:lcputados;

28. Incisos I e m do ar!. 67 do SCI1Ido FccIcraI e incilaa f • 11.... 9l..
CAmara dos Deputados.

29. Incisos I e N do art. 69 do Senado FccIcraI e inI:iIai l • VI·.... "di
ctmua dos Deputados; . ,

30. Parágraf05 1°, 4°c incisos 1, II e mdo I 6"dom 70.....,.....
fi 1°,2° e incisos I, Il e m do § 4' do ar!. 98 da ctmua dos Depadoa;

1~ Nosso Parecer consta de 3 partes: 31. Ar!. 90 do Senado Feclcral e ar!. 151 dactmuadal DIpuIadaI.

13. Na primeira, indicamos, em dois blocos, os artigos, paràgrafos e incisos

que \'ã<l,sio objetos de nova deliberação deste Plenário, uma vez que jà foram aprovados

por esta Casa:

a) dispositivos literalmente idênticos nos textos da Câmara dos Deputados

e do Senado Federal;

b) dispositivos do texto da Câmara dos Deputados sem correspondentes no
texto do Senado FcderaI

14. Na segunda, incluímos a estrutura do Projeto e os artigos, paràgrafos e

IDCISOS, (sejam aglutinativos, modificativos ou aditivos), do Substitutivo do Senado

FcdcraI, com os qoais estamos de acordo, indicando seus correspondentes, quando for o

caso, no Projeto da Câmara dos Deputados que passam a ser substituldos.

15. Na terceira parte, relacionamos os artigos, parágraf05 e incisos do

Substitutivo do Senado Federal dos quais discordamos, Indicando o correspondente texto

da CAm8ra dos Deputados, quando for o caso, que fica mantido.

lU - DISPOSITIVOS QUE NÃO SÃO OJJJETO DE NOVA DELffiERAÇÃO:

A - Dispositivos literalmente idêntiC05 nos dois tenos:

16. Ar!. I', caput e § 2' do Senado Federal e art, I', caput e § 2' da Câmara

dos Deputados;

17. Art. 3', inciso Il do Senado Federal e art. 7', II da Càmara dos Deputados;

18. Incisos II e 1II do § I', e § 2' do art. 5', do Senado Federal e § I' e incisos li
e 1II do § 2', do art. 5', da Câmara dos Deputados;

19. Ar!. 8', caput do Senado Federal e art. 19, caput da Câmara dos Deputados

e art. 16, do Senado Fedeml e caput do art. 22, da Càmara dos Deputados;

20, Art. 23, caput, letra!\ do inciso li e letra hdo inciso m, do Senado Federal

e art. 29, caput e letra!\ do inciso .!II, e letraºdo inciso VI da Câmara dos Deputados;

21. Caput do art. 25, do Senado Fedeml e caput do art. 36, da Câmara dos
Deputados;

B - Dilpositivlll do tem> da C....... lIGa~........
iatqraJmeate no tem> r...I:

3Zo Arts. 6', 18,30,34,39,74,89,95, 140 e ISO.

33. Partes ele oU!r05 artigos do Projeto da ctmua dai""'" .........,
text;o final, como parte de artigos do Substitutivo do Senado FcdcraI, • ciIIdaI.~
do PIrecer, transcritos e destacados em negrito.

lU - DISPOSITIVOS DO SUBSTITUTIVO ENCAMJNBADO PELO lINAIlO

FEDERAL PARA OS QUAIS Al'RESENTAMOS.PAUeU 'Avoa!\'II. "
APROVAÇA.O(')

34 A estrutura do Projeto proposta pelo Subslitulivo 1Gb a ror. da ,......
Capltul05 eSeçlles, ao invés da estrutura elaborlda pela CIIuq dai DIpIIIIIa ..
Capltulos e Seções. As denominações dos Tltulos e CapltulOl scpIÍlIICI:

35. No Título lI, a expressão "Dos Principias e Fins da~ .......,
p8JlI substituir "Dos Fins da Edueaçio Nacional" e "Dos Princlpios da~ 1!Il:aler",
rcspcctivamente d05 Capítulos II e N, da ctmua dos DepuIadoI. Me 1'1lIIIo V • 110

Capítulo I, respectivamente: "Dos níveis e.das Modalidades ele EducaçIo. EMiM" • ...,.
composiçio dos Niveis Escolares", para substituir: "Da Edw:açlo EJcoIar e _ JiwiI",
do Capitulo VI, da Câmara dos Deputados. A criaçio das sCçêlcIlIO CapItule D• TItlIIo
V, em lugar de Capitulas constantes do textO da Clmara dos Deputados, ficMdo lMim
designado esse Capitulo II do Titulo V: Scçio 1: "Ou Disposiç&s 0cniJ0; StçIo 11: ...,.

Educaçio Infantil"; Scçio m: "Do Ensino Fundamental"; Scçio IV: "Do EIMM JotMio" e

Seçio V: "Da Educação de Jovens e Adultos", este, substituindo a desii'\lÇlo: °na

Educação Básica de Jovens e Adultos Trabalhadores". O Capitulo m, do Titulo V, pusa a

designar-se "Da Educação Profissional", em vez de: "Da Formaçio Técnico-Profi"ional",

constante do Capitulo XI,. da Câmara dos Deputados. Os Capítulos IV e V do Título V,

bem como o Titulo VI adotam as mesmas designações que lhes dia os CapllUlot XlII,

XIV e XVII da Câmara dos Deputados, respectivamente: "Da Educação Superior", "Da

Educação Especial", e "Dos Profissionais da Educação".

I Pam maior cJarcza, o texto ora submetido à delibctllÇlo de:Ila c.à...__
em itálico. Os dispositiv05 já aprovados pela ctmua doa Ocpuladat • lICJIlIMl'. IIID
sujeitos à DOva deliberação - es1io em IICllrito.
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36. o Irt. 2·, do Senado Federal, em substituiçio ao alt. 2·, capul e incisos e

Irt. 3·, caplll, da Cimara dos Deputados, assim redigido:

"Art. 2~ A educação. dever da família e do Estado. iMpirada no.r
prirtclpio& de liberdade e nas ideais de solidariedade humana, tem porfinalidade o pleno

duellYQ/"illfento do educando, seu preparo poro o exercício da cidadania e sua

'lllQ/lflCOÇiJo para o trabalho. "

37. O Irt. 3·, capul e incisos I, m, IV, V, VI, VIU, IX e X. do Senado Federal,

em substituiçio ao art. .,., capul, incisos I, m, IV, VI, VII, IX, X. XI e parágrafo único, da

c.Imara dos Deputados, ficando assim redigido:

"Ârl. 30. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I· igualdade de condições para o aceuo e permanência na escola;

U • liberdade de aprellder, ellSiDar, pesqDiJar e divulpr o peasaJaeDto,

• catt-n, a arte e o saber;
111·pluralismo de idiias e de concepções pedagógicos;

IV· respeito à liberdade e apreço à tolerância;

V· coexistência de ill$/ituiçõcs públicas e privadas de eMino;

VI - gratuidade do emmo público em estabelecimentos oficiais;

Vil • valorizaçio do profiJaioDal da educaçio escolar;

VIII - gestdo democrática do eMino público na forma desta Lei e da

legirlaçdo das sistemas de emino;

IX - garant;a de padrão de qualidade;

X - valorização do experiência extra-escolar;

XI - vineDlaçio eDtre a educaçio escolar, o trabalko e U pritleu
lKfaio."

JB. O inciso I, menos a expressio: "acesso ao", e os incisos n, III, IV, V, VI e

VII, do 1Irt. 4·, do Senado Federal, em substituiçio aos incisos I, i.l1.t<. n, IV, V, VI, Vil,
VIII e is alineas lo!!.!;, do inciso IX, do art. 4·, aos incisos I e U e parágrafo único do Irt.

3· e ao § 4· do Irt. 78, da Cimara dos Deputados, assim redigidos:

"An. 4~ O ~, da EstIlÚ co", a etlu~1JJ ncol.' plÍ1Jllca seri
'!fnlwlé med/aIlte • gtUIIIII/a lie:

I . eMino fundamental, obrigatário e gratuito, inclusive para os que a ele

JIIIo tiveram acesso na idade propria;

/l - progressiva exte1lSÕo da obrigatoriedade e gratuidade ao eMino
1IfIdia;

111 - atendimento educacional especIalizado gratuito aOS educantJos com
_uidades especiais, preferencialmente na rede regular de eMino;

IV - atendimenlo gratuito em creches e, pri-escolos às crianços de zero a
His Q1IO$ de idade;

V - acesso aas níveis mais elevados do eMino, da pesquisa e da criação

lftIMIctI. MfUIIIIo Q capacidade de cado um;

VI " oferta de eMino noturno regular, odequodo às condições da

l'Il - oferta lU dMeação escolar replar ptUtf JtweIU e lUÚI1JJ1S, com

~ e lftDIiIúillUn odeqlltulos às SIl1IS necemdJlJIes e li&panlbiIüúuI4s,

~ _ file forem l1'tI1HtlJuuIDr IIS ctHfliJções lU 1ICt!SStJ e pentfllllilfCÜl lUf

escM;
VII - alendimenlo ao educanda, no eMino fimdamental público, através de

pragTQl/lQS suplementares de material diriático-escolar, traMparle, alimentação e

au;nhlcia à saúde;
IX - padrfiel mÚlbnOl de qulidade de ensÚlo, dcffDidOl· eo.o a

v.riedade ~ quantidade múlilllu, por a1wao, de iIlJulllOO ÚldilpeJlláveÍI ao

dscIlvolvim...to do proc:ellll de CIlIillO-llpl'Clldizagem "

39. O capul do art. 5° do Senado Federal, plIIll substituir o capul do art. 5·, da

Câmara dos Deputados; o capul do § 1· do mesmo art. 5° do SF, plIIll substituir o capIII do

§ 2° do Irt. 5°, da Cimara dos Deputados; o § 3° para substituir o inciso IV do § 2· e ~ §

4° do art. 5°, da Cimara dos Deputados; e o § 4° do art. 5°, do Senado Federal, sem

conespondente na Cimara dos Deputados, ficando assim redigido:

"Art. 5~ O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo

podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, anociação comrmitária, organizaçào

sindical, enlldade de classe ou outra legolmente cOMlltuida e, ainda, o Ministério

Público, acionor o Poder Público para exigi-lo.

§ l° Compele aos Estado$ t! aos Município:r, em regimt! de colaboração, e

com a assistência da União:

I - reuJUellr a popalaçio em idade escolar para o ellSiDo fnadam...tal,

e OI jovellS e adultOl que a ele lIio tiveram acesso:

11 - fazer-Ib.. a chamada pública;

m- zelar, junto aoo paio ou ....poDsáveis, pela freqüêDcia à escola.

§ 2· Qualquer du partes mencioudu ao cllpllt deate artilo tem

legitimidade para peticionar peraate o Poder Judiciário, Da bipótese do § 2· do ar!.

208 da Comtituiçio Federal, ....do gralDita e de rito sumário a açio judicial

COJ'....po..dente.

§ 3· Em todas as esferas administrativos, o Poder Público anegurará em

primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório nos termos desle artigo. cOn/m7p/ando em

seguida os demais nlveis e modalidades de eMino conforme os prioridodu

comtitucíonalS t! legais.
§ 4' Comprovada a negligência da allloridade competenle para garantir o

oferecimento do eMlno obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de

respaMabilidade. "

40. O Irt. 8", do Senado Federal, para substituir o art. 19 e o § 1· do Irt. 20,

com seus oito incisos, da Cimara dos Deputados, deslocandn-se, na rcdaçio final, o

referido artigo para após o art. 12, assim redigido:

"Arl. 8': O ensino é lIVre à iniCiatIVa prlVadIl. atendidas as seguintes

condições:

I ClMlfJ"Í1IIe1lto das normas gerais da educação 1IQCional e do respecJiyo

IIMMudefiUillO;

II • autorização de funcionamento e avaliação de qlla1li/aik pelo Poder

/lI· capacidade de autoflnanciallfenlo, ressalvado o P""islo no art. 213

• COIUIihIJçiSo Federal. "

fi. O Irt. 9", capIII e seus §§ I· e 2°. do Senado Federal, pila substituir OS arts.

r. 9" elac.Imara dos Deputados, sendo assim redigido:

"An. 9~ A Unillo, os Estod"., o Distrito FelÚral e os Municlpias

~ etfI regi.... de colab0raç4o, seus respectivos sislemas IÚ C1ISino.

i I· Caberá à Unido a coordenação da política nacio'IIÚ de.educoçíJo
MicttIaIrdo l)6 úiferenllU níveis e sistemas e exercendo fimçlJo normativa, redillribllliva e

.ettra.1Ifrelaçdo às dnlais iMtâncios educacionais.

i 2· Os sistemas de ensino 'terão liberdade de 'organizaçdo 1006 ter1ltOS da

.w-. 1.11;' "

G. O Irt. Ia, menos seu § 4·, do Senado Federal, pila substituir os'arts. 10 e

17 "4'Ilt. inciso I. PIÚllIÚO único do Irt. 12, parágrafo único do Irt. 13, arts.·23, 24, 25 e

123 diC&nwa dos Deputados, assim redigido:

"Art. lO. A União i1lCllbir-se-á de:

I - Elaborar o PIQ1IO Nacional de Educação, em colaboraçdo com os

EMado4 o DWriIo Federal e as Municlpias;

II • organizar, manter e desenvolver os órglIos e instituições oficiais do

6Iit_jMerolde eMino e o das Território&;

111 • pruIllr auüllncia técnica e financeira· aos Estadas, ao Distrito

F«ktrI/ e _ Municípios para o d~envolvimenlo de seus sistemas de C1ISino e o

~prioritdrio à escolaridade obrigatória, exercendo suafunção redistribllliva e

"iWI:
IV - Ulabel.cer etfI colaboraçdo com as Estadas, o Distrito Federal e os

~~thtcia8 e diNtrizes para a educação infanJil, o eMino fimdamell/al e o

....., lMdJo, qw ttort.arIJD as currículas e seur coll/eúdas mínilflOS, de lIfOdo a

.."",jônIIaçlJo b68ica CO""""..
V· coletar, analisar t dmeminar informações sobre a educação:

VI - twegurar prtJCU80 1IQCional de avaliaçllo da rendillfenlo escolor no

. ....., Jittttit-ato/, lIfédio e nperior, em COÚ1boração com os sisl.1IfQ8 de ClUino,

MjelIWJIfIlo Q dqlniçllo de prioridada e a melhoria da qlla1idade do eMino:
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VII. balxor 1ItJI'WIQ8 gerais sobre= de graduaçIlo e p6s-groduaçiIo;

VIII - aucgJII'a1' proce.uo naciollol de awzliaçiJo do& iMituiçile. tU

~ ...,Ior, COM a t:<JOperaçiJo do& .istelfttUl que tiverem ruporuabilidade soIw_",,_illO;
IX - tllIIorizar reC01Úlecer, credenciar, supervisio7lOr e avaIÜI1',

,...et~ OI _ das i1dtltulçlJes de educaçilo superior e OI ellabelecl_or do
_ ....._bto.

".........................................................................................................
"§ I" Na e./rutll1'a educacional, haverá UIII C01IIIIlho Nacional tU

~ _fiittçl1u__iwu e tU supe1'l116l1o e de atividadeper1fIlIMII/e. criadopor

"I".

"§ 2" Para o cumprimento do disposto nos incisos V a IX, a União terá

acesso a todos os dados e informações necessária. de todos os estabelecimentos e órgãos

educacionaiS.

§ 3° As atribuições constantes do inciso IX poderão ser.4eJegado& aos

Estados e ao Distrito Federal desde que mantenham instituições de educaçãa superior. "

43. O an. lI, com seus sete incisoS e o parágrafo único, do Senado Federal.
.pera substituir o an. 16 e o inciso II do an. 17, 05 arts. 127 e 132, da~ dos

Deputados, sendo assim redigido:

"Art. I I. Os Estados incumbir-se-ão de:

I - organizar, manter, e desellWJlver os órgliM e instituiçp~ {'/iciais dos
uur sistemas de ensino;

li - definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino

fundamental, as quais rkvem assegurar. a distribuição proporcional das resIJOl'Sabtlidades

tU acordo com a papu/ação a ser atendida e os recursos financeiros disponlvets em cada

uma dessas esferas do Poder Público;

/lI - elaborar e ueCU/ar políliCllS e planos educacionais, em consonância

com as diretrizes e plQlfos nacionais de educoção.,integrando e coordenando as suas

açlJes e as dos seus Municípios;

IV ... autorizar. reCOltMcu. credenciar. supervisionar e avaliar,

respectivamente. os ClIl'SOS do& instituições de educação superior e os estabelecimentos do

seu sistema de ensino;

V- baIxornormas comp/emenlarespara.o seu sistema de ensino;

VI - assegwar o ensino fundamental e oferecer. com prior4dade. o ensino
médio;

VII - as.regwar aformação dos profISSionais da educação.

Parágrafo único. Ao Distrito F,deral aplicar-se-ão as competências

referentes aos Estados e aos Municípios. H

«. O an. 12, com 05 incisos e seu parágrafo único, do Senado Federal, em

substituiç!o aos §§ 1",2",3" e 4" do an. 14, ao inciso 1II do art. 17, e ao pacigrafo único

do art. 134. da Càmata dos Deputados, sendo assim rC!ligido:

I - elaborar e exeCUlar suaproposta pedagógica;

Ii - administrar seu pessoal e seus reClll'sos materiais e fi1tQ1lCéiros, na
ftJr/IfQdalei;

/lI - assegurar o cumprimento dos diasletiwu e horas-auIa estabelecidas;

IV· velarpelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;

V - pruver meiospara a recuperação dos alunos tU menor rendiJrtmJo;

VI - articular-.e com as famílias e a comunidade, criando processos tU

Integração da .ociedade com a escola;

VII • informar aos pais e i't!sponsáveis sobre a freqiléncia e o rendimento
dos alunos. bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica;

VIII - constituir conselhos escolares com representaçi10 da comunidade;

IX· prestar. contas e divalgar Informações referentes ao uso de reClll'sos e
a qualidade dos se1'l1iços prestados. "

O an. 14, do Senado Federal, assim redigido:

"Art. U. Os docentes incumbir-se-ão de:

I • porticipar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento
de ensino,"

II - elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica
do estabelecimento de ensino;

/lI - zelarpela aprendizagem dos alunos;

IV - estabelecer 'estratégtas de recuperação pora os alunos de menor
rendimento;

V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos além de porticipar
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento a avaliação e ao desenvolvzmento
profissional;

VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as fatnílias
:a comrmidade. "

47. O an. 15, do Senado Federal. para substituir 05 arts. IS e 21, da Càmata
dos Deputados. assim redigido:

"Art. 15. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática
do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme
IM seguintes principias:

I • porticlpoção dos profissionats da educação na elaboração do projeto
pedagógico da escola;

/l - porticipação dos comunidades escolar e local em conselhos escolares
ou equivalentes. " ,

48. O art. 17, do Senado Federal, para substituir 05 arts. 11 e 12, da Càmata
dos Deputados. sendo assim redigido:

"Art. 12. Os Municípios incumbir-se-ão de:

I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e Instituições sociais dos

seus sistemas de ensino integrando-os às paIílicas e planos educacionais da União e dos

Estados; prtwJda;

"Art. 17. O siste_federalde .nsino compreende:

1- as,instttutções de ensInO mantidas pela União;

II - as institulçlJes de educação supertor criadas. manttdospela inicia/lva

/l - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas;

111 - baixar normas complementares pora o seu sistema de ensino;

IV - autori:ar. credenciar e supuvisionar os estabelecimentos do seu
sIstema de ensino:

V • oferecer a educoçiIo infantil em creches e pré-escolas e , com

prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino
.omente quando eIIlverem atendidas ple1lQlflente as necessidades de sua área de

competência e com recursos acima dos percentuaiS mínimos vinculados pela Consliluição

Federal à manutenção e desellWJlvimento do ensino.

Parágrafo único. Os Municípios poderão optar. ainda, por se tntegrar ao

sistema estadual tU ensillo ou compor com ele UIII .istema único de etIucação básica. ..

45. O an. 13, do Senado Federal, em substituiç!o ao an. 31, ao § 3" do art. 77 e
aos §§ 2° e 3" do an. 93, da Cirnua dos Deputados. assim redigido:

"Art. 13. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as nortftfl1 COllflJJl$ e

as da seu sistema de ensino, terão a incumblncia de:

111-'os órgãosfederais de educação•..

49, O an. 18 e seu parágrafo único. do Senado Federal, pua substituir o an.
13, menos seu parágrafo único, da Càmata dos Deputados, assim redigido:

"Art. 18. Os sistemas de ensillo dos Estados e do Distrito Federal
compreendem:

I - as instituiçõu de ensino mantidos. respectivamente, pelo Poder Público
esJoduaI e pelo Distrito Federal;

/1- as instituições de educaçã.o superior mantldo& pelo Potkr Público
Municipal;

111 - as inst/llliçõu de ensino fundamental e médio cnadas e mantido&pela
iniciativa privada.

IV- os órgliM de educação estaduaIS e do Distrito Federal,
respectivamente.

Parágrafo Único - No Distrito Federal, as instllulçõu de educação

Injanlil. criadas e manlido& pela Iniciatlvo prIVada. Integram seu sistema de ensbto. "
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:n. o Irt. 19, do Senado Federal, pala substituir o caput do an. 14 e seus
IDCtlOS I, nem, da Clmara dos Deputados, assim redigido:

ffArt. 19. Os sIStemas municipais de ensino compreendem:

I - as instituições dD ensino fundamental. médio e de educação infantil

mantidaspelo Poder Público munIcipal:

11 - as instituições de educação infantil criadDs e mantldDs pela tniciativa

privadD:

111 - os órgãos municipais de educação. "

51. O Irt. 20, do Senado Federal, pala substituir o an. 26, da Câmara dos

Deputados. assim redigido:

ffArr. 20. A educação escolar compõe-se de:
I - educaçiIo básica. formada pela educaçiIo infantil. ensino fundamental e

ensino médio;
11 - ensino superior. ff

52. O Irt. 21, do Senado Federal. pala substituir o an. 27, da Câmara dos

Deputados, assim redigido:
·'Art. 21. A educaçiIo básica tem par finalidDdes desenvolver o educando.

assegurar-lhe a formaçiIo comum indispensóvel para o exercício dD cidDdDnia e

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos pasterlores. "

53. O Irt. 22. caput e seus §§ I" e 2", do Senado Federal. pala substituir o Irt.

28 e seu puágrafo único, da Clmara dos Deputados, assim redigido:

ffArt. 22. A educaçiIo básica poderá organizar-se em séries anuais.

períodos se",..trais, ciclos, altenuíncia regular de períodDs de estudDs grupos niIo
seriados, com base na ítImIe, na competência e em ou/ros cri/érios, ou por forma divena

de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem as&im o

reCOMendar.

§ 10 A escolapode~á reclassificar os alunos inclusive quando se tratar de

transferências entre estabelecimentos situados no Pais e no exterior, lendo como base as

normas cun-iculares gerais.
§ 20 O calendário escolar deVerá adequar-se às peculiaridades locais

inclusive clímáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com

isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei. H

54. Os incisos 1, n, m, IV e V do art. 23, do Senado Federal, em substituiçlo

aos incisos 1. n, m com suas alineas !! e f, as alíneas !. º' º' do inciso VI, mais os incisos

VII, vm e IX do Irt. 29 da Câmara dos Deputados, ficando assim redigido:

"Art. 23. A edac:açlo bási.., nos nfveÍll fundamental e médio, ..,ri

organizada de acordo com as seguintes regral comUDI:

. I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas distribuídas par

um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluindo o tempa reservado aos

examesfinais quando houver:
11 - a classificação em qualquer série, exceto a primeira do ensino

fimdamental, pode serfeita:
a) por promoçlo, para a1nnos que CUl'lllram com aproveitameato a

série ou fue auterior na própria escola;
b) par transferência para candidatos procedentes de outras escalas:

c) independentemente de escolari=açiIo anterIor, mediante avaíiaçiIo feita

pela escola que defina o grau de desenvoívimento e experiência do candidato e permita
sua inscTlção na série ou etapa adequada. conforme regulamentação do respectivo

sistema de ensmo.

IV - uos estabelecimentos que adotam a progressio regular por série, o

l'e&imento escolar pode admitir formu de prOllressio parcial, desde que preservada a

seqübtcia do curriculo, oblervadu u norma. do respectivo IÍlItema de enlino;

V - poderio organizar-se c1...... ou turma.. eom aluDOS de séries

distintas, com n[veÍl equivaleates de adiantamento na matéria, para o ealino de

ifllgnu estrangeira.. artes, ou outros componentes curriculares;

lll- a verificaçiIo do rendimento escolar observará os seguintes critérios:

a) avaíiaçiIo contínua e cumulatIva do desempenho do aluno. com

prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitatzvos e dos resultados ao 'ongo do

período sobre os de eventuaIs provas finais:

b) possíbílldtule de aceleração de estudos para alunos com aJraso escolar;

c) poSSIbIlidade de avanço nos cursos e nas séTles mediante verificação do

aprendi=ado:

d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito;

e) obrlgo!O"edDde de estudos de recuperação, de preferêncIa paralelos ao

período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem diSCIplinados peJas

instituições de ensino em seus regimentos.

IV - o controle de freqtiência fica a cargo dD escola, conforme o disposto

no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensmo exigIda a freqüência

mínima de 75% (setenta e cmco por cento) do total de horas letivas para aprovação:

V - cabe a cadD instituição tk ens,no expedir hlstórtcos escolares.

tkclarações tk conclusão tk série e diplomas ou certificados de conclusão de =sos, com
as especificações cabíveis. ff •

55. O capul do Irt. 24, do Senado Federal, menos a expteSSio "pelos demais
COIIIeúdos curricula= especificados nesta Lei e", em substituiçlo aos §§ 1",2",3" e 4", do

an. 32, da Câmara dos Deputados,. transformando-5e o caput do Irt. 32, da Cimara dos
Deputados, em § I" daquele an. 24, ficando assim redigido:

ffArt. 24. Os currículos dD ensino fundamental e médio devem ter uma base
nacional comum a ser comple'inentatia, em cadD sistema tk ensino e estabelecimento

escolar. por uma parte diversificoda exigida pelas características regionais" locais da

sociedDde, dD cultura, dD economia e da clientela.

§ 1"~m t1b1fUlller, obriglúO~, o estu40 dilllngua partugueu "

dil lItIIIDlIiíIiCl o collMci_ dil -..do jfsJco " tUItIU'IIJ " dil ralJ4iuU socilIl "
polIJko, especÜll1Mnte do Brasil •

56. A •expressio "de forma " promover o desenvolvimento cultural dos
alunos", do § I" do an. 24, do Senado Fedcra1, pala substituir" expressio: "pera
desenvolver a criatividade, a percepçio e a sensibilidade estética, respeitadas as

especificações de cada linguagem artfstica, pela babilitaçio em cada wna das áreas, sem

prejuízo da integração das artes com as demais disciplinas", do caput do ar!. 33 e seu § 2",
da Câmara dos Deputados, (passando o referido dispositivo a ser o § 2" do art. 24,

mantendo-se o caput do an. 34, da Câmara dos Deputados, como § 3" daquele ar!. 24, do

Senado FedemV ficando assim redigido:

"Art. 24 ..

ff§ 3" O srsÜlO dil lII1e colUtiluJrrí campolll!nte curriadtu obrigtlJórúJ,

_ dlvnso$ niveú dil edJu:açilo 1H&ico, de forma a promover o desenvolvimento cultural

dos alunos".

57. O § 2" do an. 24. d<? Senado Federal, em substituiçlo ao inciso mdo Irt.

36. da Câmara dos Deputados, pasW.do a ser § 4" desse artigo, assim redigido:

"Art. 24 .

§ 40 O ensIno dD História do Brasil levará em conta as contribuições dDs

diferentes culturas e etnias para a formaçiIo dD povo brasileiro, especialmente dDs

matrizes indígena, africana e eUl'Oj>éia."

ss. Os incisos I, n, llI, IV, do art. 25, do Senado Federal, em substituiçlo ao §

I" do Irt. 33; aos incisos 1, n, IV e V do Irt. 36, ao capot e inciso m do Irt. 45; lOS ar15.

35,37 e 38 da Câmara dos Deputados. tendo a séguinte redaçIo:

"Art. 25. OI contridOl ....rieul..... da edacaçlo básíc:a oblervaçlo,

aiada u aegailltes diretrlzCll:

I - a difusão tk valDrÚ fundamnuais ao interesse social. aos direitos e

deveres dos cidadiJos, de respeito ao bem catml1ll " à ordem democrática:

11 - c01l$ideraçiIo dDs condições tk escolarídade dos alunos em coda

estab'J~cim~n1o:

Ill- orientaçiIo para o trabalho:

IV - promoçiIo do desporto educacional e apolo às pr6t1ca.r duportiwu

n/Jo-formais."
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59. o art. 26, do Senado Fedctal, em substituiçio ao art. 40, da Clnwa dos
Deputados, menos a expresslo ·primeira etapa da educaçlo básica· deste art. 40, que

JlUlI& a integrar o art. 26, e em substituiçlo, ainda, ao art. 42, copuI e seu pIJágrafo único

e ao art. 43 e seus parágrafos § 1° e 2", ficando assim redigido:

"Art. 26. A educoçilo infantil, primeira etapa da edllClçlo bUica, tem COIIfO

finclidade o dese""o1vimento integral da criança até seis anos de idade, e/fl _ aspectOl

flstco, psicológico, intelectual.e social, complementando a ~o da f_Dia e da

COIfIU1Iidade".

60. O art. 27, do Senado Federal. em substituiçlo ao copuI e §§ 1", 2" e 3", do
art. 41, da Cimara dos Deputados, assim redigido:

"Art. 27. A educaçdo infantil será oferecida em:

I - creches ou entidades equivalentes, para crianças de até tris t»IOI de

11 - pré-escolaspara as crianças de quatro a seis t»IOI de idade. "

61. O art. 28, do ScDado Fedctal, em substituiçlo ao § 3° do art. 43, da
Clnwa dos Deputados, assim redigido:

"Art. 28. Na educaçllo infantil a avaliação se fará _diante

acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo

para o acesso ao ensino flmdamento1".

62. O copuJ, menos a exprcsslo ·a pertir dos sete anos de idade e faeuJtativo a

pertir dos seis·, e os incisos I, 11, m e IV do art. 30 do Senado Federal, em substituiçio ao

art. 44 e seus incisos I, nem da CImara dos Deputados, assim redigido:

"Ar/. 30. O emino fimdamental, com duraçilo mínima de oito ano.r,
obrigatório e gratuito na escola pública. ter6 por objetivo a formaçilo básico dtJ cidad4o,

mediante:
I - o dese""olvimento da capocidade de aprender, tenda como meios

básicos o pleno domlnio da leitura, da escrita e do cálculo:
II • a compreemão do ambiente natural e social, do sistemo polltico, da

tecnolagia, das artes e dos valores em que sefunda_nta a sociedade:

III - O dese""olvimento da copacidade de aprendi:agem tenda em vista a

aquisiçilo de conhecimentOl e habilidades e a formaçilo de atitudes e valores:

IV • o fortalecimento dos vlnculos de famlfia, dos laços de solidariedade

humana e de tolerância recíproca em que se aMenta a vida social.

.........................................................................................................
63. O copuJ do § \" e o § 2", menos a exprcsslo ·até à terceira série anual·, do

art. 3D, do Senado Federal, em substituiçiO ao art. 135 e seu parágrafo único, da Clnwa

dos Deputados, ficaodo assim redigidos:

.Ar!. 30 .

§ /0 É facultado aos sistemas de ensmo desdobrar o ensino fundamental

em dos clc/os.

§ 2° Os estabeleCimentos que u/lUzam a progressão regular por série

podem adotar no ensmo fundamental. o regime de progressão contlnuada. sem prejuízo

da avaliação do processo de ensino-aprendl=agem. observadas as normas do respectivo

sistema de ensino.

64. O § 6° do art. 3D, do Senado Federa;, em substituição ao inciso I do ar!. 45
da Câmara dos Deputados, assim redigido:

"An 30 : .

§ 6~ O ensmo fundamental regular será ministrado em lIngua portuguesa.

assegurada às comunidades indígenas a utl/tzaçào de suas línguas maternas e processos

próprios de aprendizagem.

"Art. 30 ..

§ 7' O ensIno fundamental será presenczal, !';;ndo o ensino a dlstâl1CIG

utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciaiS".

66. O caput do art. 31, menos a expressão "para tempo integral, associado a

programas suplementares de alimentação, assistência a saitde, material didático-escolar e

transporte" e seu § 1°. do Senado Federal. mantendo-se o parágrafo itnico do art. 29, da

Câmara dos Deputados como § 2° daquele art. 31, ficando assIm redigidos:

"Art. 31. A Jornada escolar no ensmo fundamental mcluirá pelo menos

quatro horas de trabalho efcllvo em sula de aula. sendo progressivamente ampilado o

período de permanênCia na escola.

§lo São ressalvados us casos do ensmo noturno e dasfarmas alternativas

de orgam=ação autofl:adas na presente Lei;

§ 2° O ensino fundamental será ministrado progressivamente em

tempo integral. a critério dos sistemas de ensino'~

67. Todo o ar!. 32, do Senado Federal, em substituição ao art. 47, caput e
incisos 1,11 e UI, da Câmara dos Deputados, mantendo-se o Inciso IV do mesmo art. 47, da

Câmara dos Deputados, com a seguinte redação:

"Art. 32. O ensmo médIO. etapa .final da educação báSica. com duração
mínima de três anos. terá comofinalidades:

1 - a consoildação e o aprofundamento dos conheCimentos adquifldos no

ensmo fundamental. posslbilllando o prossegUimento de estudos;

li - a preparação báSica para o trahalho e a cldadama;

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana. mcluindo a

formação ética e o desenvolVImento da aulOnomll.1 Intelectual e do pensamento critico.

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecno16gico!l dos

processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada
disciplina;"

68. O § 1° e seus incisos I e 11, do art. 33, do Senado Federal, sem

correspondentes no texto da Clnwa dos Deputados:

"Art. 33 .

§ 1° Os conteúdos, as m~todologias e as formas de avaliaçdo serão

organizados de talforma que ao final do ensmo médio o educando demonstre:

I - domínio dos principios cientlficos e tecnológicos que presidem a

produçilo moderno:

11 - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem: ..........................................................................................................

69. O inciso m, do § 1", do ano 33, do Senado Federal, exclulda a expressio:
"...sócio-históricos...·, em substituiç.ló ao inciso IV, do art. 48, da Cimara dos Deputados,

excluida a expressio •...a Filosofia e a SOCiologia...·, que passa a integrar o referido inciso

m do § \0, do ar!. 33 (fazendo correção de redaç.lo para .... de filosofia e de
sociologia....), ficando assim redigido:

"Art. 33 .

§ 1° ..
III _domínio dos conhecimentos de filosofia e de sociologia necessários ao

exercício da ctdadania.

70. O § 2°, do ano 33, do Senado Federal, em substituição ao inciso V do art.

47 e ao capat e § 2° do art. 49 da Câmara dos Deputados, assim redigido:.

"Art. 33 ..

§ 20 O ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá

prepará-lo para o exercício de profISsões técnicas."

65. O § 7" do art. 30, do Senado Federal, assim redigido:

71. Os §§ 1° e 2° do art. 34, do Senado Federal, a serem transformados em §§

3° e 4° do art. 33, do Senado Fedetal, em substituiçAo aos parágrafos 4°, 5" e 6°, do art. 49

e a todo art. 50, da CImara dos Deputados, assim redigido:
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"Ar/. 33 .

§ 3" O. cur.os do eMino médio terão equiValência legal e habilitarão ao

pro..eguimento de e.tudoJ;.

§ oi" Apnparaçi10 geralpara o trabalho e, faculta/ivolllente, a hobilitação
profwiqnal, poderiJo .er tiuenvo/vidtu _ próprios e.tabelecimento de _ino IIIédio ou

elll cooperação com iMtituiçiJu upecializadiu em educação profi..ionol. "

72. O coput do an. 35. do Senado Federal, e seu parigrafo illlico, transformado

em § t", em substituiçlo a todo ar!. 56 e aos incisos e parágrafo único do an. 5i, mantido

o caput do an. 57, da ClmaJa dos Deputados, como § 2" do an. 33, do Senado Federal,

com aseguinte rcdaçIo:
"Art. 35. A educação de joveM e adultos .erd de.tinada àql/t!lu que rJão

tiveram acum ou continuidade de utudoJ; no eMino fimdamental e midio na idoc/e

própria.

§ I" O••i.,ema> de eMino a>.egurarão gratuitamente aos joveM e a03

adultos. que não puderam efetuar o. e.tud03 na Idade regular, oportunidade.
educacionais apropriadas. consideradas as característicos do a/unado, seus inJeresses.
cOlfdiçães de vida e de trabalho, mediante cur.os e exames.

I 2" O Poder P6blico viabilizará e estimulará o acesso e a permanência

do trabalbador na escola, mediante ações integradas e complementares entre .i:'

1/1 - incentivar o trabalho de pesqui.a e investigação cientifica visando a

desenvolvimento da ciincia e da tecnologia e da 'criação e dijúslIo da cultura, e, dUH

modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;

IV - promover a divulgação de conheciment03 culturais, cimtfllcos e
técnicos que cOMtttuem patrim<'!nio da humanidade e comumcar o saber através do

ensilfO. de publicações ou de outrasformas de comunicação:

V - suscitar o desejo permanente de ape!feiçoamento cultural e
profISSional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos

que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de

cada geração;

VI - estimular o conhecimento dOI problemas do mundo presente, em

particular os nacionais e regionais, prestar seM'iço$ especializados à comunidade e

estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;

vn •Promover a extendo, aberta à participaçio da populaçio, visando

à difudo du eonquistas e beaeflCios resultantes da criaçio cultural e da pesqlJisa

científica e tccnológieageradu na in.tituiçio."

76. Todo o art. 42, do SCDldo Federal, em substituição ao ano 59 e parágrafo

illlico, da Câmara dos Deputados, com a seguinte redação:

Q/IOS.

II - no nível de conclusão do eMino médio, para os maiare. de dezoito

§ 2" Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelo. educandos par

meios informais serão aferídflS e reconhecidos medianJe exames. "

"Ar/. 36. O••istemas de eMino manteriío curso. e examu supletivos que

compreenderão. a base nacional comum do currículo; habilitando ao pro.seguimento de

e3/udoJ; em caráter regular.

§ I" Os exames a que se refere e.te ar/igo.e reali:arão:

I - no nível de conclusão do eMinojimdamental, para 03 maiores de quinze

''Art. 42. A educação superior abrangerá os segumtes cursos e programas:

I - curS03 seqiienciai. par campa de saber, de difere1ltes níveis de

abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas

instituições de enSinO;

Il - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino

inédio ou eqUiValente e tenham ••ido classificados em processo seletiVO;

/li - de pÓs-graduação, compreendendo programas de mestrado e

doutorado. cursos de especwlização, aperftiçoamento e outros, abertos a candidatos

diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigincia> das tMtituiçàes de

ensino,'

IV .. de exte1Uào, abertos a candidatos que atendam aos requisitos

estabeleCidos em cada caso pelas institUIções de ensmo. "

Todo o an. 36, do Senado Federal, sem correspondente DI Câmara dos73.
Deputados:

74. Tockl O Capitulo m, do Senado Federal, em substituição ao Capitulo XI, da

CJmara dos Deputados, com a seguinte redação:

77. O art. 44, caput e §§ tO e 2°, do Sensdo Federal, em substítuiçlo aos arts.

62, 63, 66, 67, 68, 69 e 110, da Câmara dos Deputados, com a seguinte redaçlo:

"Art. 37. A educação profi••ional. integrada às diferentes formas de

educação, ao trabalho, à ciincia e à tecnologia, condu:: ao permanente desenvolvimento

de aptidõe. para a vida produtiva.
Parágrafo único. O aluno matrtculado ou egresso do eMino fUndamentaI,

médio e superior, bem como o trabalhador em geral. jovem ou adulto, contará com a

pauibi1itkde de acuso à educação praflS.ional.

Ar/. 38. A educação profissional será desenvolVida em artIculação com o

eMillO regular ou par diferentes estratégias de educação cantmuada, em iMtitutções

especializadas ou no ambiente de trabalho.

Arl. 39. O conheCimento adquirido na educação profiSSIOnal, mcluslve no

trabalho, poderá ser objeto de ovaliação, reconhecimento e certificação para

prosseJulmento ou conclusdo de estudos.

Parágrafo único. Os diplomas de cuno. de educaçio profISSional de

nlvel m~io, qUlDdo regi.tudo., terio validade nlcional.

Art. -10. As escola.v técnicas e profissionais, além dos seus cursos

r.egulares. oferecerão cursos especiais. abertos à comunidade, condiCiOnada a matrícula

à capacuJade de aproveitamento e não necessariamente 00 nível de escolaridade. »

"Art. -14. A autori::ação e o reconhecimento de cursos, bem como o

credenciamento de inslllulções de educação !iUpeTlOr, terão pra=os limitados, sendo

rt!novados, periodicamente, após processo regular de avaliação.

§ [ti Após um pr~o para saneamento de deficiências eventualmente

tdentificadas pela ovaliação a que se refere este artigo, haverá reavaliação que poderá

resultar, conforme o caso, em desatIvação de curso.' e habilitações, em intervenção na

institUição. em suspensão temporária de prerrogatIVas da autonomia. ou em
descredenclamento.

§ 2° No CaIO de iMtitutção pública, o Poder ExecutIVO respaMóvei par

.lua manutençdo acompanhará o processo de :wneamento e fornecerá recursos adicionaiS.

se necessáritM, para a superação das defiCiências. "

78. O ano 45, do Senado Federal, com seus parágrafos, em substituição ao ano
60 e 76, caput e parágrafo único, da Câmara dos Deputados, com a seguinte redação:

"Ar/. 45. Na educação .uperior, o ano letivo regular, independente do ano

civil, tem, no ",lnima, duzent03 dia> de trabalho acadêmico efetivo, excluIdo o tempo

reservado aos examesfinais, quando houver.

715. O ar!. 41, caput e incisos I, 11, 111, IV, V e VI, do Senado Federal, em

substituição 10 Irt. 58, coput, § 1° e incisos I, lI, m, e § 2°, da Câmara dos Deputados.

mantendo o § 3" do art. 58, da Cimara dos Deputados, como inciso VII do ano 41, do

Senado Federal, ficando assim redigido:

"Ar/. 41. A educação supertor tem parfinalidade:

I .. estimular a criaçiJo cullUral e o desenvolvimento do espíTlto Científico e

do pensamentp refiexivo:

11· farmar diplomados nas diferentes áreas de conheCimento, aptos para a

inserç40 em setores profis:tionals e para a partiCipação no desenvolVImento da SOCiedade
brastleira, e colaborar na sua formação contínua:

§ 1° As iMtituiçàes informarão aos interessados, antes de cada período

letivo, o. programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração

requisito., qualificação dos professores. recur.o, dispaníveis e critérios de avaliação,

o/wigando-se a CII11lpt'ir as re.pectivas condições.

§ 2° Os alUlfOS que tenham extraordinário aproveitamento no. estudoJ;,

demonstrada par meio de provar e outros instrumentos. de avaliação especificas,

aplicados par banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dOI .eus

CIIf.J03, de acordo com as normas dos sistemas de ensino.

§ 3" É obrigatória a freqüência de alunos e professare.. salvo nos

programas de educação a di.tdncia.
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.................................................................................................................._-
Parágrafo único. É facullada a criaçiIo tk IlIIÍVI!rsit/adu ""I*'itl/a-.

por campo do saht!r. "

llO. O art. 48, caput e parágrafo único, do Senado Federal, em substituição 80S

arts. 124 e 125, da Câmara dos Deputados, com a seguinte redação:

Parágrafo único. As instituições referidas nesle artigo~

certificados de conclusão de cursos seqilenciais aoo alU1IO& que 0CIllInI1..... cridiloc .

pelo menos seis disciplinas co"elacionadas. "

''Arl. 52 ..

l1 - fuar os currículos dos seus cursos e programas observadas as

diretrizes gerais pertmentes;

85. O inciso I do ano 52, do Senado Federal, menos a expres;ão "em sua sede",

em substituição ao inciso UI, do § I' do art. 72, daC~ dos Deputados, com a seguinte
i-e<Iação:

1/1 - um terço do corpo docenle em regime de lempo integral."

86. O inciso II do ano 52, do Senado Federal, exchúda a expressão:
.....normas...", para substituir o inciso IV do § 1', do art. 72, da Câmam dos Deputados,

excluída a expressão "... diretrizes....., que passa a integrar o referido inciso II do art. 52,
do Senado Federal, com a seguinte redação:

"Art.52 .

I - criar, Drgam:ar e extingUIr cursos e pranTamos de educação supenor

previstos nesta Lei. obedecendo às normas gerazs da União e. quando for o caso, do

respectIVo Sistema de ensmo.

87. O artigo 53, caput e § 1°, com os incisos r, lI, UI, IV, V e VII e o § 2° desse

mesmo ano 53, mais a expressão: "...operações de crédito ou de financiamento, com

aprovação do Poder competente, para aquisição de bens imóveis, instalações e

equipamentos", do inciso VI do § 1° desse ano 53, do Senado Federal, em substituição
aos § 2°, incisos r, n, V, § 3' caput e incisos I, 1;1 e VII e §§ 4' e 5' do ano 72, da Câmam

dos Deputados, mais a expressão: "...operações de crédito ou de financiamento, com

aprovação do Poder Público competente, para investimento de capiral em obras, imóveis,

instalações e equipamentos", constante do inciso VI, § 3°,do art. 72, da Câmam dos
Deputados, e em substituição, ainda. ao caput e § l' do art. 137; e ao parágrafo único do

art. 144, da Câmara dos Deputados, com a seguinte redação:

84. O art. 52, caput e incisos IlI, IV, V, VI, VII, VIII, IX, x. pelágrafo único c
inciSOll, do Senado Federal, em substituição ao art. 71 e ao capu! e § 1°, incisos 1,R V, VI,
VII, VIII e IX 80S incisos III, VIII e IX do § 2° e aos incisos IV e V do § 3' do art. 72, c 80

art. 75 da Câmara dos Deputados, com a seguinte redação:

"Art, 52. No exercício de sua autonomia, são asseguradas àJ
universidades. sem prejuízo de outras, 03 seguintes atribuições:

1/1 - estaht!lecer planos, programas e projetos de pesquisa cienl{fica.

produção arlística e atividades de I!XlensiIo;
IV - f1XlJ1' o número de vagas de acordo com a capacidade institueiOlltJ1I!

as exigências do seu meio:
V - elaborar e reformar os SI!U8 estatutos e regimell/oo I!m~

com as normas gerais atinentes;

VI - conferir graur, diplomas e outroo tilulos;

VII -firmar contratos, acordos e conv2nios;

VI1/ - aprovar e l!XeCUlar p/anos, programas e projetos tk ilrVCSl11lft!lflM

referentes a obras, serviços I! aquisições em geral, bem como administrar rend~

conforme dispositivos institucionais;

IX _administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista nO ato de

COIUtituiç6o. nas leis e nOJ respectivm estatutos;

X - receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperaçiIo

financeira resultanle de conv2nios com entidades públicas e privad03.
Parágrafo único. Para garantir a autonomia didáJico-ciell/{fica das

llIIiversidades, caberá aos SI!U8 colegiados de ensino e pesquisa decidir, dell/ro dos

recursos orçamentários di.poníveis, sobre:
1- criução, expansão, modificação e exlinção de cursos;

1/- ampliação e diminuição tk vagas;

III • elaboração da programação dos cursos;

IV. programação das pesquisas e das lJIividades de extensão;

V· cantratação e dispensa de professores;

VI -planos tk c~iradocente. "

O ano 49, caput e parágrafo único do Senado Federal, assim redigido:81.

"Art. 51. As IlIIÍVersidades sOo instiluições p/lD'it/iscíplillmu de/onttlf;ilo

dos quadros profissionais de nível supt!rior, de pesquisa, tk extensiIo e tk doMÚIkI c

cullivo do saberh_, que se caracterizampar:

1 - produção intelectual itl8titueionalizada mediante o estudo sistftfÓllco

dos temas e problemas mais relevantes, lanto do ponto tk vista cienl{fico " CIIIIWtII,
quanto regional e nacional;

H - lUIt It!rço do corpo t1JH:nJu, pdD lIII!1IOS, co",~.."",..•.
_ado I! dJJuioNJlo;

lI3. A expressio "em regime de tempo integral", do inciso II do art. 51, dD
Senado Federal, em substituição da expressio: "..•em dedicação exclusiva, lIdmi1iDcIHc,
inicialmente, este quantitativo em tempo integral com a implantaçlo JlRllIIeIIiva cIc
dedicação exclusiva, definida pela instituição através de um plano articulado a.m o
disposto no inciso IX deste artigo", do inciso V do art. 64; da Cimara dos I:)epIâdaI c

que passa a ser inciso mdo art. SI, do SenadoFederaI, ficando assim redigido:

lI1. O c3J1Ul, inciso r e parágrafo único do art. 5r, do Senado FedcrI1, _

substituição ao caput, incisos 1, R IlI, VI, VII, VIII, IX e puágmío único do art. 64 c Ml

65, da Câmara dos Deputados, (mantido o inciso IV do art. 64 da CAnwa dos I:)epIâdaI

como inciso II do art. 5r SF) com a Seguinte redação:

"Art. 49. As instituições de educação superior, quando da oco"éncla de

vagas, abririIo matricula nas disciplmas de seus cursos a alunos niIo regulares que

tkmonstrarem capocidatk de cursá-las com proveIto, medianteprocesso seletiva prévio.

§ 4° As instituições de educação superior oferecerão, no período 1WIurno,

cursos de graduação nos mesmos padrões de qualidade mantidos no período diurno,

selldo obrigafória a oferta noturna nas institUIções públicas, garantida a necessária

previJiJo orçamentária."

79. O caput do ano 47, do Senado Federal, e seus §§ 2° e 3', com a supresslo
daspelavras "públicas", em subStituição ao caput do art. 73 e ao art. 146, com seu

puigrafo único, mantendo-se o pelágrafo único do art. 73 da Cimara dos Deputados

como § tO daquele art. 47, com a seguinte redação:

"Art. 48. As insll/UlçõeS de educaçiIo superior aceitarão a transferéncia de

alllllos regulares, para cursos afins, na hipótese de existênCia de vagas, e mediante

processo seletivo.
Parágrafo único. As transferéncias ex-officio se darão naforma da lei. "

"Art. 47. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando

registrados, teriIo validade nacional como prova daformação recebida por seu titular.

§ 1° Os d/plolftlU~s pdu ulfivenitlodes serIJJ par dJu pr6prlu

rqlstNJlos, e Ilqul!la CDlifl!ridJJs por iMtituiç6t!s 1l4D-uIfiVl!rsílJirias, serIJJ ngi.strtIdos

l!Ift ulfiVl!nJdadt!s itulú:tulJls pdo CollSl!1"o NllCÍo1U1l dI! Educllçio.
§ 2° Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras

sudo revalidados por universidades que tenham curso do mesmo nível e área ou

I!quivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou I!quiparação.

§ 3° Os diplomns de Mestrado e dI! Doutorado, expt!didos par
llIIiversidades estrangeiras, só poderiIo ser reconhecidos por universidades que possuam
CllI'SOS de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesmo área de conhecimento I! em

nlvel eqUiValente ou superior. "

"Art SI. . ''Arl. 53. As univerSIdades mantidas pelo Poder Público gozarão, na

forma da lei, de estatuto Jurídico especial pora atender às peculzarzdades de sua
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estrutura, organização e financiamento pelo Poder Público, assim como dos seus planos

de carreIra e do regimeJurídico do seu pessoal.

§ 1" No exercício da sua autonomia, além das atribuições asseguradas

pelo arllgo anterior. as Universidades públicas poderão:

I - propor o seu quodro de pessoal docente. técnico e odmmistrativo, anim

como um plano de cargos e saláriOS, atendidas as l'ttJrttf(JS gerais pertiMnlU e M nCIInM

dlsponívei~'"

li - elaborar o regulamento de seu penoaJ em conformidade com as

nonnas gerais concernentes.
III - aprovar e eJCecutar planos. programas e projetos de invest_os

referentes a obras, servIços e aqUisições em geral. de acordo com os reCllnos alocados

pelo respectivo Poder mantenedor;

IV - elaborar seus orçamentos anuais I! p1wialtWJis:

V - adotar regime financeiro e coNábil que atenda as suas pecu/iarldodu

de organi.=ação e funCionamento:

VI - re.lIVlr operaçães de crédito ou de filltl1lCiamenlo, COI/I apruwzçiJo do

Poder competente. pora aquiSIção de bens imóveis. instalaçães e equipomentos;

Vil - efetuar transferências. qui/ações e tomar outras providências de

ordem orçamentária, financeira e patrimonial neces!árias as s~u bom des~~nho.

§ 2· Atribuições da autonomia univerSitária poderilo ser estendidcu a

InstitUlçães que comprovem alta qualificação para o ensmo ou para a pesquisa, co'" base

em avaliação procedida pelo Poder Público. "

88, O art. 54, do Senado Federal. em substituiçAo ao inciso n do § 3" do art.

72 da Câmara dos Deputados com a ..,guime lCdaçio:

"Art. 5-1. Caberá a União assegurar, anualmente, em sell ()rçaIfIelflo

aeral. recursos suficientes pora manutençi10 e desenvolvimento elas institlliçães de

educação superíor por ela manlldas. "

89. O coput e porágrafo único do art. 55, do Senado FcdcraI, em substituiçio a

todo art. 70 e aos incisos IV, VI. vn, do § 2' do art. 72. da CSmara dos Deputados, COlll a

..,guinte rcdaçAo:

"Art. 55. As instituições públicas de educi1ção superior oHtkCtlrilo _

princípIO da gestão democrática. assegurada a eJCistência de órgãos colegiados

deliberativos, de que portlciporão os segmentos da COIfIU1lidade institllCiono/, local e

regional.

Parágrafo único. Em qualquer caso, os doceltles ocuparão setenta por
cento dos a!sento! em cada órgão colegiado e comi!sllo. ínclusive no;s que tratarem da

elaboração e modificaçõe" estatutárias e regimental.'. bcm coma da escolha de
dirigentes. li

capacidade de iDserçlo DO trabalho competitivo, mediante articulaçlo coa os órgilol

oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nlS

'rcas artistica, iDtelectual ou poieomotora;

V - aceno· iguaJilirio aos beDeficios dos programlS soeIail
suplemeDtares dispoDíveis para o respe.:livo Dível de eDsiDo regular."

920 . O capuJ do art. 61. do Senado Federal. para substituir a cxprcssio: "A

formação do profissional da educaçAo. obedccida uma base comum nacional, far-se-i Clll

CInOS especificos...•• do art 87. da Cimara dos Deputados; e os incisos I, exclulda •

expressão "intima", e ndo referido art. 61 do Senado Federal. ficando lSSim redigido:

'~rt. 61. Aformação de profiSSIOnaiS da educação. de modo a atellder_

objetivOl dos diferentes níveis e modalidades do eDliDO e às características de .....

fue do desenvolvimeDto dos educaDdos, terá comofundamentos:

I - a aSSOCiação entre teaflas e práticas, inclUSiVe mediante a capocilQÇikJ

tlmservíço:

JJ - aproveitamento da formação e experzênclas anteríores em ínstillliç6a
de ensino c outras ativídades:

93. O parágrafo único do arl. 62, do Senado Federal. menos a expreslllo:

"integrlldas ou não a universidades e centros de educaçio superior", em substituição 10 f
4" do art. 41, ao § 3' do art. 49 e aos §§ 1'.2' e 3° do an. 88, da Cimara dos Deputados.
ficando assim redigido:

"Arl. 62. Os Inslílutos superíores de educaçào .,ão instituições dI! nível
sJIlH!,ior e manterão:

I - cursos formadores de profissionai~ pora a educação básica, inclusive o

curso normal superior destmado aformação de docentes pora a educação infanlll e pora

as primeiras séries do ensinofundamental,'

// - programas de jônnação pedagógica pora portadores de diplomas de

educação superior que queiram se dedicar a educação básica;

1I1 - programas de educação contmuada para os profissionais de educação

dos diversos n.íveis. "

94, O an. 65. do Senado Federal, para substituir o ano 90, da Câmara dos
Deputados, sendo assim redigido:

"Ar/. 65. A /ormuçlio docente, exceto para a educação superJOr. incluirá

rníll(u de ('1l.wno de. no nzímma. Ire=enza.\ hora.\'."

9~. O ano 66. capuI e paràgrafo único. menos a palavra "pública", do Senado

rederal. para .ubslitUlr o ano 91. wpUl e paràgrafo úmco. da Câmara dos Deputados.

5'":ndo aS!iim rt"thgido:
90. O an. 56. do Senado Federal. com a seguinte rcdaçAo:

'~rt. 56. .vas inslilUlções públicas de educação superior. o professor

ficará obflgado ao mínimo de oito horas semanalS de aulas. tf

91. A expressão "os órgãos oficiais afim", do inciso IV, do art. 58. do Senado
Federal. em substituiçAo à expressão "o Sistema de Formaçilo Técnico-Profisoiolll1, e às

áreas do trabalho e de assistência social". do inciso IV, do an. 79, da CimaJa dos

Deputados. ficando o artigc assim redigido:

"Arl. 58. Os sistemas de ensmo assegurarão aos educando.v com

neceSSidades espeCiaiS:

. I .. currículos, métodos, técnitas, recurso! educativos e organizaçio

especificos, para ateDder is SUIS Dccessidades;

n - terminalidade específica para aqueles que nin possa.. atingir o

Dlvel exigido para a eonclusio do e~siDo fundamental, em virtude de SUIS deficiências,

e aceleraçlo para eODcluir em menor tempo o programa escolar para os

superdotados;

m - professores com especializaçio adequada em nível médio ou

..perior, para atendimento especializado, bem como professores do eDsiDo regular

capacitados para a integraçlo desses educandos DIS elaues "omuns;

IV - educaçio especial para o trabalho, visaDdo i sua efetiva iDtegraçio

na vida em sociedade, inclusive cODdições adequadas para os que nio revelem

"Arl. 66, A pn'pururiio puru o exercícIO do nluglslérlO su~rior se fará em

níl'l'/ drt pr)"~-r.radutl(,:iio, prlOrllUrlllmente em programas de mestrado e doutorado. "

Purágraja lÍnze.:o. () notórIO saber. reconhecido por universidade com

11Il:m di' dl/lItomdo em árellllflm, pud~rá suprzr a exlgencla de lítulo acadêmica."

96. O "UPIII e os inCISOS V e VI do an.. 67. do Senado Fedcral. em substituiçio

"O ano 77 com seus nove inCISOS e §§ I' c 2", ao "uput e incisos m. V, vn. vm, IX, X e

':1 c XII do ano 93. da CâmarJ dos Deputados. manlendo-se os incisos I e 11, do mesmo
al\: 9,. ficando o ano 67 assIm redIgido'

"Art. 1';7. Os slstemu" dt! en:uno promoverão a valorz:ação dos

prt~fi,l{SlmUll,'í da t'dUCtlCr'tlO, (l.\J(?p.,urunJu.lhes, mcluslve nos termos dos estatutos e da,
"/UlltI.\" de CtJrN!lra do nlll~I'\"/érz() públzcu:

1- jngr(".!l~o t'lclusivamente por concurso público de prova! e título.;

11 • apt'rfeíçoamrnto profi!sionll continuado, inclulive com

lirenciamrnto periódico rrmnnpl'ado para f""~(l fim;

JIJ - piso s.lariol profi..,ionftl;

IV - prugre...o funcional baseada na titulaçio ou habilitaçio, e Da
aVAliação do de~r:mprnho;

f' - período reservado a e!itudos. planejamento e avalzação incluído na
elllX" de trahulJlO:
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VI - c:ondJçDes adequadas de trabalho.

Parágrafo único. A experiência docent~ é pré·requisito para o exercido

profissional de qua;sqllllr Ollfra.v funções de magistério, nos termos das nDmt/IS de cada
sivtema de ensino. "

97. O capul e incIso III e V do art. 69, do Senado Federal, em substituição a0
capuI e aos incisos m, JV, V, VII, VIII, IX e X do art. 96; ao art. 106, ao capul epllIágrafo

,,"ico do art. J07, e ao art. 109 da Ornara dos Deputados, ficando o artigo com a seguinte
re~"ção:

"Art. 69. Serão recursos públrcos destinados à educação os originários de:

I - ret:eita d. impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;

. fi - receita dr. traD!ferências constitucionais e outras transferênciu;

111 - receita do sa/ário.educaçao e de outras contTlbuições SOCiaIS;

IV - receita de inrentivOI fi!aÍJ

V - outros recursos previstos em lei. fi

98. O capul e §§ 3', 5', 6' exceto os IOm"s. e § 7" do art. 70, do Senado

Federal, em substItuição ao capuI e §§ 3', 4' exceto IIICl"". e § 5', do art. 98, da Câmara

aos Deputados, ficando o artigo assIm redigido:

"Art. 70. A União aplicará. anualmente, nunca menos de de=oito, e o.,

Estados, o Distrito Federal e os Municípios. vinte e cinco por cento, ou o que comia nas

rupectivas ConstilUiçõCS, ou Leis Orgânicas, da receIta resultante de impostos.

compreendidas as transftrências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do

eruino público.

§ I" A parcela da arucadJlçl1JJ de impostos tratr!Jferlda pela UIlib 11M

Estlldos, ao Distrito Federai ., aos Municfpios O" pelos Estados aos rt!Spt!Cllvos

Municfpios, 1140 sm considLrtIJÚI, para efeito dJl ctllcuio prt!Visto tlDte artigo,~
do goVt!Tno que a transferir.

§ 3" Serão consideradas e:cciuidas das receilas de impostos mencIonadas

neste artigo, as operaçàJ!s de crédito por antecipação de receita orçamentária de

i11lpoSlos.

§ 4" Parti j1xDç11JJ lnklal das valores com!spomlenJes aos m/n/mos

atJtJJúdos este artigo, será considerado. a receita t!stÍ1tUlda na iei do orçal1ll!nJo anuai,

IIjIlSlIUÚl, qUJVUÚ1for o caso, por iei que o.uJorizar alÚ>t!J1U1'a de cridiJos adicionais, com

base no t!Vt!nJual excesso de ~rrectuloçl1JJ.

§ 5'As diferenças entre a receila e a despesa previslas e as efelivamente

realizadas, que resultem no não atendimento dos percentuais mínimo.f obrigatórios, serão

apuradas e co"igidas a cada Irimestre do exercEciofinanceiro.

§ 6" O r~passe dos vaEares referidos neste artigo da caixa da UniiJo, dos

Eslados, do Dislrito FederaE e dos Municfpios oco"erá imedialamenle ao órgão

respansáveipela educaçlJo, observados os seguintes prazos:

/- recursOS arrecadados dJlI" ao Itrdia dec/ldJl mh,ati o 2trdia;

11- recursos aructuiluüJs do lI'ao 2trdia dL cm mh, lIJé o 3trdi.;

1// - ucursos arrecadJldM do 21" ao final de cada mh, até o I (J" dia tio

mb Sllbseqllmte.

§ .,. O aJraso da liberaçiio sujeI/ará os recursos à correção monelária e à

raponsabilização civil e criminal das autoridades competentes. "

99.- O capul e incisos I, 11, IV. V, VI e Vil do art. 71, do Senado Fedeml, em

substituição ao capul, incisos I. lI, m, V, VI, VII, VIII e X, e, §§ I' e 2' do art. 99, da

Cimam dos Deputados:

''Art. 7/. Considerar-se-lJo como de manulençi10 e desenvolvimenlo do

eMino as despesas realizadas com vislas à consecuçi1o dos objetivos básicos das

ilUtiluições educacionais de lodos os nEveis, compreendendo as que se destinam a:

/ • nmrmeraçdo e apeifeiçaamenro do pe••oal dOCCllt. • d.1IfIJi.
profISSionais da educaçi1o:

/1 - aqulsiçí1o, mtJ1IUI.nçí1o, conslruç/lo e COM.rvaçi1o de instalaçi1es e
eqllipamentos necessários ao ensino;

IV -11M} e-m;I1JJ Ih belU • SnviÇM villCll1luhn "" atuhto;
/V· levantamentos eslalEsticas, estudos e pe.qulsas visando precipuamente

ao aprimoramenJo da qwiidade e à expanslJo do ensino;

v • rt!ililzaçi1o de alividades-meia necessárias ao jimcio1JOmenlO dos
sistemas de ensino:

VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escoias públicas e
privadas;

VII· amor/lzaçi1o e cusleio de operações de crédilo destinados a alender
ao disposto nos incisos deste artIgo.

IX· aquísiçio de material didático escolar e manutençio de programu
de transporte escolar. "

100. O capuI e incisos I, lI, m, IV menos a expressão "lIansporte, segurança
escolar", e V do ar!. 72, do Senado Federal, em substituição ao capuI e incisos I, 11, m, IV,

Ve VI, do ar!. 100, da Câmara dos Deputados, ficando o artigo assim redigido:

''Arl. 72. Não conslituirão despesas de manUlençi10 e desl!1Tl'oivimenla do
e1tJino aquelas realizadas com:

/ • pesquiso, quando não vinculada às insliluições de eruino, ou, quando

eftttvada fora dos si~lemas de ensIno, que não vise, preCipuamente, ao aprimoramento de
sua qualidade ou à sua expansão.

li - subvenção a insliluiçães públicas ou privadas de caráler assislenciai,
desportivo ou cullural.

III • formação de quadros especiais para a administraçi1a pública, sej_
militares ou civis, inclusive drplomáticos.

IV programas supEementares de a/imentaçi1a, assistência

mMico-odonlológica, farmacêulica e psicof6gico, e outrasformas de assistência social.

V· obras de infra.....lrutura. ainda que realizadas para beneficiardireta ou
indiretttmente a rede escolar.

VII - pessoal docente e demais trabalhadores da edueaçio, qundo ela

desvio 1';. ' ..nção ou em ativídade alheia à manntençlo e desenvolvimento do enlino."

101. O art. 73, do Senado Federal, em substituição ao §§ 1',2" e 3" do art. iOI e
ao art. 104, da Câmara dos Deputados, assim redigido:

"Art. 73. As receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do

ensino serão apuradas e publicadas nos baEanços do Pader Público, assim coma nos

re/alórlos a que se refere o art. 165. § 3'. da ConstItUIção Federal."

102. O ar!. 74, do Senado Federal, com acréscimo da cxpressão "art 60 do Alo

das Disposições Constitucionais Transitórias" - contida no texto da C!mara dos

Deputados, após "Constituição Federal", em substituição ao capUl, menos a expreglo

referida anteriormente. do ano 101, e ao art. 111, capuI e pllIágrafo único, da Câmara dos
Deputados, fieando o artigo assim redigido:

"Art. 74. Os órgãos fiscalí=adores examinarão. prioritariamente, na

prestação de contas de recursos públicos. o cumprimenlo do disposlo no art. 212'da

ConstitUIção FederaE. 1l/} arl. 60 do Ato das Disposições Constitucionais TransitórilU e
na legislação concernente. "

103. O art. 75, capul e panlgrafo único, do Senado Federal, sem cnrrespondente
na Câmara dos Deputados, assim redigido:

"Ar/. 75. A União. em colaboraçi1o com os Eslados, o Dislrilo Federai e os
Municípios. estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino

fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por a/uno, capaz de assegurar ~mino

41 de qualrdade.

Parágrafo únIco. O custo mímmo de que /rala esle artigo será calcuiado

pela União ao finaE de cada ano, com validade para o ano subseqüenle, considerando

variações regionais no custo dos insumos e as diversas modalidades de eM/no".

UM. O art. 76, capul e pllágrafOl. do Serwlo Federal. em lubstituiçlo aos f§
\., r e3D do art. 17, daClmarados Depuwlol, usimMdigido:

HArt, 76, A açi10 .ll{Jieliva e ndEslributiva da UlliIJo e dai E8tllliol uró
exercida de moda a co"igir, progressivamenJe, lU disparitfadu de 1JCUS() • gartJ1tIlr D

padrl10 mE/fimo de qlKliidade de elUino.

§ I' A afílo a que SI! refere este artigo obedecerá a fónrtu/a de do1ItinJo
público que inclw a capacidade de atendimento e a medida do esforço fuC4l da
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rup«livo Enado, do DilJtrilo Fedual ou do Município em favor da -""f'Jo " do

~ilflt!ltIOdo "1I6ino.
§ 2" A copocidDde de alendim"mo di! cado govemo 8erá 'defiltida pela

razifo """" 08 ",cun08 d" wo COIUtitucional_me obrigatário na _mçilo "

dut!1rwJlvimt!nlo do _illO " o cu.ito anual do alll1lO, .",Ialivo ao padrlJo ",btbtto di!

qIIIl1idack,
§ 3" Com bas" n08 criléri08 ulabt!l"cú1ol""" §§ 1"" 2~ a UnilJo podmi

jQur a 11't1IU.ft!rência dift!la di! "cur808 a cIJda "8Iab"l"cimt!nto di! "1UillO, comiduatlo o

lf'ÍIIIft!ro di! alU1t08 qUI! efe/~m" /ft!qlJt!nlam a ucala.

§ 4"A açi10 supleliwJ e ",di8lributiva não poderá 8"r t!X"t'Cido "", favor do

DUlrito Ft!dt!ra1, dos Eslodo8 " do8 Municípios 8e ulu oftnc"",,,, 1Itlgw, na ÓI'ea di!

_ilIo di! 8IIQ re8potUtlbilidDde, confonn" o orl. lI, VI, "an. 12, V. dt!na ú~ "m mlJnt!ro
infuiOl' a 8IIQ copocidadt! d" alt!ndi"..nto•..

105. O UI. 77, do Senado Federal, sem colTCSpondente na Clmara dos

DeputIdos, assim redigido:

"Art. 77. A açlJo supl"liwJ " rtldilJtribuliwJ prt!VilJIa 110 artigo anttITior

j/cDrá condicionada ao tl/eliwJ C1IIfII1'iT1lt!nlO pel08 Eslado,.. DilJtrilo Ftldera1 " Municípi08

do dUposto na pn8t!1II" úi, 8em prejuízo clt! outras prucriçiJe81egaiL ..

106. Todo o In. 78, do Senado FcdcraI, a ser, na redaçIo final, inserido

~ lpÓ5 o UI. 19, em substituiçio ao caput e incisos I, fi e m do UI. 20, da

Clmara dos Deputados, assim redigido:

"Art. 78. As inrliluiçõu prillod08 de "nrino SI! enquadrorlIo 1lO8 8eguimu

COlt!ga1'ilU:
1·porIicu1ans "m 8entido utrilo, lU8im enl"ndidoslU qw 8iIo in<tituldtu e

_idos par wna ou lfIQilJ pt!88008 fl8ietu ou jurídietu clt! direilo priwJdo qUI! nilo

11pIVt!IfIt!Ifl lU eat'tJClerútietu d08 incilJ08 abaixo;

11 - COIfIU1filários, 1U8im "nl"ndid08 lU qUI! 8lJo ilUliluida8.por grupos d"

pa80IU jT8ietu ou par uma ou mailJ ptmOlU jurídietu, inc/u.rillt! COOpt!roIiIltu de

~ e alUIlO8 qUI! incluam 110 .rua emidade mamentldoro "'prU"nlO1Ilu do

_idade;

III • confe88ionailJ, 1U8im entendidos lU que 8110 inrtituldos par grupos de

pa80IU jT8ietu ou por uma ou mailJ pt!88008 jurldietu qUI! al"ndem à orientoçlIo

confu8io1ll11" idt!ologio upeclfietu e ao dilJpo810 no inciso O1II"rior;

IV - filomrópiclU, nafo,."..o do I,,;. ..

U17. Todo o UI. 79, do Senado Federal, com seus §§ I" e 2", em substituiçio ao
Cl1JNl e §§ 1",2",3" e 4" do UI. 97, ao § 2" do ar!. 20, ao puágIafo único do In. 120 e o

UI. 121 e seu parágrafo único, da Clmara dos Deputados, assim ledigido:

"Art. 79. Os r"cun08 públiC08 8.1'i1o deni1tado8 às uca11U pIlb/lctu,
podendo $., dirigid08 a esca11U COIfIU1filárilU, conf_i01ll1u oufilamrópi- qw:

I • compt'O\lem finalidade nilo lucroliwJ • n40 dilltribUlllfl ,,,llI1tot108,
divickndos, bonificações, porticipot;lJt!8 ou po1'Ct!1a de nupatrimônio 80b 1It!IÚltIIf!a for
ouprelt!XIO;

11· opliqUl!m s..... uceckntufl1UJllCeiroo e", t!ducoçlJo;

111· ass'gurem a deninação d••"u polrimônia a OIIIra escalo CO/IIII1Iilária,

filantrópica ou confr..i07la/, ou ao Podtl~ Ptlblico, no CIUO clt! ,,~o di! 8JIQ8

otil'idacks;

IV·preslem conllU ao Pod"r Público d08 reCll1'808 rect!bidos.

§ I" O. recur.os de que IroIa Ui" artiga pod"l'i1o .er dtlsl/nad08 a boI.ras

de ,t!8tudo para a "ducaçiIo básica, na fo11lf(J da 1e~ para OJI qlltl ~..".

In8Uficilncia clt! ",cur.os, quando houvtlr folia clt! vagas " C1II'6OS regu/D1v da ,..
p(tbIica clt! domicllio do educando, ficondo o Podtlr Pllblico obrigado a m-tr

priorllariolfft!nle 1Il1 t!XfXl1I8l1o da .ua ",clt! local.
§ 2" As OIividocks unillt!,..ilárilU clt! puquilJo " t!XtrtUIJo~__

apoio fi1ll11lCeiro do Pod"r Público, inclwiIlt! 1Ilt!dla7tJ" boiSIU d" t!SlUdo. W

101. A expressIo: "com OS seguintes objetivos", do coput do UI. 80 e os iJIciIos
I e fi, do Senado Federal, pera acrescentar-se ao final do coput do UI. 81, da Clmara dos

Deputados, devidamente renumerado, ficando assim Rdigido:

"Art. 80. OI SiItaw de EUÍllo da Uallo, CGI8 a l:Olaboraçlo ..
qbciu federaia de fO.ellte à cabra e dt! lIIIiIthcia _ .....~
pJ'OII'llmu integradtlil de CIIIlao e dt! paqalaa, plIra oferto d" edacaçlo __r

b1Uaglle e latercaltaralaOl JIOYOI indf&eau, com 08 8eguillles obj'livaI:

I - proporcionar a08 {ndio" .ruas comtI1Iic1adu " f'O"OJI a l't!CIIpUaçiJo di!

= memórilU hilJlórietu, a "'afinnação de = idt!nlidack8 émletu, a voIorizDçíJo di!

suas línguas t! ciências:

II • garantir ao. {ndias, suas comunidades " fJUWJ' o aCt!880 às
infol71loçlJt!s, conhecimenlos lécnlC08 e ci"mlficos do socit!dack nacional e dt!mou
sociedad"s indígenos e não-Indias."

109. O In. 81, com seus dois parágrafos e quatro incisos, do Senado Fedt!ral,
para substituir o paJigrafo único do art. 81, o UI. 82 e seus seis incisos e o UI. 83, captll e
parágrafo único, da Cimara dos Deputados, mim ledigido:

"Art. 81. A União apoiará lécnica efinoncelrameme 08 .i.lemas de "nrlno

no provim.nto ela educação inlerculrural às c01tJJl1lidadu indlge1lCU, dese""'*"'ndo
programas inlegrodos de enrino e pe.quisa.

§ I" O. programtu .eTilo planejad08 com audiência das cantllIfidades
indíg.nas.

§ 2" O. programas a qUI! •• refere ••Ie artiga, Inc/ufdo.r 1108 P/~

Nacionais d" Educação, 1.,lIo o••eguinl" objelivos:

[ • fortal.cer as prál/etu .ócio-cullUrailJ • o lfngua mal"ma di! cIJda
comunidock indlg.1IO;

II . manl"r programtu de formaç40 d" pessoal upeciallzado, deninada à
educação ".colar nlU comunidadu indígenos:

1[1 • des.nvolver currícu108 • p-ogramaí t!8pt!ClflCOS, MIes incluindo 08

conIOtld08 cu1lUrailJ C01TO.ponckmu às rupeclil'lU CO/fllllfidadt!s;
IV • elaborar e publieat' 8ilJ1.lItOIiCQlfft!m" malerial didático especifICO "

diferenciado."

no. O UI. 82, coput e seus §§ 1",2",3' e 4", este com os incisos I, 11 e UI, do

Senado Federal, para substituir os arts. 84 e 85 com seus oito parágrafos e o UI. 86, com

seus quatro incisos, da Clmara dos Deputados, assim redigido:

"Art. 82. O Podtlr Pllblico i1lCt!1lliw11'á o dt!senvolvi_o " a W!icu1açi1o

clt! programas clt! enrino a dilJl4ncla, em 10d08 08 nillt!ilJ " modalidades di! OIUino, " di!
edMca;çiIo continuada.

§ I" A .ducaçiJo a dilJl4neia, organizada com abt!rtum e regime upeciailJ,

.erá ofereCida por inrlituiçàes e.pecifiCQlfft!nl' crt!dt!nciados pela UnilJo.

§ 2" A UniiIo regu1amelllará 08 r"quilJil08 para a realizaçiJo clt! examt!S "

regilJlro d" diploma r"IOIiv08 a cur'08 de .ducaçi1o a di.14ncia.

§ 3" A. nonnas .pord'produçiIo, control. e avollaçiIo de programtu de

.ducaçiIo o dislâncla " aUlorizaçi1o para 8I/Q impl.mentaçiIo. cabt!1'i1o ao.r 1't!8pOClilltu

silJl"mas de "nrlno, podendo haver codperaçiIo " Inl.gração .nlre os diferemes sislelltOL

§ 4" A .ducaçiIo o disl4ncia gozará clt! trOlOlMntO diferenciado qw
incluirá:

I.clUtM.trrulstftWID~""'CUllb""~M~
SDftD'" " clt! SOM ellltllg"nr;

11- coIICasID. cUIIb COIItJlMlJillult!s~~

111 - taUWI de t"ntpa /flÚf//ffO, ."'" 'lUIS JHlN o PtHIn Nbik», ,..
CiHICe.mONÍrlM .cllJIiIi.rco~W

111.. O In. 83, do Senado Ft!dt!ral, para substituir os arts. 92 e 126, coput e_

§§ I" e 2", assim redigido:

"Art. 83. É permitido a organlzaçiIo de Cut"08 ou inrl/lu/çÕt!8 di! "lUiIto

t!8pt!rim.nlots. de.d. que obt!ckcid08 lU di.posições dtlsla Lt!i."

112. O In. 84, do Senado h:deral, para substituir o In. 148 da CImara dos

Deputados, assim ledigido:

"Art. 84. O enrino mililar é regulodo "m lei t!8pt!clfica, adIfIilido a

equivalência de estudos, de acordo com as normas faodas pelos slstellllU de emino."
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114. O art. 87, do Senado Federal, assim redigido:

•Art. 86. Os discentes da educaçi10 superior poderão ser aproveitados em

tarefas de ensino e pesquIsa pelas respectIVOS Instituições, exercendo funções de

monitoria, de acordo com seu rendimento e seuplano de estudos."

"Art. 87. Qualquer cuiadão habilitado com a titulaçiJo própria poderá

eXigir a abertura de concurso público de provas e titulas para cargo de docente de

instituiçi10 pública de ensino que estiver sendo ocupada por professor niJo concursada,

por mais de seIS anos, ressalvadas os direitos asseguradas pelos artigos 41 da

ConstilUiçiJo Federal e 19 do Ato das DispoSiÇões Transitórias. "

113.

redigido:
o art. 86, menos a expresslo: ·remunerada ou nIo·, ficando assim § I" A presente Lei, obedeCido o disposto no art. 205 a 214 da

Constituição Federal, discipliflO a educoçiJa escalar, que se de.wtvoive,
predominantemente, por meta de .nsino em instituiçãespróprias. "

119. O inciso VII do art. 3", do Senado Federal, transcrito a seguir, ficando
mantido o inciso V do ar!. 7", da Câmara dos Deputados:

''.4rl. 30•.•••.•.•...........••••..••....••.••.••••......••.•.••....•.••.••.••••••....•.••.••.••••.••••

VII .. valorização das profISSionais da educaçiJo, garantindo, na forma da

lei e respeItada a autonomia universitária, plana de ca"eira poro a magistério pública

com pisa salarialprofissional;"
120. O coput do ar!. 4", do Senado Federal, transcrito a seguir, ficando mantido

o C<lpuI do art. 4", da Câmara dos Deputados:
"Art. 4". O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a

garanl1ade:
.........................................................................................................

121. O inciso 1do § I" do ar!. S", do Senado Federal, transcrito a seguir, ficando
mantido o inciso I do § 2" do art. S", da Câmara dos Deputados.

llS. O caput do ar!. 88 e seus §§ I" e 6", para substituir os arts. 102, 103, e lOS,

caput e seu parágrafo único e os arts. 114, IIS, 116 e 128, 129, 130 e 131, com a seguinte
redação:

"Art. 88. É instituída a Década da Educoçi1o a iniciar-se um ano a porIir
da publicação desta Lei:

§ I" A União, no prazo de um ano a partir da publicaçi10 da presente Lei,

encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de EducaçiJo, com diretrizes e

metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a Declaraçilo Mundial sobre
EducaçiJo poro Todos.

§ 6" A assistência financeira da União aas Estados, ao Distrito Federal e

aos Municípios. bem como a dos Estados aos seus Municípios. ficam condicionadas ao

cumprimento do art. 212 da Constituição Federal."

116, _O caput do art. '89, do Senado Federal, excluida a exprcssio •...doi.

anos...·; para substituir o caput do art. 117, da Câmara dos Deputados, exclulda •

expressio •...wn ano..', que passa a integrar o referido caput do art. 89 do Senado FcdcraI;

e para substituir, ainda, os seguintes dispositivos do texto da Cimara dos Deputados: o

perágrafo único do art. 22; § J" do art. 49; o caput e § I" do art. 94; o parágrafo único do

art. 9S; o ar!. 108, os arts. 112 e 113, todo o art. 117, o parágrafo único do ar!. 118, o art.

119 com seu parágrafo único, o caput do ar!. 120, os arts. 122 e 133, com seu perágrafo

único, os arts. 136, § 3" do ar!. 137, ar!. 138 com seu parágrafo único, o art. 139, o

perágrafo único do art. 140, o art. 142, 143, caput do ar! 144, 145 com seu porágrafo
único, 147 e 149.

. O § 2" do art. 89, do Senado Federal, exclulda a express1lo: "... ou até que

o .istema de pós-graduação consiga oferecer condições para a formação, em IÚvel de
mestrado e doutorado, aos atuais ocupente. da função de docência".

Em conseqOência. o ar!. 89, da S I F ! DlI, passa a ter • seguinte
redação:

"Art. 89. A UniiJa, os Estados, .o Distrito Federal ".,.... Municfpios

adaptarão sua legislação educacIonal e de ensina às disposições da presente Lei, no

J'f'OZo mó:cimo de um ano a partir da data de sua publicação."

Parágrafo única. O prazo para que as universidades cumpram o dispasto
no Inci.vo 1/, do art. 51. é de Oito anos."

117. O art. 91 do Senado Federal, em substituição ao art. J~2 da Câmara do.
Deputados, assIm redigido:

"Art. 91. Silo revogadas as dispo.<ições das Leis n"s. 4.024, de 20 de

dezembro de 1961, e 5.540, de 28 de dezembro de 1968, não alteradas peias Leis nOs

9.131, de 24 de novembro de 1995, e 9.192. de 21 de dezembro de 1995 e, ainda, as Leis

nOs 5.692. de Ii de agosto de 1971, e 7.044. de 18 de outubro de 1982, e as demaIS Leis e

Decretos-lei que as modificara'!J e quaisquer oUlras disposições em contrário. "

D.3 - DISPOSITIVOS DO SUBSTITUfIVO DO SENADO FEDERAL PARA OS

QUAIS APRESENTAMOS PARECER PELA REJEIÇÃO:

118. O § 1° do an.. 1°, do Senado Federal, transcrito a seguir, ficando mantido o

§ I" do art. 1° da Câmara dos Deputados:
"Art. /0 .

"Art. 5° .....•........................................................................................

§ to .
1 - recensear a população em idade escalar para a ensina fll1ldatnental,

bem como 0$ jovens e adultos que a ele não tiverem acesso ou "ão completarem seus

estudas:

122. O § 5" do art. 5", do Senado Federal, transerito a seguir, sem

correspondente no texto da Câmara dos Deputados:

"Ar/.5" ..

§ 5" O cumprrmento da obrigatoriedade do ensino se fará mediante a

freqüência à escola, asseguradas outras al/ernatIVas para o seu cumprimento. "

123. Os arts. 6" e 7", do Senado Federal, transcritos a seguir, ficando mantido o

§ 3" do ano 5°, da Câmara dos Deputados:

"Art. 6~ Além do ensmo obrigatório e gratuita, são direitos dos pois ou

rl!sponsáveís e a/unos:

1 .. ter acesso a estabeleCImento com padriJo mínima de qualidade,

avaliada pela Poder Pública. alcançando os mínimos de dias letivas e horas/aula fIXado

nesta Lei:

11 - receber informações sabre currículos, programas, avaliaçi1u da

eslabelecimento.[reqüênclo e rendimento dos alunos.

Art. 7" Silo deveres dos pois e responsáveis:

/ • matricular no emmo obrigatório seus filhos e as crianÇQJ e

adolescentes sob a sua guarda. zelando pela sua freqüência e rendimento escalares, 011

asseKUrar alternatIVa satisfatórra:

II • porticipor e colaborar com a assaciaçi1a de pois e outras entidadu de

cooperação com a escola. I'

114. O § 4" do art. lO, do Senado Federal:
"Art. 10 .

§ oi" Os resultadas dos processas de ava/iaçiJo a que se refenm os incí.ros

VI e V/// cantribuiriJa poro a defihiçiJo da política educacional. "

125. O art. 16, do Senado Federal, transcrito. seguir, ficando mantido o CI1pIII

do art. 22 da Câmara dos Deputados:

"Art. 16. Os sistemas de ensino assegurariJa aos estabelecillll!ntos que os
integram pragressivos graus de autonomia pedagógica e adminístrativa e de gestlJo

financeira. observadas as normas gerais de direito fl1lOllC4ira público••

126, O § 3" do art. 24, do Senado Federal, transcrito a seguir, ficando mantido o
inciso 11 do ar! 4S, da Cámara dos Deputados:

''Art. 24 ..

§ 3" De acordo com as possibilidades da instituiçi10 de ensÍltO dewrá ser

oferecida pela menos uma língua estrangeira. "
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127.

Deputados:
o art. 29, do Senado Federal, sem. correspcndente na C1mIra dos III .. institutos:

IV -faculdades;

V-escolas superiores. U

"Art. 29. A última série do pré~scolarrespeitada a idat:k mínima de seis

/JIIO$, dnerá sergradativamente incorporoda ao ensinofimdamenJaJ, nafonna da Lei'~
135. ......Õ....~· ..4ii:"·~~p;;;· ..;···P;;;;;g;;;f~···ó~i·~~:· ..d~·· ..S~~·~d~···F~deral, sem

correspondente no texto da Câmara dos Deputados:

136. Parágrafo 1° , do art. 47 do Senado Federal, descnto a seguir, ficando

mantido o parágrafo único do ar!. 73 da Câmara dos Deputados:

"Art. 47. .

ParáglOfo único. Caberá às institUIções de educação superior

credenciadas registrar os diplomas por elas expedidos. "

"Art. 46. As instituições de educação superior poderão mmlslrar cursos

regulares em regime seriado ou sistema de créditos.

Parágrafo único. O. cursos poderão ser de melo periodo ou de período

íntegral, qualquer que seja o horário ou ainda ministrados a distância. "

"Art. 50. É livre o exercíció das profissões, exIgida a qualificação

especial. naforma da lei. pat'a as profissões regulamentadas. 11

138. O ar!. 60, .do Senado FedemI, sem corresponderite no texto da Câmara dos

Deputados:

O art. 50, do Senado Federal, sem correspondente no texto da Câtnara dos137.

Deputados:

UI. Os incisos I e fi do § 1° do art. 30, do Senado Federal, sem correspondente

no texto da Cimara dos Deputados:

"Art. 30 .

§ J .
I - O primeiro definido, basicamente, por estar a cargo de docentes de

turmas que ministrem a tota/idade ou a maioria dos componentes eurriculaHs;

li - o segundo definido, basicamente, por estar a cargo de docentes

especializados por componente clUricular

U9. O § 3°, do art. 30, do Senado Fedem/, transcrito a seguir, ficando mantido

o capuI do art. 46, da Cimara dos Deputados:

"Art. 46 .

§ 3° O ensino religioso, de matricula facultativa, constitui disciplina dos

horários normais daJ escolas públicas de ensino fimdamental, sendo oferecido, sem ônus

para os cofres públicos, de acordo com as preferi!ncias manifestadas pejos aluno.. ou por

_ responsáveis, em coráter:

130. Os §§ 2° e 3° do art. 31, do Senado Federal, ficando mantido o parágrafo

ÚlIico do art. 29, da Câmara dos Deputados:

"Art. 31 .

"Art. 60. São profissIOnais da .educação:

l-docenre;

II - administrador escolar;

111 - superVisor educaclOnai;

IV - orientador educacional,'"

§ 2-, Os aistemas de ensino darão prioridade na criação e extensão da

escolarização em tempo integral: 139.

I .. às zonas prioritárias de atenção educacional, caracterizadas pela

elevada oco"i!ncia de pobreza e baixo desempenho educacionai, especralmente nas áreas

metropolitanas;

11 .. às primeiras séries do ensino fundamental,· sucessivame",e. até atingir

o inciso lU do art. 61, do Senado Federal:

"Art. 61• ............................................................................................

111-fOrmação preferencral em níVel superIOr. "

aríltima.

§ 3° A extensão da escolaridade em tempo integral poderá fazer-se

mediante escolas inkgradas. combinação de escolas classe com escola parque, escolas

complementares ou outras modalidades definidas pelos .istemas de ensino. "

140. O caput do art. 62, do Senado Federal, ficando mantido o coput do ar!. 88,

da Câmara dos Deputados:

"Art. 62. A fOrmação de profissionais para a educação hásica se fará em

universidades ou em institutos superiores de educação.

131. O inciso lU do 2ft 33, do Senado Federal, ficando mantido o inciso JII do

art. 48, da CAmara'dos Deputados:

"Art. 33 ..

III - incluirá, além de uma língua estrangeira como disciplina obrigatál'iu,

OI/ffll de caráter optativa. "

132. O capuI do art. 34, do Senado Federal, sem correspondente no texto da

dmua dos Deputados:

"Art. 34. O ensino médio terá organização flexível pora atender à.v

diversificadas necessidades do. alunos.

141. Os arts. 63 e 64, do Senado Federal, sem correspondentes no texto da
Câmara dos Deputados:

"Arr. 63. É facultado "OS sistemas de ensmo e às instituições formadoras

de docenres parcelar seus programas de fOrmação e aperfeIçoamento, intercalando ciclos

de instrução teórica e de capacitação em serviço, de modo, inclU'Iive, a aproveitar O~

intervalos entre os períodos letivos regulares.

Art. 64. No ensino médio será instituída escola nonnal, destinada à

preporação de professares para a educação infantil e para o ensino fundamental até a

quarta série."

133. O inciso VII do ar!. .41, do Senado Federal, sem correspondente IlO (""to

da C1mIra dos Deputados:

"Art. 41• ............................................................................................

VII - continuar a fOrmação cultural e profissIOnal dos cidadãos pela

promoção de formas adequadas de extensão culrurol. "

142. Os incisos li e IV do ar!. 67, do Senado Federal, ficando mantidos os

incisos IV e VI do art. 93, da Câmara dos Deputados:

"Art. ô7• ............................................................................................

II - aperfeicoomento profissiOnal contmuado, mclusive em serviço;

134. Todo o artigo 43, do Senado Federal, ficando mantido o art. 61. da CâITJaIU

dos Deputados.
"A't~ 43. As instituições de educação supenor se orgam=arào naforma de

1- unIVersidades;

II .. centros de eàucação superior;

IV - incentIVOS a titulação e o produtividade;

143. O ar!. 68, do Senado Federal, transcrito a seguir. ficando mantido o § 1° do

ar!. 93, da Co- -a dos Deputados:
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~Art. 68. N06 .i.stelftClS de eMino fedeml. uladual e _icipal. incluriye
_ e#l1belecillfelfl06 poI' ele••upervi.iOlltldtu. a supervioão e orientaçiJD educocionais

..aucida6. prefemte;a/_nJe, porproflUionail COIft habilitaçiJD, upeclfica. "

144. A denominal;io do Titulo VU. transcrito • seguir. fiCllldo mantida • da
a-adoi DcpuladoI:

~DM Il«:unospartia EducaçIIo"

145. O inciso n do ut. 69. do Senado FedcraI, transcrito • seguir. fiCllldo
......Oinl:ilO ndo ut. 96 daamua dos DepulIIdoa:

"AIt.96. ..

11·~ita de tfaMJubtcia6 COIUlilucionail e WJlJ#/IáriaL "

.4'. O § r do &l1. 70, do Senado FedcraI. tmlScrito • sci!'ir. sem

~ 110 telllO daamua dos DepulIIdoa:

"AIt. 70 ..
i 2" P_ efeito do ClIIIIpt'imento do dilpo$lo nute artigo. .erllo

~ ittt/WidIIa/_lfIe 06 .út_ de eM11tO fide;aI, e8ladua/ e _icipal e 08
__ ap/ictIIfM IIQt«- do Ql'/. 213 da COIUIlhliçiIo Federal.

~.........................................................................................................

147. O ineilO m do &l1. 71, do Senado FedcraI. transcrito. seguir. ficando
...... lia i....iIoa IV e IX do ut. 99, daamua doi'Dcpulldos:

"ArL 71 ..

JII • tJqul.içlk. de malerial e contrataçiJo de .ervlç08 necessário. ao

... O pmpfo único do m. 80, do Senado Federal:

"ArL 80 .

PDTdgrafo único. A oferta de edllcaçiJo e.calar indígena .erá assegurada

iXJItf a participafi10 dos COIftII1fidadu indlgenas. 8IIIlI orgatIizaçiJe.f e entidadu afiM. "

.49. O &l1. 85, do Senado FedcraI, sem correspondente no texto da Cimara dos

DIputado&:

"Art. 85. AI bollllU concedidas /MIo Poder Público para utudo de
,...gradtIDç4o e para pelquim auegurartlo condiçiJe. condignar de tnanlllençi10 a08

~ obarvoda apoIfIIItJ1idade dos re.pecliv08 pagalIftlnJOI."

151. O § I' do an. 89. do Senado Federa\. ficando manlldo o capllt do an. 118.

da Câmara dos Deputados. transformado el11 § I' daauele anilZo:
"Ar/. 89 .

~,. jO No mt1~1110 pl'a:o l!.\Iabf!/C!c:ido JlI!."ile artigo as illJfillliçües de ensino

adap{em:io S/lU.') estam/os fI regmlt!llIO.\ á.\ dispv.\If(ik.\' da pre.\'t!J1le Lei, obsenoaúas 110 que

coube/'. as norma," do... I'I!.VpI1CIll'ox si.wl!mas di! I1IlS1ll0.

11l- OBSERVAÇÕES FINAIS

152. Dois dispositivos do textO da Câmara dos Deputados - o § 2' do an. 137 e
o ano 141 - perderam a razão de ser. uma vez que no período em que este PL tramitou.

foram aprovadas leis especificas sobre os assuntos que abordam:

A transformaçào do Centro de Educação Tecnológica da Bahia

(CENTEC) em Centro Federal de Educação Tecnológica já ocorreu, por força da Lei n'

8.711. de 28 de setembro de 1993;

As relações entre as fundações de apoio e as universidades já foram

regulamentadas pela Lei n' 8.958. de 20 de dezembro de 1994.

Por estas razões tais dispositivos foram retirados do Projeto.

Desta forma. somos favoráveis á aprovação das emendas do Senado Federal

referidas nos itens 35 a .117 do Parecer. pela rejeiçào das emendas referidas nos Itens 118 a

151. e pela prejudicialidade do § 2' do art. 137 e do ano 141 do texto aprovado na Câmara
dos Deputados.

Sala da Comissão. em 05 de dezembro de 1996.

(RETIFICAÇÃO FEITA PELO RELATOR DESIGNADO PELA MESA EM
SUBSTITUiÇÃO A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO AO PARECER ANTERIORMENTE PtJBLlCADO (AO
INCISO IV DO ARTIGO 64 DO TEXTO DA CD E AO PARÁGRAFO
ÚNICO DO ARTIGO 89 DO SF»

.-. Os §§ r, 3' e jnciS05, 4' e 5" do &l1. 88. do Senado Fcdcra1:
o SR. JOSÉ JORGE (Bloco PFUPE. Para emitir parecer.

"AIt. 88. .
§ 2" O Poder Público ~rá reCJ!mear 08 edllClJl:J08 no emino

J'-lt1«teNal. COIfI u/Mcial ateltÇ40 para OI gt1I[JOS de .ete a qllUlorze e de quinze a

Jezeueil (JIIOI de idade.
§ 3' Cada Município e.lIIp1etillamente, o &tado e a U1tilJo, Jnerá:

I - matricular todOl OI educandOl a paltir d08 .ete anOl de idade e.
focultatlvame1Jle, a partir do••ei. on08. no eminofimdamental;

1/ - prover curso. pre.enciai. ou a dl.Jtância a08 jOven:I e adM!tOl

itu19U:i.nJement. esco/arizaáD8;

l/l - realizar programas de copacitaçíJo para todos 08 J'f'CI:feIIoru "'"
exercício. utilizando também, para isto; OI recur'o, da educaçi10 a distânciIJ;

IV • integrar tad08 o. e.tabelecimentOl de ensino jimdamDdal do .reu

te"itório ao .i.tema nacional de avaliaçíJo da rendimenJo ucolar.

§ 4' Até ao fllfl da Década da Educaçi10 .......me Ierilo ailIrtllidtx

profeS8ores habilitado. em nível superior ouformados por treInamento em serviço.

§ 5' Serão cOnjugod08 tad08 OI esforços objetivando a progrouiJo dos

rodei e.co1ares públicas urbanas de emino fundamental para o regime de uco1as de

tempo integral. "

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados. houve um

pequeno engano, aliás dois pequenos enganos no relatório que gostaria

de conigir: no item 82 do relatório, página 104 do avulso, na transcrição

do texto do inciso IV do art. 64 da Cámara dos Deputados. houve um

lapso; em vez de "e" deve ser "ou", ficando assim: "um terço do corpo

docente, pelo menos com titulação acadêmica de mestrado ou

doutorado". Porque se ficasse: "mestrado e doutorado" podia dar a

impressão de que eram as duas coisas para a mesma pessoa.

E no item 116, página 114 do avulso, em coerência com

o art. 51, na versão proposta pelo relatório, o parágrafo único do art. 89
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do Senado Federal deve ser: o prazo para que as universidades Anual e com o Plano Plurianual, a ComissAo de Finanças e Tributação vota pela

cumpram o disposto nos incisos 11 e 111 do art. 51 é de oito anos. A sua aprovação.

mesma coisa, era s6 item que foi modificado.

PARECER 00 RELATOR DESIGNADO PELA MESA, EM

SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DE FINANÇAS E

TRIBUTAÇÃO, AO SUBSTITUTIVO 00 SENADO AO

PROJETO DE LEI N° 1.258-e, DE 1988

o SR. ARNALDO MADEIRA (PSOB-5P. Para oferecer parecer.)

Sr. Presidente, Sras. e SIS. Deputados, estamo~ apreciando o Substitutivo do

Senado Federal ao Projeto de Lei nO 1.258-C, de 1988.

RELATÓRIO

O PL estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,

definindo os conceitos fundamentais da educação, estabelecendo claramente os

deveres do Estado nesse campo e a organizaçlo da educaçlo nacional.

A educaçlo escolar compoe-se de educaçlo básica, formada

pela educação infantil, e ensino fundamental, ensino médio e educaçlo superior.

A educaçlo básica tem por finalidade desenvolver o educando,

assegurar·lhe a formação comum indispensável para o exerclcio da cidadania e

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. O ensino

fundamental terá duração minima de 8 anos, obrigat6rio a partir rio!, 7 anos de

idade e facultativo a partir dos 6; será gratuito na escola publica e tem por oejetivo a

formaçlo básica do cidadllo.

Entre os deveres do Estado estAo: garantir o acesso ao ensino

fundamental obrigat6rio e gratuito, inclusive para os que nAo tiveram acesso na

Idade própria; o acesso aoa nlveis maia elevados do ensino, da pesquisa e da

crieçAo artlstica; a oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do

educando.

O projeto d.lftne III fontes de recursos da educaçlo, a saber:

receita de Impostos da Unillo, dos Estados; do DIstrito FIIdelaI e dos Munlclpioa;
receita de transferências constitucionais; receita do saJário-educaçAo e de outras

contribuições sociais; receita de incentivos fiscais.

Finalmente, o projeto institui a Década da Educação a partir da

publicação da lei.

Voto.

Por entender que o Substitutivo do Senado Federal ao PL nO

1.258 nAo conflita com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com a Lei Orçamentária

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA, EM

SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E

JUSTiÇA E DE REDAÇÃO, AO SUBSTITUTIVO DO SENADO

AO PROJETO DE LEI N° 1.258-e, DE 1988

O SR. ·NILSON GIBSON (PSB-PE. Para emitir parecer. sem

revido do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, trata-se de matéria da

maior relevAncia para a vida deste Pais, poi<! o Projeto de Lei nO 1.258-C estabelece

as diretrizes e bases da educaçAo nacional. A matéria foi aprovada na Câmara dos

Deputados, tendo também sido aprovada no Senado Federal na forma de

substitutivo.

É sobre esse substitutivo que devo me pronunciar. em

lUbatituiçao à ComiaaAo de ConatiluiçAo e Justiça e de RedaçAo. Após analisar

detidamente o contIIúdo, n60 vejo qualquer óbice quanto a sua colUltilucionalldade,

juricllcidacle e l8cnica legislativa.

Desta forma, o meu parecer é pela constitucionalidade,

Juricllcidâ e t6cnica legial8liva do SUbatitutivo of8Rlcido pelo senado Federal ao

Projeto de Lei n"; .258-C, aaIvo melhor juizo.

PROJETO DE LEI N° 1.724-0, DE 1996
(DO PODER EXECUTIVO)

Mensagem nO 257/96

Dispõe sobre o contrato de trabalho por prazo determinado e da outras or0vid6l1tl~s.

PARECERES DOS RELATORES DESIGNADOS PELA MESA EM SUBSTITUiÇÃO AS
COMISSOES: de Trabalho, de Administração e Serviço Público. pela aprovação deste.
dos de nOs 1.639196 (1.687/96), 1.821/96, 857195, 1.510/96. apensados. da~ emendas
nOS 01, 08, 10 e 12, apresentadas na Comissão, nos termos do subslilullVO; e pela
rejeiçAo das emendas de nOS 02, 03, 04. 05, 06,07,09.11.13. 14. 15. 16. 17. 18, 19.
20, 21, 22. 23. 24, 25. 26, 27, 28. 29 e 30; de Finanças e Tributaçao, pela adequaçio
orçamentária e financeira; e de Co~stttuição .e JustlÇll e de RedaçAo,. peJa
constilucíonalidade, juridicidade e boa tecmca legislativa deste. e do substitutiVO da
Comiaslio de Trabalho, de Administração e Serviço Publico. EMENDAS OFERECIDAS
EM PLENÁRIO: tendo pareceres dos Relatores designados pela Mesa em substituiçio
às Comissões: de Trabalho, de Administração e Serviço Público. pela aprovaçAo das
emendes de n"s 02, 03, 11, 12, 13, 18, 47, 48. 53 e 55, na foona da subemenda
substitutiva ao substitutivo a este; e pela rejeição das de nOS 01,04,05.06,07.08.09.
10,.14,15,16,17, 19,20,21.22.23.24,25,26.27,28.29,30.31,32,33,34.35.36,
37 38 39 40 41 42,43.44,45,46,49,50,51.52.54,56.57,58 e 59; de Fmanças e
Tri~, ~Ia àdequaçio financeira e orçamentária: e de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

(PROJETO DE LEI N° 1.724-C, DE 1996, TENDO APENSADOS O~ DE N"S 1.639196
(1.687196), 1.821196, 857195 E 1510/96, EMENDADO EM PLENARIO. A QUE SE
REFEREM OS PARECERES)

o CONGRUllO'l .ClOltU. cIocrota:

Art. 1° M 0<lIMIIÇlI00 • oollOll<lloo cokávoo de tnboIIo pocIerto iDIlituir C<><llIIIo de
lrIbo1ho por prazo cl«aminodo, de~ COIIlte o 111. 443 ela~ du LoiJ do TraIlolbo. CLT.
iodependaItedu~ alIbcHCidu ....... f 2", ... qulIIquerllMclade~"'lIlIlpl'eM,
pera ldmiIIOa que,.-IIII ocrác:imo no IIÚIIWO de tIIlpRpcIoo ela ..... 011 0dIIII>eI0c:im0.

ParipIb Illic:o. lU """" aIIbeIecaSo, no~ cIecortonl. ela~"
coIcliva, •~ pera .. bipóI_ de nociIIo lIIlec:ipocla do COI1lnW de que trila ... erliJO. por
iniciativa dolll\JlRlIIdor 011 do .......... alo oelplicanclo o diIpOIlO IlOIIllJ. 479 • 410 ela CLT.
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AlI. ze As c:omibuiçlles lOCÍIiI deItinadu 10 Seniço Social da Indúllria - SESI. kviço
SociaJ do ConIúl:io - SESC Seniço NIcionaI de ApRnclízIsan InduolriII - SENAI, Seniço NociOllll
de~~ - SBNAC, Seniço NocioaII da~ doT~ - SENAT,
s.M9o Soc:iiI do l'rfo\IIPOC\e - SEST, Seniço Bruikiro de Aj>aio li Mioro o poquenu Empl-. •
SEBRAE o IlIIliIuto NOcionaI de CoIonizaçIo o Rofonna AaiW - INCRA, bom como 10 NIirio

educação e para o financilll11ento do seguro de acidente do trabalho, fiClll11 reduzidas, até 28 de levereiro
de 1~97, a dez por cento de seu valor devido em 18 de janeiro de 1996, nos contrato5 previstos no artigo
antenar.

§ I' A alíquota da contribuição para o Fuodo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
de: qu~ trata a Lei o· 8.036. de 11 de maio de 1990, nos contratos previstos no artigo anterior, é fixacb
em dOIS por cento.

§ 2' As part•• podem csabelecer, no instrumento quo decorrer da negociação coletiva, a
obrigação do empregador efetuar, sem prejuizo do disposto no parágrafo anterior, depósito. mensais
vinculados, a favor do empregado, em estabelecimentos bancários, com periodicidade determinada de
saque.

Art. 38 O número de empregado! oonntlldos nos termos desta Lei obsetVari o limite
estabelecido na convenção ou acordo coletivo, não podendo ultrapassar a vinte por cento do quadro de
P"!IOal da empresa.

Art. 4' As rcduçõe.'J previstas no art. 2' seria vílidaa dC!d. que o contrato de trabalho
por prazo determinado tenha sido registrado no ccspectivo sindicato de trablllw:1ores e subsistirlo
enquanto o empregador mantiver o acréscimo do quadro de empregados e a respectiva ro'lha salarial for
superior àquela do mês imediatamente anterior à pnmeira contrataçâo de que trata esta Lei.

Art. S' As empresas que admitirem pcs50al nos tennos desta Lei teria prcf<rSncia na
obtenyão de ",cursos no âmbito ~o. pro~ .ex~tados pelo. ~abelecimentoa fcdensis de erédito,
especialmenteJunto ao Banco NaCIonal de DesenvolVimento Econômico e Sbcial- BNDES.

Art. 6' O caput e o § 2' do art. 59 da CLT pll.'lSlll11 • vigorar com a seguinte rcdaçlo:

"Art. 59. A duração normal do trabatho poderá ser acrescida de horas
suplementares, em número 010 excedente de duas, mediante convençlo ou acordo coletivo de
trabalho, observado o limite de 120 horas extraordinárias no perfodo de um ano para ostrabalhadores submetidosaregime de 44 hotu stmanlÍs, sem prejuizo do disposto no art. 61.

§ 20 Poderá ser dispen58do o acréscimo de salário se, por força de convençio 0tJ acordo
coletivo, o excesso de horas em um dia for compensado peJa correspondente diminuição em

~~~ded~b:ih~~=~~:=~d~l~it~~d~~dezh~r:.di:ri~!)omada .erntnal
Art. 7' Esta Lei entra em vigor na data de sua publlcaçlo.

Brasma,

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOSoCeCI ..

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO lIRJlSn,

1988

T1TVLo1V
DA ORGANlZAçA.o DOS PODE1WI

CAP1nlLoI

Do PODER LEGISLATIVO

8Eçlo Vlll

SUBSEÇÃOm

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente.da República,.ao Supremo Tribunal Fede
ral, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Getal da República e aos cida
Mos, Da forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 111 São de iniciativa privativado Presidente da República as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das FoIÇas Am1adas;
fi - disponham sobre:
Q) criação de cargOS, 1IInções ou empregos públicos na admiDisttaçIo

dl.ma c autárquica ou aumento de SWl remuneraç!o;

b) organí7.açao admiDistrativa e judiciária. mat6ria tributária e orça
menu\ria, sezviços públicos epessoaI da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regimejuridico; PIO"
vimento de cargos, estabilidade eaposentadoria de civis, reforma c trllIISfer6n
cia de militares para a inatividade;

ti) cnpnização doMinistérioP6blicoe daDefensoriaP6blicada União,
bem como lIDIIII3S gerais para a organizaç;1o do Ministério P6blico e da De:
fensoria P6blica dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ6rios;

«) criaI;«o, estruturaçãoe atribuiçlles dosMinist6rios eótgIos daadmi
nistração pilblica.

§ 2' A iniciativapopularpode ser exen:idapelaapICSCIItaÇIo àamara
dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no núDimo, um por CCIItO do
eleitorado nacional, distribuído pelo menospor cinco Estados, comnão menos
de tr& décimos por CCIItO dos eleitores de cada um deles.....................................,. _ .
..................................................................._ .

DECRETO-LEI N2 5.452 -' DE 12 DE
MAIO DE 1943'

AproVIJ a ConscIidaç4o das Leis do Trabalho

TiTULO 11
DAS NORMAS GERAIS DE TUTELA
DO TRABALHO

Capitulo 11
DA DURAÇÃO DO TRABALHO

S.C;ãol
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Arl. 57. Os preceitos deste capllu/o aplicam
ae a todaa as atividades, salvo as expreSllllJ1lente
exc/urdas, constituindo exceções as disposições es
peciais, concsrnentes eslritamente apeculiaridades
profissionais, constantes do Capllulo I do TItulo fII.

SeC;hll
DA JORNADA DE TRABALHO

Art. 58. A duração normal do trabalho, para os
empregados em qualquer atividade privada, não

excederá de oito horas diárias. desde que não seja
fixado expressamente outro limite.

• V. Constituiç4o Federal, art. ~ XI/I.
• V. Enunciado TSTnR90.

Art. 59. A duração normal do trabalho poderá
ser acrescida de horas suplementares, em número
não excedente de duas, mediante acordo escrito
entre empregador e empregado, ou mediante con
venção coletiva de trabalho.

§ 111 Do acordo ou convenção coletiva de
trabalho deverá constar. obrigatoriamente. a impor
tância da remuneração da hora suplementar, que
será, pelo menos 50% (cinqOenta por cento) superior
à da hora normal.
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• V. Enunciados TST~s56, 76,94, 108, 115,
173,215,253,264 e 291.

§ 22 Poderá ser dispensado o acréscimo de
~ãrio se, por força de acordo ou convenção cole
tiva, o excesso de horas em um dia for conipensado
pela correspondente diminuição em outro dia. de
maneira que não exceda o horário normal da semana
nem seja ultrapassado o limite máximo de dezh.~c
diárias.

CONSTITUIÇÃO:

Art. 'P 540 direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condiç40 social:

lO, •••••••••••• '" •••••••••

XIII - duraç40 do trabalho normal n40
superior a oito horas diárias e quarenta e
quatro semanais, facultada a compensaç40
de horários e a reduç40 da jomada, mediante
acordo ou convenç40 coletiva de trabalho;

XIV - jornada de seis horas para o
trabalho realizado em turnos ininterruptos de
revezamento, salvo negociaç4b coletiva;

............ '" '" ..

XVI- remuneraç40 do serviço extraor
dinário superior, nomfnimo, em cinqOenta por
cento à do normal;

• V.leirfl3.999, de 15-12-1961, que altera o
salário mfnimo dos médicos e cirurgilJes
dentistas e dá outras providências (0.0.
21-12-1961).

• Oisp6e a lei rfl3.270, de 30-9-1975 (0.0.
3-10-1975):

Art. 1Sl~ fixado em 6 (seis) o número de
horas de trabalho diário dos cabineiros de
elevador.

Parágrafo único. ~ vedado a emprega
dore empregado qualqueracordo visando ao
aumento das horas de trabalho fixadas no art.
1Sl desta lei.

• V.leinSl5.811, de 11 de outubro de 1972,
quedispõe sobre o regime detrabalho dos
empregados nas atividades petrolíferas e
petroqufmicas (0.0. 16-10-1972).

• V. Portaria rfl3.214, de 8 de junho de 1978,
Norma Regulamentadora nSl 5, itens 4. 15,
4.16 e 4.16.1, que dispõem sobre a dura
ção do trabalho nos serviços especializa-

dos em segurança e medicina do trabalho
-SESMT.

• V. Enunciados TSTníls 85 e 91.
.....................................................

TíTULO IV
DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRA
BALHO

Capítulo I
DISPOSiÇÕES GERAIS

Art. 442. Contrato individual de trabalho é o
acordo tácito ou expresso, correspondente à relaçãO
de emprego.

Parágrafo único. Qualquer que seja o ramo de
atividade da sociedade cooperativa, não existe vín
culo empregatício entre ela e seus associados, nem
entre estes e os tomadores de serviço daquela.

• Parágrafo acrescido pela Lei níl 8.949, de
9 de dezembro de 1994 (D. O. 12-12-94).

• V. Enunciados TSTnl1s 51 e 58.

Art. 443. O contrato individual de trabalho
poderá ser acordado tácita ou expressamente, ver
balmente ou por escrito e por prazo determinado ou
indeterminado.

§ 12 Considera-se como de prazo determina
do o contrato de trabalho cuja vigência dependa de
termo prefixado ou da execução de serviços espe
cializados ou ainda da realização de certo aconteci
mento suscetlveJ de previsão aproximada.

§ 22 O contrato por prazo determinado só será
válido em se tratando:

a) de serviço ouja natureza ou jransitoriedade
justifique a predeterminação do prazo;

b) de atividades empresariais de caráter tran
sitório;

c) de contrato de experiência.

• RedaçAo deste § e alíneas dada pelo de
creto-Iei rfl229, de 28-2-1967.

• V. Enunciados TSrníls 97 e 188.

..... _--- _ -_ - - ..

Capitulo V
DA RESCISÃO

...................... _ _ .. __ ._ __ lO'

Art. 479. Nos contratos que tenham termc
estipulado, o empregador que, sem justa causa
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despedir o empregado, será obrigado a pagar-lhe, a
titulo de indenização, e por metade, a remuneraçãc
a que teria direito até o termo do contrato.

. Parágrafo único. Para a execução do que
dls~õe o presente artigo, o cálculo da parte variável
OU Incerta dos salários será feito de acordo com c
pres?rito para o cálculo da indenização referente à
rescIsão dos contratos por prazo indeterminado.

• V. Enunciado 1STnfl12S.

• Disp6e o ,BIt 2f1 da lei nfl 2.959, de 17 de
novembro de 1956 (D.O. 21-11-1956):

uArt 22Rescindido ocontrato de traba
lho em face do término da obra ou serviço,
tendo o empregado mais de 12(doze) meses
de serviço, ficar-Ihe-á assegurada a indeniza
ção por tempo de trabalho na forma do artigo
478 da Consolidação das Leis do Trabalho,
com 30% (trinta por cento) de redução. ..

• Aplicam-se ao trabalhador rural os arts.
459 a 478 (lei nfl 5.889, de 8-6-1973 e
decreto~ 73.626, de 12-2-1974).

Apessoa portadora de defici*'ncia e ao
idoso que comprovem não possuir meios de
prover a própria manutenção ou de tt§-Ia pr0
vida por sua faml1ia, conforme dispuser a lei e
independentemente de contribuição à seguri·
dade social, terá garantia de t.m salário men·
sal (Constituição, srt 203, V).

Arl 480. Havendo termo estipulado, o empre
gado não se poderá desligar do contrato, sem justa
causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o em
pregador dos prejuizos que desse fato lhe resulta:
rem.

• V. Enunciado TST~ 77.

§ 12 A indenização, porém, não poderá exce-
der àquela a que teria direito o empregado em idên
ticas condições.

• Trabalhador rural (safrista) - Lei~ 5.889,
de 8 de junho de 1973 (D. O. 11-6-1973):

Art., 14. Expirado normalmente o c0n
trato, a empresa pagará ao ssfrista, a titulo de
indenização do tempo deserviço, importAncia
correspondente a 1/12 (um doze avos) do
salário mensal, por'mês de serviço ou fração
superior a 14 (quatorze) dias.

Parágrafo único. Considera-se contrato
de safra o que tenha sua duração dependente
de variações estacionais da atividade agrária.

§ Z1 Revogado pela lei rfl6.533, de24 de maio
de 1978 (O. O. 26-5-1978).

• Aplicam-se ao trabalhador rural o art. 480.
ucs.put". e seu § 11i!, (lei nIi! 5.889, de 8-6-

o o o ••• o ••••~~~~_~.~:::~!~.'!:.~'?':::~:~ .~~:~-.~~~1!-..

LEI N~ 8.036 - DE 11 DE MAIO
DE 19901

Dispõe sobre o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e dá outras providências

... ~ ~ -,_ ..

Mensagem n' 25 7

Senho,.s Membros do Congresso Nacional.

Nos tennos do anlBo 61 da Constltuiçlo Federal. sub"""o i elCVlda delibenlçlo de

Vossas Ex<eltnei... """"plllhado de Exposiçlo de Motivos do Senhor Ministro de Estado do

Trabalho. o texto do projeto de I.. que 'Dispõe sobre o contrato de tnbaIbo por PJUO determinado

e di outras providénciLs',

BruiUa, 28 de aarço de 1996

EXPOSlçl'.O DE KOTIVOS NQ 16/KTb, IlE 28 IlE IlARCO DE 1996.

[lO SENHOR KINISTRO DE ESTADO [lO TRABALHO.

E.celen.issimo Senhor Presidente da Repúbliu,

A questlo do emprego assume especial relevo no conte.,;to mundial neste fim de
século. M ruis diversas nações. c.d. qual em sua peculiaridade. discutem o tema, em rac:o dos
desafios da ordem econônúca globalizada e do celere avanço tecnológico. a substituir postOI de
tnbaIho. Neste quadro. o Brasil. igualmente. enfrenta dificuldades quanto à empregabüidade de'sai'
tnbaIIwIores, quer pel. ausência de qualificaç10 profissional • quer pela reduçlo'dos postos do
tnbaIbo.

o combato. esle situaçlo inclui diverus ações. Entre e1... destaca·.. a rn:cesúria
aheraçlo da \tgislaçlo. de modo a se facilitar o ingresso no mercado" dlhiobilto.

Este. Senhor Presidente. ê O propósito maior deste Projeto de Lei: criar etnp<eBOs. E.
COIlSO&Illo a proposta ora inclusa. ttlWIl-se de vagas noVU, sempre dleorrent.. do acréscimo no
q1IIdro de pouoaI da empresa.

Dtste modo o com OSlO propósito. submeto i eonsideraçlo do Vossa Exeelàlcia o
.........e Projeto do Lei que dísplll: sobre o eomrato de tr>balbo por pruo detetmiDado o di 0UlIU

",'ovidlsx:iP. '

A propos1& privilegia • via negoeitl na medida em quo o modelo COIIlratuaI por ela
iIIttoduzido c:ondi""""H i eoI~ ÓO convonçlo ou acordo coletivo•• impor. proIiminam*W..
o ...~o lIIlrII os omprcsados o os 1I'&baIIIadoros. Adolou·so a figura elo COlIUIIO de trabolho
por prazo determinado, ji tratada na CLT. atribuinclo-Ihe. nesta situlÇ10 ospceial, eariIor lIlIivenal
ou soja patltodaJ u Itividad.. da empr.... sem u aDWTU tIaleadu no f :zo do In. 40 da
COIlIOIidIçIo. Estu eotlIlIllÇ6ea. tOdavia. só pcwaIe<:em pera IldmiUOos que repmoIlIOlIl efetivo
acréscimo do ntimml de emp<epdo. da empresa. de modo • se alutar o riJco da subttituiçIo da
mIo-de-ollra.

Pita conferir auatividada ..... COIIUItlÇlles .. coneomil&nlomeme, reduzir o aIIlO
da Colha lIIariIl. alo _ t<duç60s tempoririu (pelo prazo d. Ull\ Il1O) ...~
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As aludidas reduções sub,i'liriam desde que manlido o acr.scimo do IlÚmero de
empregados (cujo limite. nIo superior I 20"/. (vinte por cento), efixado nl convençlo ou acordo
coletivo) e I folha salarial continuasse majorada. demonstrando, sempre, o incremenco das
comratações, Subsidiando o controle do modelo ora propósito. haveria a obrisaçio de resimo no
respectivo sindicato de trabalhadores. de cada conllato celebrado nu condições propostu.

Com o illlUÍlo ~ fomentar. ainda mais. o modelo suSerido. introduz... o comando
relllivo i prererõncil para oblençlo de financiamento. oficiais, especialmente jumo 10 BNDES. I
~vordu empresas que contrat.", empresados nos tumo. prOpollOl pelo Projeto de Lei.

PROJETO DE LEI ~~ 1.639, DE 1996
(Do Sr. Osvaldo Biolchi)

Dlspõe sobre o contrato Especlal de Trabalho e 4etermlna
outras provldinclaa.
(As ' COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLIA, E DE TRAB!

LIIO, DE ADMINISTRACllO E SERVIÇO POBLICO, E DE COIl5TITUI

CAo E JUSTICA E DE REDAçAo (ART. 54) - ART. '24,11)

Todo o modelo proposto. reitera·... mantem incóIumea OI direitOl do. rrabalhador...

Encaminho a _ Secretaria Monupm do ExceIInIisIimo StMor PmicIenle da
Ilfl>Ul>l":ottladvaapmj«•• ,.'l"O"Dioplle-. • ..-.••_"..,...,."".......,.

• di outrII proWSl.nc:iu- .

Adita·... aindJ, demdeiro anigo que modifica o Clpu! e o § 2" do 111. S9 da CLT. de
modo a .. illibir a realizaçlo do hormo e",raordinirio. devolvendo-lhe o cariter reaJmen<e
excepc:ionaI e \'inculando sua prestaç10 i previa negociaç1o. bem como a pennitir I compensaçlo
lnUlI de jornada de trabalho,

VI - enumelaÇio dos diRiIoIedcYeres da~
vn •multa pelo cIcIcumprimaIIo das clUlulal COJI1IIlIIIis.

Art. r o Cocitnl1D EspeciIl ele TràIDo obIImd, can-.
u quiDIca iCSJU, lIOb pena ele JJUIi<We:

1 - díIpoIiçlloI coatidIs em lCOl'IIo ou COCJYeIlÇIo coIeliw di
trIbaIbo qIIC IiitlIIÍZOIlI _ ceIclnçIo;

iI- forma eICrita; •
m•UIiJl&lcia obripl6rie dia ClllidadelIiDdicais lijlI ,,_

dia ClIIqllriu ecoa&iúcea e profiIÂOiIIÍJ Da COIlInIIIIÇIo coIIâve;

IV • r'lriodo mínimo de vigb:ia de 3 (11&) meses, prorrosáwl.

sucessivamente, pol' até 24 (vinte e quatro) meses;

V - acréscimo, ao nlÍnletO lOlaI de emprepdos, "em pe=-I
miximo de 20% (vinte pol' cento) que podetio ser contraiIdos atraVéS'do COII1IaIO

Especial de TiWlho. sendo que a folha salaria1 da empesa, durante O periodo ele
uIíliDçlo desse instrumento", aio poderá ser inferior iquele lIItetiõr • esta forma di
CCIIItnIIÇIo;

Are. 1° O CoalJ'Ij() Espoc:W de TlIbI1ho é o ÜISII1IIDeIttD de

CCIIItnIIÇIo co1cliva c.gu dis~ sedo estabelccidu, mcdiIaee AconSo 011

CoaveDçIo Co\ctiva de TnbaIbo, pcIos síndicúos ICpa ' cIu ca1Iplriu

eeooOmicu epnIfiuioMiJ, com pruo de apIicllç10 limitlIdo.
1'uqIaf'o ÚIIiCO. O COiIlrIlO teferido DO ct1pIiI cIaIO aniJo _

_ ~ac:zUçlodo_etiIJft&llI.

de 1996BruiIia,' 2S de .erç.

Avito rf 324 • SUPAAIC, Civil.

Respeitosamente.

~I.-~_v.
PAULOPAlVA

Millistro de Estado do Trabalho

Slo estas, Senhor Presidente, u propostu que consubstanciam o Projeto de Ui
1lIeXO, t tambem. de bom wtre ressaltar que o modelo 01'1 proposto foi elClUllivamente discutido
com expresaivas Iiclerançu parlament.... sindicais e empresariais. Pelas lUU caracteristicu, indago.
I'« fim, da viabilidade de .. solicitar U1sincialll respectivalrlmitiÇJo kgislativa.

~
CLOVIS DE BAIlIlOS CMVAlJIO
__doEoudo CIotft do C..CMI

da rrtoidlociIdallJpilllica

EXCELENTisslMO SENHOR PRESIDENTE DA MESA DA cÂMARA DOS
:')UUfADOS

Art. 3°, NIo .. aplicam ao CoatraIo Especial ele TilIbIIbo o
dispoIto DOS'arts. 29, 30, 31,'32, 33, 34, 443, f r, 451 e 410 da CoaIoIidIçIo dia~ do

TrabIIho, aprovada peloDecmo-Lei ri' 5.4.52, ele 1"ele maio ele 1~3.

Art. 4" As.em~ qIIC CCliltnIaI'CID DOS tcrmoI delta lei n
ÍMDlU dos recoIhimntoII iCe- ao SEBRAE e ao INCRA. incicIeDSes lObft OI

saIúioI dos emprepdoI com CoatraIo Especial ele Trabübo.

Art. -S- A COIIIribuiçIo pevicIenciária cIuem~ jlIBVÍIIa ao
art. 22, inciJo I, di Lei jjO 8.212, ele 24 ele julho ele 1991, mfaeme ao CGlIlfIIO &pcciaI
ele TrabIIho, JimUaMo.á__ pcn:eaIiJIis l'CCCIlhidoI pelos empepdoI.

PIiátpfo áaico. O lolI1 ele~

pcevídlliiciári da empresa cIewri I« superior ao do mb imcdil'M'ei'lll aDlIrior •
coatratIlçIo prevista DCSla Ici.

Defiro. Apense-se lO Projeto de Lei n9 1.724/96
o Projeto de Lei n9 1.639/96. Oficie-se ao Reque

rente e, após, publique-se.~(_
FJll O~/ 05/96 fX,( " r

DEIlTE

Art. 6" Esla lei eJJtia em • Da cIala ele _ pubIicaçIo c tem

viJll!Dcia pol' 4 (quatto) IDO&.

Senhor Presidente:

Requeiro. nos tennos regimentais, a apensaçlo ao Projeto de Lei nO

1.639196, de minJw. autoria, do PL 1.724196, que "dispõe S<llxc o contrato de tIabolho por JlIUO

dctaminado".
Sala das Sessõc5, 18 de abril de 1996.

~~
1HpIItMü> OSVALDO BIOLCBI

PTBIRS

Superada • rue illic:iaI di poImica JlIICitadI pela~
Co\ctiva qIIC estabelece O Coauato EspcciaI ele TJabaIbo, ceIclnda por diversas CDlidldel
sindicaiJ eeooOmicu c profiuioaais. DO Jmbi10 do EIlillIo ele SIo PauJo. __ cp

J;ClliJamos com lCmIidacIe ele inimos acerca dos fatos, de inegável repercussio para as
iClaçks ele aab.IIto em _ pila.
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É inevi"ve1 que a sociedade, que nIo enconlra no direito posto
pelo EIlado allOluçlo pua _ interesses e conflitos deles decorrentes. vi buscar num

"direito paralelo" as illSlituiçllcs de que DeCesSita pua sobreviver.

Tudo isso 110I 1cYa a COIIClusIo ela necessidade inafutAvel de
lIICICIemiDçIo do DileiIO do TnbIIbo.

A experi&Icia JIIIIIista despetta o.debite sobre a f1exibilizar;lo dos

FlcxibilizK é lbraDdar a rigidez de principios que informam o
DiIeilO do TrabIIho, em apeciaI o que COlIMjIa o protecionismo do lrabeIblIdor.
lipillcudo 1 II'OCI de prIIlIiu de condiçlles de etnJftllO, pela manutençio do próprio
emprqo, em face de oc:orr=cíI de situaçllcs lÓCio-econ&nicu adversas que atingem a-

~

É llOl6rio o apavamctIIo do desemprego DOS cIiu que correm. O
qlIIé JlOIIMI fucr epua llIIde__ questIo 1Sabemos o qu.Io diflcil é encomru
a~..._ iDdIpçIo. Todavia, é jncqo 1clIIar.

EnteocIemos que 1 praente iIIicillM pode, se nIo reIIOlvet o
JIftIbI-, ao _ CClIIIribuir pua a~ dos debates sobre o tema, que
~ rau\Iado 11& cIaccJbcrtade 1OIuç6es mais chndouJas e efetivas pua a crise do
dacmJll'ClO.

É fiI&o que alqislaçio existenIe sobre o relaci_ capital e
tnbIIIlD • por daMia ~. E1imiDi-1a lIIIia o -. Flexibilizá.1a,
~ JeIia, talwz, o C&IIlÍIIIIO.

Na. upeclO, a Carla PoIftica aVlDÇOU 110 senrido de estabelecer

-.OI din:itoa doi b1INIbIIdoreI o RCOIIbecimeD1o das llOIIVeIIÇiles e acordos coletivos
detnbdlo.

Ja se verifICa uma Iérie de procedimentos de f1exibilizaçlo no

Direilo do TnbIIbo bruileiro. Poderitmos elencar a subempreitada, a locaçio de
JIIIo.de.obn, que pode ser a prevista pua a vigilincia bancáril (Lei n" 7.102183), o
trIbaIho temparúio (Lei ri' 6.019174), o. trIbaIho a domicilio (arts. 6" e 83 da CLT). o_10 por prazo determinado (m 443 e seu § 2", da CLT), o CORlralO de apren<iizasem

(Decreto ri' 31.546, de 6 de oul1Ibro de 1952), o conb1llO de técnico estrangeiro

(DccRIo-Lci nO 691169), o conlraIO de safia (1It. 14 e seu parágrafo único da Lei n°
5U173), o esrqio (Lei it 6.494177).

o próprio Estatulo da MicroelRlftSI e EmlftSl de PeqllCllO POlle
(Lei nO 8.864/94) nIo deixa de ser uma forma de simplificaçlo de alguns procedimenIQs

na área trabalhista das referidas empresas.

É com o espirito de colaboraçio que ora apresentamos a Jft.lellle
sugeslio.

Nio quereMOS acabar COm a legislaçio do lraba1ho, que muitos
afirmam ser protetora dos lraba1hadores, do que ousamos discordar. Nlo nIIl\S vezes. a
legislaçio do trabalho nIo consegue mais do que desproteger os trabalhadores.

Muito apropriadas do as liç6es do Professor Doutor ARION
SÁYÃO ROMITA, ia Noçaes AtU3is de Direito do Traba1bo:

"Di80 que se deve pusar de uma ordem social imposta a um
ordenamento juridico negociado. Esta é a tônica, hoje. no direito moderno.
Afastar a noçio de que o Estado oniJftSCRle. onisciente. onipotente deve
impor aos atores sociais a ordem do dia já pronta e acaÍlada; da qual eles
nIo podem aputar-se. sob as penas da lei."

"Há quem renegue oprioristicamente as vantagens decorrentes da
democratizaçIo panicipativ.. que acarreta necessariamente a
f1exibi\izaçlo das condições' de trIbaIho. em nome do principio de
proteçio. ProteçIo. nesta ótica, equivale • ordem juridica imposta,

rigidamente imposta via diIposiçio imperativa de lei, infensa • atitude
panicipativa dos atores sociaiI.

Aqueles que hoje 'estio encastelados 110 poder, vale dizer, os
membros ela classe dominante, atribuem ao Direito do TrabaIho·funçio

protecionista. A ele conferem uma tiulçJo paternalista O Direito do
Trabalho seria um instrumento do progresso social.

Ora, no Brasil os fatos demonslram jil5tamente o contrário. Se a

afirmaçio fosse procedente. asi~ do trabalhador' brasileiro seria
invejável, quando compuado com a dos trabalhadora do resto dõ mundo,

já que nIo há 1rabaIhador mais protegido do que o lraba1hador brasileiro.

Todos protegem o ·coitadinho". A lei o protege, a Constiluiçio q, JlI'OICIC,
a Justiça do Trabalho o protege, a advocacia lI'aba1hista o ptoIege, a

CJmara o protege. o Senado o JlI'OICIC; todos o protegem. EntJo; esse
protegido deveria estar muito bem de vida. Mas, como disse, li! fitos

pam:em demonstrar o contrúio. Se proteçIo fosse coisa boi, o
trabalhador brasileiro teria, pelo metlOS, di Mercedes na pngeDide sua

1IWIsIo.
Fala-se em proteçIo do trabI1hador ! O principio' de fl_

encontra-se nitidamente em decllnio no mUlldo. Quem defende essa tese
arcaica, ultrapassada, estA em descompasso com a realidade, com a

exig&tcia econômica do mundo em que viWllllos. Supor que o i?ireito do
Trabalho tem por f\mçIo proteger o empregado conduz a um krave
~quivoco: os fatos provam justamente o contrário. A lei de greve dá ao
Tribunal do Trabalho o direito de declarar a greve abusiva.. Entlo, onde
está a proteçlo ? Que proteçio é esta ? Nio é exatamente o oposto? Que

proteçlo é esta, que permite seja o empregado despedido da noite para o
dia, sem justificativa? Falta, parece. atentar para a realidade. Abrir os

olhos! Somos todos engabelados por um discurso ideológico - ideologia

no pior sentido da-paIavra. de ocultaçio da realidade· com a finalidade de
obter a reproduçlo e a perpetuaçlo da ordem social injusta: isto ql1e ai estA
é bom. Deve-se preservar o status quo: com poder normativo. sindicato
único. presença do Estado entre os interlocutores sociais. outorga de cada

vez maiores beneficios? Enquanto isto. o trabalhador está cada vez mais

desprotegido. porque está empobrecendo. Devemos nos libertar da idéia de
depender ela proteçlo que o Estado nos dispensa. Os "pobrezinhos. fracos.
coitadinhos" (os trabllhadores) nio precisam do paternalismo

proteCionista dispensado pela lei ou pela Justiça,do Trabalho. Há, hoje.
sindicatos muito atuantei, cientes do papel social que desempenham. É
necessário dar·lhes o poder que devem exercer e romper com tradiçlo da

linguagem ideológica, de dizcr que eles são fracos, que nlo térr
capacidade, que precisam continuar a ser protegidos,"

Longe de querermos apresentar soluçA0 definitivl para a geraçio

de mais emJftllOs para os trabalhadores brasileiros, é nosSl intençlo. através desta
modesta proposiçlo legislativa, inspirada nos recentes acontecimentos envolvendo
sindicatos pa1IOIIIil e de empregados de Sio Paulo. quando da celebraçlo de Convençio

Coletiva sobre CORb1IIO Especial de Tra!laIho. IJo.somente. colaborar na busca de um
novo modelo puau relaç6es entre o capital e o lrabaIbo.

Em llOIIO projeto. definimos lDIl novo tipo de conuataçlo coletiva
que é o Cootrato Especial do TrabaIbo. com finalidade a criaçIo de novos postos de
empreao, dispondo de lllCCIIlismos que proteaem o emJftgado. uma vez que a comrataçlo
é feita com a assist!Dciado sindicato e evita a rowividade da mIo-de-obra. O conrinsente
de traMIhadores a ser comratado acresce o número de empregados da emJftSl em até
20% (vinte por cento), lendo que a folha de papmenlD nIo pode ser inferior aquela
-'or' COlllrIdIÇio. IDo sipiflca que a erRJftSlapenas~ aumentar o número de

seus emprqados ao utilizar-se desse ripo de conb1llO e jamais substiluir \IIII~.fonn' de
COlIlralIlÇIo por OUUL

, Vários aspecI05 do CORb1IIO elaborado em Sio Paulo estio
previstos !lO projeto. Afastamos , apIicaç10 de vários artiJOS da CLT (COIIIOlidaçlo das

Leis do TrabaIbo). em especial, os relativos' anotaçIo na Carteira de Trabalho e
Previclencia Social e a prorropçIo do conlraIO por prazo determinado. Foi. ainda,
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concedida isençIo quanto u contribuiçlles 10 SEBRAE e ao INCHA, incidentes sobre os
DOVOS COIItrlUJS c:spec:iais de trabalho.

M conbibuiçlles previdenciárias dos empresários, relativas 105

empregados CODtrlItldos sob esse novo regime, foram equiparadas às dos mencionados

empregados, representando uma efetiva economia. Todavia assegurou-se que as

contribuiç6es totais da empresa serIo superiores. após a utilizaçlo desse novo tipo de

contrato, evitando a fraude • previdência social e a substituiçlo da mJo.de-obra.
A nossa proposta nIo pretende resolver todos os problemas da

legíslaçlo traba1hista. nem tomar-se algo defmitivo. É uma proposta para resolver
emergencialmente o problema do desemprego que atinge nÚMeros alarmantes. Assim, a

proposta está limitada no tempo, com período de duração de quatro anos, prazo razoável

para que sejam discutidas as relações de trabalho e as a1teraçôes a serem feitas.

Sala das Sessões, em· ./de/-·;J. :';'de 199i

Deputado Osvaldo Biolchi

"LEGISLAÇAo' CITADA ANEXADA "ELA
COORDENAçAo DE ES'T\JDOI LEGISLATlVOS-e.D1 "

DIECrRrETO-LEJ Ng 5.452 - DE 19 DE
MAIO DIE 19431

Aprova a ConsclidaçAo das Leis do Trabalho
••.•......•.•..••....•. _....................•...

TíTULO I
INTRODUÇÃO

••••••••••••• ~ ••••• e~ ••• ' •••••••••••••••••••••••

M fi' mo.. di,*ingue entre o trabalho reali
zado l'iQ ftt&beIecimInto doempregador eo execu
tado l"iQ domicflio do empregado, desde que esteja
caracterizada a r8la9l0 de emprego.

... _~ ......•...•.••.._.... ~••••.................•.•

TiTULO II
DAS NORMAS GERAIS DE TUTELA
DO TRABALHO

Capitulo I
DA IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONALt
•••...•...••..•....•......••...•.•....•..........•

Se9AolY
DASANOTACOes

M. 29. A Carteira de Trabalho e Previdência
Sociál .." obrigatoriamente apresentada, contra

recibo, peto trabalhador ao empregador queo admi
tir, o qual terá o prazo de quarenta e oito horas pata
anotar, eapeciflC8damente, a data de admissão, a
remuneração e .. condiç6es especiai" se houver,
sendo facultada aadoção de sistemamanual, meci
nico ou e1etr6níco, conforme instruç6es a serem ex
pedidu pelo Minist6rio do Trabalho•

S111 As anotaçOes concernentes. remJnera
çIo devem especifICaI' o salário, qualquer que seja
sua forma de pagamento, seja ele em dinheiro ou em
utilidades, bem como a estimativa da gorjeta.

§ ~ As anotaç6e1 na Carteira de Trabalho e
Previdência SoCial serão feitu:

a) na data-base;
b) a qualquer tempo,'por solicitação do traba

lhador;
c) no caso de rescisAo contratuaJ; ou
d) neceaaidade de comprovação perante a

Previdência Social.

§ 39 A falta de cumprimento pelo empregador
do disposto neste artigo acarretará a lavratura do
auto de infração, pelo Fiscal do Trabalho, que deve
rá, de ofrcio, comunicar a falta de anotaçlo ao órgãO
competeAte, para (J fim de in.staurar o processo de
angtação.
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• Redaç40 dada pela Lei nR 7.SS5189.
• V. Enunciados nRs 12 e 64 do TST.

Art. 30. Os aCIdentes do trabalho serão obri
gatoriamente anotàdos pelo Instituto NaCional do
Seguro Social na Carteira do aCidentado.

• RtJdaçAo dada pelo decreto-lei~ 926, de
10 de outubro de 1969(0.0. 13-1()..1969).

• V. Leis ~$ 8.212191, 8.213/91 e Decretos
~s 611 e 612192.

Art. 31. Aos portadores de Carteiras de Traba
lho e PrevidAncia Social fica assegurado o direito de
aa apresentar aos órgãos autorizados, para o fim de
ser anotado o que for cablvel, não podendo ser
recusada a solicitação, nem cobrado emolumento
nIo previsto em lei.

• Redaç40 dada pelo decreto-lei nR 229, de
28-2-1967.

Art 32. AI anotaçOes relativas a alteraçoes no
estado civil doa portadores de Carteiras de Trabalho
• Previdência Social serão feitas mediante prova
documental. As deelaraç&ts referentes aos depen
dentes serAo registradas nas fichas respectivo, pelo
funcionário encarregado da identificação profissio
nal, a pedido do próprio declarante que a assinar'.

Par4grafo único. AI Delegacia Aegionaia •
a. Ól'gloe autorizadoa deverlo comunicar' Secre
taria de Emprego e SaJário todas u alteraç6es que
anotarem nu Carteiras de Trabalho e Previdancia
Soeial,

• Redaçlo dada pelo decreto-lei n'229, de
28-2-1967.

Art. 33. AI anotaçOes na ficho de deelaraçlo
• nu Carteiru de Trabalho e Previdência Social
eerlo feitas seguidamente sem abreviaturu, ressai
vando-se no fim de cada assentamento. o emendas.
entrelinhas e quaisquer cireunst4nciae que posum
ocasionar dúvidas.

• Redaçlo dada pelo decretOu/ei nR 229. de
28-2-1967.

outra parte contratante, a carteira será anotada pelo
respectivo sindicato profissional ou pelo. repre
sentante legal de sua cooperativa.

• Aplicáveis os arts. 31 a 34 ao trabalhador
rural (lei n~5.889, de 8·6-;9i3 e decreto~
13.626 de 12·2·19741

• A propósito das anotaçóes de carteira de
trabalho dos que trabalham por obra certs.
disp6e a lei ~ 2.959, de 17 de novembro
de 1956 (0.0.21-11-1956):

Art. ,.No contrato individUIJI de traba
lho por abril certll, 1111 inscriçMs na carteira
profissional do empregado $er40 feita. pelo
construtor, desse modo constituido em em
pregador. desde que exerça 11 atividade em
caráterpermanente.

. . . . .. .. . .. .. . . . . . . . .. . .. . .. .. ...
Art. 3' O empregad9t que deixar de

atender a exiglnci. do art. 1-de.. ltJi flClUA
sujeito à multa de Cr$ 500,00 (quinhentc.
cruzeiros) aCr$ 5.000,00 (cinco milcruzllÍroc).
.,." da SUSplMdfJ de sua atividades a~
que satisfaça a obriga~ legal.'

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4.~ ••.

Caprtulo 111
DO SALÁRIO MfNIMO

"9~ol
DO CONCEITO

Art. 83.1: devido o sal4rio mfnirno ao ttabaJha
dor em domicilio, considerado este como o executa
do na habitação do empregado ou em ofICina de
famfiia por conta de empregador que o remunere.

• Aplic~vBlBO trsbslhBdorrural (lei'"5.889,
de 8-6-1973 e dfCfeto na 73.626. de 12-2
1974).

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

TíTULO IV
DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRA··
BALHO

Art. 34. Tratando-se de serviço de profissio- Capítulo I
naia de qualquer atividade, exercido por empreitada DISPOSIÇOES GERAIS
individual ou coletiva. com ou sem fiscalização da ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Art. 443. O contrato individual de trabalho
poderá ser acordado.tácita ou expressamente, ver·
balmente ou por escrito e por prazo determinado ou
indeterminado.
. § 111 Considera-se como de prazo determina·
do o contrato de trabalho cuja vigência dependa de
lermo prefixado o~ da execução de serviços espe
CIalizados ou ainda da realização de cerlo acontecI
mento suscetível de preVisão aproximada.

§ 290 contrato por prazo determinado s6 será
válido em se tratando:

a) de serviço cuja natureza ou transitoriedade
justifique a predeterminação do prazo;

b} de atividades empresariais de caráter tran
slt6rio;

c} de contrato de experiência.

• RedaçAo deste § e alíneas dada pelo de
creto-Iei nfl 229. d" 28-2·1967.

• V.· Enunciados TST"'$ 97" '88.
........... ~...•.•....••.••...•.........•......•••.

Art. 451. O contrato de trabalho por prazo
determinado qúe, tácita ou expressamente, for pror
rogado mais de uma vez. passará a vigorar sem
determinação de prazo.
... _•..••..........•....•..•.••....••.•..•..••••••.

Cápilülo V
DA RESCISÃO

.•••........•...•...•....................••...•...
M 480. Havendo termo estipulado, o empre

gado não se poderá desligar do contrato, sem justa
causa, sob pena de .. obrigado a indenizar o em
pregador do. prejuizOl que elesse fato lhe resulta
rem.

• V. Enunciado 1STrfl 77.

§ 111 A indenização, porém, nlo poder' exce
der àquela a que teria direito o empregado em idên
ticas condições.

• Trsblllhador 111.1 (salriâ) - L. ".5.889,
deS dtI }x1ho dfI 1973 (0.0. 11-6-1973):

Art 14. Expirsdo nt:II171Ilmentll o Q»o
Rto, • em",.. pagn.,••ri&,., • t/lulo dtI
indtInizaçAQdo tMnpo dtla«Viço. imponAncia
eotrtJSpondIIntll • "'2 (um doze A'OtI) do

uJNio~,por'" t»..,..,;ço oufr~
w;»rior. 14 (qualQrze) di...

P1n(TaIo&Wccl Ctmidsr...C01hb
dtI••0 que tenh. _ dtnç40 dllptlndentll
dtIv~. BstllcionlJis~ IItMdilt»1IfJrR.
§ 2'~M:JopeI••~6.S33,d.24 d"mIJio

d. 1978 (0.0. 26-s. 1978).

AplicStn-ss ao trabalhadarural o art. 480,
"csput", " seu § 1~ (lei'" 5.889. de Sol!;
1972 li d1Jallto rfl 73.626. de 12·2· 1974).

....................................•.•.•..•....••.
••••••••••••••••••••••••• 4 ••••• ••••••••• •••• • •• ·.·,

LEI N° 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

I>isp«~ 11 "'fIII'ÜIJrtJt dII SquridiJtk S«:iIIl,
instmú PIIInD di CIISIGQ e dIJ DUrI'aIJ1"fWidbtciG

o PresidnIe ela~
F. uber q. o c:.oap..o NIdoMI decnIa ... .....,......

lAt
..•.....•..............•.............•..•....................•.

TtruLoVl
DO nNANClAMlNTO DA SEGURlDADE SOCIAL

INTRODt1Ç10

""" I&. A SeptlWa SocIal ...... c'eda por tadI • 'OCied'de ..
JonIa dInU • iDdin&a. _ ca-. cio.... 1""~ FadInI •
... 111. ......~ pl'OWllinUlda UaIIo. ..~ cio DiIId
lD F_rã..Muaic:fpiaa. da~ 1OCiI&'

""" iL No lIIIbtIo lIdIraL o orça-.o da SepridIdI SodII • ex.-
palIO ..............

I - .-11M di UaIIo:
0·~..~1OCWI;
or .....di OWM .....
,...WcD.~ 1btIIti6W lOdaII:
.) ...~ 1Obra • .--nçIo.,. 011 cndIMII_.pndaa. -1IIYiçD;

b) ......~cIa.'·_:
c)." tn'M'btanl, iIIddI_"'o..~
cn • ..... ,... l'I',.M::rai;
.) .-tIa ..e,.,.._ di prop6IdDrlI.'

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

CAPtruLolV
DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA

"'" 12. A corrlrillliçlo • arrp ela ..,.... "'1IradI 1 SeprrIdIde
SodIL .... cio diIpaIto ...... 21. di:

I . ZO" (riIIe por enIO' lObft o loIllI ..n._r~,... 011 CNo
dIIacIII. • qnIq.er UI dIcomr cio .... _ .,.........1.....

.......... tn'M1bIcIofM .a.-.. lia prIIInl JeMçaI.
U o IID111áamn11o da co ~ .. ,.... por Ido

.... cio pmnI 1Mt.,...... o 1OCIrI"
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,......... , ... 011 cnd 110 cIeclIIrIW.............
.......= • .,...') ' .....

• ) ." C- por 0lIIIO) ,... .,...... IIM11de ,...0....
r.-. o riIcD elellCide••• lnIbIIIID..CID.I""'"

b) 2'" (doil por cento) puà ...._ .. C1IjlI MiridIIdI pnpa"'~
mIte eue riIcIO lCja colllidcrado -.HIo:

ct 3'" um por cenlO) para ......... cuja lIindAc1e prepolIdt
rlUlle _ riIàt llja colllidenMlo ....,

f ". No e;,"\IO de b3nc1ll1 comm:iaII. bucal ele .......... !»allCGlele
daenvoMmenlO. ClIUI ecoDÕJDica lOdedIdII ele cftdlto. IJaMcuIlWIIIIO
I.' InVnllml.'nlO. sociedAdes de credito imobllwrio. socICdllde. comtOrM.
1.h.lnbuldorM de IIlulol e v:"ora Rlobiliáriol. empl'ftM de IIrrenda_nto
merCl/lIIL coopel'lliVM de cré'dilO. empresM de llJUI'OS pnvadot , • api·
Ializ.açio, "seates IUtdl101DOI de seluroe pnvlldol I di credito. enlidAdea
<le prevldiaaa pnv.cia libertai e f«bAdM. além dII contnblliç6a referidal
neste tnilO ' DO ar\. 23. é devidA a coatnbuiçAo adidolUll de 2.5'" (doil
IIIleirOll e cinco <lécimoa por ce\llO) sobre li bM' de aileulo definida DO
inalo I dali lf1.i&o.
. f~. NIo ÍIIIIJfUI' remtJDmlÇlo li pucelll de que tnIa o f .. do ar\.

2J,

'P. O MiaII&áto do TrabaIbo • di PreridfDCie Social poded lI!te",r.
cal bIIe 1cII de ICIdeIllll do tnbalbo. apllf1lCSll em iNpeÇIo.
o 'DqudfUllllllO IIIIpI'ftlll ,.. .rdo de collUtbtúl;io " que li refm
o iIlCiIo U.... eniIDo • lia di .....uIar~ .. PfI\'InçIo di
Icidt-.

, .... O Poder Esecuttvo ............ ror- dllIi. owido o Co •
IM "Ido'" ele Seswtdlde SocW. -.cuiI_ ele ......., ••mpr....
q•••uaze. ele .......... pon8donI di c11Gci18eM filia0. 1C-wI
./" ....... CIIlIa cIIIria do""" lDHIo.

I se: O cIIIpoIIO .....,. Il1o .1pIIca l ,..,. lIdr:a ..q. \nII.

..........V do"" 11 .... LeL (~Lt1lI..UfI'2J
' •.•..•.•.•.•....••.•......••.•.•.••.••.....•..••..•.•........•
•.••..•...•.••....•••....•.......•..............•............

LEI N~ 7,102. DE 20 DE JUNHO DE 1983

Di.~ Hb,. ••p~ pua ••,.IMI..
cÜI»aco. fiaaaCflUoe...ulM/.ce aorma. pa·
,. coanJluiç60 fi !tIacioa"flalD d.. ."pre
••• panJcrtlarn qw ..pio,... ftnri~ de
"i6il'aci. fi • UU.po"" ,. valo,... fi lU
OtICIU prov;d'aciu,

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

LJ:I 11' 8,011 - • I • naDO.111.
DfIJ* 101ft o hbaII&O t.tmporbto

,..., as",.,., VOGUI • cf' 0IÚnII
~.

o PreIIdeD. da ReP6b11.
~ .bIr que o CGaPIIIO lCedoo

Dal decreta e ta lIDCdoao a lIIQiIltI
LII:

AIt. 2' TrabdIa'; tIalpor&rIo 6
8'1.... pníIC8do por~ tIIIca •
uma empna pua aiIad.......
lIdade Cl'UIIlt4l1a di~ di
.seu pessoal rqular e permanente em
a acréscimo extraord1n6.r1o de se"t",
ÇOI,

Art, 3' ~ recont1ecle1a a atividade
da empresa de trabalho tempOririQ
que passa a Intepv o plano búlcu
do enquadramento sindical a que e
refere o artll(o 5'7'7. ela CODSOlldaç~

du Leia do Trabalho.

Art, 49 Compreende-se como em
presa de trabalho temporá.rlo a pes
soa flslca ou Jurldlca urbana. cuja
atividade consiste em colocar t dis
posição de outras empresu, tempo.
rariamente. trabalhadores. devida.
mente qual1!lcados, por elu remune
radOS e assLstldos,
.•............•.•...•..............•.•...

DECRETO N.o 31,548 - DI: 6 DI:
011%tmIlO DE 1952

Dispõe s6bre o conceito de empregado
aprendiz

O Presidente da Re.púbUca. usando
da atribuição que lhe confere o ar·
tlgo 87. item I, da Constituição. e
considerando que. em face da' legts
laçáo em vigor. pode o contrato de
trabalho aasum1r- a forma de con
trato de aprendizagem, desde que o
empregado. menor de 18 e maior de
14 anos. esteja "sujeitO à formação
prof1s.sional metódica do oficio em
que exerça o seu trabalho" <pa.m.
grafo úÍ1ico do art, 80 da ComoUda",
ção das Leis do Trabalho);

Considerllndo que. por fOrça da le
gislação vigente. algumas obrigações
decorrentes do contrato d., aprendi.
zagem são diversaa das que advêm do
contrato de trabalho comum. tml1'Ju
do-se. portanto. a conveniência de ser
regulamentado o conceito de empre..
gadc aprendiz, decreta.:

Art. 1.0 Considera-se de aprendi.
zagem o contrato Individual de tra·
balho realizado entre um emprega.
dor e um trabalhador maior de 1t
e menor de 18 anos, pelo qual. al~m
das caracterlst1cas mencionadas no
art1go 3.0 da Consolidação das Leia
do Trabalho. aquele se obriga a su}).
meter o empregado A formaçAo pro-
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fJssional metódica do oficio ou ocupa
ção para cujo exerc1c1o foi admitido
e o menor a.saume o comprom1sao de
seguir o respectivo regime de apren
cl1Zagem •..............•............••................

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

DECRETO-LEI N91691, DI: 18 DE
.JULHO DE 969

Vi$p6e s6bre a n40 apZicaçt!o, aGI
contratos de t~cnicos e!trangetros,
com estipulaçtfo de pagamento de
salários em mo~da estrangeirCl. de
cUt:er!as disposjsóe, d4 legulaçdo
trabalhista, ~ dá outras providén-
CÜJ.J. .

O Presidente da RepúbUca. no uso
da atribuição que lhe confere o I
l' do arU~o 29 do Ato Institucional
n' 5. de 13 de dezembro de 1968, de.
creta:

Art. l' Os contratos de t«mcos
eitrangeirOl dom1c1lJados ou residen
tes no exterior. para execução, no
BrU1l. de serv1ços espec1a1lzadol. em
carAter provisório, com' ~tipulllÇio
de salárIos em moeda estrangel1"B,
serdo. obrigatOriamente, celebrada.
por prazo determinado e prorr'1l&.
"11 sempre a tarmo certo, ficando
ezclU1dos da apUcaçio do ~1spOlto
nos ani~os DI. 451, 452, UI. no Ca
pitulo VII do Titulo IV da Consoli
dação das Leb do Trabalho e na

Lei nf 5.10'1. de 13 de setembro de
1968. com &I alteraç6es do Decreto.
lei Df 20, de 14 de setembro di 18M.
e leg1Slaçlo subseqüenC8.

Parágrafo úDico. A reac1llo dOI!!
contratos de que trata fite anta"
reger.se.a pelas normas estabeleci•
das noa artigos DI•. 479, 480. e seu
I l~, e 481 da Consolida. da LI1I
do Trabalho•.. _.......................•..•.......•••..

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

LEI N9 5.888 - DJ: 8 DJ: floaao
DJ: 1873

B,faful norma r,gu14dorGl do t11lbcl
lho "'1111 • d4 outra ~ftdcII.

.............•..............••.....••....•••••
Art. 14. Expirado norm&lmence o

contrato, a empresa papri ao •••
frlsta, a Utulo de lndenlzaçlo do
tempo de serviço, lmport&nc1a corres
pondente a 1/12 (um doze ..vos, do
sa1àrl0 mensal, por m!s de lemço ou
fração superior a 14 (quatorze) dlu.

Parágrafo "W11co. Constd~-ae con·
trato de safra o que tenha "sua dura··
çlo dependente de vu1aç6es .ta
cionais. da atividade all'ár1a..•.................................••...••..•.

LEI N! 6.494, de 07 de deZlJDbro de~
Dispõe sobre os estígios de estudantes
de estabelecimentos de ensino superior
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e de ensinl) profissionalhante do 29
Grau e Suplettvo e di outras providin
cfas. -

..............................................................~ .
LEI N! 8.864, DE 28 DE MARÇO DE 1994

E.t.II./",. 1I0rm.. pu. •• mie..,.,...
pr.... (ME/, • Empre... d. P.quuo Pon.
(EPP/, re/.tiv.. '0 tr.úllWnto dif.rend.do
• limplifie.do, no. e.mpal ..Jmilli.mtivo.
fiacel, previd.lleiário, mlJa/hi.ú. _.
ditieio • d. d...nvo/vim'lIto .mpre..ri./
(.rt. I"',d. COII.tituiç6o Fed.ral/.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congreuo lIlacional dedreta e eu sanciono

a seguinte lei:

CAPíTULO I

Do Tratamento Juridico Diferenciado

Art. I! Fica assegurado às microempresas e às empresas
de pequeno porte tratamento juridico simplificado e favorecido
nos campos administrativo, tributário. trabalhista, previdenciá·
rio e creditício, na conformidade do disposto nesta lei......,. , .

PROJETO DE LEI N° 1.687, DE 1996
(Do Sr. Lima'Neto)

Dlsp5e sobre o COntrato Especlal de Trabalho para pessoa.
com mal. de 50 (clngeentn) anos de ldade.

(APENSE-SE 1tD PROJETO DE LEI N9 1.639, DE 1996.)

oConpestO NICionaI decreta:

AtL 1° O Contrato Especial de TrabIIbo pua~ com mais
de 50 (CÚIlIlleIlta) __ de idade dcsti_ a iDceDtivar a COlIlIIlIÇIo de empepdos que
leIIMm superado a idade_ionIdL

Puipaf'o único. Esta lei llIIlIeIIle seri aplicável 10 trabllbador
que YeIIha a _ contratado nu lCJUÜIteI condiçGel:

I - empepdo com idado superior a 50 (ciDqlIeDIa) _ com

remuneraçIo de at6 2 (dois) salirios mlnimos;

fi - empepdo com idade superior a 55 (cinqoen1a e CÍIICO) _

com remuneraçIo de at610 (dez) saliriolllllnlaa; ou

m- CIIIpregado com idlde superior a 60 (sessenta) anos com
teIIluncraçlo de até 20 (viD1e) salmos mínilllOl.

AtL 2" É facultativa a contribuiçlo previdefteiúia da ali.... e
do emprepdo prevista, 1eSJlCÇIivamente. \lOS arts. 22. incilO I, e 20 da Lei D" '.212. cIlI24
de julho de 1991, refereD1e 101 COIIIralOS de trabllho previAoI nesta \ei.

PaJágrafo único. Optando as pates pelo nIo recolhimento da

con1ribuiçlo previdencill'la mencionada no copUJ deste artigo. o prazo do COIIIIIlO

especial definido nesta lei nIo sem computado como tempo de serviço pua efeito ele
aposentadoria.

AtL 3° É vedada a contralaÇlo especial de ex-emprepdo lDleI de
perlodo mínimo de 6 (seis) mesentccotridos a partir da data da meislo COIIlrIlU&l

AtL 4· N CIIIpre5U que contratarem nos~ !!es!a lei ficam
isentas dos recolhimentos ele contribuiçlles compull6rias dos emprepdores sobIe a tolha
ele salirios, clcstinadu ia entidades prMdas de serviço lOCial e ele f'ormaçIo proi'.ssiOlll1
vinculadas ao sistema sindical. incidentes sobIe os salirios dos emprepdos com Contrato
Especial de Trabalho pua pessoas com mais de 50 (cinqOenta) anos de idlde.

AtL 50 Esta lei entra em vigor 111 data de SUl publicaçlo.

AtL 6°. Revopm-se as disposiçlles em COIIIIúio.

JUSTIFICAÇÃO

Observa-se hoje no Brasil uma perversa realidade no mercado de
trabalho. O individuo com faixa etária superior a 50 (cinqOenta) anos tem cnonne
dificuldade pua conseguir um emprego. dificuldade tanto maior quanto menor for a sua
especializaçlo, e, portanto. menor o seu salirio.

, Todavia, é esse o trabalhacY.- Que tem experi!ncia e que pode. em
muito. contribuir pera o desenvolvimento do nosso pais.

NIo é justo que, estando tal trabalhador habilitado e apto pua o
trabalho, seja excluido dos meios de produçlo. tio somente por ter atingido uma
detemlinada faixa etáriL

Todo individloO tem direito a uma vida digna e de propc.rcionar
melhores condiçlles pua sua familiL Este é o anseio de todo ser humano.

Tendo em vista o preconceito que sofrem as pessoas que já
ultrapassarem os 50 anos pera conseguir um emprego. apresentamos o projeto de lei a fim
de estimular a contrataçlo desses individuos,

A iniciativa em epigrafe tem por escopo estimular a contrataçlo
de pessoas com idade superior a 50 (cinqüenta) anos. gerando novos postos de trabalho.

A legislaçlo trabalhista brasileira necessita ser modernizada com
urg!ncia. pois já nIo mais atende' realidade du relaçlles trabalhisw.

Comprovaçlo disso é o episódio recente nllliciado pela imprensa,

que muitás pol!!Dicas tem gerado. Referimo-nos • Convençlp Coletiva eelebrlda pelos

metalúrgicos da'cidade de SIo Paulo.

NIo pretendemos, com o nosso projeto. alterar toda a leiislaçlo

vigente. mu. sim. propor. tJo-somente. um ponto de partida pua uma discussID mais

aprofundada sobre o temi.

Estabelecemos critérios para que as empresas se beneficieÍII dene

projeto. vinculando a idade ao salirio percebido pelo emprepdo. VeriflCl-se que quanto
menor a especializaçlo, menor o salirio e maior a exig!ncia quanto a id8de aVançada.

Procuramos atenuar tal discriminaçlo estabelecendo os critérios meneionlldc*. '

Í\lém disso, fica prOibida a reeon1rltaÇlo de ex-emprepdo pelo

prazo de 6 (seis) meses, evitando, assim, que o emprepdor demita IDD trabalhador apenas
pua contratá-lo novamente de forma mais vantajosa.

Prevemos, além da faculdade de nIo contribuir pua a prevideneia

integralmente. a isençlo das c:onttibuiçlles compu\J6riu dos empregadora sobre a folha
ele salirios, \Ie$tinadas ia entidades privadas de serviço social e de formaçlo profissional
vinculadaS 10 sistema sindical. incidentes sobre'os saliriol doa empreaados com Contrato
Especial de Trabalho'pua~ com uis de 50 (cinqOenta)__ de idade.

Diante do exposto, esperamos c:oatar com o apoio doa nobnI
Deputados & fim de aprovar esta propIlIla e possibilitar e inseIçIo do ídolo 110 mercado'ele

tra:laIbo.

'lEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS lEGISLATIVOSoCeDl'

LEI N0 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

lJiIp« ,oIn.~ dIJ~ S«i#II,
ÚUIÍIIIi I'lDM • eu-» e:tIiI_ fII'I1'VIbtdI8

TtrvLoVI
DO nNANCIAMENI'O DA SEGVRIIW)E SOCL-\L
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..............................................................
EXMO. SR. PRESIDENfE DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

§ 3° A duraçlo normal de tnbalho poderá
ultnpassar aos limites, determinados no "caput" do presente artigo,
medlaDte convençio ou acordo coletivo de trabalho, que deverio,
obrigatoriamente, prever o período mílimo para a compensaçlo e o
valor da rem.Deraçlo das hora. Cltraordiníriu Clcedentes."

Art 7" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições contrário.

que cogita o art ..443 da Consolação das Leis de Trabalho - CLT,
independente das condições estabelecidas em seu § 2°, em qualquer
Ilividadc desenvolvida pela empresa, para admissões que representmn
acrés<:imo no número de empregados da empresa ou estabelecimento.

Parágnfo único. As panes estabelecerao. no
it1SlnJJnCiltO decorrente da negociação coletiva, a indenizaçlo para as
hipóteses de rescislo antecipàaa do contrato de que trata este artigo, por
iniciativa do empregador ou do empregado, não se aplicando o disposto nos
arts. 479 e 480 da CLT.

Art. 2° As contribuições destinadas ao Serviço
Social da Indústria, SESI; Serviço Social do Comércio - SESC; Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI; Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial - SENAC; Serviço Nacional de Aprendizagem
do Transpone - SENAT; Serviço Social do Transporte - SEST; SCrviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE e Instituto
Nacional de Colonização e·Reforma Agrária - INCRA. bem corno a
contribulçlo ao Instituto Nacional'de Seguridade Soci.1, a cargo do
empregador, ao salãrio-educaçfio e para fmanciaménto do seguro de
acidentes do ttabalho, ficam reduzidas. a dez por cento de seu valor devido
em 1° de janeiro de 1996, nos contratos previstos no artigo' anterior,
enquanto vigorarem como contrato e prazo.

§ A alíql40ta da contribuição para o Fundo de
Garantia do Tempo de ServiçO- FGTS. de que trata a Lei na 8.036, de 11 de
maio de 1990. nos contratos previstos no artigo anterior, é fixada em dois
por cento.

§2" As partes podem estabelecer. no
instrUmento que decorrer da negociação coletiva, a obrigação do
empregador efetuar. sem prejuizo do' disposto no parágrafo anterior,
depósitos mensais vinculados, a favor do empregado em estabelecimeri'tos
bancários, com periodicidade detenninada de saque.

Art 3° O número de empregados contratados
DOI termos deste Lei observará o limite estabelecido na convenção 011

acordo c:oletivo. nlo podendo u1trapasssar a vinte por cento do quadro de
pessoal da empresa.

Art 4° As reduções previstas no art 2' seria
válidas desde que, o contralo de ttabalho por prazo determinado esteja
a.pando e. coaveaçlo ou acordo coletivo, conforme previsto no art
1° e, subsistirlo enquanto o empregador mantiver o acréscimo do quadro de
empregados e a respectiva folha de salário for superior àquela
imediatamente anterior à primeira contrataçilo de que trata esta"Lel

Art SO As empresas que admitirem pessoal
a._taado o seu quadro de e..pregados, terIo prefer!ncía na obtençio
de recursos no Ambito dos programas executzdos pelos estabelecimentos
federais de crédito, especialmente jtulto ao Banco Nacional de
DesenvoIvínlento Econômico e Social - BNDES.

Art 6' O artigo S9. da Consolidação das Leis do
Ticbalho, passaI vigorar com I seguinte redação:

"Art 59· A duraçlo DOrmal do tnbalhO
poderi ser acrescida de hom suplementares, desde que nlo seja
ultnpuldo o IIIIlIte IIÚDmo, individuaI, de dez hora. dliria. e, por
.presa, de 208 hory extraordln6ria. multiplicado pelo núilltro de
I.prepdol ao perfodo de ... ano, sem prejnfzo do disposto DO art 61.

I 1° A iJon suplementu teri remuaeraç10
••perior em WI. à Iaon normaL .

§ 2° Poderá ser dlspeaudo o acrisc:11IlO d.
salirlo se, o escesso de horas em um dia for compensado pela
correspoaden:t dimlDuiçlo em outro dia, de maneira que a jomada
aOnDal aio exceda, no periodo de um ano, ao limite de 2.188 bons ou
à midla de 44 hom se..nals.

8,00
UO
lLOO

SaMriI di caatrllndçio

*RS249.eo
da RS 24Ul* RS 416.30
da RS 416,31 * RS SUO

Sala du Sess/les, em 24 de abril de 1996.

PROJETO~E LEI N9 1.821, DE 1996
(DO SR. LIMA NETTO)

o Congresso Nacional Decreta:

CAPtTuLO JII
DA CONI1UBUIÇÂO DO SEGURADO

StÇIJD I
DiJ Co1U1ibuiç4o dos SIf}l1'tldDs~
Emprrpdtl Domisrko e '1'mbtIJJttIdI1AMIlIo

CAPtn:1.0 IV
DA CONTRIBUIÇÃO OA EMPRESA

Defiro. Apense-se ao PL n9 1.724196 O PL n9
REQl 1.821/96. Oficie-se ao R.eq nte e, após, pub1!

que-se. • I'

Em O 'fIoS I 96

Art. :zo. A CDIlUilnIlçio do cmprepdo.~ o cIaaIIIr:o, •• do
tnbUhador avuIIo é caIc;aIad: 1IICdiaIU. aplicIçio da~1jIa ,... ai
q-.~ o leU uIútIMIe_llIribulçio me..a. da for-.Iiio --.a.
va. obIetYado o dispoIIo DO arL 2S. da aCordo coa.~ Iabela:

ÀI't. 22. A cOnlribuido a carlo da empresa. claililacla ;, Srpndadr
Soa.,L além d4J dllpOlUl lIl) aR. 23. ri de:

I • 2K ",_ por eCn!ol ,obra o tolal da rcm1lllCillCÓel pa&M Oli ~'ft'

oJiIlMbL • qulquer título. lIl) ~1fCr d4J má. -1CJIIilIdoI enipnpduL

.:~~~.~!~~~.~.~.!!'~~~.'i~.th!.e~~.smtS9t-.

(RMIlIçóo tiIIdIJ tIIJ "caplll" peIII LdIt' 9.131, • ZI.""$)

f I'. OtYalonldo~__ 'wj ......perIlr ....
daladanuadaaaviplrd8la Ici."_~._CII_"
_ cp. OI do rc~atodoi~ da pi'IIIIIÇIo aIlIdaada da............................................................•.

Dispõe sobre o contrato de trabalho por prazo determinado
e dá outras providências.
(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 1.724, DE 19961

Art. I°As convenções e os acordos coletivos de
trabalho poderão instituir contrato de ttabalho por prazo detenninado, de

Requeiro. nos termol do art. 142 do Regimento Jntcmo. a{leDuçIo do
.~

P~ .1.(l111.!1li de nünha autoria;"';o PL 1.724196. do Poder Executivo, OI quIia

"DiJpllem aobre o contrato de trabalho por prazo determinado e dá outras provicl&lciu".
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Se o importante é aumentar o número de
empregos, criando novos postos de trabalho, devem ser privilegiadas todas
que agirem dessaa forma.

Art 6· Foi modificado o "caput" do 3rt S9 e
também o §1°· que não havia sido trocado pelo projeto original· e o §~o e
criado um §3°

Art 3" Permanece inalterado.

Art 4" Eliminou-se o registro no SindicD1O,
desde que o contrato esteja amparado em convenção ou acordo coletivo.

Art S· O presente projeto privilegia a concessllo
de financiamentos a todas as empresas que aumentarem o número do
quadro de seus empregados e não apenas aquelas que contratarem sob a
nova forma.

1996.de

.-d?~/)~
Deputado UMA NETIO

Sala du Sessões em

A Constituiçllo de 1988 reduziu a jornada
semanal de 48 horas para 44 horas normais de trabalho

O limite máximo de 208 horas e~aorQ~as
anuais, previsto aqui, permite que sejam feitas apenas a média de 4 horas
extras ou o total de 48 horas semanais, sem negociação com o sindiCDlO.
Isso é o minimo necessário para que qualquer empresa tenha um pouco de
liberdade ou sua administração rotineira.

Ressalte-se que esse limite, representa uma
reduç!o no poder diretivo atualmente permitido às empresas. Com efeito,
enquanto o limite legal atual é de 832 horas extras por ano, equivalente a
3?-A das horas normais, o novo limite equivale a 9"A. das horas normais..
conforme se verifica no § 2°.

. Com o este projeto, a reduçãl1 de aliquOla
vigorará pelo prazo minimo de 02 anos, que é o período máximo de
contrD1o a prazo, conforme o 3rt. 445 da CLT, que continuará vigorando.
Assim mesmo, désde que mantido o acréscimo de pessoal e do valor da
folha de pagamento, o que nllo trará qualquer prejuízo para as entidades
mencionadu

O atual § l° do art. 59 da CLT, esti
incompativel com a Constituiçllo Federal e por isso se propõe SUl
adequaçllo, determinando que o percentual de horas extras seja de 51W..

A mudança de redaçio no .§ 2", visa apenas,
explicitar o número de horas normais que poderio ser trabalhadas no
periodo de 01 ano, adequando-o à nova redaçllo do "caput".

A criaçllo do .§ 3°, tem por objetivo estimu\Ir a
negociaçio coletiva e permitir que, em casOs especiais. as empresas possam
u1trapassar os estreitos limites flXlldos no "capul". Nessa hipótese OI
acordos ou evnvenções dcverllo também fixar novo percentual para 11 horu
extras excedentes.

o projeto de lei nO 1.724196; que dispõe
contrato temporário, flexibilizaçlo de jornada e horas extraordinárias, deve
ser apoiado por ser de grande mérito, ao vislll', primordialmente, fllCilitar e
consequentemente estimular a contrataçllo de novos empregados..

Entretanto alguns pontos=. modifi~,
seja para evitar futuras dúvidu de interpretação com as previsiveis ações
trabalhistas, ou porque trazem inovaçOO que pode acarretar dific:u1dades na
rotina da administraçllo empresarial. CQIll efeito, o texto original do projeto
exige sempre o IICOrdo com os sindicatos dos trabalhadores para
flexibilização da jornada e para o trabalho em horas extraordinárias, nllo
prevendo qualquer alternD1iva para o caso do sindicato recusar-se à
negociação. Como não se pode esperar que todas as diretorias de
sindiCD10s terão sempre o bom senso e o discernimento necessário para
contratar com as empre5llS é possível ou até provável, que, determinadu
empresas se lejam prejudicadas frente às suas concorrentes, nllCionais e
internacionais, face a possiveis posturas meramente políticas de algwna
entidade sindical.

Destarte, para evitar q\l'- alguma empresa tenha
que recorrer às demissões, ou se veja impedida de realizar qualquer
quantidade de horas extraordinárias, pela recusa do sindicD10 em negociar a
flexibilizaçlo da jornada ou o trabalho extraordinário, toma-se necessário
um minimo de líberdade na administração, sem qualquer interfer&tcia dos
sindiCalOS.

É importante ressaltar que a legislaçOO hoje
vigente permite o trabalho de alé 10 horas diárias ou 60 horas semanais que
se efetivadas durante as 52 semanas do ano allcançariam 832 horas extras
por ano, equivalente a 37% das horas normais.

Assim como os sindicatos podem praticar
abusos na utilização do atual texto do projeto, também .as empresas, se
totalmente livres, poderiam tomar atitudes semelhantes; Por iss<> mesmo,. o
legislador deve fixar um limite, que somente poderia ser ultrapassado, ai
sim, com a total concord4ncia do sindicato dos trabalhadores.

Assim, justifico o presente projeto como
necessário a' corrigir algumas distorções do Projeto do Executivo nO
1724/96.

Art 1~ - Permaneceu inalterado.

JUSTIFlCATIVA

Art 2" - Foi inciuida a redução da contribuição
ao INSS e eliminada a data relativa -ao flr.l do período de redução das
alíquotas em 28 de fevereiro de 1997.

Como demonstrado na exposição de motivos,
.encaminhada pelo. Exmo Ministro do Trabalho ao Presidente da República,
as reduções se aplicam a vagas novas e serão mmuidas somente enquanto a
folha de salários continuar majorada. Dessa forma, não existe justificativa
para exclusão da contribuição previdenciária. Aliás, a inclusão da redução
da contribuição previdenciária, a cargo do empregador, permitirá reduzir o
custo do trabalho em mais de 18%. Isso possibilitará, ainda mais, a criaçllo
de novos empregos, significando, novos contribuintes.

O administrativo fixando o fim da redução em
28 de fevereiro de 1997, estava em contrapartida com o 3rt 4° que mantém a
reduçllo enquanto o empregador mantiver o quadro de empregados e a
respectiva folha salarial em valor superior àquele do mês anterior à primeira
contrD1ação. A manutenção da data, fixada em período muito próximo,
desestimulará as contratações.
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DIE'CRIETO-LE! N!! 5.452 - DE 1~ DIE
MAIO DE 19431

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho

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

TfTuLO 11
DAS NORMAS GERAIS DE TUTELA
DO TRABALHO
.•..........•.•....•...............................

Capitulo 11
DA DURAÇÃO DO TRABALHO
•..••....................... ~...-...•.....••••.•••
889100
DA JORNADA DE TRABAlHO
••.•••••••......................................

Arte 59. A dançA0 rpmaI do trabalho poderi
ser acrescida de hora suplementarei. em número
nIo excedente de dua. mediante acordo escrito en
tre empregador e empregado. ou mediante con
vençlo coletiva de trabalho.

• ~ EnuncIadoI TST nt. 58. 78. IH, 108,
115, 173,215,253, 2f4 .291.

§ 2' PodeIt .., diIpInudo o lICf6tcimo de
I8IArio 18, porforça deacordo ou convençIocoletiva.
o eXC8llO de~~_~ dia·for~do pela
correspondente~ em outro dia, de maneira
quenIoexcedaohcririonormalda semananemseja
ultrapassado o Umlte m6xImo de dez horu diiriu.

CONSTITUIÇÃO:

Art. ~ sio direitos· doS trabalhadores
Utbsnos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
. . ~. . . . . . . . . .- . . . . . . . . . . . .

XIII - duração do trabalho normal não
superiora oito horas diárias e quarenta e qua
tro semanais, facultada a compenRação de
horári.os e .a redução da jornada, mediante
acordo ou convenyão coletiva de trabalho;

XIV - jomada de seis horas para o tra
balho realizadO em tumos ininterruptos de re
vezamento, salvo negociação coletiva;
. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .

XVI- remuneraçio do'serviço extraor
dinário superior, no mínimo, em cinql1enta por ,
cento à do normal:
• V. Lei n' 3.999, de 15-12-1961, que altera'

osalário mínimo dos médicos e cirurgi6es-.
dentistas e dá outras providências (D.O•.
21-12-1961).

• Disp6e a Lei n' 3.270, de 30-9-1975 (D.O.~
3-10-1975):

Att. 1!.É fixado em 6 (seis) onúmero de '
horas de trabalho diMio doscabineiros ele ele
vador.

Parágrafo I1nlco. I vedado a emprega- ..
dor e empregado qualquer lICotdo viSando ao
IJUtnento du hora dtf'trsbaIho fbcsdàfJO lUt. ':
,.desta l1li.

• ~ Lei n'5.B11, de 11 de outubro de 1972,
que dIsp6esobre o regime de trabaIJo dos
empregados na atividadu petrolffera e
petroqulmicM (0.0. 15-10-1972).

• V. Portarian'3.214, deBdeJunhode 1918,
Norma Regulamentadora ,.. $, it8iIs 4.15,
4.16 e 4.1B.1, que ditqi6em sobre'a rJur1J.
çio do trabslho nos .erviços~
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• V. Enunciado TST ng 125.

• Dispõe o art. 2g da Lei ng 2.959, de 17 de
novembro de 1956 (0.0.21-11-1956):

'~rt. ~Rescindido o contrato de traba
lho em face do término da obra ou serviço,
tendo o empregado mais de 12 (doze) meses
de serviço, ficar-Ihe-á assegurada a indeniza
ção por tempo de trabalho na forma do artigo
478 da Consolidação das Leis do Trabalho.
com 30% (trinta por cento) de redução."

• Aplicam-se ao trabalhadorrural osarts. 459
a 478 (Lei ng 5.889, de 8-6-1973 e Decreto
n' 73.626, de 12-2-1974).

• V. Enunciado TST ng 77.

;;\ pessoa portadora de deficiência e ao
idoso que comprovem não possuir meios de
provera própria manutenção ou de ttJ-la provi
da por sua famflia, conforme dispuser a lei e
independentemente de contribuição à seguri
dadesocial, terá garantia de um saláriomensal
(Constituição, art. 203, V).

Capítulo I
DISPOSiÇÕES GERAIS

.•••••.•....•......•.......................•••
Art. 443. O contrato individual de trabalho p0

derá ser acordado tácita ou expressamente, verbal·
m8!1te ou por escrito e por prazo determinado ou
indetenninado.

dos em segurança e medicina do trabalho de indenização, e por metade, a remuneração a que
- SESMT. teria direito até o termo do contrato.

• V. Enunciados TST n's 85 e 91. Parágrafo único. Para a execução do que dis-
•••••••••••••• __•_•• •••••• _._....._•• _••••••••••.põe o Pdresente Rrtigo, o cálculo da parte variável ou

I~erta os salários será féito de acordo com o pres-
TíTULO IV cnto para o cálculo da indenização referente à resei-

DO CONTRATO INOIVIDUAL OE são dos contratos por prazo indeterminado.

TRABALHO

§ 10 Considera-se como de prazo determinado
ocontrato detrabalho cujavigênciadependade termo
prefixado ou da execução de serviços especializados
ou ainda da realização de certo acontecimento sus
cetrvel de previsão aproximada.

§ 20 O contrato por prazo determinado s6 será
VAlido em se tratando:

a) de serviço cuja natureza ou transitoriedade
justifique a predeterminação do prazo;

b) de atividades empresariais de caráter tran
sitório;

c) de contrato de experiência.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• Art. 480. Havendo termo estipulado, o empre-

Art. 445. O contrato de trabalho por prazo gado não se poderá desli~ar do contrato, sem justa
determinado não poderá ser estipulado pormais de 2 causa, sob pe~~ de.Sei" obngado a indenizaro empre-
(dois) anos, observada a regra do art. 451. gador dos preJUlzos que desse fato lhe resultarem.

Parágrafo único. O contrato .de experiência
nIo poderá exceder de 90 (noventa) dias.

• Trabalhador rural (salristaj - Lei n' 5.889,
de Bdejunho de 1973(0.0.11-6-1973):

Art. 14. Expiradonormalmenteocontra
to, a empresa pagará ao"'safrista, a titulo de
indenização do tempo de s,rviço, importAncia

Capítulo V
DA RESCISÃO

Art. 479. Nos contratos que tenham termo
estipulado, o empregador que, sem justa causa, des-.
pediro empregado, será obrigado r. ;Jagar-Ihe, a titulo

••..•.....•..._..•.•...••....•.......•.•.•..••••••.

.•••••••••••••••••• ••••••••• § l' A indeni~ação. porém, não poderá exce-

.. der àquela a que teria direito o empregado em idênti
cas condiç6ss.
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correspondente a 1/12 (um doze avos) do sa
lário mensal, por m~s de setviço ou fração
superior a 14 (quatorze) dias.

Parágrafo único. Considera-se contrato
de safra o que tenha sua duração dependente
de variações estacionais da atividade agrária.

§~ Revogadopela LeinIl6.S33, de24 de maio
de 1978 (D.a. 26-S-1978).
_.••••.••.....••....••..• ~ ..................•.•..
••••.......•.....•...........•..•.•.•.•.•••••••.•

LEI N!! 8.036 - DE 11 DE MAIO
DE 19901

Dispõe sobre o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e dá outras provid~ncias

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta
eeu sanciono a seguinte lei:

Art. 111 O Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, instituído pela Lei nll 5.107, de 13 de
setembro de 1966, passa a reger-se por esta Lei.

Art. ~ O FGTS ê constituído pelos saldos das
contas vinculadas a que se refere esta Lei e outros
recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados
com atualização monetária e juros, de modo a asse
gurar a cobertura de suas obrigações.

§ 111 Constituem recursos incorporados ao
FGTS, nos termos do caput deste artigo:

a) eventuais saldos apurados nos termos do
art. 12, § 411;

b) dotaçôes orçamentárias especificas:

c) resultados das aplicações dos recursos do
FGTS;

d) multas, correção monetária e juros morató
rios devidos;

e) demais receitas patrimoniais e financeiras.

§ 2lZ As contas vinculadas em nome dos traba
lhadores são absolutamente impenhoráveis..........•.•......•......••.....••..•.••••••••••
.••.••...•.•....••••.••••••.......•.•......••.•.

Defiro. Apense-se ao Pl. ". 1.724/96 os Projetos
d. lei números 8~7/95 • 1.510196. Oftcl... ao
Requerente e, após, publlque-se. ~

J<n '''"." Ji.-.....--/

REQUERIMENTO

(Do Sr. MENDONÇA FILHO )

Req~r a tramitaçlo conjunta das
proposições que menciona.

SenhorPresidente:

Requeiro I V. Bxa.. nos termos do capvt do art. 142 do
RqimeIlto Intemo, ';am apenudoa 10 Projeto de Lei n· 1724196 u sepfntel
proposiç8el:

Projeto de Lei n· 857, de 1995, do Dep. Sandro Mabel, que disp5e

~ oUIbIlho por temporada nas localidades turlsti~
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Projeto de Lei n" I.S10. de 1996. do Cep. Duilio Pisanescbi, que
isenta de encargos trabalhíJtas e de uibutaçlo fiscal, pordez 1IllOS, os contratos de uabalho
tempodrio celebr8dos por pequenas empresa~.

Todas as proposiçlles VCl'l8ll1 sobre contmto de tnlbaIho por pram
determinado. objeto cio Projeto de Lei ri' 1.724196. de inicíltiva cio Poder Executivo

Deua forma, DOS temJos do artigo acima mencionado, os projetos •

dcvaIo uamillr COIIiIllltllllellte.
Termos em que
P. Deferimento

Sala das Sessllcs. em 07 de maio de 1996.

PROJETO DE LEI N° 857, DE 1995
(Do Sr. Sandro Mabel)

Dispõe sobre o trabalho por temporada nas localidades

turísticas.

(J\.S a:MISSOES DE TRAJlAlH). DE AIJ.IlNISTRA(1DE SERVICO PllBLlCO: E

DE OJNSTlTUI(1D E JUSTICA E DE REDA(1D(ARl".54.RI) - ARl".24. lI)

o Congresso Nacional decreta:

An. 1° É instituido o regime de trabalho por temporada. nas

condições estabelecidas nesta lei.
An. 2° Trabalho por temporada é aquele prestado por pessoa

filica a empregador, pessoa fisica ou juridica, em \ocalidade turistica, por prmrcena. para
atender ao acréscimo tranJitório de dernailda de serviços em decorrência· do aumento

sazonal do lluxo de turiJlU.
An. 3° O COmr&to de .trabalho por temporada deverá ser escrito e

terá duraçio mínima de dois e mixima de quatro meses.
Parágrafo único. Perrnanec:endo & relaç10 ~e emprego após°prazo

fixado no Ci1pIII • o contrato passa • vigorar por prazo illdetermirwlo.

Art. 4° AcooIo aaito eollJe as panes poderá~. jlara

todoa OI déitOlIegai&, COIllratO de trabaIbo por prazo indeterJniMdo. durante o período de

tempor&dL propiciando ao empregado contratar com empregador de outra localidade. nos

termos desta Lei.
An. 5° O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço do empregado

por temporada será pago diretamente ao interessado. lO término do contrato. atualizado na

forma da legislaçio específica.

An. 6° Desde que nIo sejam incompatíveis I;Om o disposto na
presente Lei, alo uaegurados ao trabalhador por temporada todo. os direitos trabalhistas e

previdenciários previstõSiiã legi.laçlo em vigor.
An. .,. Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçio:
An. 8" Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTmCAÇÃO

Nas localidades turísticas, milhares de trabalhadores S:W

contratados, informalmente, sem a proteçlo da legislaçlo laboral. para o exercicio
temporário de atividades Hgadaa ao turiJmo. Em vinude da osciIaçIo do fluxo de turistas,
que alcança o ápice nas chamadas altas temporadas, é inviável, nessas localidades. a

CDIllJ'ataçio intemiva de trabalhadores por prazo indeterminado.

Nossa iniciativa tem o escopo de truer para o campo formal da
economia todos esses trabalhadores, garantindo-Ihes alguns direitos especificos. a par dos
já garantido. aos trabalhadores em geral.

Para a economia, globalmente considerada. e para o conjunlo dos
trabalbadotea regulares, alo inWneras as vantagens decorrentes da medida que estamos
propondo. Dentre elas, podemo. citar o aumento da arrecadaçlo fiscal e previdenciâria.
qucstJo de relevante interesse económico-socia!, sobretudo no atual momento político.

Nessa linha de raciocínio. o projeto fixa os prazos minimo e
máximo para & contrataçIo temporáril, evitando, assim, eventuais abusos, pois a regra

geral deve continuar sendo & contralAÇib por prazo indetermitWlo. um dúvida mais
lICllIIIdhiwoI • justa. Além di.sIo. a contrataçio por temporadL sem limites temporais, é
~ e nIo corresponde à natureza da atividade disciplinada.

Com refaçlo ao Fundo de Garantia do Tempo de Sen';ç.o. o
projeto prevt! o seu pagamento diretamente ao interessado, ao término do conlrato. com
atualizaçlo monetária. Justifica·se.a norma como ~edida desburocratizante. redutora do
volume de gasto. CClnI.íbeiS, além de economicamente necessária, pois depósitos refer.'Iltes
a poueos meses nIo cobrem os CUlllO' bancários de lIW)ute:lçio.

O Projeto preve, também, a possibilidade de suspenslo de contrato
por prazo indeterminado. mantido conl outra empresa, através de acordo entre as partes,
realizado com o intuito de contrataçio por temporada com entpregÁdor da irea de turillDO.

Esta norma atenta para reduções de demanda de setViços em cenas locaIidllles,
poasibilitando o deslocamento temporário de mlo·de-obra para localidades com maior
demanda, decorrente do aumento do fluxo turístico.

510 estas as razões por que contamos com a aprovaçlo do projeto.

Sala das Sessões. em.l~de.1fSIo de 1995.

PROJETO DE LEI N° 1.510, DE 1996
(Do Sr. Duilio Pisaneschi)

Isenta de encargos trabalhistas e de tributação fiscal,
por dez anos, 0& contratos de trabalho tlllllporãrio cel!!
brados por pequenas empresas.

(AS COMISSOES DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇAo E SERVIÇO
POBLICI)/ DE ECONOMIA. INDOSTRIA E COMeRCIO, DE n:·:.,n
CAS E TRIBUTACAo, E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE R!
DACAO (ART. 541 - ART. 24, III

o Gf?IJGR.e:S50 NAC/t'/lJAJ.. D(:CtlETIt'.

Att. 1° • A micro ou pequena empl'8Sll, assim
considerada pela legislaçAo em vigor, ou cujo fatUramento bruto ml!tnlllll nAo
ullrlpasse o valor de RS100.000,OO (cem mil reais), pOderá admitir

empregado. em número eotre8pondente até o limite de 50% de seu quadro
efetivO, atrav6s de conlrBtO individual de trabalho, pena execuçlo ou
preataçAo de serviços, por perlodo de até 2 {dois} anos, sem inc:Id6nciu pana
OI contnatanlelI de quallqU8l' encargos, tributos fiscais ou trabalhistas,
decllmlntelI dessa contrataçlio, com eXC8ÇAo do pagamento do FGTS.

Pngrafo Unia) • A concessio pteVllIa neste
artigo Vigorará pelo perlodo de 10 (d8%) anos, a par1lr da Vlg6ncia desta Lei.

M. ". • Pana fins de controle estatlltico • deVido
arquivamento, deveril ser encaminhada 80 6rgIo federal de tIscalizllçlo do
tnlbllho uma via do contrato c:eIebrado entre as peitei, na condi9/leS
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JUSTIfICATIVA

publicação.
Art. 4· ·Revogam-&e as disposições em contrário.

A isençAo, ora proposta no pmente projeto, nIo
etlimularia o ajuizamento de recJamaç6es infundadas, como expediente teciI
e êtIcaz para obtençAo de quaisquer vantagens do empragador.

Parece-noa, 1IISim, que noaae iniciativa, isentando
pelo perfodo de 10 (dez) anos de encargos fiscaia e trabalhistas cIecomIntea
de 'COl\1rBtoa individuais de trabaltlo, firmadoa por pequenas empresea, nIo
poderia contar com meIllor jusüficaüva li oportunidada, r- ao clamor pútllIco

e o leCOlIllecimento de sues dil'll8llll6es inquielanlea pelas noaua

autoridadn - inclusive e principalmente o Sr. Preaidenle da Rep«lb/lca - e
próceres de noua economia, diariamente estampadoa llII ÍIl1IX8IIU li llII

teIeVisIo.
Esperemoa que a llOlI'lI propoaiçlo poaaa contar Cl;JIlI

a cocnpreMlSIo e acolhida de~ ilustras pares. ColaboraçIo, ainda que
minóscula e emergencial no combete ao desamprego, reeponsãvel pela fome,
pela miséria cruel e pela vioI6ncia em llOISO Par..

Sall d81 sessões, ~t{.I?..?!...ªf. .
CL_.P~

Oapulado~
PTB1SP

PROJETO DE LEI NO 1.724, ele 1...
(00 Poder ExecutiIIo)

DiIIl6IIObnI o c:ontt*de_por
P/1IZO~ e d'_ providIncIM.

EMENDA SUBSTlTlJTlVA NO

f1· As peites _beIecerio. no instrurnenfo _ d_~ c:a.uv..
_ tncIenlDc;'o _ as l\ipIlteses de _ ~ do conltIilO de ~ue "*_
MIgo. por __ do empregedor ou do emp<egildo. nlo ... _piando o dispooIo .
-. 479 e4eO dII CLT.

fZO As m1clllMl1prH"lIcMn dlspenud.. d_o~ dII CO<MIIÇIo
011 _ '-0, pod.nclo o co_ de tnlb",o, por DmPO detormlnlIdo, _
--R1pIWpdor-emprwpdo.

Art. 2" .., , ..

• Art. 1- .

Õprojelo de Lei 1.724. de 1996. pane _ ter _oeguinle~:

• OCONGRESSO NACIONAL_:

A medida ora sugerida há de H conatituir em
relevante incentivo à atividade economica·do Pars, especialmente llII regiIo
do ABC paulista. onde os indíceS de desemprego já alcanç8lam iimltea

preoc:upentea, li melhorlIndo lI8IlSiveImete 81 cond~ de vida de grande
parcelII da populaçlo, hoje margillllNzada.

O argumento' de que a. AIduçIo de enc:qoa nIo
gera 8fI1PI8gO, nAo corresponde • I8IIlidade.

I: indiscutivel o papel que a pequena empresa
desempenha no quadro da economia em todo o mundO.Conlltitul a micro
empn!sa uma alavanca de alta valia para o crescimento do Pars. Mas, o peso
de encargos sociais e trabalhistas compromete a lua sobnIviv6ncla. Dar. a

contrataçAo por ela de pessoal sem o devido registro • para isentar-H de taiI
encarllOll, adivindO, der, consequentemente, em C8IO de dilpema de

empregado, a denúncia de irregularidade, o procesICl de recIamaçIo
trabalhls1a. oneroso, desgastante, inviabilizando, assim • lIUII atividade
empresarial.

(... IRAS!! Hg PE AQMINI5TReC!º E SERVIÇO pORI rça I
- iiiiiTw]rg_g1- Ja~a LE~a I psaa Aa~ ..!!1..L.!!L

i _JmlIIll:II i

Dir-se-á que a situação da Previd6ncia Social nAo
comporta liberalidades que resultem em maior comprometimento de sua
receita, já tão comprometida com os próprios encarllOll. Todavia. /I vista da
relação custo/benefício de que resultaria a aprovaçAo da medida preconizade
no presente projeto tal renúncia de receita seria íntima.

Ademais, possibifrtar o cIdadIo a conquistar o seu
emprego seria menos oneroso e, quandO menos, maill honroso do que lhe
allll8gurar uma renda mrnima para sua sobreviv6ncia. sem emba!VO do
respeito que nos merece a nobre proposta do 5enador Eduardo SupIicy. de
inquelIlionável sentido social.

Temos notiCia de que o Governo se prepara para
encaminhar a esta Casa tais medidas. já também anunciadas pelo Ministro do

Trabalho.
Na.adição·do Jomal"do Brasil de 25'·de'jáneiro

último. na coluna do economista Guflherme Barros, Iramos: "Simonsen quer
novas leis trabalhistas. O ex-ministro da ,Fazenda M/lrio Henrique Simonsen
só v6 duas saídas para melhorar li situação do emprego no Bresil." Umà, i a
de reformular a legislação trabalhista do Par.. A outra, o crescimento da
Economia." O resto é falatório, diz Símonsen.

E continua: "A maior sarda seria realmente tomar
mais lIexivel a legislação trabalhista. O melhor exemplo - diz eNt - é o dos
EE.UU. Lá, a liberdade nos contratos de trabalho é irrestrita. Para trabalhos
temporários por exemplo, pode-lI8 contratar empregados para perrodoa
detennlnados, Ao mesmo tempo, não há nenhum encargo sobfe os saliriOll,
enquanto no Brasil o peso dessas'obrigações onera em pelo menos 100% a
folha de pagamento. Conclui o eminente economista:" NAo há dúvida de que
a melhor maneira de o governo combater o desemprego.é através do aUvio
desses encargos."

sele. das Sessões .

DeP~~-
PTB1SP

SIo inegãveís os avanços e conquistas sociai.
obtidas pela ela... dos trabalhadores, em razIo do excepcional delIempenho
da equipe de Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Só a queda vertiginola da calamidade in1Iacionária
em que nos debalramos • Bem rumo e sem salda • bastaria para COI1sagll1r
uma administreçAo.

A ímplentaçlo efetiva da. reformas conatilucionaís
jiI apnwadaa a daa que ainda t6m curso no Congresso NlIClonaI . nos dAo a

esperança de alcançamu noaaa I'IlI.bilitaÇAo ec:on6mica e a pu social.

No entanto, para que nlo sejam via taia

esperanças, o Governo precisa enfrentar com obstinação o seu maior e algoz
inimigo: o d_mprego, razlo e origem de toda a angústia nacional.

Um chefe de ramflia que nlo disponha da um
trabalho honesto, que garanta o sustento, ainda que mrnimo, de sua família,
será fatalmente presati da nwginalidade. da violência e do crime.

O,Par. precisa investir com determinaçAo • maia
do que em sua. usinas • em medidu capazes de ampliar o mercado de
trabalho,minimizando, tanto quento poaarvel, OI efeitos desumanos e
degradantes do desemprego, cuj8I' proporç6e$ inquietante. alo por todos

reconhecidas..

prevista nllSta lei, viMlldO •a contageni de tempo para a aposentadoria,

assistência previdenciária e médica, gratuita, a ser prestada pelos órgãos
oficiais de saúde pública ao trabalhador e a seus dependentes.

Art. 3·· Esta lei entrará em vigor na data de sua
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11' .

12" .

1 3" "" 28.0U7••• micnlemp_ lIcam Is_. no q... couber. _
COlItrII>ulç6H de _ o capuf _ .rtIgo.

M3" .

Art.4· 1••••

M5' .

AlI. .. od~ .- 3' a 4' nIo li aplica ta --.-.
oboaMK\O o 1 3" do.rt. 2".

M.,. O caput a o 1 2" do Ir!. 511 da CLT JlMAlI1a..com a-**
l'IdIIçIo:

• M 50 • A dtnr;Io llOlJIlII do trabalho podar6 _ ...-.. da honoII
~ em oúmero nIo lllCIdanII da dua• ..-~ ou -.... da_.__0'- da 120 ttorulllhO<llln6llM no pa<Iodo da um
_1*1I OI~..-I ragIma da 44 ttoru ......... 11m l"iUIZD do
cIlIpoato no Ir!. 81 .

o que nio se pode é acatar proposta de retirar beneficios dos tràbalhadores para
supostamente gerar empregos, quando o citado projeto poderá de fato é ampliar o nO. de
demisSÕeS na medida que reduz os encargos dessas.

O que se espera do Governo federal é o desenvolvimento de uma política sustentável
de estímulo à produçio e ao desenvolvimento c consequentemente de geraçio de empregos
em caráter permanente e sem demissões daqueles atualmente empregados.

Este projeto se aprovado significará sim I pefda de direitos dOI trabalhadores,
p~i~l.nnente do SESClSENAC/SESl/SENAI que hi SO Snol prestam in~iveis serviçol
SOCIIJ! Ias trabalhadores nas áreas de saúde. educaçio. rorntlçlo profissional. etc.

Nlo se pode coloc,T em risco sernÇQs tio importantes sob o argumento de que a
pefda d. receita para estas entidades. de 90"4. serâ provisória. quando se~ que o que se
quer ~om o projeto é fim destas instituições sob o pretexto de reduçio de encArgos. e que a
hiSlónl do plís mostra que a retirada provisória de direitos dos trabalhadores quando
implantadas medidas em caráter experimental tomaram-se definitivas.

Acatar este projeto é admitir o inicio do fim destl!s Instituições e aceitar a proposta
de deixar desassistidos milhares de trabalhadores. familiares e comunidades carentes do pais.

24/94 / 2Ij....
12" PocIIriIaar~ o acriaclmo da lIII6fIo li. porfol!;a da~

ou _coletivo. o.-dattoru em umd1a1cr~ paio~

dlmioulçAo em outro dia. de 'Tlaneinl qUI 010 excedi. no perlodo m6ximo da um lno. á
IOmI di jomeda semanal previota de trabalho. nam sejl ultrapessado o UrnKa m6ximo de
dez horas diáriat."

AIt. 8" Esta Lei enlnlem vigor oe dlll de sua publlcaçAo."

_11ia, c
llLtlll[tn.~

/
I1 UII!SI1lI [ I ammtII

1.72.~ [lAlUllllll\ll IllllUDllll
[llIIlIIl\lII:

1111100 Tlfjrn,''';~'1
PTB~iL~

IllJIIJISIlIItIaI

Arl 2 • As contribuições sociais destinadas ao Serviço Nacional de
Aprendizaoam do Transporte· SENAT Serviço Social do Transporl...SEST.
Serviço Bnlsileím de Apoto as micro e pequenas empreus--SEBRAE 8 Instituto

Nacional de ColonizaçAo e Reforma Agraria • INeRA, bem como ao salário EducaçAo
e para o finanCiamento do !eguro do aetdonte do trabalho, ficam reduzidas, ate 28 de
~evereirode 1997, a dez por cento do seu valor deVIdo em 1° de jMeiro da 1996, nos
contratos previsto no artigo anterior.

c
llLtllll:tn.~

/
I[l_ 11_

1.724 96 I IHiU1Dlllll U_

JUSTIFICATIVA

O SESC. SENAC, SESI E SENAI do insliluiçOO' com 50 anos da Irllbalhos
concretos nas áreas SOCial, aSSistenCIal. educativa, de saúda, cultural e de lazer,

SIo InstitUições que poSSUDm, em conjunto, Q maior rede de EnJ1no
Profissional da América do Sul, dando ccndlçõas D milhões de bmsileiros sem D
instruçlo fonnel e ofiCiai. da ingressarem no mercado dI! trabalho tom uma f~nn&ÇAo
profissional bem definida.

Est8s quatro Instituições gerenciam a maior redo de colOnias de f!trias da
América Latina, destinadas com exclUSividade e prioridade ao trabalhador do baixa
rends.

Desenvolvem um trabalho. reconhecido a nível mundiel, com OI grupo. da
terc6ira idade em todas as áress não preenchidas pelos órgAos gO\lel7lsmentail.

Extenso sena descrever o ~ dos trabalhos desenvolvidos com compet6nci. 11
modem~dsdB pelos chamados quatro S. A realIdade esta i1uminnda a05 olhol dos
que enxergam.

RedUZir om 90% os recursos destas In~tituições e decretar R fa16nci. d.
seriedade.

O dito -prazo determinado· deste Projoto da Loi nêo 9 ~ssequmdo. E um
determi'lado OUl!! passara D ser definitivo sam liombrn.s de duvidas. Nfto ha como
1rrisear os futuro do SESC. SENAC, SESI E SENAI.

o artigo~ do projeto de lei n o1.724, do 19913, p3s!a a ter 8 seguinto redação

, _ PHILE~ON RDDRIGUES""II

I~I[Trllblllho, de Ad.inistraçlo 8 Sal'uiço Público

I ~.
_ EDSON SOI\RES

1_. TMBALHO, DE ADMINISZRA('~O E ~ERVI("O POSLICO

1111I111I1[

JusnFICAÇAO

O Proje\o de Le;.r~· 1.724. de 1006. Iam como objellvo preclpuo eotimullr a
incentiv.r novas conlrallç6es. a_ da reduçlo lemporária da en<:argOl aoclaia. Por
outro lado, valoriza a org.nizac;llo sindical, ao tomar obrigltl\ria... convenç6ea e OI
aconlD. coletivo. no estabelacimento doi contratoo por_po _ioado.

Em levantamento recente, no meu E_, lullt""""'ndido com o alto Indico de
Informalidede n.' ralaç6eI de trabalho dOI microempre_. Mala da 35% doi IIUI
empregadOl nlo 16m 'u.. Carteira. d. trabalho .ninad••. Alio"" OI microemp!8lárioll
=~ lonn" tom.... inviável dados o. eltoo cultol do emp<ego (encalgOl!

Embora nlo ponamos concordar que esta lejll • única caUle. tamb6m nAo
podemoa deixar da 001 Pf8OCUp.r com I sltulçlo d...... empl8gldol q.... nOl
peqUlnos MunlcipiOl, 16m grandl pallldpaçáo no contingente dI Ira_. DI
mesml forml. nlo podemoa daixar dI l1lCOOhecer qUI, para OI microempreoárioa, em
particular aquelel de baixo fllluramtlnto, formllizar I conlrI\IçIIo de leus emp<egIldOI
pode _tarum menor n~1lMHO de lrlba1hadorllle uma carga delrabalbo,_,
muita........-te o IIIU 1IIlVÍÇO.

Euea sAo "' razoe. báIica. para a _ntaçio d.. modiftcoç6ll~
da Emendl SUbstitutivl, que vi.., principalmentl, reduzlr o Indico de inlormalldldel o..
raIIçé5eo de _o dao mlcroompre.... Certamente tlIis in<:entlvoI _bám _
_os no n~mtlro de ampregos I ""'"'" _-pore_.empre_. O incentivo é
temporário porque o momento é di baixo crescimento econOmlco e d. elevIçéo do
d_mprego. ApóI aquole prazo devemoa fazar novl IValilçlo e eItUdOI para que
ponamOlS veriilclr I necellidade ou nIo da manutenção do ou da criaçto de
outros.

-'-'--

MODIPIQUE·SE:

Ar!. 2. As con1ribulçõe. soeiais destinadas 10 Serviço Bnoslllllro de Apoio àa Micro
e Pequenas Empnosu • SEBRAE e InstKulo Nacional ile Colonlzaçio • ReIonna
Agrária • INCRA. bom como 10 ..Iário educaç60 • pII'lI o Iir.anclamanto do
oeguro acidente do trabalho, fICO"" . reduzidas, alé 28 de fevarelro da 1997, I
dez por cento de seu valor dIVido em l' da janeiro da 1996, noa~
previatOl no artigo anterior.

1_I[ TIlAIlAUII, DE ~INISTRAÇKD E SERVIço POlUCO

I 11I._ SAllAI~A FELIPE

JUSTIFICATIVA:

É fito que I questio do desemprego é um problem. mundial frenle.o proceslO de
globalizaçio e requer IOluçé5es urgenles por porte do Governo Federal.

1llJII.IIlllIllXII

Modificsr o Ar\. 20. do PL 1724196, dando-se. seguinte red3çlo:

Ar!. 20.: "A contribuiçio social destinada ao finsnciamento do Seguro Acidente do
T~ho. fica ,"?uzida, até 28 de fevereiro de 1997, a dez por cento de seu valor
devido em 01 deJaneiro de 1996, nos contrnto5 previstos no artigo antenor.... .
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JUSTIFICATIVA

00.campos de açJo dos serviçoc autõnol1lO5 do comércio· SESCISENAC e
~ da 'indústria que têm os seus recuBoI GrtUnrlnl da contribuiçio sob<e a
folha de salirio< em Indico< atual"",,,tc de 1,3%, cS1Jo, neste _lO, ameaçadoo
de mIuçIo pIlIl 0,15%, o que fatalmente levará à fa~ncia do< bem de serviçoc
(formaçIo profi«ional, saúde, educaçio, lazer, culll&.. e esporte) presUldo< _
uaaciodos e comunidade cm gemo Impedir a lil:eraçJo dI> Art. lo. do Pr6jeto de Lei
1724196 refercme a entidade. privadas do serviçl> "",ial e fl>rrJIllÇi<I profimonat é
.-odever e C<lfTIpronli«o.

A rcduçi<l proposta comI> provisória e pIlIl ",mente 20% dos
tnllalbodorcs, fatalmemo, ao lonJlO dos anos será ampliada o seu percentual e pusad
• ao< permanelllC. -r= EMENDA N~J

(;05 / ~1Ç,

A propostl do Governo tetft silll. caao f\ndaInento, o desprezo plra cc. IS ~I
tas históricas do trabalhador e o estirolo ao processo de _is.Io, na _ido
:elOopae:r:O=r~:~radado nos termos do PL. NQ L n4, de 1996, será MenOS ~

E linda, irrpl1ca na fallncll e I ext!nçlo das entidades COllO o SESCi se«1 SESI
e SENAI, crll1d11s u-dol e exclus1vwnente PIIII prestaI serviços ao trllbelhedor! •
..... vez que a proposta do Governo prcp6e a reduçlo ... 9lIl da racaita COlIIPUlooria
do.Unado a e.tas insUtuiç15es, passando de I,5i1O para O,I5i\ó(SESC/SESIl e do IiIO
pora D,IOll(SCNAC/saiAll.
As ccntribuiç6es nIo roptesent... nada .. termos de encar_ soci.is, j' """ a·
grande ulorb de trabalhadores percebe de LII a dois sl1irlos ",{niMOS; o CJ,II
gera",," ccntribuiçl<l para o SESC de RS2,25, ... lIlédi.,

sala das sessões, ela 25 da abril de 199&•

<)?2-~
Ooputaoo';a~~- -

IlllSlllll:ll
ll_

':':'RABALHO, DI:: ~N1INI~T~)l.r.Jí.O E S3RV!CO POSLICOI /lllll IlilIIO TIfY:~,,,,
_ EDSON SOARES I PSDB Ma~

l!I111.1Bl1F1Dl:ll

Suprimir o Art. 20. do Projeto de Lei 1724/96, renumemodo o seu parágrafo
t- tomo An.~. e o 2" parâgraio corno j~ pmgrafo ào refcriáo Artigo.

JUSTIFICATIVA

5IJpriIM-se o caput do art.2lI do Projeto de Lei na 1.724, de 1m.

JUSTIFICATIVA

c
nunl[l!ll'!~

/
PC mas,,, Cl umMIll ClIlIIIft K

1724 9~ 11lllmllllJ\ll Clllll1tAmI

Em síntese, a rcduçlo de encareas prevista (art. 2') para OS tontmos por prazo eeno.
em nWncto nIo superior a 20% do quadro de pessoal, tl.lvez nIo venha • Jet atraente para ..
tmprtsu ante a subordinaçJo I nezociaçlo coletiva I l Ibrizatoriedade de rqistro do

contrato no sindicato. Ademais, essa reduçlo pode ser eont13po!1ta 10 custo do:omnte da maior
riaidcz da gestlo do qlW!ro de pessoal. da folha ..Iarial, e, .inda, aos e(e~os de ,.". poalvel
fiscaliz:açioecontrole:sindica.ir.

J.....f.ito ocomr.i se folha salarial for inferior ao m& anlerior à primeira~
mesmo que decorra de aposentadoriu, f&lecimentos. aulÚlío-docnçá,. ou a extinçIo de c&rp
comissionados, ainda que nio enseje demissio de pcuoaI.

Ora, saldas voIWUiriu, por jusu causa, ou f1ulUaÇÕCS nalUcais que cau-. a dimiouiçJo
no quadro, poderio determinar a perda do incentivo da reduçJo dos _ sobre a Il>lha, se o '
empregador nio recompuser imediatamente os postos que vaprcm.

oartiso 4- do Projeto de Lei promove um enrijecimento do rqimc de c:ontrataç:Io Ir: no
z<mlCiameoto do quadro de pcuoaI.da folha salarial.

A adoçio do contrato previsto no projeto, exigindo a ncp:iaçIo coIdi.... lonIa o
emprqadqr~ do sindicato. Essa interftrfncia sindical ttI.o t OBSERVADA NO!
M.MAtS cQNI'RAIO$ PED.ABAWO

E.rijlEce o CCRlu:iamento do quadro de pessoal c da Cotba salarial, pois. o projd.o~
mantém a rcduçlo das contribuições prtviJtu no art. r, enquanto o emprepdot mlalim
aereseido o quadro de pessoal e u. respectiva f'oIha salarial for superior àquela do m&
imediawncnte anterior 1 primeira eontrataçlo".

Também, a obrigatoriedade de "!listra do Contrato de Trabalho por pruo _
no sindicato de trabalhadores, que equivale a autoriur essas entidades a exercemn atividades.de
fitc&liuçio elas empresas, subverte Q iutiblto da~Io do trabalha ferindo o Irt. 21" ÍIlCÍIO
XXIV da Consti..içJo Federal, que fixa a compctlncia da wü10 para~. __ •
=tar a inspeção do trabalho.

I_li! TIlABALHO, ADMINSTRAÇJ\O E ,SERVIÇO POBLICO

1lII~ '11m. TlfJr;"'J",..,I_Ia .llSE CPll.llS VIEIRA I FI'\. se~

I
~~l I

Suprima-St o artiCD ,(It do Projeto de Lei n-

---EIEIIlA ~IVA

êntidadcs pnvadas como SESCISESI e SENACISENAI sobrcvivem hã 50
anos com rccul'SO$ advindos da contnbuição de 1.5% e 1%. respectivamente, do
empresariado sobre II folha de saí:irio dcs empreg'l.dos. assim como as demais
enlidade< incluldu na JlI1lIlOOl& original do Projato'l724196 <lo filWlCiadu atm'á de
-.. percentuais arre<:adados sobre. folha de salinos.

CooIo exemplo, I> SESC vem ao Iooll" desses anos cwnprindo a funçJo scciaI
que a poIhica JlOVOtlI&l1lOII deixa a desejar. I!spe<:ializou.se no .cendimenlO ao
ttabalhador e • comunidade nu ...... de educaçio, saúde, fllmlOÇlo JlRl/is&ionaI,
..... e cultln, numa açIo cliMmica em <uu prOprlas unidades, JlIS ruas, pnçu,
eteoIas, auoc~ de baimls ou noo mais Ionginquos e eamues rePles e
localidades do PaI>, acendendo através de serviços I>U evenl<lS as necessidades da
popuIaçIo.

O SESC acende a criançu desde que estio na fase intnHlterina, oI'eloce
atendímemo a &OSlIJllO<, orientando vacinaçaes infantis, _ de
puericultwa. recteaçio infanlil e ~Ia. Criou prosramas visando almder da
acIolesdncia ao idoso, oferecendo prosramas exclusiVGI de illCOlltivo à !!Ulicipoçlo
das virias faixas 01àrias em atividades sociaiJ, cuhurais. esportivas ede ......

Privar. populaçio de«es reeunos significa extinguir SOllS direitoo de exen:er
.cidadaniL

O pedido lOlrO menci<>oado se justif.... ainda, face que a prtIIlOIla de ao
efetuar UI rcduçIo, em caràter provisóril> e sobre 20% doi trabaI.-... sen,
padualmente, estendida • wn percelllual maior, haja vi... as virias oulrU Leis
aplicadas proviooriamenle e que se tomaram efetivas _ PaIs.

-.25/0'1/%

As entidades citadas no caput do Projeto de Lei nOI.724, de 1m, faz... parte
da história do .Brasil, nuns trajetória ""rcada por desanos e conquistas, ....
pre se ajustlndo e adaptando âs lIlJdanças emergentes de cada époc.. -

25(04/9&

""
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J!moDdar o art. 6" do ProjelO poro:

AlI. 6' .Ocaput.o § 2'doan. S9 daCOIIIOIil!aç1o du Leis do Trabelho· CLTpusam
• villorll com. JeIIUinte redaçIo:

-AlI. S9 • A cIuraçIo nomII1 do trabo1ho poderá ler acrescida de horas !I1lplememarn,
mediante acordo entre as partes".

§ I' .

12' Conform. projeto de lei.

1Ul" '1I1IlII T..!,r!-:"!.il_a .JlSE Cl'ft.OS VIEIRA II'fL A~ I.::::!::b!:::.
ltlIIIJSlIIltICI.

DI-n .0 .quI do .rt.1' do PL ......i.l. red.çlo:

Art. 2'. As ..avOIIç5n • os .eordOlIlI'lll.dos c... b'ase aesta.1eI, pedtde
dlopor sobre OI contn'buiçõel sociais destinadas 10 Serviço Social d. Ind6ltria, SIlYiço
Social do Comércio; Serviço N.eional d. Aprendizagem Industrial. Serviço NaciolIII da
Aprondizlgom Comercill, Serviço Nlclonal d. Aprendizagem do Transporte, kviço
Social do Transporte, Serviço Brasil<i1O d. Apoio .. Micro • Pequenas~
1nIIiluto NaciDnaI d. ColonizaçJo • I!.efonna Asrúia. 10 salmo educaçIo e para o
:inanciamentq .do seguro de acidente do tra!>alho. bem CG.~ • coa_1çIe doe
.prepd.... p... o Iulilulo Nacioaal d. S....rid.d. Soc1aI, qae podarh _
nclu2idas, 1lé31 d.msrço d.I997•• 10% (dez) d. seu Yalordevido em I' d.jaMiro'"
l~ no. contratos previstos no artigo anterior."

JUSTIFICATIVA

1_I( TRABALHO' ADHINISTRAÇ1.O E SERVIÇO pllBI.ICO1-- :rJlüALlIO. AIlIIIllISTIAÇ10 I SDVICO 1'll!LICO

JUSTIFICATIVA

I. A JlI'lposla de roviJIo da CLT é ..... ch\vida um pndo pauo para iJIIoiIImos um
processo de Relações do TnbaIbo negociada 0IIlr0 as parlOS. É _ dinçIo quo
lDdos OI pa/Jos modernos lO eIICIl11iDbInm. pera um processo domoc:dIico de
n:1aç6oI do trabo1ho. _iada """'JlI'l 0IIlr0 os dois lIIen10S do processo •
omprollado..... ""'l""II'do.' sem intonomJcia de lOrcoims.

O'n:j<lo de Lei, em _ artilO I'. flCll!ta .0' tftIl'fOI- • _ ............
iooâluiran, llII~ e llOI aconlce coIdivoo. wn .... lipo dee-cio TrUaIIoo,...
pouollelmnioado.

lliIpllcquc,. do..splicam .. artiJOl479 e 410 da CLT 2';
... -.irio do~ da li"", nqcciIçIo, obrip • mIuçJo das c:catribuiPe .....
..-icasdas.

1_".... DlODlOIllD 0Ill quo o IIO""'DO propllo a1ton1Ç1o subslaDciaI. alDeIa quo
_ oa:ál<r eo<cepcionaI, do rosimo de lrIbalho no Brasil, criando uma llCMI

modalidade 'de lrIbalho po< pnm dolonnioado. .10 mais uma vez, cria llOftDIS

limilldoru' próprla JIOIOCiaçIo coletiYL

A popotlI como osú, limita o poder da própria nogociaçlo coletiva no quo .. n:hn:
.beIas _ ~ .2hldia.12O hlllIO.

EIta emenda. Im o objetivo de estimular a livre nqociação de maaeira absoluta.. pois
~ àI poria • rac.ldadc cio =bel<ccr quais li coatribuiçiles sociais que poderio ser
-.dcalre aqucI.u oríJinaImm1c propollll.

A praenl! emenda wnWm possibilia que o acordo ou eonvençJo disponha sobre a
_içJo doe emprcpdom pal1 o lftsti.... Nacional da Seauridadc Social. por_r que
...... ruJo plausivel para que o projeto • teMa <xcluldo. qumdo o _ principal CICOpo ••
aaaçIo de ...... cmp<qos. comando para • selo< estruturodo tl1balhadorcs que .. _ .....
clllempnpdos ou na rcoaomia W"ormaI, o que si&nifica atrair nows contribuinta.

Eua lacuna permifc suporque O Poder Executivo tem receio de que oeoaa turia nr:IctyJo
da lmlClldaçIo para. Squridadc Social. Se isso é verdade. o mesmo raciocínio do foi adoudo
"" rebçIo as contribuições que fo:am reduzidas pelo projeto.

É um pando llllD!rHOIl!O, liberar para JIOIIOCillÇ!o coletiva uma nova modaIidado do
lIIIlaIbo apocial,. quo depoado de~ complexas • quo tem lOJ*C1lSIllos
pmftIndai DI ertruIln dos <ncIfiOI oociais do Pais • ao mesmo tempO, nIo confiar •
... lIIOSIIIO fonIm do lIOIIOCÍIÇIo IIJIII simples fixaçIo do jornadas do ttabaIho
oupIemonlar.

2. A fixaçIo de jomada diiria lIWdma do 2 belas associada • um 10111 lIlÍlCÍIIlO do
12Ohf1llO 010 se coadlll1l com.n:aIidado damaioria du em_as brasileiras.

r===25/0=4/9=6==-;;;tlolllMDlom;;-:~Q1z Qt=====:;
.." ~1II1

A IimiUIçIo do horas exllU 010 noc:ossariamoII n:dunda" OID amç10 de OOlpn:;Ol
como nos pcoce_.~ do praeu10 PL.

rEHENDA Nl:I~
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As lIIIpIaIS ljUI operam 24 hldia po< _10, somalle praticam belas ...... DI

&ltII ao ..,.;ço do a111U"1 ompropdo • 011I lOf\'iços do lIIIQIIfOIIÇIo 010 pmUoos.
Mamo astim • sobretudo devido • JlI'lblemas do manUlODÇlo necessitem realizar 0Ill
_ CISOI mais do 120 hlmh. mais do 2 hI(Iia.

Empmas qui pOISIIOlIIlOdo o IOU lIIIljIIÍIIÚiO produlivo, 0Ill oporaçIo. necessillm
_ OISO do lClácimoa de \lIUdoçIo lIZIOIIIi, 1/ObaIhIr'em rosimo do horas mru
lIpOrior .. 2hI~ • 120 bIma>sais e 010 poderiam substituir .....~mru
parllOYOl omproIIOIlIIDI""" qui 010 displle do lllIqIIiD*io mra do produçIo.

Somente .mpresas quo possuem miquinas do produç!o paradu. poderiam substituir
belas exllU por mais emprego. porém, isso o pmente PL ji esti proporcionando
quoado n:duz o. OI1CI1'IIos sociais som mJo«-obta tempotíria. imi.bilizando por
_ eeon6mieas bons.xtru.

1-11 .TRABALHO ADHINISTRAl"J\O E SSRVIl"O POBLICO

... ~II1IlIIT.!J[íii-JI- .JlSE C'R.1JS VIEIRA . n" J..:"'_

lJ&.se.o .rt. " do PL ......int. n:d.çlo:

Art. ", O capaI e e p.nlCrafo l' do .11;110 59 d. CLT p...... vÕCo..r... ..1101. n:d.çlo:

Dasa fonna. .... nova IimillÇlo imposta pelo PL iri ..... dllvida JlI'liudiCll' •
IIoxibilizaçlo necesWIa .. em-. no lleIIdimento do demaDdas exau do
produçlo.

Por ..... ..- ICÍDlI expostas, propomos quo • a1teraç1o do arL S9 da CLT soja
feita de forma • f1exibilizM as Relações do Trabalho, remetendo i lIOItIO du
_iaçlIes entre as parlOS • ompropdo..... 0IIIJll0IIIld0. T • fixaçIo du bo... exuas
poasIveis de serem praticadas em cada caso.

-

Art. 59. A dura;lo normal do trlbaIho poderá ser ICrCIcida de 110... iupl<meo...... em
DÚIIICtO nIo excedente de duas, rMdiante livre aqociaçlo entre anprqador e eatpfqldo ou
atI'Irfts dec~1oou acordo CO~YO de tr.b"ho.

f I' .

f 2' dilpcasado o _imo de salàrio se, por força de conYOllÇIo OU -
coletivo, O _ de horas em um dia fi>r__pela cormpoadente dilllinuiçJo em 0lIlr0

~.-m~.~~~~~um_._da~~de
-..... IIÍIu1trlpauado o limite _ de dez horas diárias.

JUSTIFICATIVA

A preseioe cmcada, na _Iidade, suprima. IÍlniIaÇlD projdada pITll O ""Fr do artiCO
59daCL~.
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JUSTIFICATIV~ :

111II1ItI1l

""DI Tw1rn,'~.lPFL!::.~

11_
DII"-

"Dispõe sobre o contrato de trabalho por prazo
deletrninado c di outras provi<!lnciu." .

-
iEHENDA NR]
l= pU / qí,~

~---~.,.....,

Emead. Modlftcatlv.

llXIlI.IIIIrnlCll

Projeto de Lei a' 1.724, de 1996
(Eueutlvo)

(25/of!cl{
•

~se ao artigo 6' do Projeto de Lei n' 1.724196 • seguinte redaçIo:

"Art. 6' O copUI e o § 2' do artigo 59 da Consolidaçlo dAs Leis Trobalhistu possa.
vicorar com a seguinte redaçlo:

Pretende-se, com o projeto do Executivo, que os atores sociais tenham alt~mat.iv. de
compo.içio sob... as condições de trabalho, frente is normas enrijecidAs de uma Legi.laçIo
Trabalhista com mais de 50 .....

Art. 59 A duraçlo normftI do trabalho poderá ser acrescidi. de honÍiuplementa:es.
mediante acordo .e~rito entre empregador e empregado. ou mediante contrato coletivo
detraliaJho.

§ 2' Pode:i ser dispen..oo o acréscimo de salmo se, por fOlÇll de aeordo ou contrato
coletivo, o excesso de horas em um di. for compen.1t&do pela correspondente
diminuiçlo em outro di.. de maneira que nIa exceda. no período de um ano, A soma da
jornada semanal prevista de Inlbolho•

Jwtlncaçio

E, • alternativ. , • IlexibiliDçlo da leaislaçio, de forma • permitir ... emprepdores e
C1Dprepdos, 1000tlmos fillll.,.. doi di...itoc pomm, visando sempre • ga:antiJ, manutenvJo e
criIÇIo de =PRlol,llOIociarcondi~ de ttabalho.

Contudo, • suaestlo de allerlÇlO do artigo 59, da forma proposta, viol•.lndo o OJCOpo do
projeto, enrijecendo ainda mais O que ji' rigido. limitando, sem qualquer ctltirio,' quaatídade de
bons extIU dentro de um ,nódulo anual e exigindo, sempre • próvia negociaçio COletivL

Eata. d.dol jUltirica. plen•••nt. o projeto de lel qua ineti'

tu! o contr.to da trab.lho por prazo' datar.in.do, .a. o arativo acr'!.

ciao do nG"'a~o de e.pragado. na .apre.a, 86 .1 .rativar' .a houvar g._

r~ntlall. d. qua o ."Pregador nlo vai utl1izlí-lo coa0 racurso p.r. lIubl
tltulr .10 da obra .retiva por ta.por'ri., para .a ban.rIciar da radu

çlo da 42,~ doa ancargo. 80ci.1. (varIavel relativa}, incIdant•• sobra
a rolha d. pag••anto, reduzindo aau. custo....pra.arIaia, co.o p~evâ

o Ar.t. 2. E.a. g.rantia .a ••t.b.laca ao .e rix.r prazo .rnt.J li "'('• .ei.)
• •••• para a vlgAncl. do contrato dll trabalho por prazo datarMinado.

Reduzir a custo do a..prego , ua. política acart.da da aatI.ulo
,i. crilçlo da nOVoa po.to. da tr.balho, aI' .. d. evit.r o c.lv'rio da In

roraalid.da, ,..•• nlo poda negllg.nciar a protar;lo aoa tr.b.lhador••

alllpragados, qua nlo rlcar' a•••gurado co. ft d.LlrUt.çlo do contrato

t ••paririo a 20" do quadro, •• tabelecido p.lo Art. 3. Torna-aa runda

••ntal rechar o. portas .oa oportunista., principa1Jlanta porque •• a••
ba qUI' t;cnlca..~nte , ll11poea!val distinguir entre v.g•• nov••••nti-·

I).a. Por .aa.a raxliea, • rlxaçlo d. u" per!odo Mlni",o para o' contrato

ta'!por'rl0 lIari.· UM. providlncia .certada par. lnvi.bilizar·dlatorçlJa.

levando a .ubstltulçlo doa trabalhadores da qu.dro rixa p.loa c--ntrat.

~o. ta..poraria••nta. s. t;ol.rad~, aate tipo da procadbranto a6 aarVi_j
ria para pracariz.r o mercado da trabalho, a•• criar no~ÇtI pOlt,aa, co
U •• obj.tiva.

~ fixaçlo de pr.zo MIniMo de 6 (aaia) "'•••• p.ra o contr.to d.

tl"ab-.lho por prazo daterMin.do ihetitu!da palaa convanç,l!.ti. a acordo. b!!" I
l.tivoa da tr.balho 5, poi., Ulll. a)l'tglncia da proteçlo la tr.balh.dor.'
a ob.arvlncl. ,ao objetivo da cri.çll:! da novae poetoa d. trabalho, a

p.ra o qu.l eata projato e.par••etar fix.ndo a. cautal.s davida••

POBLICO.

IJ'IJ__

_.-nllIt

Acra.canta-a. ao rinal do caput do artigo 1R •••gulnt••xpra..lcn:

r ••peitado o prazo .lnl.o,lda ,••3;. Inlle.8.

ee.o , do cOl'1heclmBnto g.r8l" o projeto de ld nl:l 1.72.'96, CkH.,EJtel:ut:i'Yo-~

l""tltuiu·~ •• convllOÇf5we • r .. IICordoe collltiVOfl de trllb81ho podarlo
••tabalecar contrato da trabalho por" prazo datarllllinado, indepandenta

d•• condlçlJa. rlx.d•• pala § 2R, do Art. 4.3 d. Con.olid.çlo da. Lai.

do Trabalho .. CLT - •• qualqu.r .tividade eapre.ari.l.
Propo.to para at.nder .... nacas.idade. da rl.xfbilltaçlo da. r.

1.çDa. trab.lhi.ta. a d. criaçlo d. novo•••prago., o projeto .6 con.,!

gUlr' cuaprir ••u. objetivaIS, ••• distar;lJee, sa ror rixado prazo .lni
MO p.ra a contrataçlo te.pariria. ~. 1ncluslo das.a parlodo .lnl.o ,

runda.antal para aparreiçoar o projato da l.i do Exacuti\l'o, sobratudo

conaIdar.ndo...e a .tual ori8a no fIlltrc.do do trabalho, qua d.va acala

1'.1' o procaaao da pracarizaçlo das condiçlJea d. trabalho • a rotativI

dada do ••prago. O ••rc.do da trabalho na Br••l1, a daapeito da tod••

a. Mudança., t •• d. .a preparar para evitar .. II1WIdilhaa dKorl'Wtta8 d8 •

~J.aI' da bf.n&aio capital-trabalho no pala. O.v.r' •••pr. apro:d.ar

a. da.anda. da•••praeaa a doa trabalhador•• , buscando o .quillbrio

ideelo

25( 04( 96

"li

NMo artiao. o Projcco pretendia.. primeiramente, fixar para o trabalho suplemeDw o
_ mí..... -.I de 120 00... extroordináriu. Euc limite 1llOIlla... inc:ompatlvel com
divalOl JCIOreI da eccnomia, inclusive para aque1c:s obrigados a cumprir JUVÍÇOI sazonais. ou
apociabentc. aqucks que funcionam em turnos inínrcnuptos. que se veriam compelidos à
c:riaçIo do 4- turno. com a conseqQente oneraçlo de seus custos em no·núnimo 25%.

Também almejava que o acréscimo de horas' suplementares à jornada nonnal dependesse
exclusivamente da neloci&Çlo co1etiva. quando. redaçlo atual na CLT. que se pretende: manter.
dava cambém a alternativa de ser celebrado acordo direto entre o emprqador c o anprepdo, o
que é mais flexível c menos burocrático para ocumprimento de trabalho extra.:.rdinúio.

I EHENOIl'lo N8:-1

l= nll / C1fÇ.J----......-.,

o daseaprllgo j' 5 ,CO.UII a todaa as sociadadea aln da.an\l'OIVirllantal
A p.aqui•• N.cional por Aaostr. de DoaicIlio (PNAD) d. 1993, r ••liz.d

pala IBGE, apontou que a taxa d. da.elllprego de 4,9", .pureda ea 19S3,

entra I Populaçlo Econollticlaenta Ativa do PaIe, subiu para 6,8" ••

1993. Da tot.l da 66.5 .ilha•• de brasileirolS qUI con.eQuira. IXlrcer

• 1gu•• ocupaçlo, 38,6" ricar•• no ••tor inrar.~l, Dando qu, a quada

d. rendi••nto do•••i. pobre. aco.p.nha o .era.ci.anto da inror••lld.- I

da. E. lu..a, o quadro .ponta par. o cr••cifll.nto da t.xa d. d••••pr.ga
.'Ida d.t.rloraçlo do ••rc.do da trab.lho.

Dados da pr6prl0 IUnlet'rio da Trabalho ••tabal.ca. qu., entra

julho a noveflbro de 1995, rorafll extintos cerCI d••00 Mil eaprego. roE,

• all. O parque lndu.trl.1 no Bra.il .inda , r ••pon.'val por 315" da
PEa, •••••• excedante. da 20'!C, qUI aa aprofund.rlo COII o avanço tecn.2.j

160ico • d. nov•• for••• da ga.tlo. Sagundo • tandlMci. glob.l, ~ a,
••tar d••arviço. que va. criando l1CVCM' poato. cta'tr.balha coa o dobra

d. vIlocid.d. ,••pregada pell.indú.tri,a. F8lego inaurlclant.,no entlnto,
pari abaorver o. 1,!!5 .1Ihe•• da jovans qua ingr••••• , .nu.l••nta, no
.arcado da tl'lbalho • o. d••ltldol par conta da .udança no partll da
oaraçlo da ••pragol.

I:!- ILOE~~R KUSLLER . -

l-- TR~BHHO, DE ~O~INISTR~C~O E SERVIÇO
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É sabido de todos que em qualquer atividade empresarial. ocorrem "pico," de serviços, a
maior pane deles sem previsão. uma vez que decorrem de situações alheias ao empreendimento.
quando se exigem deci!Ões imediatas que, se tardias prcjudicanlm todo o. empreendimento e. em
muitos casos, também a coletividade.

1IIlII.DIlIllIl:II-----------,

EMENDA SUBSTITUTIVA

[)6..se ao anigo 68 a com a reeb"çio abaixo transcrita. a!ttrando--se, por conseqü!ncia

"AlI. .6- O copHl e o § I- do lI1igo S9 ~a CLT pusam a vigorar com a '"I\IÜIlo lida-

"Art. S9 A duraçio normal do trabllllo podcri .... acrclcid. de hotu IUpiemcnIuoa,
número nIo excedente a duas, mediante acordo ou convençlo coletiva de trabalho, obJervIdo O

imite de 120 hora extraordináriu no periodo de um ano, pua os trabalhadores jubmctidola ......
44 hora JCllIlMiJ e, proporcional pua o. demais, sem prcjuizo do disposto no lI1igo 61,

..§ ,. Do acordo ou convençio cofetiva de trabalho deverá constato obrigatoriaménre.
imponinci. da rcmuncraçlo d. hora suplementar que será, pelo menos, cem por cento superior i
hora normal."

...An. ,. Esta lei entra em vigor. para o ..Art. S8, np primeiro dia do m& IUbJeqOente,
CCOIrldot noventa 90 (noventa) diu da sua publicaçi.., .. na data de sua publicaçio, pua os dmiait

'gos,"

oll1igo7":

25/04/96
lAtA

Portanto. a propositura da limitaÇão de horas" extras c submisdo de sua realizaçlo •
negociaçio coletiva enrijece o processo e contraria o objetivo maior do projeto que é a
flexibilização.

Essas decisões sempre geram I realizaçlo de horas supJementares que nIo poderiam ser
realizadas pelo empregado que está a fronte da produção, se já ultrapassado o limite cmbclccido
no artigo 6- CID projeto como apresentado. E. mesmo que nIo tenha ocorrido I rulizaçlo limite du
hora extras. teria. o empresário, que negociar previamente com a entidade sindical a IUlorizaçlo
para. sua realizaç!o o que toma o cwnprimento redaçlo originária dada ao altiao 59 impratlcivc1.

" EHENDA NQ J
l.= OIs' /9~

_.at- -..,

Justificaçl!o

EMENDA MODIFICATIVA

1)6... ao capnl do artigo .-. seguinte redaçio:

"Art, I- As COII~ e OI acordos coletivos de ltabalho Poderio iDllituir::':'0 de trabalho por J?'U" determinado, de que cogita o artigo 443 da COIlJOIidaçio du
" T: ~LT, Independente du condi~cstabclecidu em .... § 2", em qualquer
~ ,vida pela emp..... ou cstabcIccimento, pua adnilssl5es que r<preJeqlem
llCI'Mcimo do ...--o de empregado. e do respectivo valor da rolha de uJirios, caIcuIidos
.... ao mesmo IMo do ano anterior."

Esta emenda objetiva modificar as disposições relativas i remuneraçlo do trabaJho
raordinirio. que ficam maiores de modo a tomá·lo mais anti~nõmico. impulsionando os acor

OI e negociações coletivu em prol das contrataçõcs temporárias. que substituiria I jomada extra·
iniria com maior eficicia e alcance social, A proposiçlo inicial. que prevê a possibilidade de

anual para u horaHxtru., afronta o limite ser~anal de jornada de trabtJho. confOrme
erminado pelo inci", XIII do artigo 7" da CF. Desta forma, nlo pode .... mantida, ji que a sua
ituiçlo depende de emenda COMtitucional.

I
PropOmos também uma carência mínima para que entrem em vigor essumajo~

de forma a impulsionar 05 acordos e negociações coletivas' em prol da~ colltrltlçõeJ temporúiu,
que túbst~tuirio a jornada cxtraordini.ria çam maior eficácia c alcance SOCIa!.

c- S~rR1D Mlr.nda . - IP:I;]~
lIJIIfolllllJXll

L... Tnbolho, de Ad.ln1str.~lo e Servloo Públioo

tllllllll I[

..lilii T-1 r.:;!~:i
PTB 1!Il~

-

!l_
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1IIlIIJSlIIIlJ!Il
Inclua-a.~ coubttr, o aeguinb arUga:

Art•••06-88 ....Unea b, do nrf:. ~ c:t. Lei nQ 9.912 de 2.t de' julho di! 199', COlI

• ndawlo dade pela lal ng 8.620 de OS de jftnltlrn d. 10g3 • o art.. segundo de lei
9.003 do 2D do junho do 1995, a ooguinte redoçlo:

rEHENDA NQi

I 013 n,=.J
~------

JUSTIFICATIVA

dlspo:lltiuo legal cuja modifica'Çlo .8 pretenda 8n
teci 011 r pl!lrllt o .egundo di~ do mAs !Seguinte da compet'ncia o' pl'azo

oara qua UI empraSl!l8 rncolhBm 88 contribuiç15aB pravidanc!'daa •T.l I

8xigAnci. traz para :'JfS 'J1"I"l"('t!'l3~ uma granda dificuldade, jl que .a·

torna uma incongruAnc!c IJxigit' o recolhimento d.a contribu1çl5.a a,2,

ela!a no dia doia do ml. auba.quente, quando o pagllllanto doa .al!

rias lat' rixaco para o Quinto dia útil do m' •• Ea•• dificuldade tl'az

raflaxoa d. Ord.1II rinanceira, uma vaz qu., .0 .xigir o racolhi.anto

da. contribuiçl5•• d.vldft. i Prevldlneia SOCill, no dia 02, .xigl-••

que a ."'pras. antecipa a ,,"rcell devida p.lo 11Ilpr.gado. Tal dit!

cuIdada I .ub.tenci.Imante lIfaiol' n•• ",.,pr•••• d. pr••taçJo d. ..!
viço. l:om pradominancil da mio di obra, onda a 11'110 da olll'a , 1n.u.o

nune,a.intarior a 70" ( ••tlnta par cinto) do cu.to Dlobal.

"Art. 30 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

b) recolher o produto IIrrecadado na ror"'" da altne.

lIasim COIllO a8 contrl'buiçe5n!l 11 etlu cargo IncIdentes sobra 8a r.MU"!.

raçC!8s pagas ou credltndea, 2. qualquer título, inclusiva _diantl"' • .!!.
tO!!, ao.!l tleguredoe emprP,Qndoft, 9mpraa'rloa, trabalhadoras avulaos

11 SIU serviço, no dia 1n do JI'lls lIub ••quonto BO dI compatlncll pro!.

rogando o prazo para o nr!mairo di. útil subsequente ali o vlnclml,2,

to cair em dill quo nfto haja 9xPBdiente bllndirio.

l_I! fRABALHO

1_.. BONI F~CIO DE ANDR::

1_. Trobolho, de Ad.lnl5troçlo e Serviço Públioo

1_ S~rgl0 Mlronda ... .Ip;:: L:lljiIlO:Z]

Justificaçlo

Eota em<nda eatabcI... um patimctro quo proporcione seja memutado um .....
~ do quadro de~ impedindo que a empresa promova dcmissl5es .. em _ida,
...... COIllrataç6estcm~u pua recompor, com menores custos, a sua rorça de ltabalho,

V.... .portanIo, aprilllOltr a propoaíçIo inicial.

c:2611/i
1
tU -==-==Ji:'t"i'iífhif:.~·e=="==:J
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r EHENDA NR:--l

~ all/q/sJ......-.;,-.......-.-,..,;

EMENDA .MODIFICATIVA

Df.ae 10 anitlo 2" I_inle redaçio:

"An. 2" Ao COIllribuiçõea sociais destintldu 10 Setviço SociaJ da blcIóJtria SESI,
•SociaJ doC~~o • SESC, S«viço NICionaI. de Aprend'- IncllIItriaI_ SENAI, Stni

N..oonaJ ele Aprenc!lZI8em do Tranapono • SENAT, Setviço'NacionaI do TratIIpOr1e.•.SI:&T.o
• Bruiloilll. de Apoio la M'ICI'O • PoquonuE~ , SEBII.AE ficam rocIuzicIu, até 21 ele

• de 1997, I dez por~o de .... valor devido em.I' ele jlJlOiro ele 1996_~u..--.......
no ariiJo Illloríor." "'"'- . -.....-

JU.tificaçlo

Por 0Il& cmoncIJ, protendomoa excluir du roduçõa das contn'buiçõea ióciaia RlaIivú
~10l por~~ U roferentOSIO Fundo de GaranIia, aalírio ocfuciçiO • ielbma

Im..::.:=:riclu do trabalhador, nIo podenclo IOf Rduzidu. sob _ d. inc:orn.--

C_SfrglO Miranda - IPC': I'::]~--
1-. Trlbalho, de Adalnlstraçlo e Serviço PIlbllco

r EHENDA NR--,

L:= a/6 /9t6=-.J

G-··~;lI:::=. ~;;-=;;I;.J-_--.--...,

,{l''iI?.r. -==:::I::~if:===::.J

_. Trabalho, de Adalnlstraçlo e Serviço Pllbllco

(- S'rglo Miranda I PCdoB T:Gl~
_oIIIDICII

EMENDA MODIFICATIVA
DHe 10 capttl do aniso I' l_imo redaçio:

"An. I' Ao COllYaIÇllos o OIllC01dol coIetivoI dolrabalbo poderio ÜlIliIuir_o
lIlIIlolIIo por pruo cIelerminado, do quo cosill o ani80 443 di Consolíclaçlo das Leis do T....
• CLT, independemo das COIl<ÜçlleI estabelecidas 0\11 .... § 2", em qualquer atividade dIIOlW<lM
poIa .......... ou estabdecilllOlllo, plII admilllla que representem acróIcimo do númeto den

o do respectivo volor di folha de lIlírioa. ~ladOl fient. 10 mamo mfs do ano .-to

r EHENDA NR--,

L:= [1&" /9C=.J
-=---""'!!!!'"

rEHENDlIII NR~

L:= O/C; /9LJ

C,:-~·;;]1g:=. ~;; -r-'-_--.--.·...j

1_.Trabalho, de Adlalnlstraçlo e Serviço pllbllco

[- S'rqlo Miranda - I;I:]~
_.IIlDIlII

EMENDA MODIFICATIVA

DI-ao 1O.m.o 4' I aosuinte rocIoçIo:

"An. 4' Ao doduçlles previatu no anitlo Illlorior bem como u filcuIdadoa~
.. !lO lll!Io I· oerIo YlJidu dacIe que o COIIlI'*o <!e 1ralloJIIó.por pnzl> dolenniaodo~_.
"Iialrado no tapOCtiVo sindicato de tnbaIhadorea, e subsistiria onquIlllo o ompnpdor__ o

. • do quodro ele omprqpdoo o da nopoctiva folha salarial, nos lormoo do ..",., do IIIÍIO.....

EMENDA MODIFICATIVA

DHe10 JlIriInfo ÚllÍI:O do artiao I' I JOlIllintI redaçIo:

"1'ariplIb Ilaioo • Ao parta lIIIbeIocerIo no illllJUDlallo~ da .......,;açIo
I indaIizaçIo poro .1ipóI.... ele naciaIo anteeipoda do _ ele que__ aniF.

iIícIaIiva do empnpdorou do empnpdo, ..... pIlljulzo do diapoalo no artiao 419 de CLT,"

Justlficaçlo

!!ala........taplIlvipxia do lIlÍIO 479, da CLT, poro OI_OItaIIpOrtioo.
anitlo ataboIKe uma indonizoçio minima PIII OI....,. ele raciaIo~ doo -..00; O

, quo I indonizoçIo I .... pop pelO1 trahaIhadora nIo pode .... .,perior l doo ........--00llIIíçllea.
NIo hl rulla poro que ..oanillO nIo incicIa aoln OI COIlltIlOI t-.porirIoo.

Justlficaçlob Trati-ae ele impor lIIIIiJ ..... pntIlia de cumprimento do objetivo ele aumonto do nf·*IIIIPRIO prtlpOIlO pelo Projeto.

-a.P'i'{9 6 -====t~====..I



Janeiro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 2 t Ot907

\

r EHENDA NR---,

L.:n ó! ó2 / q (,.::-\--=-----,

"An. 2· As contribuições sociais destinadas '0 Serviço Social da Indústria
SESI, Serviço Social do Comércio - SESC. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial •
SENAI, Serviço Nacional d. Aprendizagem do Transport. - SENAT, SOlViço Nacional do
Transporte. SEST e Serviço BnlSileiro d. Apoio is Micro e Pequ.... Empresas· SEBRAE

ficam roduzid...·.I~ 28 de fevereiro d. 1997. a dez por cento d. seu valor devido em I' deja.
Miro de 1996 para u contratações previstllS no artigo anterior.

EMENDA SUBSTI1UI1VA GLOBAL

SUbltitua-.. o Projeto pelo que ... JellUe:

"O C.,......, Nacional decreta:

"An. I' As coavenções e os acordo. coletivDI ~elrabalho~ inItituir
_o de trabalho por pruo determinado. de~ cogita o Irtlgo 443 da conooIidaçlIo da

Leis do Trabalho· CLT. independente das condiçõé> C31abelecidas .m seu § 2'. em qualquer
atividade desenvolvida pela empresa ou estabelecimento. para admissões que representem
acrétcimo do número de empregados c do respectivo valor d. folha de salários, calculados
filnte 10 mesmo mês do ano anterior.

UI t· As panes estabeleceria. no instrumento decorrente da negociaçlo coleti
va, • indenizaçIo para IS hipóteses de resci$lo Antecipada do contrato de que trata este anigo•
por iniciativa do empregador ou do empregado. tomando por mínimo, onde couber. o disposto
no artigo 479 da CLT.

..§ r Os salários pagos nos c:ontratos de que trata este artigo 010 poderio ser
inferiores lOa dos demais trabalhadores da .mpresa, para o mesmo cargo ou funçlo. na ruIo
direta dia respectivas jornadu d. trabalho.

Ui 3- O número de empregados contratados nOI temos desta Lei obteIvarí. o
6mitê atabeJecldo na convençio oq acordo coletivo, Dio podendo ultrapusar a vinte por
CCIIlO do quadro de pessoal d••mpresa contratado por prazo indeterminado.

..,.,. A utiliu.çio dns~ismosprevistos por esta. Lei inc&p&citâ & empraa.
demitir tIlI'ft justa Clusa OI empregados contratados por prazo indeterminado enquanto perdu
rarem os contritos de que trata o captlt deste artigo.

i_ sErgio Miranda . - Ipc'::'T~~--1-. Trabalho, Adainlstraçlo e Serviço Público
Trabllho. de AdIIJnlstrlclg e 'Serv'ço ptibl!Cn I

- . iiíit T.'D" ]SErgio .Miuda ·1 PCdoB MGJ ....!l.lL!!.l-

*An. S" o.~DI fede<ais de cródito e fomento "'abeleeerio, 0lII IOUS

........oa-do para~OJ, taxu JlriviIesiadu para DI contralOJ, que contenham
ínIpclsitivI,s.d~ ",__o do llÚII\erO d. oeuslraball1adores, propon;iona! ao llIOIllante de re

oowoIvido."

Justlftcaçlo

Aprimorwe. por esta em<oIda, o _o da Jl'OllOIla original, de ibrma • inIpor direlri·
..,.clIk:u para a _ de crédilo. de I'crmo • plaIIlir o~o do nível de emprego.

....... Illram ar:reteeldadu outras licüidades, inc:Iusiw econdmicu. frente is entidades f&
eia cddilo olbmento, para u emprosu que ... ditpuaerem. nIo demitir ou lIIOIIIlO 111_o

....... elapeueol.

"' •• O dilpOllo no~ deste IflÍgo ... aplica lImbhn &DI contralDl de filllJli:i..
de capital de sim. desde que DI ecllllratCI eontenham cIáu,..1u impeditivis de demissIo ....

...... de leduçIo do n6lfteIo de lJIboIbodons Contratados e do valor da foIba de pagamentos.

"S 2" As _ que admíIirem pessoa!llOI lermos desta Lei lesio preferfncii na
de ncunDI no Imbito doi prosrarnu exeeutados pelos ...abelecimentos filderais d. er<di
~ juato 10 Baoco NICional d.l>esenYoIvimento Econ6mico e Social· BNDES

"' 3· As diutuIu de qUe _ este lIIigo cIeverIo vi~ durante lodo o contrato,
pmisIir OdIl>ilo cmIillcio."

l-

_. Trab.lho, Adainlstraçlo e Serviço Público

I~ efh.'f..lI/96
.,..-__-==-==f\:IE~..i!Jbifi='===::.J \

MArt. 3- Ju deduções previstas no anigo anterior bem como as fàa.l1d1des.es:t&ao
beIecldu no Irtigo )- serio vilidu deJde que o contrato de trabalho F,r prazo determmado
tenha lido registrado no re5pectivo sindicato de trabalhadores. e subst!!lrJo enquant~ o em
prepdor mantiver o açrescimo do quadro de empregados e da respectiva folha salarial. nos
lonnot do_, do artigo 1°.

..hft. 4- Os estabelecimentos federais de crédito e fomemo estabel~ em
......contraIOS de financiamento para investimenlOI, taxas privilegiadas para o. COntrllot.. que
ciMdenlwn cliusulu impositivu d. lllmento do número d. seus trabalhadores. proporcional
10 montante de recursoS envolvido.

"§ 3· As clíusuJ.. d. que tratam este anigo deveria vige< durante Iodo o con
traio. enquanto persistir o débito creditlcio.

"An. 5' O _,. o"§ I' do anigo S9 da CLT pWlllla vigorar com • .-guin
teredaçlo:

"An. 59 A duraçio normal do trabalho padeci .... acrescida de horu oupIemorI
tares, eIlI número nIo excedente • duas, mediante acordo ou convençlo coletiva de trabalho.

• obsetvado o limit. de 120 horas extraordináriu no periodo d. um ano. para o. trabalhadom
aJbmetidos • regime d. 44 horas semanais .. proporcional para os demais, .... prejul%o do
clíJl>osto no lIIigo 61.

"§'lo J?O ICOrdO ou convençlo coletiva de lrabalho deverá constar. obrigat"';'
_ .. a imponincia da remuneraçlo da hora suplementar que será. pelo menos, ..... por
cento IUperior i da hora normal."

"An. 6' Acresc.nt.... 1O artigo 22 da Lei n' 8.212, d"24 d.julho de 1991. o
_inte parágrafo 6':

"§ I· O disposto no _, d.... anigo se aplica lambêm 101 conmaos de ti
nanciamento de capital de giro, desde que os contratos contenham cláusulas impeditivas de
demiulo sem justa ClUsa. de reducio do número de trabalhadores contratados e do valor da
folha d. paga.-os.

M§ r As empresas que admitirem pessoal nos tennos desta Lei t.trlo prefcra~.
na obtençlo de recursos no âmbito dos prograll1'lS executados ~I05 estabel~~toJ fed::ms
de crédito. especi.lmence junto 10 Banco Nacional de Desenvolvlnlento Economlco c SOCIal ..
BNDES

-EMENDAADmvA

_ ..... '0 Projeto, o _inte artigo. que paua .... 07'................ o
e:

"' 6· Excetuam-... da regra do inciso I u mllIlIIeI'IIÇC' pasu • tflulo de hom extra
aoln u quais incidirlo um pen:enlua1 de <10% (quaronta por cento)."

"An:" Esta lei entra em visar, para o artigo 7'. no primeiro dia dO ..... 1IIbooqOonIa,
allCMlllll90 (ncvenlI) dia da '"'" publicaçIo, .. na data de '"'" publicaçIo, por. co dImaiI

Justificaçlo

Do mesma fonna que • emenda apraentada 10 Illigo 6· do Projeto, _lIIIIIIIdO imo
um incmnento no culto da hora extra, na medida em que dobnl o valor do deIconlo da CClIlri

pari o INSS incidente sobre o lotai pago pela empresa a tltulo de JenOiço exnordinirio.
iuo, Ioma-se anti-econônõco .... illJlÍlUlo, polSibilitando, em COlIlraportida, novu cont!aIa-
•Do mesma fo",," d. emepda apresentada ao 111. 6·. incluímos cliualla de vig&c:ia eom pruo

c:dncia para possibilitar is OlIIpresu um periodo de adaptaçIo is 1lO\'lIJ ......

1-SErgio Miund.



PL .'1,724, d.l996 (1)0 Podor E....tI\'O)

1Jlc1 exprosslo "pdo periocl ,.h partir da ...-~ LoI" ...
CIpUldoart. I' do_'" Pl" logo apc\I a expmaIo"_COSlIIç6eo_Ioeloddas__I2.""·

I
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PItOPOS/ÇÃO CLASSIFICAÇÃO
DISPOSITIVO.

PLN" 1.7U'96
() SUPRESSIVA () SUIlSTITUTIVA
() AGLUTINATIVA () MODIFICATIVA
(X) ADITIVA DE

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

"' 6" ExctluJm·.. da regra do incilO I .. lOllIIlIle1IÇlles plSU atltu!o de hotu
-.liMriu, aobre u quais incidiria um percemuaI de 40"~ (quarenta por cento)."

"M. .,.EMa lei entra em \'igor, para os artígos 5" e 6", no primeiro dia do rn&
~.. deconidos noventa 90 (no_a) di.. da suo publleaçio, .... dato de sua publi
caçIo, para os demais anigos."

Jastificaçlo

EJlJ emenda substitutiva vi.. resgatar os principaiJ ponlos coollll1les da men
Iljjem' dajustificaçio apreaenladlS pelo Poder Executivo a esta Casa.

No aniS" primeiro, estal>doc:e IUII padn>erro_opara dOÍinir o incrememo
da força de trobalho, resguardando assim o trabalhador, na medida em que.impede que .. em
,..... deftIitam e posIerionnente _em pelos mecanismos f&clHtado...de que dispõe ....
lá. A redaçIo dada allSl' artigo também wegura o disposto no ÍlIciIO XXX do artigo .,. do
COMlituiçlo FoderaJ. proibindo que ......COIl1ra111*s sejam utill%adu enqUl1llO mecanismos
nkixado«s dos salirias do categoria. Foram criadoo mecanismos que impedem as .......
quo utilizaJn ......c:onIratos de demitirem &em justa causa. Numa lÇio garantidora do emprego
pImIIIlOnle ffcnlCIOt~, rcsgatou-oc a vigàlcla do artigo 479 da CLT. EfIc disposlri
YO eaabcl<ee uma~ mlnima para os CIIOI de reaàsio premot1In dos _OIt.....
ponIrios. NIo hi razlles para surpensIo desaa viglncia.

Exduiu... dia reduçlIa das contribuiçaes toeiail rdalívas a ..... _OI as
• oesuridadc lOCiaI, educ:açIo. nl'0I1lIlI asriria. A reduçlo pamido para u demais

ibuiç6es nIo afetari aRC<iIu dia entidades bcnefici.odu pc>Ifo qué. ndaçio dada 10.....
Iito I" exige um wmcnto rtal do lIIlmero de trobalhodores. da foIba de iaJiriot ffcnle 10 rn&
co....polldem.1lO ano de 1995. .

Foram lIcretCCnlIdu 0UIru facilidadcs, inclusive econ6mlcaa, ffcnl. às em,do
cIeo federais de crédko • fomento. para .. empresas que .. dísputemn àiiIo demltir ou.
_aro ICU quadro de pessoal.

Por fim.~ emenda rnodilica u disposições rotalivas à J1'lIlUn<raçJo • éncar
... do lrabaIho exttaordinirio, que ficam maioret de modo • 1"""-10 mais~.
No _o, a carm:ia mfnirna de 60 di.. para que â1trem em vigor .....maj~impul,;
-.. OI acordoa • ilogoc:iaçlles coletivas em prol dia contra/IÇlles ICIllJlOfÍriu, que IUbstitui·

. ífo afumada ClttrIIOrdinúia com maior cficàcia e a1calIce toeial. A jll'OIlOSiçio iniciaJ pmi •
potIibilidade de COIl1pena1Çio llIIII para u horu-extru, o que aIionta o Nnúl. -.na! de
jomaóa de trobalho, conforme det<tmlnado pelo mIO xm clt> litigo -r ela CF. Data forma,
alo~~da, jà que. lUI iJlSlituiçlo depende de emenda constitucional.

I: ~6(~:n - -Ji.....r-1...-I1ííd.,-·:~·-=--..-,_.-,-."
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I..... TRABALHO' DE ADIU.ISTRAÇRO E SERVIÇO POBLICO

JUS11FICATIVA

O ollietiYO da prtOonlC \XOIlOSiçIo ó mtrinpr pelo per!odo màxí.... ele um ano • poIIÍlll1iclodc ele
adoçIo do pIOIOIIIe-'

A posiçIo do roré clara contta. instituiçlo ele qualquer mecanismo que cbjotive IUllrimir.mao.
• prIlllÍU l1IbIlllisllu. EnImInto. nIo admite que~. CDtlIiderado /) 1tfllOIlIÓ1'el por lJbItac<Ililar
medidla que lIlinorem o desespero de millwa de deocmpreaadoo que IIlII1ifa1ans.oe
favoravel_' adoçIo cIcsac instituto. .

AcIttnaiI, a instituiçIo desta modalidade de 00IJIlIt0 si> .. efetiva por~ ... accnloa
cokti.... iSlIJ" com o ",,_.tilllCnto clo5 traboIhadora.

Do quolq\lor r.x-. eMa modída tllCepCÍ<ftI !li de ler~imi1ada Ill) kmpo, doi pocqlII
~ lIIIl -. jlIlII quo nIo .. lIIlIIforme CIII jlCl1IIIDell\C de supmsIo ele
cIIràIoI ualIalltis-.

O dcoe!llprqo,-m.soem Ialp escala pelo rte:eirivo plano tal:l,.nIo" ooIuciorIa com paIjathw
como..e sim com lIlIlI:poIftic:aCl<dillc:ia'e.dej1lltJl que fomen1C~ seraçio ele CIIIprOIO e......

EIIe JlIll.ieto i _ COlIfiuIo do Governo Federal sobre o eolrap>~ lIllátea ooc:iaI por _
poIftic:a neoIibcral......ma. .

CEHENDI'I NR]
aJa Ise

jlIlII o financiamento do Seguro Acidente do Trabalho, ficam reduxid....~ 2

V
8

de fevereiro de 1997\ a d;z por cent.o de seu.v~.ordevido em 01 dCJanezro de
1996. nos contratos previstos no afugo antenor • ~

.1.
JUSTIFICATIVA ~

O _e d. 90% da conlribuíçÍo destinado à~~ dia
entidades de prestlÇio d. serviços sociai. teri como~ • extíDçIo
datas colidades, que 010 ltrio • ,"","ma condiçlo de sobmivt< e pratar
tcrviçoa com a qualidade e oficiênc:ia que ora prestam à popuIaçIo em geral.

Especificamente Cll1 reJlÇio 10 SESC, todo um complexo de
estruluru edificado e comtllltemente aperfeiçoado para l/erodIrnento-:
populaçlo, nu ir... de rormoçlo profisoional, de lazer, de ~ra,
educaçio, de saúde, abrangendo desde o atcndlmonto !~ vaciI\açIo,
clinica midíca. od<mlolégica. CIrdioIégica • Iaboralorial. Assim, todo ...
complexo eslm compromnido pela falta de recu~~ Iàdoda 10 total
llliquilamento deixando. .inda rnai5. à JnIl'IlCI11 do III/erna _ parteIa ela
populaçio I\~ida por .... Entidade, AUm di.... _ entidadeo • OI

IICrViços por elas prestados se const"uem um direito do trabllhador,
hittoricament. COlIqlÚl1ado, • dele nlo pode .., retirado.

_ r llIlIII T"111i'~'"1- IIUSO. BRADA . I...f!!!....-.,~

. DHoIOAr!.20.do l>L"'I'T.W96,.~~., I
Ar!. 20 . "Jí.a COIIIribtúçlleI aociaia desúnadU 10 SeMço Braoiloiro de ApoiO
àa~ e~ Emprau • SEBRAE • 1nJtituto. Nacional de
CoIoIWc;Io • Refbnna APia - INC\IA, bem como 10 SaUrio Educ:açJo •

.1
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EMENDAN' .....:..:::'

OQ5/QÇ
P.o1'OS1ÇÁo CLASSIFICAÇÃO

DISPOSITIVO.

PLN"I.~
O SUPRESSlVA () SUllS1Tl1JTlVA
O AGLUTlNATlVA (Xl MODIFICATIVA
O ADITIVA DE

ICOMISSÃO: de TrI"-l.... de Adllli.iotraçlo.~ NlIIlm I
1~::';;;;;;·;=C=A=RLOS==C=A=RD=IN=A=L=====;I=p.=ItI=p=::r='DO=:=i1==~='F.=:==i==p.=;'Áf::Jf"~.c~11

,
EMENDAN'

01?~/qb

P.OPOSlç..tO CLASSIFICAÇÃO
DISPOSITIVO:
(X) SUPRESSlVA () SUBSTITUTlVA

PL N" 1.7%4/96 O AGLUTlNATlVA () MODIFICATlVA
O ADlTlVADE

ICOMISSÃO: d.Tn"-l.... deAd.i.la~. Serviço P6b1leo I
I
A7,;;vro;;;;·======;:1=PA.=TIDO=:=i=1=fJ.=F:~=;:PÁf=J:'A=;=11
,lIopoIiaRCARLOS CARDINAL ,PDT AS ,

PL .'1.'/14, de 1996 (Do Poder E....tlvo)

DHe 10 Jl"l'8rúi> ÚIIÍl:o do m I'do presente Pn:;lllD de Lei a seguinle llldroçIo:

Art I·· ...
1'IrqnI'o único • A indoIriDçIo ""'" u bipóleses de IOScisIo anteeipoda de COII!rIlO de que trila
-1Iti8o. por iniciativa do empregador ou empregado, reger-se4 pelo estabelecido IIOIIrtI. 479 a
410 da CLT.

JUSTlFlCATIVA

A prosenIO emonda objetiva evitar que o tT>boIbader e até o empregador sejam surpreendidos por
lIIIlIl mcislo eonttatua1 que restrinja ainda mais o já restrito prIIZO do eonlralO por tempo
dIIIonninado.

PL.· 1.7%4. de 1996 (Do Poder E....tlvo)

SupillllllHO os ff I' e 2" do &ri. 2" do p....nte PL.

JUSTlFlCATlVA

O FGts, cIiroito lOCiIll constitucionalmente usegumIo ao _Ihador (m 7". m da CF),
~ da estIbilidade. COIlSlituindo-se num seguro ao trabalhador demitido ..... justa .._
....pode ter ....~ reduzido, é um potrirndnio do trabolhador.

O Govemo FeiIeraI ji vem, há anos, espoIiaildo este j>&trimôllio com mna lixa de mnuneraçlo
inI'erior • lodas u existentes no meteado. Ademais, • malvenaçJo e o roubo destos I<CU!IOI,
apIicadoo em empreendimentos superf'aturados que em nada melbOrmm u condiçlles de
_ a babitaçlo no PaIs, t!m contn'buido JlII;&.~ dil.apidaçio.do Fundo.

A iluIituiçIo desle c:ontmo eleve ser enc:arada como medida exeepcionaJlui.... e .... mcisIo
ItlIOeipoda nIo pode oamportar possibilidade de reduçio das indenizaçiles previRu ..CLT.

EMENDAN'

CLASSIFICAÇÃO

EMENDAN'

tJ26/9t ., I 8 CiO
. DISPOsITIVO,

(Xl SUPRESSlVA () SUBSTlTUTIVA

8
r----:-----:=--:-!=:::::::::::::=::::::::;::=======: PLN"l.~. ' O AGLUTlNATlVA O MODIFICATIVA

H.OPOSICiO CLASSIFICAÇÃO O ADlTlVADE
DISPOSITIVO.
(Xl SUPRESSlVA O S1J1IS'lT1VJ1VA 1

PLN"l.~ O AGLUTlNATIVA O MODIJIlCATIVAco..MISSÃO: deTra"-lllo,daAd.i'~'SeniçoNlIIleo
O ADlTlVA DE ,

UF:
AS

1r::,....;;vro;;;;:·;=C=A=RLOS===CIl.RD==IN=A,L=====;:1=PAI.=P=~==:=Ii===~=:==;==p.='Á~r:Jf==.c::::;:11 PL.·I.'/14,d.I!I96(Do Pod.r E....tIv.)

SuprimHoo Ir!. S" do presente PI:.

PL .'1.'/14, de 1996 (Do Poder EumWeI

SuprimHo do caput do m 2" do presente PL. oxpmsIo" 110 ."rIo"'aaçIe a
............_ .......ro ....-IO... tnbo..."

.R1STlFlCATIVA

,..~ lOCiIlla deIlitladaa 110 fiIlIftCiamonIo do lIJéiooeclucaçIa do ......, de acidanIe
dolnbIlho 110dinitoo aqradoa do trabalhador a.~ lnc:omprimivoiL

JUSTIFICATIVA

NIo há que lO criar priviléiloa ""'" u ompreou que adotom esta fonna~de C4ll>lIOtaçio
que suprime diteilOl trabolbisW. Se aI_ empma merecelrltamen10 privilq;ado Caquell 'lIII
COlIIrIl& lIOYOllomprepdos' mantém os 1IIli1Ol ..... violar os diteilOl traboIhil1&l.

É!IIe contralD tem quo .... COllIidendo como um"xcCpciOlllI~ a nIo seratim~



01910 Terça-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 1997

JUSTIFICATIVA

1!'C1U•••• ond.tl couber:

RArt. rica o Podlr EXlcutivo autorLudo par. Da n.na p• . op!..
1'lcic"alizaçlo do QUI dispa••• ta Lai, • proceder paIo prato di 2 ,noa
• :Iduçlo d. tributos I d. contribulç~'8 aocla!B, d•• • mpr••••. amprlg!.
dDr•• , Ixclte a. contribu1ça•• aociai. do Sarviço Social da lndú.tria
SESi, Serviço Soci.l de' Colft'rcio • SESC, Sa:viço Nacional de. Aprlnd!
ZI;I ... tndu.trial - SENAI, Serviço "acional de Aprlndlzaqlt'l Comareial 
S[HAC I S.rviço tJaciond da AprandizDQem do Transporta ... SEH':'T, Serviço
Social do Tranepor-tl - SEsT • Serviço S:s.e.ilfliro de APDio ia lUcro I
PIQuen,. Emp.r.... - SEBR,tE."

$ala da Comiss60. em 29 de abril de 1991l.

PARECERES AO
PROJETO DE LEI N°

1724-B, DE 1996

coulssAo DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO púsueo

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI NO 1.724/ge

.... termoa do ar!. 119, caput. I, do Regimento Interno da C6mara doa
iMputadoI. O Sr. PIllIldenle delenninou a abertura - e d!. 'UlgaçAo na Ordem do Dia
da Comist6es - de llI'aZO \*8~çi<lda emendu. a partir de 191t)4/g8. por
cincO -.clea. ElIgOIlIdo OpIaZO, foram recebidaS 30 (tinta) emendas 80 PrcjeIo.

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA
EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE TRABALHO,

DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

I PPB ~@ /OD

POBLICO
-- TRA A H O(

C-':HENDA NRJ
r--'.'__{= 028 :'o.:'í;=---....,
l.== lm/~W=-· n= ,.--

A proposta do prlalntl Artigo, BO tllllpo Im que amplia o Pro!.
zo .dl raduçlo da. c:ontribuiçi5l. Bociaia para 2 ano., ravorlclndo • P2
11t'ica di esprego preconizada pelo rUniatr"l d() Trabalho, autoriza o
Poder Executivo. raduzir tributos e con~ribuiçõa. tlocla!. da••••",prA
I. I.prlgadara. I IxC:stuando-•• aqual." d••tio#dol ao SESI f SEsC"SENAI,
SENAC. S(NH. S.5T • S.SRAr..

, O. rlcuraos ut1.Uzados polas r.reridas inatituiçn.. nlo r!.
pre.anta. gaItas, maa rundarnentalrnento investimentos.• Logo, nio 51!' P.8.
de raduz!-loa COIll o argul:lentaçlo equivoc:.da dI que ajudaria abrir aa
J)ort••' da. Il'Ispr.· s ao D.s..mpragc. GravI e:orc de porspectiva. Ha v.ret,!
da, .,. vez di nO\l ~r.tprllgos, taremOI mais dl ••mpregadoa, pai a a.m qu.!
lirlcaçlü prorla. l aI ji .xistam lnilhõas da dl.empregadoa. Portanto,
tirar o. ji .ac••s. reclaao. destaS instituiçeíes nlo é Ijudar o Br!,
li1 cot3pltitivo co",,, oUlr I para qua trabalha o Presidente rlrnando
."riquI C..rd05o.

1_GERSON PER(S

o SR. MENDONÇA FILHO (Bloco/PFL·PE. Para emitir

parecer. Sem revisão do orador.) • Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, encaminho ã Mesa relatório que aprecia o Projeto de Lei nO

r EHENDA NR-:-l

l...= 03Q /qG~

lUDIlllIt-----~_....~.'
rJ__

lJ_

1.724-B, de 1900, de autoria do Poder Executivo, que propõe a

modificaçlio nos critérios do contrato de trabalho por prazo determinado.

Um projeto tão importante como este nllo deverá ser apreciado pelo

Plenário da Casa na tarde de hoj~.

Quando da publicação da proposta de substitutivo que estou

l-a TR~8ALHO, DE AOI'IINISTRAÇAO E SERVIÇO

[!- GERSON P(RES -

Supriml-.. o Art. 211

POBLICO
apresentando. teremos oportunidade de, a partir das emendas de

Plenário e dos requerimentos de destaque, discutir melhor a matéria.

JUSTIFICATIVA
~ taduçla tHlf:lorÍlri. da, contribuiçio sociab: d8atlnad8lt 110 ólnDllinado

aJ..t... 5, i Lhe aoluçlo aimpliata e contraditória.
O r.n&neno do daumprego nlo , cauBa" lIIas .r.ito.. Nlo ii atravia da r.du

~ da 1" para 0,1% do stNAI I 5ENAC, de 1,5X para 0,15" do SESI I SESC 8 dlO,s" plIrã
D,~ do SEBRAE da rolha de p.gamento - pagIUJ pela emnregador - que os fiIll\?rl'gos
a'lorarla. C()IIII IMnoll racurllol, Indlga-se cOfllD ficari a forlUÇio profisaianll e t8c:ni
ca? SeM ell, ccnNQUlntelllnt., aio Nlis bra:.ileiros 81Jm oportunIdades ou com lTlINlÕ
rn chance. eis Mlpr~Q. O princípio da nÓUÇio doa enc.rgos pan ct'iar empt:eljOa, Mi
bar. válido nia poda • "lo diva cornaçar plb parte do' fundaIS de degradeçio da formi
~ ptofJ...lonel. gerado1:a dsmocritlc. doi' 0pC1rtunidaooe de emprego. -

nne1Mnte, o lIrgt.nento da qtJII nlo há perda. é inverídico, pota a rotaU
vld8d11 no etIIPngo parll lUis, caue. queda de reclita e o rIlengre8so nada 1llIo1s prB:
duz do qUI' o parcial f8at:aOellciMrlto d. receita, netlI IIHlpre igualando-. b pardas
antuiore••

Convitw ~tt.r: ...." Otstro. tnec."1&nM.38 d. t'1ld!Jç1o das encargoa coc1ab
rau- nIo •• conltituam recursos dll imadiato ir1Veat1mento • retorno para o mator pr,g,
"UW _." ~, ••_, ..._. "7)._~.

25/0." 95

• ----7./. -

Entendo que o projeto de origem do Poder Executivo toca num assunto

extremamente importante, qLle tem sido motivo de noticias e de intensos

debates no Pais: o desemprego

Tenho absoluta certeza de que o projeto em discusslio neste

instante na Câmara dos Deputados nllo pode ser encarado como

panacéia na soluçllo do problema do desemprego da sociedade

brasileira. Mas certamente 9uarda, no meu modo de ver, o raciocfnio

claro de que o merclIdo de trabalho no Brasil prec.,ôS necessariamente

ser flexibilizado para que possamos aumentar o n/vel de emprego, gerar

novas oportunidades de trabalho e, principalmente, combater a
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expressiva informalidade das relações de trabalho no Pais. Tenho empreg!ldos, que teriam adicional de contratação de mão-de-obra pelo

algumas informações oficiais de que cerca de 57% da população sistema de prazo determinado de até 35%.

brasileira economicamente ativa encontra-se hoje na informalidade. Isto se explica basicamente por um fato. Se analisarmos o

Nada mais justo do que a possibilidade de os integrantes da quadro do subemprego, da informalidade do emprego em nosso Pais,

Câmara dos Deputados, numa discussão madura, poderem analisar os vamos com facilidade constatar que as situações de empregados

efeitõs e, principalmente, as causas que provocam essa arande, contratados sem que sejam pagas as suas obrigações sociais básicas,

excessiva e eJ:(traordinárià informalidade no mercado de trabalho em situam-se basicamente na micro, pequena e média empresas do nosso

nosso Pais. Pais.

O projeto encaminhado pelo Executivo, defendido pelo Portanto, é lógico que a Casa, ao apreciar o projeto original

Ministro do Trabalho Paulo Paiva, prega a redução das contribuições do Executivo, tente possibilitar justamente um beneffcio suplementar de

devidas ao chamado sistema "5" a 10% do valor da contribuição atual. regularização e de formalização da mão-de-obra nas empresas cujo

o projeto também propõe a reduçãO a 10% do valor devido à

contribuição para o salário-educação, para o seguro por acidente de

trabalho e às contribuições para o SEBRAE e o INCRA. Além disso, o

projeto original do Poder Executivo também reduz as contribuições dos

contratos de trabalho por prazo determinado para o Fundo de Garantia

do Tempo de Serviço de 8% para 2%. As empresas teriam a

oportunidade, segundo a proposta original do Executivo, de contratar um

efetivo suplementar de até 10% da sua força de trabalho pelo sistema de

contrato de trabalho por prazo determinado, com redução r'~ encargos.

Além desses pontos especlficos, que reduzem o chamado

encargo social sobre a folha salarial das empresas, o Projeto Paulo

Paiva também toca em dois pontos extremamente importantes: um, diz

respeito. à limitação das horas extras nas empresas brasileiras, por

trabalhador, a 120 horas anuais; o outro, extremamente importante, é o

que trata da chamada flexibilização da jomada de trabalho dando

possibilidade a que acordos desse tipo entre sindicatos e empresas

possam vigorar durante um ano.

Na proposta do substitutivo que encaminho à Mesa da

Câmara dos Deputados, para a devida publicação, a fim de que estl!

Casa discuta a matéria, procuro trazer algumas inovações no sentido

claro de privilegiar as empresas menores, as empresas que contam com

um universo menor de trabalhadores, dando a estas a possibilidade de

contratar até o patamar adicional ou superior à proposta original do

Governo que passa para o patamar dos 20%. Crio também uma faixa

intermediária das empresas médias, situadas entre cinqOenta e duzentos

universo de funcionários é inferior ao das chamadas grandes empresas

do Brasil.

Um dos pontos polêmicos, sem. sombra de dúvida, da

P(oposta origina,l do Poder Executivo é aquele que tenta limitar as horas

extras dos trabalhadores brasileiros. Eu diria que a intenção clara do

Governo é gerar novas oportunidades de trabalho. A proposta do

Executivo tem esta lógica, mas nem sempre esta lógica pode ser

fielmente seguida. Eu diria que a aplicação de limitação de hora extra em

nosso Pais pode, de uma forma generalizada, provocar efetivamente

uma redução salarial em categorias importantes do segmento

trabalhador brasileiro.

Eu citaria o exemplo claro dos jomalistas, que têm uma carga

de trabalho normal diária de cinco horas e, normalment~; na·sua grande

maioria, trabalham mais duas horas extras em contratos paralelos. Na

medida em que se limite a hora extra a 120 horas anuais, fatalmente

vamos impor uma redução real de salário a considerável e expressivo

contingente do corpo de trabalhadores do nosso Pais.

Portanto, a questão tratada inicialmente pelo projeto do

Executivo, com a limitação em 120 horas extras para todos os

trabalhadores, transformei-a na minha proposta de substitutivo,

passando para 240 horas anuais e apenas atendendo aos trabalhadores

contratados pelo Regime de Contrato Especial por Prazo Determinado,

remetendo uma decisão para aumentar esse patamar a um acordo

coletivo entre sindicato e empresa.
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Creio que o projeto em discussão vai gerar justamente o

fortalecimento das relações capital e trabalho em nosso Pais, isto é, o

fortalecimento das organizações sindicais. Vejo com simpatia, inclusive,

o fato de que a jomada flexivel de trabalho está cc.. 'dicionada na

proposta original do Poder Executivo. Na minha proposta de substitutivo

há um acordo, ou seja, um entendimento entre as partes, um

entendimento entre os sindicatos que representam os trabalhadores e a

empresa. Nesse sentido, estaremos claramente valorizando o meio

lindicai no nosso Pais.

Eu lembraria um fato conhecido de todos n6s, e amplamente

dilcutido pela midia brasileira, que foi o acordo coletivo celebrado entre

o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC de São Paulo e empresas daquela

regitlo do Estado.

Naquela ocasião, flexibilizou-se a jornada anual de trabalho.

Naturãlmente, os trabalhadores tiveram outros ganhos, como garantia de

estabilidade no emprego e, ao mesmo tempo, redução da sua carga real

de trabalho.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero, a partir dessa

pequena introduçtlo, informar ao Plenário que solicitei à Presidência da

Casa que fosse providenciada a publicação de meu projeto substitutivo

para que, a partir de uma próxima sessão, possamos discutir, com a

devida atenção e com o esplrito democrático, projeto de lei que, a meu

ver, casa com o interesse da nossa sociedade....

PARECER ESCRITO DO RELATOR ENCAMINHADO À MESA

PROJETO DE LEI :'1'1.724, DE 1996

Dispõe .\obre t) contraIa de trabalho por
pra:o determmado e dá nueras provldénClQS.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Mendonça Filho
Apensos: Projetos de Lei n° 857;95, n' 1.510196. nO

1."39.196, n'1.687196 e n' 1.821:96.

I. RELATÓRIO

o Poder Executivo submete a apreciação desta Casa o Projeto de

Lei n' 1.724. de 1996, cUJo pro~sito maior, segundo a ExpoSIção/ de Motivos n' I~•.do
Excelentíssimo Senhor Ministro do Tiabalho. ea criação de empregos. Para tanto. relenda

Proposiçio tem as seguintes linhas básicas.

ElII pnmeiro lugar, tica facultada a instituição. por intermédio de

convenções ou acordos coletivos. de contrato de trabalho por prazo determinado para a
execução de atividades permanentes da empresa. desde que as contratações realizadas sob
essa' nova forma representem efetivo acréscimo no número de empregado. limitado aos

percentuais de 20"-. 35% e 50'-" da média aritmética mensal do número de empregados.
nos seis meses imediatamente anteriores ao da data de publicação da Lei, conforme se

Ilalar: respectivamente, de empresas com quadro de pessoal superior a 200, etl1n! SO e
199.e. portim. inferior a 50 empregados.

Em segundo lugar, e para deOOu' tal forma de conualaçio ainda
mais atrativa. silo reduzidas. até 28 de fevereiro de 1997, a 10"- do valnrvigeme em I' de
janeiro de 1996, as contribuições sociais destinadas ao SESI. SESC, SENAI. SENAC,

SENAT.. SEST. SEBRAE. INCRA. salário-educação e seguro de acidentes do trabalho.

Com o mesmo objetivo. e diminuida a alíquota de contribuição do FGTS para 2%'e

....gurada preferência de obtenção de recursos no âmbito dos programas executados

pelos estabelecimentos federais de credito. especialmente o BNDES.

O Poder Executivo propõe, também. a alteração do capllt do art.

59 da CLT. para restringir a fixação de horas extras apenas por meio de convenção ou
acordo coletivo de trabalho, observado o limite de 120 horas exrraordin:irias nn periodo de

um ano.

Finalmenre, o § 2' do mesmo artigo é alterado. para penoitir a
compensação do excesso de horas ao longo de um periodo de um ano. e nio somente utDa

semana. como determina arualmente o dispositivo celetista.

A proposição sob análise recebeu, na Comissão de Trabalho, de

Administração e Serviço Público, 30 emendas.

Doze emendas apresentadas pretendem modificar, de uma fonoa

011 outra. a redução dns encargos sociais e da alíquota do FGTS, preconizada no art. :z- do

Projeto de Lei sob elWDe, Outras seis emendas modificam o art. I', em parte para fixar
limites máximos de duração do contrato de trabalho. em parte para restabelecer as

indenizações por rescisão previstas no texto celetista. Quatro emendas visam alterar os
termos da redação dada ao capuI do an. 59. em sua maioria no sentido de preservar a

facúldade dada ás piutes individuais. atualmente, pela CLT, de definir a contratação de
horas extras. O arts. 4" e 5° são, por sua vez. objeto de duas emendas cada. que objetivam.

respectivamente. suprimi-los e reforçar seu cutDprimento. Finalmente. uma emenda altera

dispositivos da proposição para conferir tratamento privilegiado à microempresa.

Apensos os Projetos de Lei n' 1.639196, n° 1.687196, n' 1.821196,

n' 857195 e n' 1.510196.

O Projeto de Lei nO 1.639196, de autoria dn ilustre Deputado

Oswaldo Biolchi. cria, com idõntica finalidade e em moldes similares ao PL n° 1.724196, o

Contrato Especial de Trabalho. forma especifica de contrato de trabalho por prazo
determinado. Para incentivar a geração de novos empregos, a proposição previ! a isençio
das contribuições aO SEBRAE e ao INCRA, bem assim a redução da contribttição

previdenciá,ia do empregador aos mesmos percentuais r~olhidos pelos empregados. SIo

dispensadas. ademais. a;; exigências de anoração do conmto de mbalho e suas alterações
na Carteira de Trabalho e Previdência Social. Permue. finalmente. varias prorrogações do
contrato de trabalho por prazo determinado. respeitado o Iimite máximo de dois anOS.

O Projeto de Lei n' 1.687196, do nobre Deputado Lima NeIo.

institui contrato especial de trabalho para estimular a contratação de empregados com
idade superior a 50 anos. O estímulo à adoção do referido contrato vem da possibilidade

de isenção das contribuições sociais e da contribuição previdenciária do empregado e do

empregador. sem o correspondente cômputo de tempo de serviço para aposenradoria.

O mesmo Parlamentar submete à apreciação desta Casa o Projeto

de Lei n° 1.821196, que difere do PL n' 1.724196 em dois aspecllls. O primeiro diZIespeito

à l'fOferência na -obtenção de créditos junto a bancos oficiais federais. que é estendida ..

todas as. empresas que aumentem seu quadro de empregados. O segundo aspec19 está
relacionado à redação do art. 59 da CLT. O nobre Deputado Lima Nelo defende li~ite de.
208 horas extras por ano. sem necessidade de acordo ou convenção coletiva. A pIIlir

desse paramar. horas extras adicionais devem ser previstas em insttUmento normativo.
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o insigne Deputado Sandro Mabel é aUlOr do Projeto de Lei ri'
SS'lI9S; que institui regime de trabalho por temporada em localidades tumlicas, com

dunçio mínima de dois e máxima de quatro meses, plIIll atender ao acréscimo Ila\lSitPri~
de demanda de serviços, em decorrência do aumento sazonal do fluxo de turistas.

Finalmente, o ProjelO de Lei 0° I.slO, de 1996, de aUlOri.. do

ilustre Deputado Duilio Pisancschi, permíte às mícro ou pequcna$ emprcw to1JlI'atarcm

uaba1hadores por plllZO delcrminado, em número correspondente a até SO% de seu quadro

de ~a1, sem incidência. pelo pllIZO de dez anos, de quaisquer encargos sociais ou

tIabalhistas, excetuado o pagamento do FGTS..

É o relatório.

n-VOTOnORELATOR

A legislação trabalhista em nosso pais ,deve ser modernizada.
Tendo sido elabomda para proteger ínlctcsscs e direitos dos ~Ihadon:s, 1CIbo)l'por

gerar um pamdoxo, á medida que protege somente aqueles que estio forma1mente

emprégados. deixando os desempregados e trabalhadores informais sem os direitos
uabalhistas e previdenciários assegurados pela Constituição.

Neste momento. em que aumenta o número de desempregados.
deve ser questionado até que ponto nosso ordenamento jurídico é feaImcnte eficaz para
'estabilizar as relações capital-trabalha, estimulando a gcmçlo de novos postOs de trabalho
e formalização dos contmtos de trabalho.

De nada adianta urna legislação altamente prolcCionista se poucos
sIo os efetivamente prolcgidos. '

É necessário o estimulo à geração de empregos.

Sabemos que nlo exiSIC fórmula milagrosa para solucionar o
conflito natural entre capital e trabalho e que as relações traba1histas devem ser discutidas
amplamente, bem como as reformas a serem feitas.

Todavia. o falO que se colOca como emergencial é a possibilidade
de criação de novos postos de trabalho, questão que precisa ser resolvida o mais breve
possivel, ainda que não de mancim definitiva. mas sim para, por meio da redução

transitória de encargos sociais sobre a folha de salário e de maior flexibilidade das

relações de trabalho, estimular uma discussão mais ampla de seus impactos sobre os
niveis de emprego e o grau de formalização da economia.

Precisamos, nesse momento, de estimulos pam que a mio-de- obm

contratada informalmente venha a integrar as relações formais de trabalho, com beneficios
peta todas as panes envolvidas.

o projeto apresentado pelo Poder Executivo Icm o escopo de gcmr
empregos formais. A alternativa apresentada é simples: o contrato de trabalbo por prazo

dclcrminado é flexibilizado, passando a ser permitido desde que autorizado por acordo ou
convenção coletiva de trabalho. Os encargos sociais sIo reduzidos pam esse oovo tipo de
contratação. o que barateia o custo da mão-de-obm e permite a sua formalização.

SIo alterados dispositivos da Consolidação das Leis do Tmbalho,
remelcndo pam acordo ou convenção coletiva de trabalho a possibilidade de acréscimos
na Jornada de .trabalho habituai. bem como a compensação de homs trabalhadas. que passa
a ter novo parâmetro: ajornada anual.

Em que pese seu inegável mêrito e o rigor técnico de sua

formulação. o Projeto de Lei n' 1.724/96. no entanto. deve incotporar novos dispositivos,

a fim de garantir que a geração de empregos seja estimulada. e não a rotatividade da
mio-de-obm.

Dessa fotrOa. apresentamos substitutivo ao projeto do Poder

ExecutIvo. incorporando as idéias contidas em vàrias emendas e proposições apensadas.

Nesse sentido. adiciona-se o § l' ao an. I', dispondo que as panes
estabelecerão. no acordo ou convenção coletiva de t",balho. além da indenização pela

rescisão antecIpada do contrato por prazo delctrOlOado. o OUe Já constava do projeto de lei

original. e as multas pelo descumpnmento das cláusulas coletivas. incentivando a

fISCalização por pane dos interessados e a aplicação de sanção pelo descumprimento do
ill5trUmento coletivo.

o § 2' afasta a aplicabilidade do artigo 451 da CLT, permitindo
que as panes estipulem a prorrogação do contrato por prazo determinado da maneim que

melhor lhes aprouver. observado, no entanto, o prazo limite de dois anoS para o contrato

de trabalho por prazo determinado e suas prorrogações.

o § 3111
, por sua vez, autonza as micro, pequenas e médias

empresas com até cinqüenta empregados a contratarem diretamente os seus empregados.
por pmzo delcrmlnado, independentemente de acordo ou convenção colellva. Tal

dispositivo tem como escopo facililllr a contratação da mão-de-obra. que muitas vezes fica
prejudicada peja alJtude mdical de sindicatos. tanto patronais como os de trabalhadores,

que praticamente esquecem das condições em que operam as empresas de pequeno potIC,

dificultando o entendimento direto das panes interessadas.

o ano 2° foi allcmdo, no sentido de manter reduzidas as alíquotas

das contríbuições sociais elencadas e do FGTS durante o pmzo de vigência de todos os

contratos por plllZO determinado celebrados até um ano após a data de publícação da lei.

tomando mais clara e simples sua aplicaçlo. O palllmar de redução das a1iquotas de
contribuiçõcs sociais e do FGTS previsto no projeto original foi mantido, bem como a

possibilidade de as panes estipularem o recolhimento de depósitos mensais vinculados aos
trabalhadores contratados por prazo determinado.

O an. 3° do projeto do Poder Executivo estabelecia como limite
para contratação o acréscimo de 20% ao número de empregados. Considcmmos necessária
a diferenciação do teto de cotrtratação segundo o tamanho médio das emprew; nos seis
meses antcrÍores á publicação da lei. como forma de estimular o emprego nas micro,

pequenas e médias empresas que, como se sabe, são responsáveis pela maioria dos postos

de trabalho gerados em nossa economia.

Assim, as empresas, cuja média de empregados seja inferior a 50,
poderão ampliar o seu quadro em até 50%, pela nova forma de comrataçlo. Já as
empresas com média inferior a 200 empregados. limilllr-se·ão ao percentual de 3S%, e as
empresas com média acima desse número, a 20"A..

Duas formas de controle estão previstas no substitutivo, além da
fiscalização normal dos sindicatos envolvidos, são elas: o depósito dos COtrtralOs e relação

de empregados no MiniSlérío do Trabalbo e a afixação, no quadro de avisos Ja empresa.

de cópia do instrumento normativo e de relaçlo de contratados, na qual deverâ constar o
nome e os números da Cártcira de Trabalbo e Previdência Social e da inscrição no

Programa de 1ntcgração Social do empregado, além das datas de inicio e término do
COII1r3tO de trabalho por prazo determinado. permitindo o controle pelos próprios
empregados.

As reduções das alíquotas das contribuiçõcs SOCIaIS somente
sn1»istirlo enquanto o número de empregados e a respectiva folha salarial indicar o

aumento de postos de emprego, considemda. mais uma vez, a média de empregados nos

seis meses anteriores á publicação da lei. Adota-se, aqui, a sugcstào do ilustre Depolado
Odclmo Leio.

O Poder Executivo, pam efeito de controle. deverá rcguIamenlllr
u variáveis a serem consideradas e a metodologia de tmbaIho para aferição das médias, a

fim de se conhecer se as empresas eSlào efetivamente gemndo emprego ou apenas

promovendo a rotatividade da mão-de-obra.

Caso não haja a gemção de emprego, além de nào haver a redução

das a1iquotas das contríbuiçõcs sociais, o empregador. que nào observe os termos eSlrítos

do proJClO. sujeita-se a multa de 500 UFJR por empregado contratado. ou seja. a má
utilização da norma Implica em sanção administrauva. além das indenizações pelo
descumpnmento do instrumento coletivo.

A redação onginal do art. 5' do projeto esmbelecia que as
empresas que contratassem nos termos da leI teriam preferênCia na obtenção de recursos

junto aos estabeleCImentos federais de ctédito. Tal preceIto foi questionado pelo nobre

Deputado Miguel Rosseto. por não conceder qualquer preferência p= as empresas que

geram empregos chamados "plenos", ?u seja, por prazo indetenmnado ou sem qualquer
tipo de estimulo para a contratação que não seia a própria necessidade empresanal.
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Iulgamos oportuno o questionamento e, em noSSO substitutivo, o

díspositivo foi alterado a fim de conceder a preferência para todas as empresas que

efetivamente gerem empregos, independente do tipo do conttato de trabalho, o que nos

parece mais eqüitativo.

o an. 6' da proposiçãO do Executivo altemva a redação do artigo

59 da CLT, que díspõe sobre a prorrogação da jornada de trabalho. Todavia, julgamos

opom.mo que tal a1ternção seja feita apenss quanto ao conttato por pmzo determinado.

Assim, o copul do an. 6·, nos termos do substitutivo,~ que a

prorrogação habitual da jornada de trabalho, nunca excedente a duas horas diáriaS, poderá
ser acordada diretamente entre empregado e empregador. até o limite de 240 (duzentas e

quarenta) horas anuais. Acima desse limite, a prorrogação habitual da jornada apenss

poderá ser autori23da medíante acordo ou convenção coletiva de trabalho.

fI· As partes estabelecerio, no instrumento deco.......te da
negociação coletiva:

I - a ind.nização para as hipóteses de rescislo antecipada do

_trato de que trata este artigo, por iniciativa do empregador 011 do e..pregado, nlo

se aplicando o disposto nos arts 479 c 480 da CLT;

fi - as militas pelo descllmprímento d. 'nu elinsll""

§ 2· Nlo se aplica ao contrato de trabalho previsto no él1J1lll
deate artigo o disposto no art. 451 da Consolidação du Leis do Trabalho.

§ 3' A••mpr.... com até 50 (cinqü.nta) .mprepdlll poderio

celebrar o contrato de trabalho previ~to no Capllt deste anigo, mediante acordo

escrito entre empregado ••mpregador. observado o limite estab.leddo no inciso I do

art. 3' desta Lei.

Outra alteração importante, com a qual concordamos, se refere ao

acordo de compensação, que hoje " possivel mediante instrumento coletivo e que tem

como parimetto a jornada semanal. A compensação está autorizada para os contratos por

pIUO determiaodo, desde que não 'leja u1trapessada a jornada de trabalho de dez horas
diárias, não podendo exceder a jornada anual, assim considerada a soma das jornadas

semanais.

Foi estabelecido novo parâmetro - o anual - para a compensação

de jornada. Tal compensação, no entanto, apenas ocorrerá se prevista em instrumento
coletivo, no qual o empregado estatâ necessariamente representado por seu sindicato, que

tem a obrigação de defender os seus interesses.

Caso não haja a compensação. em vi!tUde da rescisão contratual

antes do periodo estipulado. o § 2' do arl. 6' do substiltttivo propostO garante ao

empregado o pagamento das horas extraordinárias. calculadas sobre o valor da

remuneração da data da rescisão.

O não cumprimento do art. 6' ensejani o pagamento de multa no

valor de 500 (quinhentas) UFIR por trabalhador conttalado nos moldes do ar!. I'.

Diante do exposto. somos pela aprovação do Projeto de Lei n'

1.724196. do Poder Executivo e os Projetos apensados n' 1.639, de autoria do Deputado

Osvaldo Biolchi. 1.687196 e 1.821/96, ambos do Deputado Lima Neto. 857195, do

Deputado Sandro Mabel. I.S10!'!6. do Deputado Duilio Pisaoeschi, bem como as
emendas n' 001196, do Deputado Ioão Leão. n' 008/96 e n' 010196, do Depurado J~

Carlos Vieira. n· 012196, do Depurado Paes Landim. nos termos do substitutivo

apresentado. Ficam rejeitadas. portanto. as emendas n' 002, 003,004,005, 006, 007, 009,

011,013,014, OIS, 016. 017, 018. 019, 020, 021. 022. 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029,

030, todas de 96.

Sala da COlnissão, em de de 19%.

Art. 2" Para 05 contratos previstos no artigo anterior, que
forem firmados até um ano apó. a data d. J'llblicação desta L.i, c durante o prazo de

vicêncla estipulado, ficam reduzida.: '

1- a 10% (dez por cento) d••eu valor vigente em I· de jan.iro

de 1996, as contribuições sociais destinadas ao Serviço Social da Indll.lria • SESI,

Serviço Social do Comércio - SESC, Serviço Social do Transporte - SEST, Serviço

Nacional d. Apr.ndizagem Industrial - SEl'iAI, Serviço Naciooal de Aprendizag.m

Comercial - SENAC, S.rviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT,

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro. P"'IlIen.. Empr..... - SEBRAE e Instituto

Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, bem como ao salário educação

e para o financiamento do seguro de acidente do trabalho;

n- pa.... 2~. (dois por cento), a aliquota de contribuiçio para o

Fundo de Garantia do Tempo de S.rviço - FGTS, d. que trata a Lei n· 8.036, de 11 de

maio d. 1991l.

Parágrafo IÍnico. A. partes podem escab.I«.r, no instrum.nto

decorrente da negociação coletiva, ohrigação de o .mpregador .fetuar, sem prejuízo

ele dllpooto no iltl:ào fi deste artigo, dCt'ósitos meauia v\aeulacloo, a ÍlIYor dn

Cllpregado, .m estabelecim.nto bancário, cOm periodicidade d.terminada de saque.

Art. 3· O nUmero de empregados contratados DOI termOl do

art. 1· 'dft!a Lei oboervará o limite estabelecido no iMtnJmento decorrrnte da

llIlpciaçIo coletiva, nIo podendo ultrapassar:

1-50"110 (ciaq'enta por cento) do qaadro de peosoal da emp..

... estabelecimento cnja média aritmética Dt.....1 do Dlim.ro de .IQPreptIoo for

/aferior a 50 (c:ia'li9Úl>' nOl ICÍI m.... ilDediatamellte anterio.... ao da dala dc

,.1IIlcaçIo desta Lei;

n • 35"1. (tri_ • cÍltco por cento) do 'ladra de~I da

eaapnu ou estabeleeimento cuja média aritmética 1 do aúa_ de~
for DO mlaimo 50 ~ DO IDÚimo 199, nOl seis m imediatamente allteriorelllCl da
data de publicaçlo desta Lei; e

m· 20% (viate por cerzro) do 'ladro de ".".....1da _pren 00

estabelecimento .uja média aritmética m.nsal do núm.ro de .mpregados for igualou

I ..períar a 200. nos seu meses imediatamente anteriores ao da data de p.bliCl.~o

desta Lei.

SUBSTITL'TIVO AO 1>RO.ffiTO DE LEI N·I.724, DE 1996

(DIl Poder Ex«utivo)

Dispõe sobre o Contrato de trabalho por
prazo determinada e dá outras providências.

O Coogr...o Nacional d«reta:

Art. (' As convet1>ões e os acordos coletivos de trabalho

poderio instituir cont....to de trabalho por prazo detenniuado, de qlle trata o art. 443

da Cousolidação du Leis do Trabalho • CLT, independet1te dai COIIdl;ões

estabelecidas em sell § 2·, em qllaiqner atividade desenvolvida p.1a CIIIpresa ou

estabelecimento, para admissões que rep....entem acrácimo no número de
emptellados.

Art. 4· As reduções previstas no arl, 2' s.ráo válidas deode que

o contrato d. trabalbo por prazo d.terminado e a relação menciollJlda no i 2· d_

artilo tenham .ido depositados no Ministério do Trabalbo, • subsistiria eDqUuto o

'1udro d. CIlIpregadOl • a ....pectiva folba salarial, da empresa ou estabelecimento,

forem superiores às respectivas médias mens2is dos seis meses imedÜltamellte

anteriores ao da data d. publicação desta Lei.

§ 1· O Ministério do Trabalho tomará disponiveis ao llIItituto

Nacioaa. do Seguro Social - INSS • ao Ag.nt. Operador do FGTS as inform.~"',

~JlltaDtes do contrato de trabalho dep05itado. necessárias ao c~~itrole do

rreolhimetlto das contribuíções mencionadas. respectivamente.. nos íncisn:. r e 11 do
art. 2· deau Lei.

f 2· O empregador dev.rá alisar, no quadro de avÍlO da

.presa, cópias do ialtnnamto normativo mencionado no _11. 1- e da relaçio dOJ
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coat....tlIdlll, qae coaterá, delltre OUlra$ iaformações, o aome do emprepdo, alÍmero

da Cartei.... de T ....balho e Prevideacia Social, o aúmero de iascriçio do trabalbador

.. Programa de Iategraçio Social- PIS - e aa dataa de iaíeio e de térmiao do tOatrato
por prazo determiDado de qDe trata o capol deste artigo.

~

I· RELATÓRIO
1. O Projeto de Lei N° 1.724/96, do Poder Executivo, traz pequenas
modificaçOes nas relaçOes trabalhimas, com o intuito de diminuir a
informalidade eXistente no mercado de trabalho e propiciar a ctiação de novos
empregos.

§ ~. O Regulameato desta Lei dÍllporã sobre aI variáveis a

_ coaaideradas e a metodologia de cálculo daa médias aritméticas m.....is de que

tratll o capul deste artigo.

Art. 5' As empr.... que, a partir da data de publieaçio desta

LeI, a.meatarem 50. quadro de pessoal em relaçio à média measal do aúmero de

.pregos 00 período de retereneia meaeioDado DO artigo aaterior, teri" preteRllcia

_ ohteaçio de recursos 110 âmbito dos programas executados pelos estabelecimentos

faleraia de crédito, especialmeate juato ao Ballco Naciollal de Deseavolvimeato

Eam6micoeSocial-BNDE&

Art. 6' A d.~ aonsal do tra""o para _ -me. ,.,.
prazo detentiaado. de q... tratll • praeate LeI, pcMIeri _ .ereKida .e 110I'II
nJlle-atara. ... at.en do eseeftate de d_ IIarae dlArla, __
_riCo otn eatprepdor e .,repdo, o o U.IU de 240 (d .
qureatll) 110m extrAordiatrias unla. .ei do qu.1 _elite poderi _ aereKida
• jenI.... IHdIa.te .enrdo 011 CftVeaçIo enletiY. de trabalb.

As alterações propostas podem ser resumidas conforme abaixo:

1. permite o contrato de trabalho, por prazo determinado, para
todas as atividades desenvolvidas pela empresa desde que firmados em
convenção ou acordo coletivo e que representem acréscimo ao número de
empregados do estabelecimento;

2. prevê a indenização para as hipóteses de resclsAo,
antecipada, que deverá.ser estabelecida na negociação coletiva, nAo se
aplicando, neste caso, o diSposto nos art. 479 e 480 da CLT.

3. estabelece que, até 28.02.97, serão reduzidas em até 90%, as
allquotas das contribuiçOes sociais destinadas ao SESI, SENAI, SENAC, SEST,
SENAT, SEBRAE, INCRA, ao salário-educação e ao seguro de acidente de
trabalho. A allquota do FGTS, exclusivamente para esses contratos, fica
reduzida a 2%, podendo ser negociados, além desta contribuição obrigatória,
depósitos mensais a favor do empregado, em estabelecimentos bancárlos, com
periodicidade determinada de saque. Essas reduçOes somente serllo Válidas se
o contrato de trabalho for registrado no sindicato de trabalhadores, e enquanto
for mantido o acréscimo dos empregados e da folha salarial.

f I" Poderi _ dllpnudo • aeriId_ da IIItrIeII, perfo~

de -no .. eaaveaçlo eoIedva. o~ de hora d'. for m.pe_dl ..
~tedl.I••~ .. oatnl d'" dr, maera q ·10 ....... periolIo
1IÚ1_ de à _ da jonadu __ia de trab.dho previllal, __ja

dra ".!te .as'- de da 110I'II dltrial.

f 2" N.~ d. reodIIo da __ de traha1lla _ q..

..... Ita'rido • _pe•••çll 1......, de jon.... atnonIlúrla. ... 'tonu da
,artanfo aallerior. ,.ri a trahalhHor j...1 pall__ da llonI _ da

_PeaMdea,Q/ea~llllH'e o YalDr de raouençl...dita da r-w..

Art..,. O ~aprlaftta, pele _ de ..

arta. 3". ~ e 6" delta LeI aajtltlH •••Ita de SOO (qalallatD) U FIIatiI •
1Wer&da- UFIR, por tra!IaIlladereo8tra.... _1MIda do art. 1'.

Art. r O Poder EsecatIv9 .....Ia_rt_Lá.......
31 (trilttal .......~. pertlrà liam__ ,.1IIIaIçIa.

Art. ".Iata Jel ftà'lI_ Y1pr.. dita__..1IlIeaçIa.

Art. 1........-..dllplllçla _ eDIItrúIaI

4. o número de empregados admitidos por esses contratos
deverão ser estabelecidos na convenção ou acordo coletivo, nAo podendo
ultrapassar 20% do quadro de pessoal da empresa.

5. prevê ainda que as empresas geradoras de novos empregos,
amparados por essa Lei, terão preferência na obtenção de recursos nas
instituiçOes federais de crédito, em particular, do BNDES;

6. finalmente, o projeto propõe alteração do art. 59, caput e § 2".
da CLT, limitando o número de horas extras, no ano, a 120 horas, para os
trabalhadores com jomadas de 44 horas semanais; e alterando a compensaçAo
da jomada de trabalho, para o perlodo de um ano, de modo a permitir melhor
planejamento empresarial e otimização dos recursos disponíveis.

2 Nos termos regimentais, o projeto chega a esta ComissAo para o
exame da adequação orçamentária e financeira.

11- VOTO DO RELATOR

Embora o projeto'preveja redução de allquotas de contribuições
tals como o salário-educação e seguro de acidente de trabalho, que sAo
apropriadas pelo govemo, tal isenção nao fere o Plano Plurianual, a Lei das
DiretriZes Orçamentária e o Orçamento Anual, porque nAo Incidem sobre os
atuais empregos e sim pelos que vierem a ser criados. Portanto, nao se trata de
renúncia fiscal.

de 1995.
,/

Salada Comissão, em -''-f~c/
J11..-D..-"--...

Deputado ARNALDO MADEIRA
Relator

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA
EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Diante disso, votamos peia adequação orçamentária e financeira
do Projeto de Lei 1.724196.

Sala des.e..._ de

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA ~IESA E~I SUBSTITUIÇÃO A CON!SSÃO

DE FI~A~ÇAS E TRIBUTAÇÃO.

PROJETO DE LEI N° 1.724, de 1996 o SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PFL-PI. Para emitir

Dispõe sobre o contrato de trabalho por
prazo determinado e dá outras
providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado ARNALDO MADEIRA

parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o nosso voto é peja

constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do substitutivo,

assim como da matéria como um todo, referente ao Projeto de Lei nO

1.724-A, de 1996.
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EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO

PL 1724/96

Emenda supressl\'a de plenário

Do art. 2° do PL 1724/96 suprima-se a expressão "do salário educação";

JUSTIFICATIVA
A educação está prestes a submergir dada a precariedade dos recur

sos que lhe são atríbuidos. Impossivel reduzir qualquer verba que lhe seja desti
nada.

A contribuição social referente ao salário educação e ínfima e não
representa grande prejuízo para o empresário: no entanto, para a educação o pre
juizo será imensuravél.

Melhor política é mantê-Ia.

Sala das Sessões

ui1, ,) /1
ó' (l-zout;...;

Deputado OSVALDO BIOLCHI

JUSTIFICATIVA

Atualmente as pequenas e micro empresas são as maiores fornece
doras de emprego. não como unidades em si. mas no seu conjunto, Essa oferta só
não é maior devido a impossibilidade de arcar com o ônus fiscal.

Aplicar-se esta lei de forma diferenciada a essas empresas é atentar
para a realidade social e procurar solucionar a' crise do desemprego e a das pe
quenas e micro empresas.

Sala das Sessões

~~j!J~'
Deputado OSVALDO BIOLCHI

MM/VP,fe.l':r ?11J>8- RS

'';yV CL'~-rYi1cH-1 rt/(fJ!S-{2?::
?TA . 0'5' #?
v,ff' ~I), 1 :,ç-!>

PL N" 1.724196

I; . I. I D« I
k,.~\ I
v ,.L(~ ":"l/}fél r(

EMENDA DE PLENÁRIO SUBSTITUTIVA

Dispõe sobre o contrato de trabalho por
prazo detenninado e dá outras
providêndu.

Substitua-se a redaçào do ano 4' do PL N' 1.724196 peia seguinte:

\ I ~'\I",~"v""" ti

2-
PL 1724/96

Emenda aditiva de plenário

Acrescente ao art. 3° do PL 1724/96 um parágrafo único com a seguinte
redação:

"Art. 3° .

§ ÚIÚCO: Para as micro e pequenas empresas o linute referido no caput é de
quarenta por cento,

..An. 4': - As reáuções previstas no In. :;,-: serio vãiidas desâe que O

contrato de trabalho por prazo detenninado tenha sido registnldo no respectivo

sindicato de trabalhadores, e subsistirão enquanto o empregador mantiver O acrés

cimo do quadro de empregados e a respectiva foma saiariai e o montante total de

recolhimento previdenciJirio da empresa forem superiores aquela referente ao J.

mês imediatamente anterior à primeira contnltaç1O de que tnIta esta lei'.

JlJSTIFICATIV"

o objetivo primordial do Projeto de Lei em epigrafe é melhorar a ofena

de empregos, âiminuináo a crise social que se avoluma.



Janeiro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA OOS DEPlITAOOS Terça-feira 21 01917

Para que a lei antinja seus objetivos é mister cercar~se de caute1u para JUSTIFICATIVA

evitar a fraude.

Ê necessãrio impor mecanismos que evitem que.. empregadores de m"fé.

conhecedores do teor do projeto de I.~ frustrem sua finalidade, despedindo .mpregado. ante.

do mês anterior li primeira contrataçi\o, para readmiti-lo. ou .ub5litul-lo. em condições mais

favomvei. para a empresa. aproveitando a. ben..... da lei.

A empresa som.nte pod.m aumentar o número de .eu. empregado. aO

utilizar de... tipo d. contrato e jamais substituir uma forma de contrataçào por outra.

Exigindo-se que os montantes d.. folha salarial e de recolhimento previ

denciario .ejam superiores aos do 3° mês anterior li I' contratação nos tennos da J~ dificulta

se muito a utilização da Jllà-fé para usufruir os ben~fIciüii 5em a rontrapanida prftelldidã.

Reportar-se afolha salarial do mês ant.rior aprim.ira contrataçào de que

trata al~ possibilita a burla do seu objetivo.

A Emenda proposta sana. esta falha da lei e não causa nenhum prejuízo ao

A redução da contribuição a cargo do empregador, relativo aos
empregados admitidos pelo contrato especial de trabalho, limitado aos níveis
das suas contribuições, representa efetiva economia para o empresário.

Estabelecendo a proposta também um limite no tempo, permite
que sejam discutidas novas formas de relações de trabalho para aplicaçllo
posterior, mas proporcionará solução emergencial para desemprego que se
avoluma de fonna galopante.

Sala das Sessões

t%Ú;P}...:
Deputado OSVALDO BIOLCm - t'"FL! PIE

.mpregador.

Pi..f.fI)ÁR.IO

Lf

Inclua-se onde couber:

EMENDA DE PLENÁRiO N'S

AO PROJETO DE L.EI N' 1724, DI! 1196,

JUSTIFICATIVA

"Art. Fica o Poder executivo autorizado para os fina da operaclonaUzaçlo do
que dlspOa a.ta Lei, a proeader pelo pruo de 2 anos, a reduçlo de trlbutoa 1/
de contrlbuiçOas aocials, das ampresac empregadoras, exceto as
contribulçlles soclala do 'Serviço Social da Indústria SeSI, Serviço Saciei do
Com6relo • SESC, Serviço Nacional dll Aprendizagem Induemel • SENAC,
Serviço Nacionlll de Ap,..ndizegem do Transporte. SENAT, Serviço Saclal do
Transporte • SEST e Serviço Brasileiro dll apolo às Micro li Pequenas
EmPresas· SeeRAE.'

de maio de 1996.

Ptnok~
Deputado OSVALDO BIOLCHI

PTBlRS

Sala das Sessões. em

PL N° 1724196

EMENDA ADU1VA DE PLENÁRIO

A pr~post~ do pr:s.ente Artigo, ao tempo em que amplia o Prazo da redução das
conlnbullroes SOCIaIS para 2 anos. favorllcendo a polltiC8 de emprego praconlZllda
peJo Ministro do Trabalho, autoriza o POder Executivo a reduzira tributos e
contrlbuiçoes sociais des empresas empregadoras e excetuando-se aqueles
liastlnac:tos aO SeSI, SESC, SENAI, SENAC, 5ENAT, SEST e SEBRAE.

Acresceme-se um artigo que será O 4· ao PL 1724/96, com a redaçIo que
segue, Iemtmerlllldo-se OS seguintes:

"Art. 4· • A contribuição previdenciária das
pmrista no·art. 22, inciso I da Lei 8212, de 24 de julho de 1991, rer=:;
Conlrlllo EspcciaI de Trabalho, até O prazo estabelecido no art. 2°, limitar...
lIOS mesmos pcrçentuais recolhidos pelos empregados".

Os recursos utilizadO; pelas referidas instituições não reprltsenlam gastos, mlls
lundam'lntalmente invectlmentos. Logo, nAo se pode reduzi·los com e
argumentaçãO equlvoc:ada de que ajudarllo abrir as portas da. empnasas '0
desemprego. Grave .rro dQ pllrapeeti"a. verdllde. em vez da novOI .mprwgos,
teremos mai.s desemprepados pois sem a icacão profissional ). existem milh6l!ls
de desempregados. Portanto, tirar o. já • ssos recursos destas instltuiçCJes niio e
ajudar o Bresil competJtlvo como quaf e ara que tlõlbalno o Presidente Femando
Hl!nrtque Cardoso.
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IIIprima... o Art. 2"

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Vl.f'\J~«lO

EMENDA DE PLENÁRIO NO_t _
AO PROJETO DE LEI N° 1724, D! 1"1.

Suprima-se o Art. 2"

Janeiro de 1997

PLEfoJ~R;O

EMENDA DE PLENÁRION01

AO PROJETO DE LEI NO 1724, DE 1996.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFlCAmfA

A ntduçtc t.mpcrária das contribulçães sClCials destinadas ao denominado sistema
a, " umlllOIuçAo simplista e contrlldlt6ria.

O fln6mlno do desemprego nio " caule, mas efeito. NAo é através da reclllçAQ de
1% para O.' % do SENAl e SENAC, c1e 1,5% para 0.15% do SESI e SESC e de 0,6%
pcII 0,006% do SEBRAE da tolhll de pagalMllllll • pagas pelo empregador· que os
empregos aflorarlo. Com menos recUr8OS, indagllose como ficará 11 formaçto
profiteion~1 e t"cníca? Sam ala, con••quanUlmante, sia mais brasilflimA ftt'lm
opcrtunidad'$ ou com menores chances de empregos. O princípio di redução dos
encargos para criar empregos, emoorll válido nAo pode e não deve comIÇIlr pela
parte des fundol de degradaçlo da fQrma~opr<JfisSlomil, geradora dllfTlCClliliClO u"
llpOltuniclades d. emprego.

l\nQImonto, IJ :IrgumonllJ di Ql18 nin há llimll i imllnrtim. ml'l 11 m1ntlvllll'.l1l' nn
emprego par. mais, causa queda de rE8ítll e o reenllresso nadll maia produz do
que O parcial re.tabelecimento d. ~Ita, n6Il1 sempre Iguslando-a as perdas
enterlOl'll.

Canwm encontrarem-se outros mecanismos reduçio dos ancargOl sociais que
In eslimanto e retomo psra o 'IItOr

lnados a fo - IUiorIIIl.

PLf-foJl~Rl O

EMENDA DE PLENÁRION0~
AO PROJETO DE LEI NO 1724, DE 1996.

Inclua-se onde couber.

"Art. Fíca o Poder Executivo autorizado para os fins da operacionalizaçao do que
di'pIle esta Lei, a proceder pelo prazo de 2 anos, a reduçAo de tributos e de
contribulções sociais, das empresas empregadoras, exceto as contribuições
soCiais do 6eNiço Social da Indústria SESI, Servigo Social do Comércio - SESC,
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAC. serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte - SENAT, serviço Social do Transporte - SEST e
Serviço Brasileiro de apoio ás Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE."

JUSTIFlCAmfA

A propOlta do presente Artigo, ao tempo em que amplia o prazo de redução das
conlribuiç6es sociais para 2 anos, favorecendo a polllica de emprego preconizada
pelo Ministro do Trabalho, autoriza o Poder Executivo a reduzira tributós e
contribuições sociais das empresas empregadoras e excetuando-se aqueles
destinados ao SESI, SESC, SENAI, SENAC, SENAT, SEST e SEBRAE.

OI recursos utilizadas pelas referidas instituiçães não representam gastos, mas
fundsmentamente investimentos. Logo, nlio se pode reduzi.los com a
argumentsçAo equivocada de que ajudarAo abrir as portas das empresas ao
de"mprego. Grave BlTO de perspectiva. Na verdade, em vez de novos empregos,
teremos mais desempregados. pois a reduÇão das contribuições refo!'Çl!rá de fato,
a desqualilicaçAo ainda maior aos nlvels atuais dos trabalhadores brasileiros,
resultando na perda de qualidade do produto e da eficiência nacional, já a muito
abalada. Sabemos, que o govemo não dispõe de estrutura administrativa para
galtAO equilibrada dos serviços prestados pela iniciativa privada. Acabar com os
alstemas sociais, através da escassez de recursos é antecipar~COI10 técnico e
educacional do Brasil. \ ( \

~~,_ J) O. \ ~ •
DepulIKIolnoctn~ Deputado Oacar Andrade

Udrdo Bloco PFUPTB PMOBlRO /

/ "

A reduÇão temporária das contribuições sociais destinadas ao denominado sistema S
é uma soluÇão simplista contradil6ria.

O fenãmeno do desemprego n/lo é causa, mas efeito. NAo é através da reduçAo de
1% para 0,1% doSENAT, SENAI e SENAC, de 1,5% para 0,15% do SEST, SESI e
SESC e de 0,6% para 0,006% do SEBRAE da folha de pagamento - pagas pelo
empregador - que os empregos aftorarAo. Com menos reCUr8os. indaga-se como ftcará
a formaçAo profissional e técnica? Sem ela. consequentemente, do mais brasileiros
sem oportunidades ou com menores chances de empregos. O princípio de reduçAo
dos encargos para aiar empregos, embora válido não pode e não deve começar pela
parte dos fundos de degradaÇão da fonnaçAo profissional, geradora democrática de
oportunidades de emprego.

Finalmente, o argumento de que nlio há perdas é inverldico, pois a maior rotatividade
no emprego, causa queda de receita; e o reengresso, nada mais produz do que parcial
restabelecimento da receita, nem sempre igualando-a às perdas anteriores.

Há de se encontrar, outros mecanismos de reduçAo dos encargos sociais que nAo
aqueles que constituam recursos de imediato ínvestimento e retomo ps1'8 o setor

~=~"_T'~""__H'Q~
Deputadolnrx:ln~ Deputatlopacar~
Uder do BJoco PFIJPTB PMDBIRO J I

\.....J I

PL N° 1724196

Dispõe .obre o contrato de trabalho
por prazo determinado e dá ontras
providências.

Supnma-se do an.1° do PL. 1724/9~ a expressão "e para o financl3mento do segw"o
de ac,dente do trabalho"

JUSTIFICATIVA

Ofinancl3mento do seguro de acidente do trabalho é imprescIndlvel
pata a garantia do trabalhador SUjeito a esse risco. A redução desse tinanciamenro a
10% do seu valor corresponde a uma perda acentuada de receita do seguro o que
pode acarretar preJuizo ao empregado.

Devemos considerar que nllo há qualquer referência no Projeto de Lei à
garantia da manurenção do beneficio integral, em caso de acidente do trabalho, em
condições iguais aos que contribuem com o financiamento integral. Para o
empregador a mllnutenção da contribuição social, destinada ao finanCIamento desse
seguro, representará um ônus muito pequeno face às divergências que surgirão
quanto à manutenção integral do beneficio devido ao empregado acidentado.

Mais conveniente a manutenção dessa contribuição integral, já que
corresponde á contnlprestação de um beneficio que não pode nem deve ser reduzido.

Estabelece a Constituição Federal no § 5° do an. 194 que "a cada
beneficio ou servIço da seguridade social" deve corresponder "a fonte de custeio
lOl8I".
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PLt.NtÚÚO

Irh'àRk 1'lIW~ 1f.1di.
S~Aeb..·"-.w

.];,"'-c.EfI 6;ót~.<n:..'= PP~ -+'1"
júi.~ í"fU,>r-IJ..í·

lx.fe«NI!:lt w",,~~

Apoiamento à Emenda ao PL N"~..:iL

Como é inaceitável para o PTB a redução do benefício para o
emprelll'd0 que se acidenta no trabalho, nao podemos aceitar a redução da respectiva
contribuição, salvo se constar da lei expressa detenninação vedando a redução do

f ;-I
Cio

.) A!I
~.._V 1/1 .1' () •• oRo ~PFL' .'
ic~U'\ {, Vlf-t rAbtf.{ 4. I

i C /.:~
)A4tt'f~~

PL N° 1724/96

"Art. 2' .

EME!'ôDA ADITIVA

JUSTIFICATIVA

de 1996.Sala das Sessõcs, em de,

Deputado PEDRINHO ABRÃO
PTB/GO /!.Uu> f'{"Lo PrI!

.......:"<.-~--

§ l' - A redUÇio da contribuição social destinada para o financiamento
do seguro de acidente de trabalho n10 implicara em qualquer redução ou rcstriçio na
concessão desse beneflcio~ na fonna da lei em vigor

Dj.põe sobn o t"DDtrato de ,,..,,.'bo por
prazo determinado e dá Olllral
providências.

Acresccntc.-sc ao art. 2" do PL 1724196 um paragrafo que sem o 1-,
remunerat1d4rse os seguimes:

Imprescindivel fixar-se em lei a impossibilidade dessa redução; e o
Panido Trabalhista Brasileiro, defendendo seu programa partidário, nlo pode
omitir-se nesse ponto.

Já que a ConstilUição Federal dispõe em seu l!Cligo 194 § 5' que
'nenhum beneficio ou serviço da seguridade social- poderâ ser criado. majorado ou
estendido Sem a correspondente tonte de custeIo total", a disposição do art. 2° do PL
1724196, reduzindo a 10% do seu valor, a contribuição social para finanCIamento do
seguro de acidente do trabalho, pode levar á interpretação que acarretarâ tam~ a
redução do beneficio do seguro-acidente a 10% do seu valor: isto é inaceilável por
representar um enonne prejuízo para o trabalh~or.

~t'k )<.. ri'mJr/kC~
7,

6?OM GL AIJ I,,) (O

"f'R& 1'oów-

.$",t.~~~\'~ .,~"""-

C~ k;: J(2,,>

/ttJM.1 fi· ».<1- cv '" i't"'A-

:k~.,,,-c;t;5.. ~ 02.
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Apoiamento à Emenda ao PLN°~X

INb. 1 €a<.....·m~ ;t.?..a;;,

i
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Apoiamento à Emenda ao PL N° i '71!i/-:t.J...

utor: rol!..eb· JJ:cU{;Yl 'ÇÚ) , 04Ã
e-~!~ "'-'l.J"3~ ""

'.-J!, • L' -..".. -:1'). ...)

WI),II) 1?..vwED1Y;//
fMw-.. /"'J WL)-<.V:uC4 ,

fj .'~
J{ '::' .. / ( I PROJETO DE LEI N" 1.7%4196

EMEI!J)I\ADITIVA

Ao PL 1724196, acrescente~se um artigo, o 'r, com a redaçio abaixo, renume·
• rando o se,wrne:

Art. ,.. Ás: pequenas e microempresas nia, se aplica o disposto DOS artigos }-,
3' e 6' no que se refere ;.s negoc1&ÇÕeS com os sindicatos. que serio substituídas por contrato
de ttIboIllo escrito....itwlo pelo empregado e empregador e duu =emunbls, e tep;isttodo
no sindicaw de classe c:.: comWl.lcado ao Ministêrio do Trabalho.

JUSTIFICATIVA

o Pr"Jeto de Lei. em foco, visa a equilibrar os interesses dos empregadores
que buscam maior produção com menor custo e os dos empregados, que necessítam de ern~

prego para prover a subsistêncIa própna e da familia.

O mercado informal gmssa no Pais, devido o peso 'dos encargos sociais nos
empregos formBls. ficando o trabalhador sem pr01eção legal no emprego.

As pequenas e microempresas têm como alternatIva: ficaram no mercado in
formal ou sucumbirem esmagadas pelos encargos tnbtnános e sociais. No entanlo, são elas
as maiOres empregadotas de mão-de-obra, ate porque não têm condições de utilizar tecnolo
gia avançada que a supra.

Se o projeto em foco VJsa a criar novos empregos, reguzindo os encargos soci
ais e diminuindo a pressão econômica sobre os empregadores, tem de prever mecanismos
que possibilitem sua utilização lambem para as pequenas e micro-empresas que são as maio-
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rias geradoras de oferta de empregos. O que se vê, na realidade, e.que elas não.~cipllID, c
se o fizessem não teriam voz ativa, dos acordos c concessões colellvas com os sindicaros.

Assim, se este for um dos requiSItos para a aplicação da lei, ela se tomará inu
til para essa gama enorme de empresas.

A Argentina.. ao tumar providência idêntica, isentou as pequenas c mi~m
presas das negociações sindicais como acordos ou concessões colell.vas com ....n~ de
negociações coletivas, que tltis empresas não têm condkõcs de cumpnr, ficado Impedidas de
criar novos empregos c scni. desprcsatia uma enorme falia do mercado c juswncnte a que tem

maior potencial de ampliação da geração de empregos formats.

Como o Projeto prevê um prazo determmado para a vigencla da lei. é preferi
vel que de inicio se facilite a cnação màxlma de empregos. Se houver talha que mereça cor
reção, podem ser somada. apos se verIficar que a meta desejada fOI alcançada.

A comunicação ao Ministerio do Trabalho ou re~str~ no sindicato de classe
provem o empregado da proteção necessana. evitando as fraudes a leI.

lmprcscindlvel o tratamento diferenCiado para essas empresas que tem melhor

possibilidade de atingir a meta da Lei.

Portanto, a propositura da limitlçlo de hot'ls extras e submiss40 de sua reaUzaçto à
negOCiaçllo coletiva enrijece o processo e contl1lria o objetivo mlior do projeto que é •
fiexibilizlç4o. /

!~S ~(/é-,
MÇ~~ A. ~~l.J ,;btt:-L. ",.~

Emenda de Plenário ao Substitutivo do
Relator da Comissão de Trabalho e Administração Publica
aO projeto n. 1724196

Emenda Aditiva

Acrcsccnte~se inciso II ~ renurncrando-se o atuai. ao anigo 20
• nos seguíntes

Sala das Sessões, em de maio de 1996.
termos:

Art.2° .
1... .
11- a 75% do valor devido em I°de janeiro de 1996 da contribuição devida ao instituto Naci
onal de Seguridade Social.

JUSTIFICATIVA

o Pojeto de Lei. em seu anigo I", faculta aos emprcgdos e empregadores, a
instituírem, nas convençÕCs c nos acordos coletivos, um novo tipo de cornrato de trabolho por
prazo Determinado.

Di5pÕC que, a eSles conltlltos nIo se aplicam os anigos 479 e 480 da CLT, e
no artigo 2', ao contrário do pressuposto da livre negociação, obriga a rcduçlo da1 conm"bui.
çõcs mencionadas.

EMENDA DE PLENÁRIO N':.- _

AO PROJETO DE LEI N' 1724, DE 1996.

A presente emcoda também possibilita que o acordo ou comIClIÇlo disponha
sobre a contribuição dos empregadores para o Instituto Nacionr.l de Seguridade Social, por
cotendar que não ha razão plausivel para que o projeto a tcoha excluído, quando o seu princi
pal escopo é a geração de novos empregos. carrcando para o setor CSlMUrado ltlIb«lbadores
que se encontram desempregados ou na economIa infOrmai, o que significa alDtr I\OVIls
contribuintes.

Emenda Modificativa

DI..e ao artigo 6- do Projeto d. lei n-1724196 a seguinte redaçlo:

UArt. 6-· O C.put e o fi 2- do artigo 59 da Conlolidaçlo di. Leis do Trabalho
- CLT - pas.. a vigorar eom a seguinte redaç.lo:

Art. S' - A duraçlo normal do trabalho poderá ser acrelcida de horas
suplementaras, mediante acordo escrito entre empregador e empraoado, ou
mediante contrato coletivo de trabalho.

Essa lacuna permite supor que o Poder ExeCutivo tem receio de que ocorra
uma redução da arrecadação para a Seguridade Social. Se ísso é ' ..rdada. o mesmo raciocinio
não foi adotado em relação às contribuiçõcs que foram reduzidos pelo projeto.

Na "erdade. os recolhimentos que resultaria deste projeto. além de temporário
c com prazo determinado para término. não estariam previstos no "caixa" da previdéncio. o
que é mais uma razão para que o INSS também participe com sua cota, mesmo que menor,
no rol das reduçõcs aqui estabelecidas.

§ ~ - Poderá ser dispensado o acréscimo de salirio se, por força de acordo ou
contrato col_tivo. o excesso de hora. em um dia for compensado ~Ia

cormspondentl dirninuiçio em outro dia. de maneíra que nlo exceda, no
pc:íodo de um ano•• sorna da jornada ..manal prwvista de trabalho.li

JUSTIFICAÇÃO

SUPRIMAMoSE DO ART. 2" INCISO I: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SES1,
SERVIço SOCIAL DO COMÉRCIOoSESC, SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM COMERClAL-5ENAC E SERVIÇO' NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRlALoSESI.

IllGllllllI!

-1UIm1CIClI,

IJIIlIIlIlIIll
IJ_

1'0_
IJ_

v

• C.....AIlA DDS OIPUTADDS

Pretende o pmjeto do Executivo, que os ato.... sociais tenham aHemativa de
composlçllo sobre as condiçOes de trabalho, frente às nOlUlas enrijecidas de uma Leglslaçllo
Trebalhlsta com mais de 5D anos.

E, • aHemativa é a fiexibilizaçllo de legislação, de forma a permilir aos empr''lIadores
e empregados. legitimos Ululares dos direitos possam, visando sempre a ganmlia, manutençAo
e crilçiO de empregos, negOCiar condiç<lcs de trabalho.

Contudo, a sugestlo de alteraçAo do artigo 59, da forma pmposta, viola todo o escopo
do projeto. enrijecendo linda mais o que: jé é rigido. limitando, sem QWllquer critério. a
quantidade de horas extras dentro de um módulo anual e exigindo, sempre a prévia
negOCilção coletiva.

É sabldo de todos que em qualquer Illvldlde empre$lrial, ocorrem 'picos' de serviços,
a mlior parte deles sem previs1o, uma vez que decorrem de .sitUI~S alheias 80
empreendimento, quando se exigem decisões imedims que, .e tardia. prejudicariam todo o
empreendimento e1 em muitos casos, também a coletividade.

Essa decisões sempre geram a rellizliç.Ao de horas suplementares que nAo poderiam
ser realizld.. pelo empregado que está a frente da produção, se jà u~I1lpa...do o Iimtte
eslIbelecido no artigo 6\' do projeto como apresentado. E, mesmo que nlo tenha ocorrido a
,.allzaçlo limite das hOTJIs extm;;, teria, o empresjrio, que negociar prevjAmente com a
entidade sindical a autorizllçio para a sua realizlção o que toma o cumprimento redaçio
originário dada ao artigo 59 improticãvel.
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JUSnFlCAltVA.

É.SEDUTORA A IDÉIA DE SE GERAR NOVOS EMPREGOS. COMe
TAMBÉM. É SEDUTORA A IDÉIA DE SE DIMINUIR ENCARGOS SOCIAIS. SÃo
INGREOIf'.NTES NOTAvelS PARA ATRAIR A AOl:SÃO DE MUr.OS
PMlAMENTARES.

MAS eSTA EUMA PROPOSTA Que seDUZ MAIS pao QUE PROMETE
DO QUE PELA SUA EFETIVA CAPACIDADE DE. ALCANÇAR. O QUE SE
PROPOe.

• o AQUI PROPOSTO NÃOÉ.DE FORMA ALGUMA UMA TAeUA DE
SALVAI;ÃO. e. ANTES DISSO UMA CANOA FURADA, QUE NÃo RESISTE A
UMA ANALISE MAIS FRIA E MENOS APAIXONADA. POSSUI UM ELEVADO
GRAU DE INCERTEZAS, APRESENTANDO UM COMEÇO MAS DEIXANDO C
FUTURO DESTE PROJETO AO RELENTO E. NAEAÇANDO O AiUAL
TRABALHAOOR BRA5n.EIRO.

QUEM IRÁ CONTROLAR os LIMITES 'AQUI ESTIPUlADOS? QUEM
GARANTE Que: 6s ÀTUAlS 1RABAl.HADDRES NÃO SERÃO SIMPLESMENTE
DEMmDOS E SUBSTITUIDOS POR OUTROS? QUEM GARANTE QUE ESTE
MODELO. AQUI APRESENTADO COMO PROVISÓRIO. NÃO TENDERÁ A SER
DEFINITIVO. A MEDIO E LONGO PRAZO. MODIFICANDO NEFASTAMENTF AS
ATUAIS LEIS TRABALHISTAS?

OS DESDOBRAMENTOS PODERÃO SER DRAMATICOS E
IRREPARÁVEIS, DeNTRD.EM BRev=, APESAR DAS BOAS INTENÇOES.

'DE OUTRO LADO. A ReDuçÃO De ReCURSOS IRÁ SUCATEAR E
UQUIOAR COM O SISTEMA SESC, SENAC. SENAI E. SESI. QUE SEM
SOMBRA NENHUMA DE CúVICA~ DESENVOLVEM UM TRABALHO
EXEMPLAR, HÁ 50 ANOS. NESTE PAIS.

ESTE PROJETO DE LEI ATIRA OTRABAL~ADOR UMA TEMPESTADE
DE INCERTEZAS E JOGA NO BURACO QUATRO GI TES DA EDUCAÇÃO
SAÚDE E LAZER.

/' .'~

/ /

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO PROJETO DE LEI NO 1724, DE 1996

Art. 1". Mera o art. 59 da Consolidação das leiS do Trabalho. CLT '. que passa a vigorar com a
seguinte reaação:

"Art. 59. A duração nonnal cio trabaIl1o, Im todo o tenilório nodonal, não poderá _

superior a oito horas d"lÓrias I qucnnta horas semanais.

§ 1". Aampioção ela jClmada de 1mbaIho, fa", da& Ilmit. utablllôdol... artigo, só
podeni _ efetuada..- de CICIK'cIo ou~ cole!lva doIlmbaIla, nOl fenMI
elo artigo 8", Inciso VI, ela ConsIiIulç6o federal, obMrvacIa o MgUinl8:

I - pmtição de -..ao elo jomada__ que tMham reduzido o ... quadrD

doi peuoal. seja contoahxlo~ ou _ de ImJlnSCl de locaç6o de mlio de

obra, nos 6Ilfmas 6!Mb1_

III -1III'IUllIl'OÇâ ela hora ....--, no milImo, ... cinqüentD por _ fi ela hora

ramal.

I 2", Poden!í _ dispenoado " CICI'iodmo de 1CIl&lo, .. por~ de aaxdo ou
-.çilo r:aIeflvg, o _ de hona Im um dia for compell.oelo pela
~oQente diminuiçiio outro dia ela lI1IIIl1O __ de mcmeira que não

-=-do o I>on!rio lIOlIIIlli ela nem uja u!tIapaaacIa o Imlte m6Idrno de dez
horcII dl6rias.M •

Art. 2". Acrescel11a o seguinte parágrafo pnmeiro 00 arogo 4n da Consolidaçtio das Leis do
Trabalho - CLT, nmumerando-se os demaIS parágrafos:

11", lnaiIlIndo juota COllICI para a .-açilo do .....- de tIabaIha, o empregado
....... poderá _ dIIpenoado -.. "'*' c:omprovacIo rnotlwl ticrIIcl:>, -.&nIcD ou
fInmlc*rD.

Art.·ao.:~a~ 480 da COnsolidaçOo das Leis do Trabalho· aT, que passo atIIr~
redaçlio:

I

"Art. ~o. NoS co_. qui tenham termo ltSIipulado, oIm~ que, SIm iuota
CQIUSCI, ou com comprovado motivo t6enko, econõmico ou fillCll1C8iru, despedir o
ecnpngado ...,; ollrigodo o pogor-lhl, o flluIo doi indenização, I por metade, o
.....uneração a que teria direito~ o termo cio co_.

Parágraí1> Único, Paro " lllICUÇÕo do qUI dispõe o~ artigo, o cálculo ela plIrt.

variável ou incem:I dos laIáriOI SIlÚ feito de acorda com o -== para o cálculo ela
indenização.--à .-cisão doo c:orrtraIOI por prazo incleIwmWxsdo."

Art. 4". As empresas que. e"'lNa e comprovadamen1e. praticarem fraudes na admissão de
empregados. induslVe através de contrata com prazo delermmado, não poderóo oblllr recursos no
ãmbilo dos programo. executados pelos estabeledmenloslederalS de crédtto. espeClalmenle íOnlo
00 8anco Nacianal de DesenvoMmenla Econômico eSodal- BNDES.

Art. 5°, Será facu~ado 00 Mlnislério Pliblíco do Trabalho, de oficio ou atrovés de represen1açào de
qualquer das partes inle"'ssodas. na defesa dos in1ell!sses difusos. colefivos e individuais.
encaminhar ao compelenh! Juizo do Trabalho pedido de anuloção de clãusulas em acordos ou
canvenções colo1ivas que versem sobre contratas de trabalho temporãrios com renúnCias de
direHos trabalhistas.

Art. 6". Nos contratas com lermo delerminado, de que trata o art. 443 da Conso1idaçOa das lais do
Trabalho - aT, ficam asseguradas as eS1ObHidodes proviSórios de empregadas gestan1es,
membros de COmissóo Interna de Prevenção de Addenles - CIPA. de dlrigenleS sindicais e aquela
previ!ta na lei n" 8.213191. art. 118.

Alto 7". ficom vedados os conlrolos de trabalho de natureza lemporãria em empresas que, nos
úlllmos seIS meses. 1enham reduzido oseu número de empregados.

AIt. 8". As en1tdades SeNiçO Social da indústria - SESI. Serviço Social do Cométdo • SESC. 5e<viço
NlIdonal de AprendiZagem tndustrlal - 5ENAI, Serviço Nadanal de AprendiZagem COmeraol 
SóNAC, Serviço Nadanal de Ap",ndiZagem do Transporte· SENAT. 5eIVlÇO Soclal do Tronsporte 
SEST. beneficiadas com as contribuições slldois prevlSfas na art. 240 da COnslllUição Federal
possam a ler gestão trlparlile.

PcInlgrIIfo 1", As Instãndas decio6rias cOl11al6a com a partidpação pantória dos llObalhodOll!S.
empregadores e governo, ol>!ervado a carOler demaafJllco e descentralizado da geslOo
admlnis1ra1iva, com a portidpoção da comunidade.

PlrigrafDf.0 , Os memblos a qUll se~ o parãgrafo an1eriar: ~
I • eJIIIterão suas funções em tempo inlegraJ e serão remuneradas peJas /:n~

benefidadas pelas contribuições SOCiaIs mencianadas na "'pu!; - L....
. ~ ~

11 .. serão nomeados pelo chefe do Poder executIVO, medNJnte Indlcaçoo por suas entidades
representatlvas:
1JI - )emo mandoto de quatro onos, podendo ser destrh.Jidos antes do fénnlOO do mesmo nm;
situoções a serem definidos em regulomentação.

Parágrafo 3-. A composição. a orgonlzaçõo. o funCIOnamento dos colegIados referidos no § 1-, e a
esallha, indICação. nomeação e a remuneração dos seIS membros serão discp'nados sob a forma
de ",gulamenlaçào.

PaIiigrafo 4", A gl!S1óo I11portJte vlgorarã o partir de sessenla dios o paror do publlcaç60 desla lei.

Alto ,., Es1a Lei entra em vigor na dola da sua publicação.

Art. 10. ficam revogados a lai". 6.019n4, elodas as demaIS dispOSIÇões em conlrOrio.

Art. n. O Poder ExeCU1iva lerã 30 lhinfal dias para regulamentar a presente lei.

.NSI!l'!CATlVA:

O contrata de trabalho no Brasil lemo como forma predomincrnfe no tocanle à sua duração, a
ausência de 1enno final p~ado, e assim é desde a época da estabilidade permanenle.
ameriar ao sislema do FGTS. A duração indelenninada do contrata tem "do UtM das poucas ViaS
de Inlegtaçãa do empr8Qado à empresa. além de uma eviden1e proleÇão aa emprega. As h/p6lese
do contrata a lermo Sào. atualmenle. exceções na legislação brasílelra; encontram-se previ51a5 na
aT, em seu art. 443. § 2'. e na lei n" ó.019n4, que pnMi o con1ralO por lempo delennmado
aIlaVés de empresa inleJpO$lO. No enlanlo, o Projelo de lei n' 1724196. e o seu subs1l1u!fvo
ap<esenlado pelo Relalor Depulado Mendonça Filho. lus1Ificando-se no ~menlo ~
desemprego, prelendem inverter esta forma contratual. priohZIJndo o contrata por tempo
determinado e elegendo-a coma caminha ã retomada da emprego, como se a conlrala sem lermo
determinado fosse o responSàvel pelo desemprego. A propDsta do ExacutIYo e do RelaIor
provocaróo um tensionamenlo nas relações de trabalho. e desagregarão qualquer unidade de
produção, vez que dispõem sobre a diferenciação de candições para empregadas com mMmClS

///. .-
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tcnfos e funções, cc mesma lempe em que nOo a1lIccm cs cllas Icxcs de juros, veI'dcdeiIas
IaSpcIlSÓ\'eIs pelo cll10l estcdo das reloç6es do trabalho. Apresenlll emende supremm Intenoonc
evttar _ evidemes prejuízos. Dlcnle do conIelC!O perve!$O de desemprego em nosso pais, " fuce
oos elIItllPlos de pollllccs basecdas em nOllllClS restrI!to'cs de direitos trabolhlslas adotados pele
AtgentIno e pele Espenho • que efetivamenle nOo signlficcram geroçllo de noyos emplegOS, cs
prcpostcs do ExecutiVo e do Relator nOo repnlSt!ntcm, de funnc coOO81O, lMpcSlO eftcaz co
pIDblemc: co cantrOrto, c presenle Emendo wbs!llu1tJc, per sue vez. opcntc reais caminhos pera c
prc1eÇI'lo l!cl ccmrctD de trabclho e pera c geração de empregos.

~ _->~ Sclodas5essões, 12 de junho de 1996, •

. (~;;'7'" ""t",L-._f"-~-P7
I( _~ ~..~~ ~ ..,L: ,:7"", ?ct1..,;~ ~r,4tA-~,,? ;:>SJ1

Projeto de Lei nO 1724, de 1996
(do Poder ExecutivoI

Di.'ipÔl! .\'Ohre (1 c011lralO dI! trabalho por pra:o
dl!lennmado t! da omras prol'ldimclas.

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se o anigo sexto do Projeto de Lei nO 17:!4/96. que passa a ter a seguinte redação

Art. 6°. O anigo 59 da Consolidação das Leis do Trabalho. CLT· pu.. a vigorar çom a
..inte redação:

MArt. 59. A duracão nonnal do trabalho, em lodo o território nacioul. Dio poderá
ser superior a oito horas diáriu e quarenta boras semanais.
§ Único. A ampliação da jomada de trabalbo. fora dos Iimit....tabelecidos neste
anigot só poderá ser efetuada através de acordo ou convenção coletiva de trabalho,
DOI termal do anigo 8-. inciso VI, da Conltituido FederaL observado o seguinte:
I . proibi~io de estenSÃo da jornada rm empresu que tenham reduzido o seu
qaadro de p..soal. seja cnntratado diretamente ou através de empresa de 10000ção
de mio de obra. DOS últimos 6 (seis) m....;
D- limite múimo de esteDlÃo de jornada de uma bora diária, e dez DJellsais;
m• remanuaçi.o da hora suplementar, aa minimo, em cinqüenta por cento à da
arabonaaL"

O Projeto deLei em quatJo refcre-.. não só ao COntraiO de tr3bIIho temporirio, cama também
pmende n:gm limit.. sobre as hotas exmordinirias. O Projeto altera o lIttÍgo 59 da CLT.
dlIIIdo lIllYtl_o psta as horas exuas. em especial quantO a sua cornpensaçio, que, pelas
rciIaadas jutisprudCncias trabalhistas. deve ser feita .. propria semana em que houve as horas
auaarditIirias; pelo projeto, ""end.... a um ano o pOliodo para a efetuação da compensação
de, no mixima, 120 haras extras; o empregado pode. assim, ell' uma semana. chegar a 60 horas
ele 1tIbaIho, sem retlIUtIOBÇào, desde que haja compensação no largo pOliodo de uma ano; há,
paiI. UIII estimulo 10 trabalho extl1Ordinirio e i extnlpolação <la jornada de 44 haras semanais,

lWm da lObrecatp ao empregado. sem que lhe seja oferecido tempe posterior para recompor
_ ~ e. par fim, de:scstimula a admissão de novos empregados; o ProjetO do governo
n:bça também. situaçia ptevista no an.61 da CLT, que dispõe sobre horas extras decorremcs
t1e"tl c I 'Iade itnperiaIa", quando al poderia ser utilizada a conttatação de mio-de-obta.
A poIilica de praçJo de anptt!8os deve ser acampltlhada per um desestimulo i ptática de hotaS
-.Iittiiriu; neste sentido, ao cantririo do que apenta o Projeto governista, o custo da mio
de aln dunme u bons supIemetItares i jornada de tr3bIIho deve ser encarecido, de fonoa que
D amprqador pen:eba a vamasem de aumentar seu quadro de empregados. em Cllt!It"ItOs per
t-.po itldaemliDada. .
,...,., COMicIennda o prejuízo inerente 10 Projeto de Lei, a ptelCllle proposta de emeuda
~ \'isa impor tnD conteXtO que provoque a geração de empregos, com a limitação de
llarU extnII, que tepn:IIIIIa verdadeita sobtt:catp ao trabalhador que l:IICOlJltH8 CItIJlRgada.

Slladus-. 03 de junho de 1996..

-LJ..fcs-4..Pr~~ - (JT
~:c"""'L _ nJi '.c1~/UL>=·~G,1"''-:!.,

Projeto de Lei nO 1724. de 1996
ido Poder Executl\'o I

DIspõe sobre () ,:ontraco de Irabalho por pra:o
decermmadn t! ali Ducras fl7"ovrdenccas.

EMENDA \lODIFJCATJV...

Modifique·se o anigo l' do ProJelo de Le. n' In4/96, que pass•• terasegwnte redação:

Art.!-. Apenas convenções e acordo! coletivos de trabalho poderio dispor sobre o
contrato por ~razo detenoinado de qne cogita o ano 443. §~o. da ConsoüdaCio das
làs do Tnbalbo - CLT. para admissões que representem acréscimo no número de
empregados da empresa ou ..tabelecimento.

§ I'. °contrato de trãbalho per prazo delenoinado que for prorrogado mais de
uma vez pauará a vigonr sem determinaçio de prazo.

§ 2°. ° empregado çontratado sem prazo delenoinado apenas poderá ser
dilpeuado por seu empregador caso baja comprovado motivo técnico, econômico
aa flnaneeiro. .

f 1>3". NOl contratos de qne trata o caput, ficam useguradu as ..tabllidad..
provilóriu de empregadu gestant... membros de CIl'A. de dirigentes sindicais e a
prevista aa Lei n° 8.213191, ano 118.

O contrlllO de ttaba\ho no Bmil tem. como fonna predomInante no tocante. SUl dutzçio, •
ausência de tenno final pré-detetmmado. e ....un e desde a epeca da estabilidade permanente.
amerior ao sistema do FGTS. A dutzçio indetettrunada do contr.1to tem sido uma das poucas
vias de integraçio do empregado i empresa. além de uma eVIdente proteção ao emprego. As
hipólCSC do contr.1to a tenno são. llIIIaIme!lte. exceções na legislação btaSileita; eocontram·se
previSlU na CLT, em seu an. 443, § 2°. e na Lei n' 6.019174. que prevê o contrato per tempo
dotetminado atrllvés de empresa intetpoSta. No entaDto. o Projeto de .Lei n' 1724196,
justificando-se no crescimemo do desemprego, pretende tnvorter esta fonna contratual.
prioriZllldo o canttalO por tempo detmnmado e elegenda-o como caminha • retDmada do
emptego, como se o contrato sem tetmo dctenninado fosse o responsável pelo desemprego.
Vem acom:ndo divel!DS tipos de fraude ao contrato de ttaba\ho, sob o prete:XtO de cumprir a
ltCXItlll sobre contrato tempetório. A proposta do Exocmvo, por sua vez, provocará um

tenJionamento ainda maior lIJIS re1al;ões de ttaba\ho. e clesagreganl qualquer unidade de
pmduçio. vez que prevê a dif=nclaçio de condições pata empregados com mesmas tarefas e
funções. E:m iunção de oferecer uma maior proteção llO emprego, e um'efetivo combate ..
fiaudes que congestionam a Jusnça do Trabalho. o contrllto a termo deve ser ngorosameme
limitada; a ptCOCnte emenda subsdlUlÍva pretende condicionar a exist!ncia de co_s
~osa dispositivo expresso em acordos ou convenções coletivas.

~\~~C~:7

Projeto de Lei n' 1724. de 1996
Ido Poàer Execunvol

~cspõe .\()~re (~. c:omrarn de trabalho por pra:o
delermmaatl e da nucro.\ prnwdêncUlS.

EME:-;DA \I0DIFlCATlVA

Modifique~se o ~ único do artlgo IOdo Projeto de Lei n" 1724/96, que passa a vigorar com a
seguInte redação:

"Art.IO._

§ tnico. Ficam \'edados 05 CODtr:ltOS de trabalbo de natureza temporária em
empresas que. nos últimos seis meses. tenham reduzido o seu nümero de
empregados e que eaCODtrem-se devedoras do lostitnto Nacional de Seguridade
SociaI·INSS, e de parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. FGTS."
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Justificativa:
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o conaato de trabalho no Brasil tem, como fonna ptedominante no tocante à SUl. dlllaÇio, a
.usenci. de tenoo final pré-<!etenmnado. c ..sIm Cdesde. epeca da estabilidade permanente,
a=rior ao sistema do FGTS. A du:açiD indetenninada do conttalO tem sido uma das poucas
~.. de integrzçio do empregado à empresL alem de um. evidente proteçlo .0 emprego. As
lúpotese do conltato a tenoo são, atualmente, cxceções na legislação btuileira: enconaam·..
pteVÍSlaS n' CLT, em seu In. 443, § 2', e na Lei n' 6.019n4, que prevê o comrato por tempo
detenntnado aaaves de empresa mtetposta. No enlllllO, o Projeto de Lei n' 1724196,
jusnficando.se no crescimento do desemprego, pretende Invener esta foana contratual.
priorizando o conllllto por tempo determInado e elegendo-o como caminho à retomada do
emprego, como se o conU'lto sem temo detennID~do fosse o rcsponsavcl pelo desemprego. Em
lIZio de proteger o emprego e os direitos trabalhistas dai decorrentes, Óncccssário .umentar os
custos do emptegador fraudador e daquele que vem diminumdo. sem justificativas. o número
de postos de trabalho. Neste sentido.• presente emenda ptetende limitar os direitos dcsu
ú1tim. parcel. de empregadores.

f/-Ú-v& r,I.-~O

fq
PROJETO DE LEI N" 1724, DE 1996

(SUIl5TITUT1VO DO RELATOR DEPUTADO MENDONÇA ALHO)

Dispõe sopre o contrato oe Irr1bolho por prazo

determmado e dá OUTras orovldenclos,

EMENDA SUPRESSlVA

Suprima-se o artigo 7' do Substitutivo do Relator Deputado Mendonça Filho ao Projeto de Lei

n'l724/96. renumerando-se os demaIS.

o contrCITO de trabalha no Brasil tem. como mrma predominante no tocante à suo duração. a
ausência de termo finai pré-determlnado. e assim é desde o época da estabilidade
permanente, anterior cc sistema do FGIS. A duraçãa indeterminada do contta!o tem sido
uma das poucas vias de integração do empregado à empresa. além de uma evidente
proteção ao emprego. As hip61ese do contrato a termo são, atualmente, exceçóes na
legislação brasileira; encontrem-se previstes na CLT. em seu art. 443, § 2', e na Lei n°
6.019n4, que prevê o contrato por tempo determinado através de empresa 1nlllrposte. No
entanto. o substiMivo proposto pelo Relator Mendonça Fiiho 00 Projeto de lei n' 1724/96
pmtende j!'<Verter a forma cantratual predominante. priorizando o contrato por tempo
determinado e elegendo-o, de ionna equivocado. como um supostO caminho à retomada
da emprego, cama se o cantrato sem termo determinado fosse o responsável peta
desemprego. A proposta do Relator provocará um tensioÍ1amenm nas relações de lrabalho,

e desagregará qualquer unidade de produção, vez que prp.vê a diferenciação de condiçães
paro empregados com mesmas tarems e funçães. A presente emenda supressiva

imentiona evitar estes evidenteS prejuÍZOs.

Projeto de Lei n° 1724. de 1996
(do Poder Executivo,

DiSfJÕt! sohre () cDltlralD dI! trabalha
por pra:o dt!lt!rmmado ê dQ nUITaf
pro\'ldénclas.

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se o Anigo 1D do Projeto de Lei nO 1724/96. que passa a vigorar com 2 seRUinte
~~ -

Art. 2°. As entidades Srn'íço Social da Indústria .. SESI. Serviço Social do
Comi...io - SESC, Serviço N.cional de Aprtndi2agem Industrial· SENAI, Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC. Senriço Nacional de
Aprtndi2agem do Transporre - SENAT, Serviço Social do Transpone • SEST,
beneficiadas com :as cODtribuicões sociais previstas no ano 240 d. CODslituiçio
Federal passam a ler gestão tripanite.

Parágrafo 18
• As instâncias det:::isóriu contaria com a panicipação parit'ria dos

trabalhadores, e.mp~adofd, e IGvemo, observado o caráter democrático e
descentralizado dá gestão admionistrativa, com a participaçio da comunidade.

Parágrafo 2-. Os membros a que se refer o parágrafo anterior:
1- exercerio lUas fuações em tempo integral e seria remuneradol pelas respectivo
eatidades bellefici&c:lu pelo cODtribuições sociais me.tionado no eapu~

fi .. serio nomeado. pelo cbefe do Poder Executivo, mediante indicação por JUS
eatidades representativas:
m . terio mandato de quatro InOI. podendo ser destiutidos antes do término do
!Damo nu lituações • serem definidas em. regulameDtaçio.

Parágrafo 3°. A composiÇÃO, • organização, o funcionamento dos colegiados
referidos no § 1-, e a escolha. indicaçio. nomeação e a remuneração dos seis
membros lerio disciplinados sob a forma de replameota,ç,io.

Parágrafo .te. A gestio trip.nite vigorará a partir de lessenta dias • partir da
p'!blic.çio desta Lei.

Justificativa:

o COntrato de trabalho no Brasil tem, como fonca predominante no tocante à sua duraçlo, •
ausência de tenno final pre-determinado, e assim é desde. época d. estabilidade pennancmc,
anterior ao sistema do FGTS. A duraçio indeterminada do colllntO tem sido uma das poucas
viu de íntegraçio do empregado à etnpresL além de uma evidente1f4iempRgO. AJ.
hip6t= do contnllD • termo são, .tualmeme, exceções na lesWaçio ". _
previstas na CLT, em sculn. 443, § T, e na Lei n' 6.019n4, que prevê o por tempo
dclt:nninado auav" de tmpTCSll intctpolta. No _o, o Projeto de ' 1724196.
iustificando~5e no crescunenta do desemprego~ pretende inverter esta forma contratual.
priorizando o contrato por tempo determlOado e elegenao-o como caminho a retornada do
emprego, como se o contrato sem te~o detenninado fosse ,0 responsavel pelo desemprego A
propriedade. por disposição constitUCional. tem função !íoclal~ neste sentido. as contribuições
sociais de que trata o anlgo segunâo do PL represenmm Um! nece5saria. distribuição de renda.
tomando por referenCl3, a tolha de salmos da empresa: no entanto. deve haver uma gestão

democratica e tripartite destas entidades. vez que as representações das empregados lambem
devem orientar o apeio e 3. formação profi~siona.1 dos jovens t~alhadores brasileiros
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Projeto de Lei n' 1724. de 1996
Ido Poder E:<eCUU\'Ol

DIspõe -'mnre () l.:ontralo dI:! trabalho por pra::c
determmado I! uti OllfTQ,t prowdimclas.

EMESDA MODIFICATI'" ~

Modifiaue-se o arngo 5' do Projeto de Lei n' In4/96. que possa a figurar com a segumte
redaçào:

Art. 5-. As empresas que.. efetiva. e comprovadamente. praticarem fraudes na
admi..io de emprtglldos orrov" de cOOlrol05 ,emporários. aio poderio obler
reeu:nol no âmbito dos programu executados pelos estabelecimelltOl federais de
crédito. especialmeDte JUDtO :!la BaDco NacioDal de DeseDvoivimeDtO Econômico e
Soeial· BNDES.

Justificativa:

Uma fonna de revener a conmn'e prátiea de fraudes ao emprego c a05 direitos trabalhistas dai
deeom:ntcs. sob o pretextO de esw- cumpnndo 05 disnosttlvos legais aJ:eIl:a do conmuo
temperario. é limitar o ICCSSO das emptCS~ • empregado,.s fraudadores aos créditos públicos.
C$pCCialmcotc aquelcs vinculados 10 BlDCo Nll:ional de L....nvolvim.nro EcotlÕmico • Social

_ BNDES. Este é o tcor da emenda submNtivI que ora se propõe. com o único objetivo de
defender o comrato de trabllho.

1996.

f 5il
9 n -- ~"<t::.

PROBO DE LEI NO 1724, DE 1996

(SUBSTTTUTIVO DO RELATOR DEPUTADO MENDONÇA FILHO)

OiSDóe soare o contrato de trabalho par prazc

delermmaao e cá or.nras croVldénaos.

EMENDA MOD!F!CATlVA

M<Jdiftaue-se o arligo 6' do SubsnMivo do Relator DepUICdo Mendonça filho ao Protelo de lei n'
1724/96, CUia 1eXTo passo o Vigorar tom a seguln1e redaçdo;

Art. 6·. O CIIIigo 59 da ConIoiclaçiia dall.eio elo Trabailo - a.T • _ a YigoIar com a
Al/UinIa re<ialáo:

Art. 59. A clu<ação nonnaI do --.a..... 1Dclo o lwrit6rio nacional, nilo poderá _

supw;ora aita horar dl6ria1. quaNIlla. qucrtro horar MmCII1CIiL

§ 1". A cntlI'iaçlio elo tomada de1raballo. fixa doi 1Iab .I.d~ ••.- artigo, aé
podwá_~"*"""" de aClOl'do nu -.ção delPailallo.__

cio ar1lgo 1l•• 1nc:ioo VI, da~ FecMraI. 0 ......

I • pcDilIçlIo de -.oão elo tomada ....~ (la lw1ham ra..IcIo a .. quadra
de .............. conIratIxIo dhlaII*1N nu atnMo de.....,.... delocao;6o de miio de
obla. IlOl úlIImaI6 1MiIl_
O-1imilII mcixima de-.ão de tomada de uma hom diária•• rIc lIMIW>iI;

Ii -~o dahom~. no rrmmo, em c:inqüMta porQllta "da hom
lllImlaI.

f.Z·. Poderá _~ o acrMcimo d. soIário... por~ de ac:on:Io nu

-.ção o -. de hooas .... um dia for ",,"--.:Ia '*"
CIli' dôftinuição outro da da -..a _ de --.. qw nilo
-.:Icr o hcxárIo normal da '*" .....~ o .... mcixima de rIc
bens dl&rIaL

.I.lST1!'!CA'IlVA:

A Do{"rfka de gercCtlO de empmgos deve ser ocomconhado oor um desestimulo à Prática de horas
ex7rOorCiinãrios: rume sentido. o CtJ$fo do mOa de obra durome os horas S\lPiM'1ermJres ci iornada
de trabalho dt!'V'8 ser encareodo. de fcnno que o empregador percebo o VOI'11Og@m de oUl'TWltQr

seur\uod~ de emcregc~os. em cornratos por tempo If'ldetermmodo. Desta foono. fica evK:lenaado

D ~-~~. 03 dejunhode 1996.

g.-.-==:5) ~~-pr:-<..r~_toT

l~ /"5i-· P<)(;;:3i;~Au,"'/~--JrJ!j

I't' 1/' .~-.lUL· L'Z \, vv

J.3
PROJETO DE LEI N" 1724 - a, DE 1996

(SUBSTIT1JTIVO DO RElATOR DEPI.1TADO MENDONÇA RLHO}

Disp6e sobre o contra1O de trabalho pOl
prazo aetermmado e cá OU11'as proll1deooos,

EMENDA SUPIlSSIVA

Supnma-se o § 3· do arligo 1· do Sub51lMivo do Relator DepUTado Mendonço Rlho ao Proieto de lei
n8 1724/96. renum~randcrse os demaIS.

Just!!!cativa:
O con1rQto de trabalho no BraSIl lem. coma formo predorrnnonte no locante ã sua duração. o
ousénda de tenno iinal pré-de1ermlnado. e assim é desde a época da estabilidade permonen1e.
an1l!:rior ao sis1ema do FG1S. A duração inde1l!rmmado do contrato tem sído uma das pouc:os vias de
integração do empn.godo ã empresa. olém de uma eVIdente proteção 00 emprego. As hipó!ese do
contrato a tt!rmo são. a1UClmentt!. exceções na legislação brasdelra; encontram...., P"''Iis1a$ na CLT.
em seu art. 443. § 2·. e na lei n' 6.019n4. que prevê o cantrato oar tempo dc1enninado através de
empresa intt!rposltl. No enlanto. osub_ praposto pelo Relator Mendonça Alho ao Projeto de lei

rf' 1724/96 p"'lende invener a fOrma ccntratuat predominanle. priorizando o contrato por tt!mpo
d_munodo e elegenclo-a. de fulma equivoeada, como um suposto caminho à "'tomada da
emp"'90, como se o cOll1lllto sem lermo determinado fosse o resp~ pela desemprego. A
preposta do Relator prQYOCarâ um tellSlOnamen1O nos relações de trabo)ho. e desagregarâ qualquer
uridade de produção. vez que prevê a dl!l!rencidçãa de condições paro empregados com m..mos
ta",las e funçÕl!s. Apresen!e emenda supreSSlVa irtIenaona eVltor esIes eooenle$ p",juizos.

PWálo da c&nara doi~ 10de junho de 1"'.

PROJETO DE LEI N" 1724 - a, DE 1996
(SUBSTIIUTlVO DO llB.ATOR DEPI.1TADO MENDONÇA FlI.HO}

DislJóe sob", o conlralo de trabalho pc
prazo determmaoo s dá outraspro'IAdenao!
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E.WNDA SVPRB5!VA

Suprimo-se o § únlcD do artigo 2' do SUbs1íMivc do Relclor DeptJlodo Mendonça Filho 00 Projeh
de lei n'1724/96.

o ContrelD de lrobolha no Brasil lemo como formo P~omincrne no lCCan1I! ó sue duração. (
ouRndc de termo finei pnl-delemllnodo. e assim é desde a época da estabilidade permanente
anIerior aa ststema do FG15. Aduração indeterminada do c_rem sido uma das poucas"'as dE
im.gração do empregado ã emp...o. oIém de uma e\'idente Proteção ao emprego. As hlpó1e!e dc
c_a termo são. aluafmen1l!. exceções na legislaç60 brasileira; encon1lDrn-se p<eYis!as na aT
em seu art. 443, § 2', e na lei n' 6.019n4, que previ a Con1rOIo por tempo clelenninado _ d.
empma in1olposla. No en1anla, osubsIIulIvo proposIO pelo Rela1crMendonça AI>o ao Projeto dele
ri' J72.4196 pte1ende irNeflw a Icimla conIlaluaI predorninan1ll, priorizando a conlra!O por 1empc
deIerminodo e elegendo-o, de forma equiYocado, coma um supao!Cl camnho ã retomada de
flItlplegO, coma se o COn1rCIlll sem l!lII'lO determinado fosse o responsãYeI pelo deRmpmgo. A
pIllpClIIla do l!eIo!orpraY<lCOró um 1II11iouamema nas rolaçóes de1robalhc, edesagregará qualqUer
unidade de praduçao, 'lUque previ a dilerellClOÇÕO de ccndiçóes paro elT1plllgaClcs com lMm>ClS

lcRfas e funções. Ao dispor sobre uma espécie de blcIo bancàtia paralela ao FG15, o ReIclor do
Prajelo de lei segue o mal caminho do gOYemO, que apenas benekia os bancas privados que
..namente gCZClTão dos depósitos em q_. Esta emenda liUpl1lSSiva In!enciana e-mar estes
MIentes prejIJizos.

PROSO DE La NO 1724- a, DE 1996
lSU8STITUT!VO DO RElATOR DEPUTADO MENDONÇA RLHO)

DisDàe sObre o con/ralo de lrabalho pOI

prazo delennmodo e dá ol.llraspfO'Vldenaas.

EMENDA SUPR!lSSlVA

Supnma·se a lXtiga 3' do SUbs1íMivc do Relator OeptJlCdo Mendonça Filho ao Projeto de Lei n'
1724/96, renumerando-se os dernDlS.

o eo<*att> de trabaiho no Brasil tem, corno Icimla p~ornlllOl1le no tocan1e ã sue duração, a
ausência de lIllma fno! pré-detl!rmtnado, e assim é desde a época da estabIidode permanente.
anIIKiorao sistema do FG15. A duração indeterminada do conllalo!em sido uma das poucas vias de
inlegração do empregado à empresa, além de uma evidente pro1Içào ao emprego. As hipótese do
conlra!O a lerma são, aMlImonle, e>ações na legislação brasileira;~ preYis1as na aT,
em seu ar!. 443, § 2', e na lei ri' 6.019n4, que pl"l!\'i a conllala por tempo dlltl!rrrllnado _ de
lIII1pIeIO int8rpcIIla. No en1DnIo. oSlJbd1uIvD proposta pelo Relalcr Mendonça filho ao Prnjeta de lei
ri' J72.4196 p-.de~ o forma corrtra!UaI predomtnante, priOrizando o conlra!O por lempo
aeIlIrminado e elegendo-o, de. forma equiYocada. coma um !IUpll5ta camnho à reDnada do
1lITIpIlIgO, come se a ccQalo sem lerma determinado ros. o~ pelod~. A
plllPOSla do I!ela!or provocará um1II11ioClomell1O nas relações de1rabaIho, edesagIeganl qualquer
unidade de produção, 'lUque pnIY6 a dllerenoação de condições pera enJIllll!lOÓOS com mesmas
tareIas e iIKlções. A presenIe emenda supressiva tntendOlla evilar ..... eYi<lenIes p1ejUizas.

PlInáIID da C&nanI doa llefIulodoo, 10ele~ ele 1"'.

PROJETO DE LEI N'172~, DE 1996
(SUBSTITUTIVO DO RElATOR DEPUTADO MENDONÇA FIIMO\

Dispõe sabre a cantralo de trabalha por p"raza
delerrnmaao e dá OUTras providênCias.

EMENDA SUPRgjS!VA

Suprima-se o amgo 4° do Subsfltulivo do Relator Deputado Mendonça Filho ao Projeto de
lei n° 1724/96, renumerando-se os demais.

ocontrato de trabalho no Brasil tem, como formo predominante no tocante ã suo duração,
a ausência de termo final pré-determinada, e assim é desde o época da eSlabilidade
permanente, anterior ao sistema do FGlS. A duração indeterminada do conlrata tem sido
uma das poucas 'lias de integração do empregado à empresa, além da uma evidente
proteçcio ao emprego. As hipótese do contrato a termo são, atualmente, exceções na
legislação brasileira; enconlram-se previstas na ar, em seu art. 443, § 2", e na lei n°
6.019n4, que previ o con1ra1O pCf tempo de1elminado atrC'lés de empresa inlt!rpoSla. No
entanto, o subs1ltutlvo proposta pelo Relatar Mendonça Filho ao Projelo de lei n" 1724/96

pretende inver1er a forma contratual predominante. priorizando o con1rata por tempo
delllrminado e elegendo-o, de formo equivocado. como um suposta cominho à relomado
do emprego, coma se o con1roto sem termo determinado fosse o responsãvel pelo
desemprego. A proposta do Relclor provocarà um tensionamenta nas relações de trabalho,
e desagregdrà qualquer unidade de produção:vez que prevê a diferendaçào de condições
para empregados com mesmas tarefas e funções. Além das questões ora levantadas, hã,
nesle artigo especifico do substitulivo do Relator, um inegável retoma ao passado. quando
resgata o Ministério do Trabalho corno agente reguiador dos relaçóes do trabalho. A

presente emenda supressiva intendona evitar estes evidentes prejuízos.

sala das sessões. 03 de junho de 1996.

PROJETO DE LEI NO 1724, DE 1996
(SUB5TlTUTlVO DO RBATOR DEPUTADO MENDONÇA RI.J-IO)

OisDáe sobre a contrr1tr:J de Irabolho por prrm
dtJ1eImmoaa (! aâ outrasprOVIdencias.

EMENDA MODIFICATIVA

Mcdifioue-se o arIigo 5' do SubsI1Mivo do Relator OeptJlado Mendonça Filho ao ProjelO L.i n'
1724/96. CUia rexto possa oVlgoror com osegumte redoção:
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o subsl!1u!Ivo do Re!a1llr Depulado Mendonça Alho ao f'rOIe1o de lei n'1724196, no tMlo em
ques1ao, apresento.... como uma cópio 00 dispositivo do Projeto do t!lCIIClIIIvo. Uma forma de
.-lero conslanfe prática de taudes ao emprego e aos direifaslttlbalhis1as dai de<:om!nfes, .ob o
pmIelcto de eslar cumprindo os di5posl1lvos legais acerca do conlra1O 1empOfário, é Rmitor o acesso
das empresas e empregadOl1lS' lraudadores aos créditOS públlcos. especialmente aqueles
vinculados ao Banco Naoonal de DeserNolvimen1D Econômico e Socíal - BNDES. Este é o 1I!or da
emerda.ubs1iIutlva que ora se Propõe, com o único objetivo de defender o contrato de trabalho.

Plen6rio da Cõmara dos Deputados, 03 de JUNHO de 1996.

PROJETO DE LEI N" 1724, DE 1996
(SUBSTlTUTlVO DO ReATOR DEPUTADO MENDONÇA FIIHOJ

Dispõe soore o conlrl1lD de trabalho po.
prazo aelennmado e dá ot.Aros pf'OVldêncNJs.

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique.se o arfigo 3" do Sub_ do Relator Deputado Mendonça Fi1ho ao Projeto de lei n'
1724/96, CUia texto passa a VIgorar com a .eguinle redação:

Art. 3'.~ faaritado ao MInlolWlo PúbIco do Trabalho. de oficlo ou otnM& de
repl-Iltiçüo d.~ das parNs ;.-as. na deIeoa das ""-
.--. CIlietMlo • indivIrluaiI, .......- 00 COIllIl8lente JuíI:o cio TlllbaIho
pedldo de anuil>çiio de cI/iuUcB _ lICIlllIos cu~~que_
sobre c:annaa ele trabaIIa lempoIárioI com renúnc:iao ele cIhilIlIlIabaIlIIIaL

oc_ de Ittlbalho no Brasil !em, como bma predominarlte no _ à sua dtmÇda, a
CIJIincIo de lermo fnal pré-de1erminado, e assim é desde a época da esIabIidade~
anlerior 00mtema do FG1S. A duração inde1onnInado do conIn:lto 1em sido uma das poucasvias ele
inIIIgn:lçào da empregado à empn!lKl, além de uma eVidenle pra1eçàa ao emprega. As hfp6lose do
contrato a 1ermo são, aIuoIrnen1e, lll<C8ÇÓM na legislação brasileira; '" lContrarIHep_na CLT.
em seu art. 443, § 2", e na lei n" 6.019n4, que p""" o conIrato per lempo deIenninodo _ de
ernplMO ln1erpaS1a. No entanto. o substitJftvo do Relator Depulado Mendonça fiIlo 00 Prajo4o de lei
n" 1724196. jus1iftcando-se no crescimento do desemprego, prw1ende Irwener esla fotma ctll1Ira'JoI.
pricliZando o contrato a 1l!tmo e e!egenda-a como caminho à retomada do emp<ega, cerna se o
canlrato sem 1l!tmo delerminodo fosse o responsáYel pela desemprego. A prapos1a do Relator,
seguindo o """"'pio do f'nllelo do ExecuIIvo, prD'lDCará um lermonamento ainda maiornas ftliaçàes
ele trabalho, e desagregarà qualquer unidade de produção, vez que p_ a dillrenciaçào de
condlç6es para empregados com~ tarefas e iJnçàes. Per ou1ro lado, vem 0C0IrlInd0 dl\wloe
tipos de fraude ao con1ralO de 1rabaIho, sob o p_ de ct.mprir a norma sabre~
tempalário. Coniolme de1ldo estudo do juris1a MS GANDRA MAJmNS RIHO. em _ 1'nlcMso
ColotIvo do Trabalho', s&> Paulo, EdItora Llr, 1994, 'a Cons1í1uIç6o de 1988. 00 NCiçar o papei do
~ PúbIca como pior dfJ EsIatio titI DImíIo " dfJ ."" tIM1octóIIt:D. ... o condào de
ampliar noIoYelmenIe as alribulç6es do MlnIsIiria PúblIco do Trabalho'. Em ÚIÇ60 de oloreaw uma
maior praleçào ao emprega. e um eletivo comba1e às fraudes que congedonam a Judço do
TraboIho, o COl1t!aIo o lermo deve .... rigcrosamen1e Mmitodo lO bcollzodo: a plMMle emondo
~ pl8llnde condldonor a .k6da dos~ Iempalárior à plllMÇl)o cio ordem i<ril/ca.

Projeto de Lei nO 172-1. de 1996
(do Poder Execuuvo I

Dtsoãe soori! o contrato de trabalhr.
por pra=o á'4tennmadó e dá ourr~

provldénclas.

EME~DA Sll'RESS":.\

Supnma.se o 92" do antgo segundo do Projeto de Lei nO 17:4,96. renumerando-se os demaiS.

JUJtifieativa:

o contrato de mbalho no BrasIl tem. como fonna. predommante no tocante à sua duração.. II

ausênCia de lermo final pre-determmado. e "'lm é de.de a epaca da estabilidade permanenle.
amenor ao .Istema do FGTS. A duração mdelermmada do conmllo lem .ido uma das poucas
viu de inlegração do empreglldo â empres.. além de uma evidente proleção ao emprego. As;

hipótese do contrato a termo são. atualmente. exceções na. legIslação brasileira.:. encontram-se
p~'w na CLT, em seu ano 443, § 2°. e DJt Lei nO 6.019n4, que prevê o contrato por lempo
detenntnado attllves de elllJll"= mlerpoSta. No ellWllO, o Projeto de Lei nO 1724196,
justificando-se no c=imento do desemprego, pretende invener esta forma conttaWal.
priorizando o conttlllo por tempo detemllnado e elegendo-o como caminho â retomada do
emprego, como .e o conttllto .em lermo determinado fosse o responsável pelo desemprego. A
proposta do Executivo provocará um tensionamento nas relações de ttabelho. e desagtegari
qualquer unidade de produçio, vez que prevê a diferenc1&çio de condições pua empregado.
com mesmas tarei"lls e funções. Ao dispar sobre uma espécie de fundo bancaria pazaJelo ao
FGTS, o Projeto de Lei apenas beneficia o. banco. privado. que cell2Ill80te gozarão do.
depósitos em questão. Esta emenda suprcSStw mtenclona C\'ttar estes eVIdentes preJWzos.

·Projeto de Lei n° 172-1. de 1996
(do Poder ExccuU\"O,

Di$pOe .tohre o COlfrrato de trabalhe
por pra:o delsmunado e dà ol1tra~

provldêncla....

EME!liDA Sll'RESSIVA

Supnrna·se o § I" do amgo .egundo do Projeto de Lei n' 1714196. p,,",sando o § 2' a § único.
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J..lificaúv.:

o COntrato de trnbalho no amil tem. como forma predommamo no tocante á Slll duração. a
ausênCIa de termo tina! pre-<lctemunado. e assIm e desde • epeca da esWlilidallc pemIIIICtllC.
amenor ao SIstema do FGTS. A duração indetermInada do contrato teIII sido uma das poucas
viu de ;nte!l"'çáo do empregzdo á emprcu. além de uma evidettte protCÇio 10 ctII1XCEO. AI.
hipólese do contrato a termo são. atualmeme. exceções na legislação btuileira; CtlCOIItrIItIo$C
ptCVistU na CLT. em seu an. 443. § 2', e na Lei n' 6.019n4, ~·l. prevé o c:otIlIUD poI' teII1PO
detmntnado aaavés de empresa inteiposra. No Ctl1IlI1O, o Projeto de Lei D' 1724196.
justific:ando-se no crescimento do desemprego. pr=nde inverter .. f~ CClIItIQIII.
priorizando o contrato poI' tempo determinado e elepdooo como camiDho I manada do
emprego. como se Oc:otIlIUD sem lCtIlIO dctermiDado foac o rcsponsivel pelo~.~
proposta do Executivo provocará um tensior= nu reW;ões de trabalho. e daqrepIi
qualquer unidade de produção, vez que preve a dife=iaf;io de coDdiçlles pua emprepdos
com mesmas tarefas e fimçóes. A presente emenda suprcssiva imenciooa evitar esta mderltes
prejuizos.

(/r:.v..-.,x.fI'vro

34
Projeto de lei n" 1724. de 1996

(do Poder Execunvo I

Dispõe .fOóre o contrato dI! rrahalho
por pra:o determInado I! dá QUITas
proVldénclQs.

EMEJ'/J)A SFPRESSIV,\

Supnma.$C o panigrafo único do artigo primeiro do ProJelo de Lei n' 1724196.

Jllltilicativ.:

o contritO de trabalho no amil tem, como (orma predomInamo no tocame á SUl duraçio. a
ausellCÍl de termo fina! pré-detenlllllldo. e asStm edesde a epeca da estabilidade penDlIlCIllC.
amenor ao si5teItIJ. do FGTS. A duraçio indetermInada do contrato tem sido uma das poucu
viu de integraçio do emprr.do i empresa, além de uma evidente protCÇio 10 emprego. As
hipólese do COntrato a termo sio, atuaImetne. exceções na legiJlação bruileila; encomram·se
pm'istU na CLT, em seu Nt. 443, § r. e Il& Lei n' 6.019n4, que prevé o cotltl&lll poI' tempo
detmntnado auavõs de empma imápom. No omanto, o ProjetO de Lei n' 1724196,
jllllificaDdo.ae no crescimct1ro do daem(irego. pretende inverter CSIa fOl1lll commuaJ.
prioriDDdo o contrato por tctDpo cIalerminIdo e elegendo-o como caminho á rctIllIWIa do
emprego. COIDO se o COIIIJI%II .em _ determinado foue OrapollSável pelo daempreao. A
pnlpOStI do Executivo provocani um 1CIlSi0llllDctttO nu relações de trabêo, o cltsqregará
qualquer unidade de produçIo, vez que pt'CYll a dife=iaçio de condiçl!es pm. empregados
CUD mesmas tarefas e~. A presetlU eIIlOllda JlTOilÕC I supressio deste dispooitivo liue.
cuo apltlVldo, trarli CIIOJT.ta prejUÍZOS &OI trabalhadores cmpregados edcsemprepdoI.

Plcairio. 03 de j 1996.

'~L /' f<:'l>

/ft~.;: ~- ~I),
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Projeto de Lei n" 1724. de 1996
{do Poder Exceunvo I

Dispõe .'rnór~ n COntrato de trabalho por prtro
determinado e dá Outra.f proVldinclas.

EMENDA Sl'l'RI,SSIYA

Supnma-se o artigo primeiro do Projcro de Lei n' 1724/96. renumemndo-se o. dernois.

Jatificativa:

o ~ntratO de trabalho no amil lem. como forma predomInante no tocante á sua duraçio. a
ausenell de termo fina! pre-dclCnronado. o :I5SIm ,; desde a epeca da estabilidade permaneote.
~or.ao SIstema do FGTS. A duraçio indetermmada do contrito tem SIdo uma das poucas
~. de Integraçio do emprellldo á empresa. além de uma evidente pmteÇio &O empreflO. As
hipótese do contrato a lermo sio. atUa1meote. exceções na legiJlaçiD bruileila; oncomram-s.
previstU na CLT. em seu In. 443, § r, e na Lei n" 6.019n4, que prove o contrato por tempo
~lDIdo atraVés de emprcu illlClpOSl&. No onWlto. o Projeto de Lei n' 1724196,
J~CIIIdo-se no cmcimctttO do desemprego. pretCIlde inverter esta fonna contmua1,
pricriDDdo o e_ por tempo dctonniDado e elezendo-o como caminho iI momada do
cmpn:go, como se o commo sem termo determinado fosse o raponJável pelo desemprego. A
pmposta do .Executivo prtIVOCIJá um mISioaamento nas relações de trabiIIbo. e desat!rcIará
qualquer unidade de produçio. vez que prcvC a difercnciaçio de coDdiçlles peta emprcplos
com ?'CSIlIU wetiIs e l\mç6es. A pmente ettICtIda suprcssiva inrenciona evitar estes evidentes
ptCJUIZOS. .

Plcairio, 03 de jtmho de

..
f.~.'L9/t./t '"

33
PROJ!fO DE LEI N" 1724- B, DE 1996

(SIJUTITUTlVO DO RIlATOR DEPUl'ADO MENDONÇA FILHO)

o~ soom Q contraio de lrrJbaIho pOl
prrrzo ae~IflOdQ e dá otIITaSptrJVldênd;'S.

SUprima-se o f 2' dfJ arllgo l' do SoJbrtitulIvo do Relater Oeputodo Mendonça Alho 00 Projeto de Lei
no 1724/96. renurnerondo-se osd"'-.

o CIltII'OlI:I da trabclIho no llrtIIiI tom, camo forma predomino.... no _ r) sua durnção. o
auIinda da lennCl inaI prio<lelllmi lOdo. e CSIim , daacle a 6pcea da HIabllldada pennanen1e.
CftIriOrao llIlama dofGlS. Adwaç60 hlatMninoda do conlreta tom Sido lmCI doa poucas \'iaS da
1nlIglt:tçdodo~à ampI'MCI, al6m da lmCI tl'IlclmI~oo~. AI. hlp6Iue do
aIIftIO a _Ião.~.-ç6aIna'lagiIIaç(Io bradIIra: pmiIIaI na CLT.
_MIl art. <443.1 '1:'••na WI n' 6lJ19nl,. ClU& plWIIi o CIltII'OlI:I por limpo cIeIIrn*lado CIttM& da
....,... inIIlIlOIIa. No-. olI.ildtuIIvo prcpoIIopela RaIator~ llIloCIll f'nlIaIo de Wl
n' 1724196~~ a forma~ predomi_, P!torIzando o c:cr*alo por 1emIlO
dlllmlillxlo • elIgando.o. da forma equMx:odo. como U1I lIllpOIIo~ Ó mxnadcI do
aftlllI8QO, como se o~ sem _ dallrminado foae o retpolWÓYII paio~o. A
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pIqlOIta do RelatorprDYOClllá um tensionamento nos relações de 1robalho. e desag"'9OllÍ qualquer
Indade de produção. _ que pn!'lii a dilemndaçãa de condições para elt1plegados cem mesmas
tlftfas e Ur;ões. O RoIa1or ainda pn!'lii a não apUcação dos arts. 479 e 480 da o.T. além da
negaç60 ao art. 451. que ainda representa uma cer10 segIKança cantra fraudes 1rabalhlstas em
aRalos lempcxários. Ap_emenda supressMI onlencíOnllllVitar~ flYldentes pn!tUÍZllS.

l'lInárIodac&naradoo~wfl.~de I"'.hI/ . . -çsg

/;f(7..~I:-:;:'1-... ~ PD,.

~p

;;-"::'00- i'<),I.~- I

~===,_~</m
l ~ ~~ 0

Projeto de Lei 0'1724, de 1996
(do Poder ExecutIVo 1

Dispõe sobre" contrlllO d. rrabalh
por pra:o dl!lermrnatio e dá oun-c
provláinClfJS.

EME!'.l>A Sl"l'RESSIVA

Suprima·se o amgo quano do Projeto de Lei n' 1724196. remunerando-se os dema,..

Jllltifieativa:

o cormata de trabalho no Brasil tem. como forma predomInante no tocame li sua duracio.
a..encia de termo tina! pre-deu:rmmado_ e :tSSun é desde a epoea da estabilidade petlIIllDent<
anterior ao Ststema do FGTS. A dllllll;io indetermmada do C01l1lllto tem sido uma das pouca
viu de inu:paçio do empregado li empresa. alént de uma evidente proteÇiD ao emprego. A
hipótese do COntraIO a termo 510. atualmente, exceções na legislaçio bT&Slleira; encOntram·s·
pn:vi5tU na CLT, em seu an. 443, § 2', e na Lei n' 6.019n4, que plWll o COIIlI&IO por tem",
deliemtinado atm"és de entJlreS& interposta. No =, o Projeto de Lei n' In4196
jurtilicarilita1ld<He no cteSCimemo do desemprego, pretende invener esla {arma eontramaJ
priori2zndo o cormata por tempo determinado e elegendo-<> como caminho li retOIIt&da dI
emprego, como se O COIIlI'&lO sem termo detetminado fosse O teSpOIISlivel pc10 desemprego
Por 01lUO lado, a propriedade, por disposiçio constitucionaJ, tem fuDçIo sotial; neste sentldc
u comribuiç&s sociais de que tt&t& o artigo segundo do Projeto de Lei tqlre5entam um:
necessliria dimibuiçio de renda, tonwulo por refem.cia a folha de salúíos da empresa. }
teduçIo propcma significa uma queda drástica no financiamento ao chamado AsistCma S" e ao,
demais ó'!ioJ.c~ pela preml!ncia da n=idade de tetursos pa.rz a execuçio da:
ltl&IS divenas políticas pUblicas e sotiais. seja na litea agrma (lNCRA), ou na educaçá<
(salúío-educaçioI, 011 na acide!Ítiria IINSS). A presente emenda preumde impedir o ptejllizc
que sera provocado, caso o ProjetO de Lei seja,aprovado.

Projeto de Lei o' t 724. de 1996
(do Poder ExecUlI\'o I

Dispõe .'\Onrt o contrato de traba/lll
por pra=o ilerermmado e dá outra
provrdêncras.

EME:oiDA S1'PRESSIY...

Supnrna·,se o amgo terceIro do Projeto de Lei n° 17:24/96. renumerando-se os demaiS.

Justifiea,iv.:

o COntnltO de trnbalho no Srm,,1 tem. como forma predommante no tocante li sua duração••
a..encia de termo tina! pre-determlllado. e osSlm e desde a epaca da estabilidade permanente.
anterior ao sistema do FGTS. A duraclo indetenmnada do conmto tem sido uma das pollcas
viu de integrnçil.o do empregado à empresa. além de uma evidente proteÇ!o ao emprego. As
hipótese do contrato a lermo são. atU&lmente. exceções na legislaçio brasileira; eneentram-se
pn:visras na CLT, em sell an. 443, § 2", e na Lci n' 6.019n4. que prevê o COJttr.110 por tempo
determinsdo através de empresa imelposta. No ennuoo, o Projeto de Lei n'. 1724196.
jurtificatificando-se no crescimentO do desemprego, pretende invener esla forma contratual.
priorizando o conmlO por tempo determinado e elegendo-o como caminho li retomada do
emprego, como se o contrato sem tenno determinado fosse o respoll5livel pelo desemprego. A
proposta do Executivo provocarli UDI tensionamemo nas relações de tr.IbaIho, e desagregara
qualquer unidade de produçio, vez que prevê a difereneiaçil.o de condições para empregados
cem m..",.. Ulref... e fimçâes. A presente emenda supressiva intenciona eviIU estes evidentes
prejui20s.

Projeto de Lei h' 1724. de 1996
\do Poder ExccllUvo I

DisPõe sohn o contraro de trilJalho
por .Dra::.o deu!rmmado e dd QUITas
prowdénclQ.t.

EMENDA SUPRESSIV...

SlIpnma-sc O artlgo se",o do ProjelO de Lci n' 1724196. renumerando·s. os dom",s.

Justificativa:

o ProjetO de Lei em queslão refere-se nio só ao contratO de trabalho temporúio. como wnbem
pretende regrar limites sobre 115 horu exuaordinãriu. O Projeto altera o artigo 59 da CLT,
dando now mWDento para as horas extI3S.. cm especial quanto a sua compensaçio, que, pelas
rei~ jurisprud!nciu ttabalhims. deve ser f.ira na própria selD&ll& em que houve as hom
extrllordinárias: pelo Projeto. estende·se a um ano o período para a eferuaçio ds compensaçio
de, no nWrimo, 120 hom exttaS: o empregado pode. assim. em uma semana, chegar a 60 boras
de trabalho, sem rem1Dler&Çio, desde qUe haja compensaçio no largo período de uma ano; há,
pois, UDI estimulo ao ttabalbo exuaordinlirio e li extrIlpClaçio da jomada de « horas semanais,
além da sobre=ga ao empregado. sem que lhe seja ofete<:ido tempo posterior pua tecempor
suas forçu .. por fim. desestimula a sdmissio de nows empregados: o Projeto do govemo
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reforça também a situaç10 previSla no lUt. 61 da CLT, que displle sobre horas extras'
decormttes de "necessidade imperiosa", quando ai poderia ser utili22da a ccmrataÇio de mio
do-obra. Neste sentido, a pr=nte emenda visa impedir esta sobrecarga ao trabaIbador.

. 03 de junho de 1996. 31
PROJETO DE LEI N" 1724-8, DE 1996

lSUIlSTITUnVO CO mATOR DEPUTADO MENDONÇA FlUiOI

Dispóe sobre o conlmlo de
trabalho por prazo determinDdo e
/Já outrosprovidências.

EMlNDA SlJPI!BS!VA

Suprimo-se o § 2° do artigo 4° do Substitu1iVo do Relator Deputado Mendonça Filho 00

Projeta de lei nO 1724/96, renumerando-se os demais.

Projeto de Lei o' 1724, de 1996
(do Poder E:<ecuuvo,

Dispõe .mhre o COlftraIO de trabalho
por pra:o delermtnaa'o e dá ourras
provldal1Clas.

ocontraIo de trabalho no BrasJltem, como forma predominante no lOCan1e ó sua duroçóo.
a ausência de lermo final pré-delenTlinado, e assim é dllsda a época tia es1ablltlade
permanenk. anterior ao sislema do FGTS. A duração indeterminada do canlralo tem sldo
uma das poucas vias de IntegraçOo do empregada ã empresa, além de uma evIden1It
proleçãa ao emprego. As hipólese da con1rlllo a llIrmo SÓO, a1Ucllmen1e. ext8ç6es na
leglslaç"o brasileiro; encÍln1ram-se previstas na aT, em seu art. 443, § 2"•• na LeI nO
6.019n4, que prwi o conlrato por tempo delerminodo lllravés de empresa 1nlDrpasla. No
"entanto, o subs1ilulivo propaslo pelo RekJtor Mendonça Alho ao Projeto de LeI n° 1724196
pretende inwr!er a forma conlratual predominante, priorizando o con1rato por 1empo
determinado e elegendo-o, de formo equivocada, como um suposto caminho" Allomatla
do emprega, como se a conlrato sem termo defllrminado fosse o responsável pelo
duemprego. A propos1a do Relator provocarã um tensionarnento nas reloçõeJ delrabalho,
e desogragard qualquer unidade de produção, vez que prevê a diferenciaç60 de condJçOes
poro empregados com rtlesrt105 tarllfos e funções. Além das qlllls1ôeS ora ilIYan1adas,~
neste artigo especiflco do subritu1iVo do Relator, um Ine~ retoma ao passado, quando
ruga1a o Ministério do Trabalho como agenle regulador das reloç6es tia lrabalho. A
presente amando SUprDSSÍWI inlenclona fl'Iitar es1lls evídenles prlljulzos.

,o;
:>llSl~~"""If,INH!Ode 1996.

D/spóe sobre o conlrolo de
/raba/ho por prazo determinado e
dã outrasprovidlinclos.

PROJETO DE LEI N" 1724-8, DE 1996
(SlJlISTI1UTlVO DO RElATOR DEPUTADO MINDONÇA FIlHOI

o contrato de trabaiho no Brasillem, como formo predomlnanle na locanle ó sua duraçOo,
a ausindo de lermo final pré-delermlnodo, e assim é dllsde o época tia eslabl!ldode

Suprtmo-se o § 1° do artiga 4' do Subsfitu1iVo do Relator Deputado Mendonça Filho ao
Projeto de lei nO 1724/96, renumerando-se os demais.

o contrato de trabalho no Brasil tem. como forma Jlll'domlOame no tocamc à sua duraçio. a
auseocLl de termo rinai pre-detcrmttwlo. e :wun ,; desde a epoca da estabilidade pettIWIelIte,
amenor ao simma do FGTS. A dlUllÇio indeterminada do comraro tem sido uma das poucas
viu de integraçio do empregado à ernJRSI- alem de uma evideau: proteÇio ao emJlll'go. No
hipótese do contrato a termo siDo atualmente, exceções na legis1açio brasileira: encontram·se
previstaS na CLT, em seu lUt. 443, § 2', e na Lei n' 6.019n4, que ptC\'ê o comrato por tempo
determitWlo aaavês de empresa interposta. No emamo, o Projeto de Lei n' 1724196,
jUSlifieando-se no cmcitnento do desemprego, pn:lI:Dde inverter CSIa Cocma commuaJ.
priorizaDdo o contrato por tempo detl:mrinado e elegendo-o como caminbo à retomada do
CII1Jft8O, como se o COD!lUl sem temIO delmminado fosse o reopoasàwl pelo clesemprellO. O
Projeto de Lei prtIYOCI. dois sCtios atemados ao principio comtitucional da isonomia, sendo que
um deles esti. ill5Crito no artigo quimo ora sob anàlise, que é a distinçio entre empresas. com a
discrintinaçIo àquelas que nlo utilizem o cottllalO tempotirio, c o priviléRÍo às que utilizam.
Nes= sentido, a presente emenda visa impedir este pmjuizD.

í996.

EMEl'ffi" Sl'"PRESSJ\'A

JlIItific:a.iva:

Supnma-,e o amgo qmnto do ProjetO de Lei n' 1724196, renwnetllldo-se o, demaIS.
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pennafllll)te, anterior aa sislllma da FGtS. A duraçãa indeterminada da can1rata tem sido
uma.das poucas vias de lntegrQção do empregado à empresa, olém de uma evidenle
prol&çlio ao emprego. As hlpólllse do conlrll1o a lermo sào, atualmenlll, ext:eÇÕes na
legIsIaçOo brasileiro; enconlram·SQ plWllistas na ar, em seu art. 443, § ~, • na l.llJ n"
6.019174; que previI o con1rata por lempo determinado através de empresa Inlllrposta. No
enlaIlto, o substitutivo proposto pelo ReIo1or Mendonça Filho ao Projeto de 1êI n" 1724/96

pretende inverler a forma conlratuol predominante. priorizando o conlralo por lllmpo
delllrmlnada e eiegendo-o, de forma equivocada, como um suposto caminho à re10mada
da emprego, corno se o conlra1o sem lllrmo delllrminado fosse a responsável pelo
dilseinprego: A proposto do Relator provocará úm lllnslonamento nas relações de trabalho,
e de$Qgregaiã qualquer unidade de.produção, vez que prevê a dllerendaç60 de condições
para 'eiopregados com mesmos tarefas e funções. A14m das ques16es 0rQ IevantQdas. há,
nIÍ~·qrtl9o.~co do subsfffullvO do Relator; um Inegável relomo ao possado, quando
resgato o Mlnlslirio do Trabalho como· agen18 regulador das relações. da 1robalho. A
~lit emenda StlPressivo fnlllndona 9Iritaresllls flIIidenIIls pre{lJfzos.

PROJETO DE LEI N" 1724, DE1996
(SUBSTTIUnVO 00 RElATOR DEPUrADO MENDONÇA FIIJ-IOI

Dispõe sobte o conlrr1lo de lrt1baIho pOl
ptraOde!MrllnadoedáOlJf1r1Sp~

WENDA MOOIRCATlVA
Modifique-se o adigo I' do Subs1iMivo do Re!ofor Depurado Mendonça Filho aa p,ojeto de lei n'
1724/96, tula lexIO passa a IIlgo,a, Com a segUInte redação:

AIt.1". AI*-~ • GCIll'doI~ de trabaIlo poderiIo ........... D

....-porprazo deMrminada daquecogillrD dIt. 443,12". c!Q~ cIaIl.eiI
do.T-.o - ar.. ponl· _ .................. na ftÚIllIftI de
..·S·d..... ...",....ou lID:
f 1". O _ de 1lDbDhl por _ deiw".lGdo _ for PftIII'DlIlIliD .... de UIlla

..~D1IÍgOftlr_de.....iroaç1ia de prazo.
f a". oMIpNgDdo CIlIIWaIDdo _ pIlIIIIl deIInniIlGdo...- pDdeo6 _ ........
per......,.d.....haP""""""_......... ficnlco, -.iln*Dou .
U·.-_de_lnIlaD~"""-sIUftIdoI. 1:r1 d ptDlÔIilfDt

de ....'.d..~......... de CIPA; de diIlgoIw.lindlcDII·.........na la!
ri'UDm, art 1lI.
f If'. Ilca vodado ao ••1pN!lQdor i ............. junIo ao ...... NltcIDnaI de
Se;uridocIe 5DdaI oIN!IS, • devodor de parotIDt do Fundo de o-IIa por TMIpD de
5eIvlça.FU'IS,~1Ipo de CDIIIrDlaçiiD dellDbclllclhpor...........".wadoo

JuII!!!cI!!t!va -

PROJETO DE LEI N" 1724- a, DE 1996
(SU8STJTlITIVO DO RElATOR DEPUTADO MENDONÇA FlLHOI

DIspóe SOM o conlftJlo tk trabalno por pltíza
dt*rminodo e dá outrasproVldencÍOS.

EMQ!OA MOD!!'!CATlVA

Moditlque.se o ortIgo 2" do Subs1i1u1ivo do Relator Depurado ,Mendonça Filho ao Projeto d<l lei n'
In4/96, cuIa lexto possa a vigorar com a seguinle redação:

AIt. 2". Ai eIltlcIDdM~ 5DdaI da lnd6sIria - SES!, Serviçxl SodDI do Comérdo •
SISC, S8I\Iiço NacIIlnaI de'AplwIdlzDgMI lnduItriaI - SENAJ, SMôçD N<>cionDI- de
......dizog.1h CorneIàDI· sew:. SMvlço NacIDnaI de Aproncl@gem do TlI:lftIjlOrI8 _
SlNAT. SeMço 5DdaI do T.-portoa - SlST, '*'dcIcxlas com DI conttb.Iir;iIa &ociclis
lftVlaIDI no dIt. 240da CDnttlIuIçllo FecIIraI pcIIIDIII a 1Irgestão lripartltL

PDIfl;rafD 1". Ai lnoIenclDt cIeclI6llDS CllII1DrilD com D porIldpaçlID pcril6riD dos
...............''IlIaJ.d govamo, obaarvDdo D CIlI\5lar damcc:láIlco •
1 •• - ' dell8llilD ."....... CDlftaparllclpaçãDdaCllllllJllldoda

JIl!r6groID 2". Oi 1II8lIlbrM...........o Jll'I'6llrafo onlaIlor.
I·-eo... funçi5aa _tampo /nle;raI. Nft5D --.dca paIaa fI&II*dI
enlldodaa.... ., , paIaacDnlllbulçl...odalI mendonadas no caput;-

....... .-....... paio cheia da ..-~, madiDnIa lndIcaç&> par lUta
enlldodaa ...... .-;

• - twIID llIDIldalD de quaft _ podando .... dettillfcI<>a _.c!Q Hrmino da
_.-1iIucIçilM D _ daInIdmI_ nguIainItrtaç&>

JIar6;rafD te. ACIlftIIl 'çl'. a ..... I ;;,0, DfundollDmanio dos cclIg/DI:!Os NfatIcIot
... 11", •• 8ICIIIIq, lnoIca;l'o. -.-ç&> •• NI'IIUllIIftÇil dos .. lIIeRIbila urilo
« 'r·lOdoalObafllnnade...~_1Qçl'D.

JIar6;rafD~.All8IliID tIfparlIa1llgallri D parIlrde_"'.parIlrda~
dealalal.

JuallIcaIIvo:
O Cll/lIrDto de trabalho no 1!IOSillam. coma forma predamínan1e no taean1II à sua duração. a
autIncia de lermo tnaI pr6-cleIarmMdo, • assim , desde a 6poca da estoblIldode pêm1Olllll\1e,
_ ao-... do fGIS. A dunÇlo ~ldeItrmilCldado canImIo 1011I SkIa uma das poucas vtos
de lrlIagraç6D da~ 11 8II'IplMlI, aIImde UIlla llViden1e prolIÇàôao emprego. As hJp6lllse
do contrato a lenno são. a1ualmenle, exceções na legislação bra$iIeira; encontram-sê previstas na
a.T. em seu art, 443, § 2', e na lei n' 6.Cl19fl4, que pll!Vê a contrato por tempo determinada
através de empresa Inferpasto. No anlan1O, o subS1ilutNo ao Projeto de lei n' 1724;96, lus1iflcando
se no crescimento do desemprego, pretende inverter esta formo contrOlUaJ, prIOriZando o conlrato
por1I!mpo delenninada eelegendo-o como caminho à retomada do emprego, como se o contrato
sem lerma delermtnado fosse o responsável pelo desemprego. A propnedade. por dispOSição
COlISlltucianal, tem função sooal; nes1e sen1ido, as contribuições SOCIais de que trala o arligo
segundo do substilulivo represenlam uma neCOS5ãna distribuição de '<lnda. tomando por
.....nda a folha de saldrias da empresa; no entanto, deve haver uma gestãa democró1ica o

tripartrte destas entidades, vez que as representações dos empregados também devem onentar o
apoio e a formação profissional dos IOvens traboihodores braSIleiros.

Sola das SessÕ4ls, 03 de jUnho de 1996.



01932 Terça-feira 21 DIÁRIO DA eÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 1997

PROJETO DE LEI NO 1724, DE1996
(SUIlSl1TUTIVO DO RElATOR DEPUTADO MENDONÇA F11.J-101

Dispõe soare o contrato de trabalho por praz,
deftN71Unaaa e aá outras oroVldenclos.

EMENDA SUPl!eSSIVA

Supnma-se o artigo o' do 5ubs1JMivo do Relator DepUlado Mendonça Filho 00 Projeto de Le·
n'1724/96, renumerando-se os demais,

o Projeto de lei em questão relere-se não só 00 controlo de trobolho temporário, como
também pre1ende regrar limites sobre os .horos extraorCii~Órios. O Projeto a~era o artigo 59
do CLT, e OsubstiMlvo apresenlOdo.pelc ReIctor Deputado Mendonça Alho acompanho
es10 1endência, dando novo tratamento poro os horas extras, inclusive quanlo o sue
compensação, que, pilas reit1lrodas jurisprudências trobalhis1OS, deve ser feifa no próprio
semana em que howe os horas exIroordlnórios; pelo Projeto e pelo susbstlM!vo, es1ende
se a um ano o período poro o eletuoção do compensação; o empregcdo pode, assim, em
Ume semana, chegar o mais de 60 horas de trabalho, sem qualquer remuneração, desde
que haja compensação no largo período de uma ano; M, oi, evidente esIlmulo 00 trobclho
e>droordlnãrio e à e>ctropoloção do iorneda de 44 horas semanais, além do sobrecarga 00

empregado, sem que lhe sllja omreodo lempo posterior pora recompor sues forças e, por
ftm. dll59S1imula a admissão de novos empregados; neste porticular, o substitutivo consegue

plIIrar o i6 equlvocado Pm\elo do governo, 00 esIlmulor a prãtlca i1im~a de horas extras
«11 MlpI'lISCS com até cem empregados, derrubando qualquer perspedlva de admissão e
c:anlraIoc;ão de m6o-de-obro • o que, sem dúvidas, não gero empregos. Neste sentldo, o
pNUnle emendo visa impedir estes prejuízos ao trobclhodor.

PlInário7r;t:.ora ~ ' 7dos, 03 deJUNHO ,de 1996.

,(f!-;fJ - I'J I) + d~ - T'cbt3

I ". -L.-. - P~/-
r.::. pT
~L/-4-:-:-->J5J~ fFL/fra

_L~_~._·__·_~~ \

PROJETO DE LEI NO 1724 - B, DE 1996
lSUllSl1TUTIVO DO RElATOR DEPUTADO MENDONÇA F11.J-101

Dispõe sobre o conlra1o de trabalho p.
prazo detennmado e aá OIJ1TT1S provtdénaa.

EMENDA SUPRESSlVA

Supomo-se o artigo 5' do Subs1itutlvo d.o Relator Depu!Cdo Mendonça Alho ao Proleto de lei r
1724196, rent..I!'Mronocrse os demaIS.

o comrclo de trabalho na BrOSlf tem, cama forma predammante na 10canIe à sue duração, (
aus6ncia de lermo final p~etemunada. e aSSIm é desde o épocc do estabilidade pe<m<:lnente
~ ao sis1ema da fGlS. Aduração indeterminada da conlrolO tem sido ume dos poucas lrios d,
!nIIIglllção da empregado à empresa, além de uma eVideme proteção co emprego. As hipótese de
_ a lIHma são. c1Ualmenlll, exceções na legislação brtlSlleira; enc<ll'Iram.... previsIas na 0.1
..... seu art. 443, § 2", e na LeI n" 6.019fl4, que prevê o canlrato por tempo de1em1inado a1Tcvés dE
lIIlPIUa inlorposla. Na entcnlo, oSlJbsIiIutivo da Relator DepUlOdo Mendonçc filha ao Projeto de le
n" 1724196 pretllnde_, de forma eqtivocada. a forme contra1ucl predominome. priolizando c
contato por 1IllTtpo delll<mnodo e elegendo-o coma comírlha ã retomada da emorego. como se c
_ sem lelmo de1emlinada fosse oresponsàvIli pela d...mprega. O subsIlutIva provocc sério!

etonlad... ao pmcipio conrituCiOnal da Isonamra, da igualdade, com a dislnçóc entre empresas.
discriminando aqueles aue não utilizem o controto lemparãna. eonvilegiando os que utllilam. Nes1e

-*la. o preoen!e emendo 'lisa impedir estesprej~

i/~&v0' r 'vt 0

41(
PROJETO DE I.EI N° 1724--8, DE 1996

(SUII5'T\TUTlVO DO RElATOR DEPUTADO MENDONÇA RlJoIOl

Dispõe sobre o controlo de
trabalho por prazo determmada e
dá outrasprovidencias.

EMENDA SUPReSlVA

Suprimo-se o § 3' do artigo 5' do Substllutivo do Relator Deputado Mendonça Filho 00

Projeto de lei n'l724/96, renumerando-se os demais.

ocontrato de trabalho no Brasil tem, como formo predominante no tocante à sua duração,
a ausência de termo final pré-determinado; e assim é desde à época da estabilidade
permanente, anterior ao sls1emo do FGTS. A d.-ação Indeterminada do contrato tem sido
uma dos poucas vias de Integração do empregado à empresa, além de uma evidente
praleção ao emprego. As hipótese da contrato a termo sôo, atualmente, exceções na
leglsIcção brasileira; encontram-se previstos no a.T, em seu an. 443, § 'r', e na Lei n'
6.019fl4, que prevê o contrato por tempo determinado atrevês de empresa interposta. No
en1anto, o substitutivo prepasto pelo Relator Mendonça Filho ao Projeto de lei n' 1724/96
pretende Inverter a formo contratual predominante. priorizando o contrata por tempo
delermlnado e eiegendo-o, de forma equivocado, como um suposto cominho à retomada
do emprego, como se o contrato sem termo determinado fosse o responsável pelo
oo-mprego. A proposto do Relotor provocarã um tensionamento nas relações de trabalho,
e desagregarã qualquer unidade de produção. vez que prevê a diferenciação de condições
para empregados com mesmas tarefos e funções. Além das questões oro IevcnlCdcs, hã,
08s1e artigo específico do substltulivo do Relator, um Inegável retomo ao passado. quando
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resgata o MInistério do Trabalho como agente regulador das relações da trabalho. A
prasen1e emenda supressiva Intendana evllar estes evlden!es preluizos.

/7

~ ..1. J/;M,,-,," /t-I.;;

/.j,
PROJETO DE 1.8 N" 1724 - B, DE 1996

lSUB5TITl1TIVO DO RElATOR DEPUTADO MENDONÇA FILHO)

Dispõe SODre o controlo de trabalho por
prazo Determmado e dâ outrasproVtdinaas.

EMENDA SUPRessrvA

Supomo-se o § 1" do arfigo I" do SUbstrtutiva do Rela10r OepUl1:Jdo Mendooço frlho ao Prol0lo de lei
n·1724/96, renumercndo-se os demaIS.

~

O COn1ra1O de trabalho no BrasaI tem. como forma predommarne no tocante ã sua duração. a
ausência de 'termo 'final pfi.de1erminodo, e assim é desde a época da estabilidade permanente,
anterior ao sisiema do FGl5. A duração inde:iemlinada do canmto tem sido uma das poucas Vias de
integração do empregado à empresa. oWlm de uma eVidente proMçào 00 emprego. As hipótese CIO

_ a 1Ilrmo são, alualmon1e. eJaÇÓO$ na legislação brostieiro; ellCOll!ranHe pnlYis1as na ClT,
em seu art. 443, § 2", e na lei n" 6.019n4, que Pl1!YÕ o ton1Ia1o por 1ompo-o_ do
empresa ln1elpos1o. No_. o subsI!MlY<> proposto pelo ReIa10r Mendonça Alho ao Projolo de Lei
ri' 1724196 pretendo _ a fcnna conlratUal predominante, priorimndo o ten1ralo por lempo
dolorminado o elogondo-o, de fcnna equivocada, corna um supos1o camImo à ",tomada do
emprego, corna 50 o contra1o sem tenno cle1emmado fosse o mponsâwlI pela desomprego. A
proposta do ReIa10r pnMlCCl1Í um _1lllIlell1anas relações de lrabaIho, e deocJgmgará qualquer

uridade de produção. vez que jll1!YÕ a difenlndaçOo de CO<1Ci;õe5 poro empregados com mesmas
ma o Itn;ões. o _ ainda Pl1!YÕ a não aplicação dos arts. 479 e 480 da o.T, aIóm da
no9açOo OQ ar!. 451. que ainda repmonlo uma certa seguronça can1nl Iraudos 1rtIbalhlstas em
""'*'>los temporãrios. A a-noemendasup~ lnilndO<1a eWar eslos _ proMzos.

!'IInárIadac&-dao~ IO~cIe _.

PROJETO DE LEI N" 1724 - a, OE 1996
(SU8Sl'lTtJTlVO DO RElATOR DEPUTADa MENDONÇA FILHO!

O/$pée sabm o conlralo de trabalho por
ptr:tzo deMrm/flOdo" dá outrasorolfdenaas.

EMENDA SUI'!!BS!VA

SUpnma-se o artlgo I" do SUbs1iMivo da Relatar Deputado Mendonça filha ao Pro\elo d. lei n'
1724/96. renumerando-se os demais.

o can1ralO de lrabalho na SrQSll lem, coma foona predamll1Qnle na _ à sua duração, a
ausênOa de lermo final prê-determinado, e QSSIm é desde a época da eSlabUldad. permanente.
anterior ao SlS1ema do FGTS. Aduração indetermInada do con1ralc!em sido uma dos poucas vias de
in1llgração do empregado à empresa, além de uma l!'Iiden1e proteÇão ao emplegQ. As hlpôlese do
conlralo a 1enna são. atualrnenlll, exceções na leglsIaçtto brasileira; encon1ram.... prevls1as na o.T,
em seu art. 443, § 2", e na lJ!l n" 6.019fl4, qUII previ a contraio por tempa de1llrminado aIrCNés da
emplllSQ intelpaslD. No enIanlD, o0lÍ>SliMIYD propostopeloRelolcrMendonça fih> ao Prcfelo de lJ!l
ri' 1724196 pl1lll!nde in'Iet1er a forma cantratuaI predominante, priorizando o cardralo por lempa
dMorrnmdo e elegendCHl, de forma equiYacada. coma t.m supa5lo camiMa à retomada do
emproga. corno se a canlra10 sem 1enna determinado lt:me o respansá'IeI pelo desemprega. A
prQllClSla da Relalor pravocalá t.m _ nas relações de1rtlbalho, e dosagregarã qua;quer
ur*lade de pracluc;ão, vez qUII previ a dilerendaçàa de condições paraemp~os com mesmas
Icnlas e funções. A presenlll emenda supresstVa tntenciana I!VllOr es1eS eYidenllls pre,uizos,

SUBSTlTT:T1VO AO PROJETO DE LEI :-;'1.72~, DE 1996

"Dispõe sobre o contrato. de trabalho por
prazo detennmado e da outras providências."

EMENDA DE REDAÇÃO

Promovam-se as seguintes alterações no Substitutivo ao Projeto de

Lei n'1.724. de 1996:

L Subslttua-se no § 1'. do an. I'. a expressão " .. no instrumento

decorrente da negociação coletiva" por " na convenção ou acordo coletivo li;

lI. Subslitua-se no inciso I. do an. 2', a expressão ..... a 10%

(dez por cento) de seu valor vigente em l' de janeiro de 1996, as contribuições sociais '" "

por" para 10% (dez por cento) de seu valor vigenle em I' de janeiro de 1996, as allquotas

das contribuições sociais ..011;

m. Substitua-se no parágrafo Iinica. do art. 2', a expressieJ " ... no

instrumento decorrente da negociação coletiva II por ti na convenção ou acordo coletivo 11.
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JUSTIFICAÇÃO

A. present.. alterações têm por objetivo dar mais clareza e

precido à redaçio do teXlo do Substitutivo. em nada alterando o .eu mérito.
PROPOSIÇÃU

PL N" I 724196

rl51..1PRESSWA

IIAGLtmNAnvA
IIADlTlVA I

Sala da5 S05sõe•• em de de \996.
IDEPUTADO SANDRO MABEL

PAGIN.\

Ql.!Ql ,

1996:

Emenda ao Subsntutlvo ao Projeto de Lei nll 1724, de 1996
(Do Poder Excoutlvo)

Dispõe sobre o contrato de trabalho por
prazo detenmnado e dá outra5 proVldênclas

DC-sc nova redaçio ao § 38 do art. J- do Sub5titutivo ao Projeto de Lei nll 1724. de

"Art. 111

§ 3' As empresas com até SO (cinq!lelltal empregados poderio celebrar diretamente o
contr&lO de trabolho previsto no copul deste artiiO, mediante acordo escrito entre
empregador e emprcplo. na ausência de convcnçio ou accxdo coletivo que o
discipline. observado o limite cstabelcoido no inCI50 I do art. 3' desta Lei .•

=rfNO

PJ(UPU5lt:Au I : II SIIPRES..il ....A

PL N- '.724196 i ~ II AGLtmNATIVA

I AUTOR
100000ADO SANDRO MABEL

flsunmnmVA

11 MODIFICATIVA

! PARTIDO 1 L'l' PAGINA

I PMDB I GO 01/01

JUSTIFICAÇÃO

o objetivo desta Emenda ,; tomar clara a faouldadc de a pequena empresa celebrar,
mediante transaçio individual direta com o trabolhador. o contrato por prazo dctennuwlo, 5etnpre
que inexistir instntmento decorrente da DClOCiaçio coletiva que o discipline. para Il CIlteaona
profiHlonaI C5pcClfica. Desta fonna. assegura-50 que pequenos cstabelcoimcntos, pora os quais nem
5ClIlprc hi sindieatoa com alto grau de mpani2aç1o, possam beneficiar-50 dos di5poSitivOl do PL n'
1.724196, gerando os empregos adiCÍOlWs reclamados pela SOCIedade brasileira.

Emenda. ao Substltutlvo ao Proleto de Lei nO 1724. de 1996
(Do Poder Executivo1

Dispõe sobre o contrato de trabalho por
prazo detennmado e dã OUtt2.S providencias

Suprimam-se os §§ l° e 211 do art. 6° do Substitutivo ao Projeto de Lei nll 1.724196, e
adicione.se o art. -r, renumerando--sc os segwntes:

..Art. .,. O ano 59 da CLT passa a V1gorar com as segwntes alterações:

·Art.S9...........•.•............•..........•..•.........................................•..................•....................... 50
I r Poderi. ser dispensado o acréscimo de salino se, por força de acordo ou
COIlWDÇlo coletiva. o excesso de horas em um dia for compensado pela
CGII'OIJllllIdete diminuiçio em outro di.. de maneira que não exceda, no periodo de
_ IDO. á soma das jornadas. semanais previsw no contrato de trabalho, nem seja
IIIInpossado o limite miximo de dez horu diárias.

t 3' Na hipótese de rcsci.do do contrato de trabalho por pIllZO dc!ermiJWio sem que
teMa havido a compensaçio íntegral da Jomad:t extraordmána. na forma do
pllÍlI&fo anterior, fàrá o trabalhador Jus ao pagamento das horu extras nio
compensadas, caleuladas sobre o valor da remuneração na dela da rescisio."

SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE LEI N° 1724. DE 1996

·Dipõe 5Gbre o contrato de trabalho por prazo determInado e dá outra5 providêncIas·.

EMENDA SUPRESSIVA DE PLENÁRIO

JUSTIFICAÇÃO
Suprima-.. do art 2°. I do Sub5titutivo ao Projeto de Lei n' 1724. de

1996, a expressão"...ao salário educação".

JUSTIFICATIVA

A educação está prestes a submergir dada a precariedade dos
recursos que lhe são atribuidos. Impossível reduzir qualquer verba que lhe seja
destinada.

A contribuição social referente ao salário-educação é Úifima
e não representa grande prejuízo para o empresário; no entanto, para a educaçIo
o prejuízo será imensuráve1.---_ .._-----

/Od;.
DArA

O Substitutivo ao PL n' 1.724196 modificou a rcdaçio do ar!. 6', que alterava a
redaçio do art. S9 da CLT. restringindo sua aplicaçio apenas ao. contratos de trabolho por prazo
clctermiIlodo. Todavia, OI §§ J' e 2' desse di5poSitivo devem ter.ua abranaõncia ampliada pora
todos Q$ contratos, na medida em que a compcnsaçio anual da Jornada de trabolho COnstitui-50 em
avanço fundamental pua redmir 05 niveis de rotatividade da mio-de-obra e estimular a manutençlo
de empIeP no setor formal da economia.

Desse modo. propomos que referidos paragraf05 seJIm suprimidos do an. 6- e
iDcIuido&. como pariBrafos adicioDaís. no texto celetista.
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Melhor política é mante-Ia.

Sala das Sessões, !J de1unhO de 1996.

Dq>.ml!~"..~.A.- {"Fi. -m"
~é~ll~;g

PL 1724 C196
EMENDA DE PLENÁRIO

ADITIVA AO SUBSTITUTIVA

Acrescente-se um anigo que será o 4°. do PL 1724/96, com a
redação que segue, renumetando-se os seguintes:

A"ano 4° A contribuição previdenciária de responsabilidade
do empregador. prevista no aTt 22, inciso I da Lei &.212 de 24-7-1991, no prazo
estabelecido no ar!. 2°, limita-se aos mesmos percentuais recolhidos pelos empre
gados contratados com base nesta Lei.

JUSTIFICATIVA

A redução da contribuição a cargo do empregador, relativa
aos empregados admitidos pelo conttato especial de trabalho, limitado aos niveis
da contribuição dos empregados, representa efetiva economia para o etnpresário.

Estabelecendo a proposta, um limite no tempo para sua vi
gência, proporciona a oportunidade para que sejam discutidas novas formas de
relações de trabalho para aplícação posterior quando já se tenha resolvido a crise
do desemprego prejudicial aos menos favorecidos que não têm Igualdade de con
dições para a livre discussão de conttatos de trabalho.

Saladas Sessões, 1,3 dejunho de1996.

Dep. h~~lIL '/IPJB ,I \ /,1/ . D\ .I~ ./.. >:.e. .h~ tJR..d~
t~Jv :

st.- 'PLEI'/AlZIO

PL 1724-C/96

EMENDA ADITIVA DE PLEN..\RIO
PARA O Sl'BSTITL'TIVO

Acresceme-se, ao art. 4° do substitutivo apresentado pelo relator, entre
as expressõcs Ilfolha salaria!,l e lida empresa ou estabelecimento", a expressão: "c o montante
total do recolhimento previdenciãrio".

JUSTIFICATIVA

É IICCCssário impor mecanismos que evitem que empregadores de má fé fius
tem a fiDalidade da lei, despedindo seus empregados antes da primeira contrmaçio com base
nos novos parimetms. O objetivo é criar novos empregos; nIo se pode prejudicar o~-

dor já empregado nem a prêvidência social. É necêssirio comprovar portlnto o aumento do
montànte total do recolhimento previdenciário.

63- Y'!-"I'/,4.QIO

PL 1724/96
EMENDA ADITIVA DE PLE:'oó..\RIO

DOSUBSTITL'TIVO

Ao PL 1724/96. acrescente-se um anigo, o 7°. com a redação
abaixo. renumerando o seguinte:

Art. 7" - Ás pequenas e microempresas não se aplica o dis
posto nos artigos 1°, § único do art. 2°, 3° e 6° no que se refere ás negociações
com os sindicatos, que serão substituídas por contratode trabalho escrito, assina
do pelo empregado e empregador e duas testemunhas. e registrado no sindicato
de classe ou comUlÚcado ao Ministério do Trabalho.

JUSTIFICATIVA

o Projeto de Lei. em foco. visa a equilibrar os interesses dos
etnpregadores que buscam maior produção com menor custo e os dos emprega
dos, que necessitam de emprego para prover a subsistência própria e da familia.

o mercado informal grossa no País, devido o peso dos encar
gos sociais nos empregos formais, ficando o trabalhador sem proteção legal no
trabalho.

As pequenas e microempresas têm como altemariva: ficam
no mercado informal ou sucumbem esmagadas pelos encargos tributários e soci
ais. No etltanto, silo elas as maiores empregadoras de mão-de-obra, até porque
não têm condições de utilizar tecnologia avançada que a supra.

Se o projeto em foco visa a criar novos empregos, reduzindo
os encargos SOCIais e diminuindo a pressão econômica sobre os empregadores,
tem de prever mecanismos que possiblitem sua utilização também para as peque
nas e micro-empresas que são as maiores geradoras de oferta de empregos. O
que se vê, na realidade, é que elas não participam, e se o fizerem não teriam voz
ativa, nos acordos e convenções coletivas com os sindicaros.

Assim. se este for um dos requisitos para a aplicação da lei.
ela se tomará inutil para essa gama enorme de empresas.

A Argentina ao tomar providência idêntica isentou as pe·
quenas e micro-empresas das negociações smdicais. e acordos ou convevçõcs
coletivas com esse ritual de negociações coletivas. e que tais empresas não têm
cóndiçoes de cumprir. ficando impedidas de criar novos empregos e será des
presada uma enorme fatia do mercado, justamente a que tem maior potenci'l1 de
ampliação da geração de empregos formaIS.
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EMENDAN" l:
51f I ??E~D

'-~lftÇAÇAO

Todavia. julgamos que sena opoTtUna a apresentaçio desta emenda a fim de g:uantir
que a empregada gestante Mo seja dem1"áa amecipadamonre dentro da Vigtncia do commo.

PROJErQ DELt1N"

1.724196

IDEPl1TAlXl NELSON OTOCH

I tSU1'USS,lV....

IIAGLtmNAnVA

TEXTOlJLSTIFICA(AU

1'JtlsuenmntVA

11MOOIFICAnvA

~01101

Emcnd;1 ao Substitutivo ao Projeto de Lei n° I 724, de 1996
DATA

"Dispõe sobre o contrato de trabalho por pra%O
detenninado e dá outras proVIdências."

oeguinte redaçio:
))!-se ao § 18 do arl. 6G do SubstitutivO ao Projeto de Lei nO 1.724, de 1996, a

·A:rt.6· .

§ I· Poderá ser dispensado o aaiscimo de salário se, por força de
COII\'e11Çào OU EOttlo coletivo, oe= de hol'llS em um dia for oompen=lo pela
correspondente diminuiçio em ourro dia. de maneira que nio exceda. no período
mãximo de 120 (cento e vinte) días. a soma das jornadas semanais de trabalho
previnas. nem seja ultrapassado o limite maximo de dez hom diárias."

PROJETO DE LEI N° 1.724, DE t996
(Do POlier Executivo)

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda tem por escopo adequar o Substinnivo às exigências e
~ de segmemos imponanres da economia., • cuja sazonalidade impõe a alteração aqui

____ . Dispõe sobre o contrato de trabalho
por prazo determinado e dá butras
providências.

"Art. I ° As convenções e os acordos coletivos de trabalho poderão,
dnrante o prazo de um ano, contado da promulgação desta Lei, instituir contrjlto de
trabalho por prazo determinado, de que cogita o art. 443 da CLT, independente das
condições .estabelecidas em seu § 2°, em qualquer atividade desenvolvida pela empresa
ou estabelecimento, para admissões que representem acréscimo no número de
empregados, até o linúte estabelecido na convenção ou acordo coletivo, não podendo
ultrapassar a vinte por cento do quanro de pessoal da .mpr..a ou estabelecimento,
calculados frente ao mesmo mês do ano anterior."

DATA

EMENDAN" 3r. -65' I P$ '.412(0

redação:

EMENDA DE PLENÀRlO N"

O artigo 1°da subemenda substitutiva do relator passa a ter a seguinte

PL N'1724196 J
IISUPRESSIVA

IIAOLI.1T1NATlVA

rJSUBStITU1lVA

II MOO'lFtCATIVA Justificativa

AUTOR

l'IftRIZA SERRANO

Emenda ao Subsnrunvo ao Projeto de Lei ng 1724. de 1996
(Do Relator Deputado Mendonça filho)

Dispõe sobre o contrl1O de trabalho por
prazo detenmn3do e dá outras provídênc115

o Irt. I· do Substitutivo ao Projeto de Lei n' 1724196 pa.ua a viger acTe!Cldo do
!eguinte § 48

:

"§ 4· fica g:uantida a estabilidade provisória da gesunte durante a vigCncia do
contrato de trabalho por prazo detemunado, que nio poderá ser rescindido antes do
prazo estipulado pelas partes.'

JUSTI1'lCAÇÃO

A estabilidade da~ é fuIldamentaI pm. a pn:lleÇio i matemidade.
Tal ..lJlbiliclade é i_ lIDI 00_ por prazo indetermillldo. e, ponanto,

poderia ser incena a lua guantia no conttato previsto no Substitutivo.
NIID hi r=ísio no oomratD por prazo determil2Mlo, que simplesmonre chega a

termo, ji conhecendo as }lBrlCS & data final dessa COllttataçio.

A linútação da vigência da lei torna mais claro o propósito emergencial da
matéria, evitando-se também a criação de uma situação inconstitucional, em que
perdurasse, sem prazo certo, a existência de dois diferentes tipos de contratos de
trabalho, um com direitos mais restritos do que o outro. .

A emenda também fixa o linúte desta contratação, estabelecendo um
parâmetro que proporcione s<:ia mensurado um real aumento do quadro de pessoal,~
impedindo que a empresa promova denLssões e, em seguida, realize contratações .
temporárias para recompor, com menores custos, a sua força de trabalho. ,.. t)

('

~
~(}'

Sala das sessõi: !f. :'1 {W, (:i;~/)
ft'V ~ , .'y/ (f/!
~tÍ''V-nT .s ':.(

~~~ ~- !}f===~- 8~
fYr1 I. j}'1 I ()

. "/,., ,~\., \j- I'! J--:lJ
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EMENDA DE PLENÁRIO N"

Justificação

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo à subeD!enda substitutiva
do relator:

____ .Dispõe sobre o contrato de trabalho
por prazo detenninado e dá outras
providências.

PROJETO DE I.,EI N° 1.724, DE i:996
(Do Po<!er Executivo)

"Art. Acrescente-se ao artigo 22 da Lei n° 8.212, de 24 de jUlÍlO de
1991, o seguinte parágrafo 6°: ;

"§ 6° Excetuam-se da regra do inciso I as renumerações pagas a títÜlo de
horas extraordinárias, sobre as quais incidirão um percentual de 40% (quarenta
por cento)."

_Dispõe sobre o contrato de trabalho
por prazo detenninado e dá outras
providências.

Justificação

EMENDA DE PLENÁRIO N"

PROJETO DE I"EI N° 1.724, DE Í996
{Do P04er Executivo)

"e no respectivo sindicato de trabalhadores."

.Jy)U fL~Ô

~hltiNv m

Trata-se de impor mais uma garantia de cumprimento do objetivo de
aumento do nível de emprego proposto pelo Projeto.

Sala das Sessões,

Acrescente-se ao inciso n, in fine, do art. 4°·da subemenda substitutiva do
·reIator a seguinte expressão:

Justificação

PROJETO DE I"EI N" 1.724, DE 1.-996
(Do P04er Executivo)

Dispõe sobre o contrato de trabalho
por prazo detenninado e dá outras
providências.

EMENDA DE PLENÁRIo N"

Acrescente-se ao art. 7" da subemenda rulr;t ltiva do relator, in fine, a
seguinte expressão:

..... , passando o contrato de trabalho a vigorar por prazo.indetenninado."

Da mesma forma que a emenda apresentada ao artigo 6° do Projeto, esta
emenda impõe um incremento no custo da hora extra, na medida em que dobra o valor
do desconto da contribuição para o INSS incidente sobre o total pago pela empresa a
título de serviço extraordinário. Com isso, toma-se antieconômico esse instituto
possibilitando, em contrapartida, novas contratações. " . - '

f\ "h
t~"''''~ (' l

'.~);;:j~ÔIJT~(~~~ ~J~Í')
"fi r .(l!!'

I rr,'
~.;:;o C.- JQ_~'-- <9,h~

<\: \ v) ('fI1 v6 '



01938 Terça-feira 21 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 1997

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRACÃO E SERVICO PúBLICO

PROJETO DE LEIN" 1.724, DE 1996

(Do Poder Executivo)

EMENDAS DE PLENÁRIo AO
SUBSTITUTIVO DO RELATOR E AO PROJETO
DE LEI N° 1.724, DE 1996, que dispõe sobre o
contrato de trabalho por prazo detenninado e dá
outras providências..

Relator: Deputado Mendonça Filho

l-RELATÓRIO

Esgotado o prazo regimental, foram apresentadas 59 emendas de

Plenário ao Projeto de Lei nO 1.724, de 1996, e ao Substitutivo do Relator, cujo teor é

sintetizado no Anexo I.
É o Relatório.

ll- VOTO DO RELATOR

o Substitutivo por nÓS ~ntado ao Projeto de Lei nO I.724, de

1996, foi produto de prolongadas negociações com as lideranças e com diversos

perlamentares de todot os partidos representados nesta Casa e, como resultado de tal

processo, já havia incorporado uma S<Srie de aperfeiçoamentos á proposição original,

emanada do Poder Executivo.
Nio obstante, e ap6s ter examinado as 59 emendas de Plenário

apresentadas ao Projeto de Lei nO 1.724196 e ao Substitutivo, considerei oportuno e

necessário ampliar as consultas em torno de alguns dispositivos do Substitutivo.
Conseqüentemente, novas negociações foram empreendidas, inclusive com partidos que

se opunham sistematicamente à aprovaçio do Projeto de Lei em epigrafe, com o objetivo

de ampliar os pontos de consenso em relação à matéria.

Nesse contexto, optamos pela apresentação de uma Sub-emenda

substitutiva ao Substitutivo e às Emendas de Plenário ao Projeto de Lei n° 1.724196, cujas

principais diferenças, em relação ao Substitutivo apresentado, sio as seguintes:
1. O § 3° do llrt. 1° do Substitutivo previa a possibilidade de

celebração direta do contrato de trabalho por prazo determinado entre o emPregador e o
empregado, para as empresas com atê 50 empregados. Ora, de acordo com dados do

Ministério do Traba1ho, as empresas COm até 50 empregados representam 92% do total de

estabelecimentos do pais. Portanto, e para estimular ainda mais a prática da negociaçfio

coletiva, a Sub-emenda substitutiva restringiu essa possibilidade de contrataçio individual

às empresas com até 20 empregados, bem assim àquelas das localidades em que o~

traba1hadores não estiverem representados por entidades sindicais de primeiro grau.

2. A Sub-emenda substitutiva insere § 4° ao llrt. 1°, para garantir
a estabilidade provisória da ges1ante, do dirigente sindical e do empregado eleito para
cargo de direção das CIPAs, duraLle a vigência do contrato de trabalho por prazo
determinado.

3. O coput do llrt. 2° do Substitutivo estabelecia que todos os
contratos finnados até um ano após a data de publicação desta Lei teriam, dllJllnte toda

SUl vigência, O direito à reduç!(l das alíquotas mencionadas em seus incisos I e U.
Con$iderando o earàter transitório dessa medida e a necessidade de avaliá·la

cuidadosamente, esse prazo foi limitado ao periodo de 18 meses, a contar da data da

publicação desta Lei.

4. O inciso [do capul do llrt. 2° do Substitutivo previa, da mesma
fonna que a proposiçlo original, que as alíquotas das referidas contribuições sociais

seriam reduzidas a 10% de seu valor vigente em 1° de janeiro de 1996. Após ouvir as

ponderaçlle$ de inúmeros perlamentares e de representantes das entidades afetadas pelo

dispositivo, e considerando o fato de os mecanismos de controle previstos no llrt. 4° do

Substitutivo não estarem implantados, julgamos por bem acolher as sugestlles de limitar a

redução das alíquotas referidas no inciso I JlIIll SOOA> de seu valor vigente em l' de janeiro
de 1996. Essa mudança, de acordo com 8$ simulllÇÕC$ por nós solicitadu, a1tera a reduçIo
de encargos, de 25 pontos percentuais para 21,7 pontos pcreentuais, que~ __
mudança marginal no efeito global de geração de novos empregos.

S. O parágrafo único do ar!. 2° do Substitutivo facultava as partes
estabelecerem, no instrumento decorrente da negociação coletiva, a obrigaç50 de o

empregador efetuar, sem prejuízo do recolhimento dos 2% relativos ao FGTS, depósitos

mensais em conta vinculada do trabaIbador. T~va-se, por conseguinte, de dispositivo

meramente didático. A Sub-emenda substitutiva, ao contrário, passa a exigir que as partes
obrigatoriamente deliberem sobre a realização de tais depósitos.

6. O Substitutivo já havia aperfeiçoado grandemente a proposição
original, ao dispor, em seu llrt. 3°, o cálculo de limites para contrataçlo de trabalhadores

por prazo detenninado, escalonados por tamanho do estabelecimento. Corrigia-se, assim,

a injustiça feita a empresas com menos de 10 empregaàos que, pela proposição ào Poder
Execntivo, não se beneficiariam das inovaçlles do Projeto. A Sub-emenda modificativa

torna ainda mais adequado o cálculo do número máximo de empregados a serem
COllI1alllàos por pmzo determinado, BO estBbelecer que o mesmo seja realizado de furma
cumulativa. Assim, se um estabelecimento com 300 empregados só podia contratar, na
forma do Substitutivo, 60 novos empregados por prazo determinado, passará, com a nova

regra, a contratar 98, ampliando as possibilidades de geraçfio de empregos.

7. A Sub-emenda substitutiva torna expllcita, com a introdnçfio do
inciso n do § 1° do llrt. 4°, que os incentivos proporcionados pela redução de encargos
sociais só subsistimo enquanto o número de empregados contratados por prazo
indeterminado for, no mínimo, igual à média mensal do número de empregados nos seis
meses imediatamente anteriores ao da data de publicação desta Lei. Assim, garante-se que

essa nova forma de COntratação serà utilizada única e exclusivamente para gerar novos
empregos, e não substituir empregos regulares pelos de contratação por prazo
determinado.

s. Inovação importante da Sub-em"l1da substitutiva é a nova
redação dada ao art. 6° do Substitutivo, de forma a que a compensaçfio anual de jornadas,
negociada coletivamente, possa ser aplicada a todos os trabalhadores da empresa, e não

somente aos contratados por prazo determinado, como determinava inicialmente o
Substitutivo. Essa nova redação permite, simultaneamente, ampliar o escopo da

negociação coletiva e permitir maior flexibilidade à gestfio do processo de trabalho, no
5mbito de cada estabelecimento.

9. As multas arrecadadas em função de infraçlles a esta Lei

passam, na forma da redação dada pela Sub-emenda substitutiva ao art. 7", a constituir

receitas adicionais do Fundo de Amparo ao Trabalhador· FAT, que financia o

seguro-desemprego e o pagamento do abono salarial anual aos trabalhadores que
percebem menos de dOis salários mínimos mensais.

Diante do exposto, somos nela aprovaçfio da. emendas de Plenário
de nOs 02, 03, li, 12, 13, 18, 47, 48, 53 e 55, na forma da Sub-emenda substitutiva ao

Substitutivo ao Projeto de Lei nO 1.724, de 1996, anexa, e pela rejeição das emendas de nOs

01,04, 05,06,07, OS, 09, lO, 14, 15, 16, 17,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 2S, 29, 30,

31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, 49, 50, SI, 52, 54, 56, 57, 58 e
59.

Sala das Sessões, em 03 de dezembro de 1996.

f" ......"

Deputado MendonÇll. Filbo

Relator

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N' 1,724, DE 1996
SUB-EMENDA SUBSTlTUTlVA DO RELATOR AO SUBSTITUTIVO E ÀS

EMENDAS DE PLEi.ÁRIO

Dispõe sobre o contrato de trabalho por
prazo determinado e dá outras provídên<ias,
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o Congresso Nacional decreta:

ArI. 1· A! convenções e os acordos coletivos de trabalho

poderio instituir contrato de trabalho por prazo determinado, de qne trata o art. 443

da Consolidação das Leis do Trabalho· CLT, independentemente das condições

estabelecidas em sen § 2·, em qualquer atividade desenvolvida pela empresa ou

estabelecimento, para admissões que representem aeréscimo no número de
empregados.

§ 1· A! partes estabelecerão, na cOllvenção on acordo coletivo
referido no capu/:

I - a indenização para as hipóteses de rescisão antecipada do

contrato de que trata este artigo, por iniciativa do empregador ou do empregado, não

se aplicando o disposto nos arls 479 e 480 da CLT;

fi· as multas pelo descumprimento de suas cláusulas.

§ 2· Não se aplica ao colltrato de trabalho previsto no caput
deste artigo o disposto no arl. 451 da Consolidação das Leis do Trabalho.

§ 3· A! empresas com até 20 (vinte) empregados, bem como

aquelas nas localidades em que os trabalhadores oio estejam represelltados por

organizações sindicais de primeiro grau, poderio celebrar o colltrato de trabalho

previsto no cap~ deste artigo, mediante acordo escrito elltre empregado e

empJ'C&lldor, observado o limite estabelecido no inciso I do arl. 3· desta Lei.

§ 4· Ficam garantidas as estabilidades provisórias da gestallte;

do dirigente sindical, ainda qne SUplellte; do empregado eleito para cargo de direção

de comissões intemas de prevenção de acidentes; do empregado acidentado, nos

termos do arl. 118 da Lei n· 8.213, de 24 de julho de 1991, dnrante a vigbcia do

coatrato por prazo determinado, que nio poderá ser rescindido antes do prazo

estipulado pelas partes.

ArI. 2° Para os contratos previstos no artigo anterior, fíeam

reduzidas, por 18 (dezoito) meses, a contar da data de pnblicação desta lei:

I - a 50% (cinqüenta por cento) de sen valor vigente em I" de

janeiro de 1996, as allquotas das contribnições sociais destinadas ao Serviço Social da

IIldústria - SESI, Serviço Social do Comércio· SESC, Sefvíço Social do Transporte •

SEST, Serviço Nacional de Aprendizagem IIldustríal- SENAI, Serviço Nacional de

Aprendizagem Comercial - SENAC, Serviço Nacioaal de Aprendizagem do

Transporte· SENAT, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Emp..- 

SEBRAE e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrjría • INeRA, hem
como ao salário educação e para o imanciamento do seguro de acidente do trabalho;

fi - para 2% (dois por cento), " allquota de contribniçlO para o

Fnndo de Garantia do Tempo de Serviço· FGTS, ele qne trata a Lei n° 8.036, de 11 de

maio de 1990.

Parágrafo único. A! partes estabelecerio, na conveação oa

acordo coletivo, obrigação de o empregador efetoar, sem prejuízo do disposto no

iaclso fi deste artigo, depósitos mensais vincnlados, a favor do empregado, em

estabelecimento bancário, com periodicidade determinada de saqne.

ArI. 3° O número de empregadOll contratados nos termOll do

arl. 1· desta Lei observará o limite estabelecido no instrumento decorrente da

aegociação coletiva, nio podendo ultrapassar os seguintes percentuais que serio

apllcados cnmulativamellte:

I - 50% do aúmero de trabalbadores, para a parcela inferior a

50 empregados;

fi • 35% do número de trabalbadores, para a parcela eatre 50

e 199 empregados; e

m. 20% do número de trabalbadores, para a parcela acima
200 empregados.

Parágrafo úaico. A! parcelas referidas nos incisos deste artigo

..rio calcnladas sobre a média aritmética mensal do número de empregados

contratados por prazo indeterminado do estabelecimento, nos seis meses

imediatamente anteriores ao da data de publicação desta Lei.

ArI. 4° A! rednções previstas no arl. 2· serio asseguradas
desde que, no momento da contratação:

I· o empregador esteja adimplente jnnto ao IIlstituto Nacional

de Seguridade Social- INSS· e ao Fnndo de Garantia por Tempo de Serviço. FGTS;

fi . o contrato de trabalho por prazo determinado e a relação

mencionada no § 2· deste artigo tenham sido depositados no Ministério do Trabalbo; .

§ I" A! reduções referidas no caput deste artigo subsistirio
enquanto:

I - o quadro de empregados e a respectiva folba salarial, da

empresa ou estabelecimento. forem superiores às respectivas médias mensais dos seis

meses imediatamente anteriores ao da data de publicação desta Lei; e

fi . o número de empregados contratados por prazo
indeterminado for, no mínimo, igual à média referida no parágrafo único do arl. 3°.

§ 2° O Ministério do Trabalbo tornará disponíveis ao IIlstituto

National do Seguro Social· INSS e ao Agente Operador do FGTS as informações

constantes da convenção ou acordo coletivo de que trata o arl. 1° e do contrato de

trabalho depositado, necessárias ao controle do recolbimento das contribuições

mencionadas, respectivamente, nos incisos I e fi do arl. 2· desta Lei.

§ 3° O empregador deverá ainar, no qnadro de aviso da

empresa, c6pias do instrumento normativo mencionado no art. III e da relaçio dos

contratados, que conterá, dentre outras informações, o nome do empregado, número

da Carteira de Trabalbo e Previdência Social, o número de inscrição do trabalhador

no Programa de IIltegração Social· PIS· e as datas de inicio e de término do contrato

por prazo determinado.

,§.4° O .Ministro do Trabalho disporá sobre as variáveis a serem

consideradas e a ';'~iodología-d~ cálculo das médias aritméticas mensais de que trata o

fi 1· deste artigo.

ArI. 5' As empresas que, a partir da data de publicação desta

Lei, anmentarem sen quadro de pessoal em relaçio à média mensal do número de

empregos no período de referência mencionado no artigo anterior, terio preferência

na nbtenção de recunos no âmbito dos programas executados pelos estabelecimentos

federais de crédito, especialmente junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social· BNDES.

ArI. 6° O arl. 59 da CLT passa a vigorar com a seguinte

redação:

"Att.59 .

§ 2° Poderá ser dispensado o acriscil1W de salário se, por força

h acordo ou convenção coletiva, o excesso de horas em um dia
for compensado pela co"espondente diminuição em outro dia,
h maneira que o total de horas trabalhadtts 1IÍÚJ exceda, no
pnfodo nufxil1W de um ano, à soma dtts jornadas se1llJlnals

pnvistas de trabalho, nem seja uitrapassado o limite nufxll1W de

Ih: horas d/árias.

§ 3" Na hipá/ese de rescisão do co/Urato de trabalho sem que
tenha havido a compensação i/Uegral da jornada extraordinária,
IUI fOrl1fll do parágrafo atlterior, fará o trabalhador jus ao



01940 Terça-feira 21 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS Janeiro de 1997

pagallU!nto das horas extras 1lÍÚJ compensaiÚIS, calculadas sobre
o valor da remuneração na dJIta da rescisão.

18 Poder Exteutivo Proibe I. utiliDÇ10 da nova modalidade de aprovada
contJ'l1taç1a âs empreuJ que, nos últimos 6
(seis) meses, tenhlm reduzído o scu n· de
empregados e que encontrem.--se em débito
com o INSS eFGTS.

Ar!. 7" O descumprimento, pelo empregador, do dillpO!!to uos

arts. 3"e 4" desta Lei sujeita-il a multa dc 500 (quinhentas) Uuidades FilIcaill de

Referl!ucia • UFIR, por trabalhador contratado UO!! moldes do art. 1", que se

i:ollStitnirá receita adicional do Fuudo de Amparo ao Trabalhador - FAT, de que

trata a Lei n" 7.998, de 11 de janeiro de 1990.

19

2'

21

Substitutivo
Poder Exec:utivo

Poder Ell:teulivo

PSBlPTlPCdoBIPTB Suprimir o I.rt 7" - multa rejeitada

[)j novo tratamento àJ entidades SESI. rejeitadl
SESC. SENAJ. SENAC. SENAT e SEST.
criando a figura da ptio tripartite.

Pune u fraudas na admisdo de emprepdo M,jeit&dl
através de contratos temporários. com •
proibição de obtcnçio de reellOOl no imbUo
dos programas exe«lt&dos pelos
estabelecimentos federais de crédito.
l"SptCialmenll!:Junto ao BNDES.

Ar!. 10. Revogam-se a5 dÍllJlO!lições em contrário.

Ar!. 9". E.ta lei entra .~m vigor na data de sua publicação.

Ar!. 8" O Poder Executivo regulamentará esta Lei uo prazo de

30 (trinta) dia., contadO!! a partir da data de sua publicaçio.

Sala das Sessões, em de de 1996.

22 Substitutivo

23 Substitutivo

24 Substitutivo

25 Substitutivo

" Subsfilutlvo

27 Substitutivo

PTIPDTIPSB Propõe nova redaçlo ao art 59. da CLT, com rejeitada
ohttrvincia do Irt. 8-, t. da CF/as.

PTIPSBlPOTlPCdoB suprimir o § 3- do art. ,- - acordo direto nu n5eitadt
et1lJ.'lfCSU com ate SO empregados

PTIPSBJPCdoBIPDTIPTB sUprimir o § único do art 2- depôsitos rejeitada
vinculldos

PTlPCdoBJPDTIPTB su~mir o ari 3- • Iimi~e de Contlatlçlo rejeitada
(50%, 35% e 20%)

PTJPCdoBJPDT SUprimir o art, 4' • mecanismos de controle rejeitada
M1b

PTIPSBlPCdoBJPDT Pune as fraudes na ildmisslo de emprepdo rejeitada
alra\'é$ de contratOl tempocàrioJ. com •
proíbiçlo de obtençlo de I'CClll'UIS no imbito
dos programas eltecutadol pelO$
estabelet:imentos federaís de crédito,
especialmente junto "O BNDES

P~r ExecutIVO Dep GeBOn Peres Suprime a redução tempor:irin das rejeitada
(BLOCOfPPBlPA) contribuições sociAÍs destinadas ao sistema

's'

rejeitada

rejeitada

aprovada

suprimir o § I" do art, I" - indeniDçio pela rejeitada
rescislo antecipada

suprimir o ut. S-· BNDES rejeitada
suprimir o § 3- do ar!. S- (nlo existe) rejeitada

Mantém a atual rcdaçlo do art. 59. da CLT rejeit&da

suprimir o § 2- do art. 4" • afiX.lI' cópias no rejdtada
uadro de aviso

suprimir o art. 6- duraçio da jom&d:a de rejeitada
trabtlho

Acabe com a prereti:ncia na obtençio de rejeitada
clidittl junto as entidades federa.is de credito,
especialmente o BNDES.

suprimir o § ,- do art 4"· controle MTb rejciblda.

a1tttaÇiodoart. I- rejeitada

a1ter&Çio do art. 2' • entidades do serviço rejeilW
SOCIal com ~tio tripartite

Suprime oan 3- rejettada

acrescentar art. para redução contnbuiÇIo rejeitada
prcvidcneiária

acresccntaraoan.4- recolhimerito rejeitada
previdtneiirio

acrescentar a cxpressão ...... pauando o rejeitada
contraiO de lrabalho a 'IIlgorar por pra;:o
d~'~r"'l1ladl), "11O final do art. 7".

Olrante a estabilidade provisõria da gesWlte .provada
durante a vigênciA do contrnto de lrabllho
porpr;uo deknnlnado,
alterar o an I- do Substitutivo I. fim de rejeitada
estabelecer o pra20 de um ano. contado da
promulgaçJ:o do PL. p81'l que se possa
admitir empregados por via da contrataçlo
por prazo determinado proposta, bem como
limitar as adml~sões a vinte por cento do
quadro de pessoal da empresa ou
estabelecimento. calculaeros frente ao mc:s
anterior

acrescentar amgo ao Sub,titutivo para rtJeitâ
aumentar" custo da hora extra. evitanOO-Je a
aplicação <ksse instituto. a fim de
poaibilitar novas contralAÇÕC5.

Di novo tratamento i compensaçlo do rejeitada
excesso de horu trabalMdu.

acresctntar a expresslo "~nu rupec/ll'o rejeitada.
sindiCd/l} de Irabolhadori!s"lU) final do
indsolldoart48

.crese~ntar art 7" exclusão de micro e aprovada
pequena empresa

suprimir a ariI" rejeitada

allm.çio do.ft. 6' (59 da CLT)

Faculta ao Miníterio Pública do Tr.aNlho. de rcjcitloda
oficio ou mediante uptcsentaçJo..
encaminhar pedido de anulaçio de cláusulu
que ver~ sobre contRtOl de trJ.btlhos
lemporáriQ!; com renúncias de direitas
trabalhistas,

emenda de redaçilo aprovada

AfUlA a po!.'libilidade de dep6JilOl mensail rejeitada
vinculados. em ravor da cmprepdo
tempOfino,

Nlo penníte I.lteraçfo das regtU referentes rejeitada
ao FGTS.

suprtmiro§2"doartl-·451 da CLT rejeit&da

Nio pennite I. criaçlo dos contralOl rejeitada
temporinos.

Virios

Virias

Vlirios

Substitutivo

Sumtitutivo

Sub'titutivo57

59

58

" Substitutívo PTIPSBlPCdoBJPDT

" Poder Executívo

3' Poder Executívo

31 Poder Executivo

32 Podei'Executivo

J3 Substitutivo PTIPSBJPCdoBIPDT

34 Poder Executivl.'

35 Poder Executivo

36 Poder ExecutiVO

37 Poder Executivo

31 Substitutivo PTIPSB/PCdoBIPDT

39 Substitutívo PTIPSBJPCdoBJPDT

4' Substitutivo PTIPSBJPCdoBIPDT
41 Substitutivo PTlPSltPCdoBJPDT

42 Sub!titulívo PTIPSBiPCdoBJPDT

43 Substitutívo PTIPSBlPCdoBIPDT

44 Substitutivo PTIPSB/PCdoBIPDT

45 Substitutivo PTIPSB/PCdoBJPDT

46 Substilutivo PTIPSB1PCdoBIPDT
47 Substitutivo Dep.S.ndro M.bel

{PMDBIGOI

48 SUbstitUtiVO Dep.Sandro Mabel
(PMDBlGOl

49 Substitutivo Dep.Sandro Mabel
IBLOCOIPMD8IGO)

S. SubstitutiVO 1)q). OS....ldo Biolchí
(BLOCO:PTBJRS)

51 Substítutivo Dep. Osvaldo Biolchi
(BLOCo.nIM<SI

52 Substitutivo Dep Osvaldo Biolchi
(BLOCOiPTBJRS)

53 Substitutivo Oep Osv.aldo Biolchi
(BLOCO,'PTBiRS)

54 Subs11tutívo Dep. Nelson Otoch
(PSDBiCE)

" Substitutivo Dep. Mariza Serrano
(BLOC01PMDB/MS)

56 Substituti...o Virios

rejeitada

'.:-..

OBJETO SITlIACÃU

Amplia p:ml 40°0. Quando se tratar de llpmvada
pequen3~ e miem empresas, o hmlle de
empregados que poderão ~er contrattdos pela
00'11\ rnnda.hd:l.de prcpl)s\a..

Não pennJIe reduçlo da contribuição social reJcnada
refcrenleaosahinaeduca~o

CondiclOna a concessão das reduçõe5 apro\tllda
previstas no art, 2- do 1'1, além du ja
estabelecidln. à observância do crescimento
do montante total de recolhimentos
previdenciârlos da empresa. referente ao 3-
mês Imediatamente anterior li primeil1l
cOlltrataçllo sob a nova modalidade

Permite lis pequenas e microempresas a aprovada
possibilidade de utihuçllo de contrato de
tl1lbalho escnto. sob • nova modalidade
sugerida pelo pl. afaslllndo..se a exigência de
negoclJçlks com os sindICatos

Emenda subslitullv:l. global

Propõe nova redaçJo m m 59, da CLT, com rejeitada
observincia do an. r. t, da CF/IH.

Dep OS\\3Ido BlOlchl
IBLOCOT'TB'SC'

Der Oswt!ldo BIO!chl
eBLOCOlPTR'Sel

AUTOR

Dep, Nelson MlU"quezelli Nlo pennlle a reduç!o dos rccUJ'SOS rejeitadA
(BLOCO!PTB!SP) destmados ao financiamento do seguro de

aCIdente do trabalho

Dcp.Pednnho Afasta 1\ POSSibilidade de qualquer reduçio rejeitada
Abrio(BLOCOlPTBIGO) ou restriçAo na conces.do do beneficio

referente ao seguro de acidente de tnlbalho.

Dep e Dep, Inocêncio Flexibiliza li. legislação consolidada, para aprovada
Oliveira IBLOCOlPFI.JPEl pennitir a compensaçio de excesso de hora~

traballuda5

L>ep Inocêncio Olh'eira Suprime a reduçio tempori.ria da!; rejeItada
(BLOCO/PFl./PE) e Dep. contribUições sociaiS destinadas ao sistema
Oscar de Andrade 'S'
18LOCo-'PMDBlRO)

Del'. Josê Carlos Vieira Reduz para 75~'" li. contribuição devida no aprovada
IBLOCO'PfUSC) INSS

::l6cOJP~~G)E'\ftra Suprimir SESI. SECo SENAC e SENAI rejeitada

Poder Executivo Dep Inocêncio Oliveira Delega ao Poder Exee::uth·n, pelo prazo de 2 rejeitada
(BLOCOIPFlJPE) c Dep, (doís) anos. a possibilidade de o mesmo
Oscar de Andrade reduzir tributos e contribuições sociais pern
(BLOCa'PMDBlRO) as emprem que contralal'em sob li nov.

modalidade sugerida. exceto as cOIltribuiçiks
sociaiS do SESI. SESC. SENAC. SENAT,
SEST e SEBRAE

Permite contratações sob a nova modalidade rejeitada
somente mediante acordos e convenções
coletivos; transforma em indetenninados os
contratos por pcuos dcterminlldos., qUJ.ndo
estes sejam pr0rT08ad05, metma que por wna
única vez; estabelece hip6teselp&radispenu
de empcegados contratados sem pl'U05

determinados; estabelece estabilidades
provísóriu

Poder Exeeutivo Dep Oswaldo Biolchi Propõe equivalência de percentuais entre rejeitada
CBLOCO'PTB!SC) empregados e empresa. no que se refere à

contobuição prI:\fldenciàoa.

Poder Executivo Dep Gerson Pere, ~Iega ao Poder Executivo, pelo prazo de 2 rejeitada
(BLOCOJPPBJPA) (Ótlis) anos. a rouibilidade de o mesmo

reduzir tributos e contribUições sociais para
as emprtsas que contratarem rob li. nova
mod!lidade sugerida. exceto as rontribuiçõcs
WCi:l.i5 do SESI. SESC. SENAC. SENAT.
SEST e SEBRAE

Deputado MeudonÇa Filho

Relator

Poder Executivo

Poder Exeeu!i\fo

1 PoderExecUli\o

Poder Executivo

Poder Exccutivo

10 Poder Exe<:utl\fO

11 Poder Exe<:utivo

12 Poder Ex~cutlvO

13 Substitutívo

14 SubstitutiVO

15 Poder ExecutIVO

16 Poder Executivo

17 Poder Executivo

EMENDA N- PROJETO

ANEXO I
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constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa das 59 emendas

apresentadas em plenário ao substitutivo do Relator.

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA
EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE TRABALHO,

ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO ÀS
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.724-B, DE 1996

o SR. MENDONÇA FILHO (Bloco/PFL-PE. Para emitir

parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, as emendas de

x x x

Plenário têm o melhor propósito, mas, a meu ver, contribuem para

desfigurar o projeto e tomar menos harmõnicas as subemendas

substitutivas já apresentadas e lidas no plenário desta Casa.

Portanto, o meu parecer é pela rejeição.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO A MESA.

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA
EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE FINAÇAS E

TRIBUTAÇÃO ÀS EMENDAS AO PROJETO DE LEI N°
1.724-B, DE 1996

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP. Para emitir parecer.)

- Sr. Presidente, o Projeto de Lei n° 1.724/96, do Poder Executivo,

recebeu em plenário 59 emendas.

De acordo com o disposto no art. 32, inciso IX, alínea "h", do

Regimento Intemo, cabe à Comissão de Finanças e Tributação oferecer

parecer às emendas apenas quanto <l adequação financeira e

orçamentária.

Todas as emendas apresentadas estão em consonância com

o disposto no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no

Orçamento Anual.

Nosso voto é, pois, pela adequação financeira e orçamentária

das emer.das apresentadas em plenário ao Projeto de Lei nO 1.724/96.

É o pRrecer.

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA
EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE

CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO ÀS
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.724-B, DE 1996

o SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PFL·PI. Para emitir parecer.

Sem revisão do orador) • Sr. Presidente, o nosso parecer é pela

PROJETO DE LEI N° 3.493-D, DE 1993
(Do Senado Federal)

PLS.IO/92

Dispõe sobre o exercicio da profissão de Bibliotecário e determina outras
providências; tendo pareceres: da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, pela aprovação deste e prejudicialidade do de nO 930/91,
apensado; e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e pela
inconstitucionalidade e injuridicidade do de nO 930/91, apensado. PARECERES
ÀS EMENDAS OFERECIDAS EM. PLENÁRIO: da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, pela aprovação da emenda de n° 4 e rejeição
das de nOs. 1,2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; e da Comissão de Constituição e Justiça e de
~edação, pela constitucionalidade, juri~icidade e técnica legislativa. PARECERES
AS EMENDAS OFERECIDAS EM PLENARIO -'REABERTURA DE DISCUSSÃO: da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação da
emenda nO 3, pela aprovação, com subemendas, das nas. 2, 5 e 7, pela rejeição
das ele nOs. 1 e 4 e pela incompetência da Comissão para se pronunciar sobre a
de n° 6; e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

(PROJETO DE LEI N° 3.493-G, DE 1993, EMENDADO EM PLENÁRIO - REABERTURA DE
DISCUSSÃO, A QUE SE REFEREM OS PARECERES)

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

11 - Projeto apensado:
Projeto de Lei nO 930, de 1991.

111 • Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:

- parecer do relator; 7 •

~ parecer da Comissão.

IV - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:

- parecer do relator;
- parecer da Comissão.

V - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO (10)

VI - Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:

_parecer do relator às emendas de Plenário;
- parecer da Comissão.

VII - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:

_parecer do relator às emendas de Plenário;
- parecer da Comissão.

VIII - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO-REABERTURA DE DISCUSSÃO (7);

IX • Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:

• parecer do relator às emendas de Plenário (reabertura de discussão);
- parecer reformulado;
_subemendas oferecidas pelo relator (3);
• parecer da Comissão;
- subomendas adotadas pela Comissão (3).

X • Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:

_parecer do relator às emendas de Plenário (reabertura de discussão);
• parecer da Comissão.
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, .

o CONGRESSO NACIONAL decida:

CAPinJLol

DA PROnSSÃo DE BIBUOTECÁJUO

04.11. 1· - o exm:icio da profissIo de Bibliolecírio, em lDdo o
rarilIIrio 'DICionaI, _ 6 permitido qllllldo lIleIdidu .. 'l"'ltificIçI!es

CSIIbeJecidas nesta Lei.

Plrálrafo alce - A desiIlIIÇio "Bibliolec:ário", iDcIuIcIa 110

Quadro das Profissões Uberois. Gtupo 19. da cOlIJOIidaçio das Leis do TrabaIbo. 6
privIIiva dos Baclwiis em BiblioleconomiL

Art. 2· - A BibliOleCOllomi.. I DocumenIoçIo e I IlIlormoçIo
COIISlituem U Itribuições do Bibliotecírio.

f 1· - A Bibliolecouomio é o COIljunto de COIlbecÍlllelllOS teóricos,
técIIicos e cientificas relatiws • odministrlÇio e exccuçlo de serviços e proceIIOI de
_to da infOlllllÇio documental e I SUl odequoçIo I serviços de llIeDdimerdo •
usuírios.

i 2· - A DocumenllÇio é o procesIO de 1CIIIIir, ordeIIIr c
disseminar docWllClllOS. bem como os resultados da atividade inldeclUll em todoo ...
CIIIllpOS do conhecimento.

i J. - A !Jl{0IIIIIÇi0 é o conjunto de dadoo acen:a de !atol.~
ou objetos de qualquer llAIIIreZI. emitidos ou recebidos sob múJtiplas f011IIII e
rqisuados em diferentes supones.

04.11. J. - O exerclcio da profissio de BibliOlCCÍlrÍO 6 privaIivo:

1 - dos portadores de diploma de BacbareJ em BibIiolec:oDomia
expedido po< instituições ~e ensino superior oficialmente reconbecidu, rqislradu 110I

6rJJoo competentes, de acordo com I Jegíslaçio em vigor;

fi - dos portadores de diploma de graduaçio em BibliOleCOllOllÚl,
conferido por instituições eSlrlllgCiras de ensino superior. reconbccidas pelas leiI do
pIÍI de origem. e revalidados na Brui~ de acordo com llegisllÇio vigente;

11I- dos ampandos pell Lei n· 7.504. de 2 de julbo de 1916.

cAPínJLon

DAS ATIVIDADES PROnsslONAIS

AI1. 4· - O exercicio da profissio de Bibliotecário. na imbito das
pessou juridicu de direito público e privado. é privativo dos BIICharéís em

Biblioteconomil.

AI1. S" - Sio atividades privativu do Bibliotecírio:

I . ensino das discip1ínu especifico e supesWio de estágios de

Biblioteconomi.. DocwnenlaÇio e !Jl{onnaçio;

U - orpDizaçio. direçio. che1io. coordenaçio ou qualquer
atividade que caracterize responsabilidade por curso de Biblíot=lllOmia:

11I - coosultoria, uaessoramento. vistoria, pericia, porecer. laudo e
relllório récnico concernente I BibljOleCOllOllÚl, Documemaçio e !Jl{orosIÇio;

IV - IJI-jamento. pesquisa. organizaçio, impIaDbIçio,
gerenciamento. administraçio, direçio, cbcfi.. coordcDaçio, supesWio e exccuçio de

seniços de Biblioteconomia, Docwnentaçio e Informaçlo. atividades cullllrlis e
serviços técnico-cientificos reIaIivos .. atribuições definidas no Ir!. 2", qu&do
exercidas no irnbito das pessoas juridico I que se refere o Ir!. 4·;

V - planejamento. orgxnizaçio. implanllÇio. g.....,íamenlO.
odministrlÇio. direçio. chefia, coordenaçio e supervisio de serviços de repropafia
ap1ícada I acervos relativos .. pessou juridicu citadas no Ir!. 4·;

VI - planejamento. organizaçio. implanllÇio. gerenciamento.
odIniDistrlÇio. direçio. chefio. coordenaçio. supervisio e excçuçio de serviçoo de
-.ulizaçio documenral nu pesaou juridícu citadas no Ir!. 4·;

VU - elaboraçio de nanou técnico aplicadas .. ...... de
Bibliotecononua. DocUJ1lC1lllÇio e !Jl{onnaçio;

VID • M ..-.. .. eIaboraçIo de iIaaumentco de coleta de
dIdoe aIIIIIlicoo, rec I a.llo e~ 1áereIIIe. serviçoo e __ tdaIiva. ..
JIIIIOM jmdicaI ciladu 110 1ft. 4";

IX - eIabonçIo de~ c prOWI erpecIficas ... de
llillIioeoc_i., Docmnn+açio I lDfonuçio. em _ púhIicoa, _ de

reiIçio c pIIIiciJlIÇio IIU rcrpcctiYa. ...... aamiIIIdona \*I o JlI'I)viIDaIo de
carp.liaaçller e emprep;

X - repreta1lIÇio oficial da cJure DOS eveDIOI da .. de
BibIi__mio. Doa""C"lllÇio e bIformaçio. DO Brasil e DO Exterior.

hrál"lfo nlce - Ao Bibliolec:ário c:ompelIe. liDda. o e:xercfcio de
quI\qDer _ atividade que. por _ lIIIUreZa. ÍllCI_ DO imbito de SUl profissio.

direta ou iDdíretameltte. inclusive~ e )lII1iciplÇio em projetos para
COUIrUÇio de bibliotecu, ceIl1IOI de documeDIIÇio e infonnaçio.

cAPínJLom
DOS CONSELHOS DE BmUOTECONOMIA

04.11. fi' - O ComeIbo Federal e os Conselhos Regioaais de
Biblioteconomia constituem-se em um serviço público Dia governIIIICIIIII de

penoaaIidadc jurídica de direilo público~ com au1xlaomÍa ldministrIIiw,
~ e patrimonil1.

11· - O Coaselbo Federal tem rede e foro na Distrito Federal e
jurisdiçio em lDdo o lmilório nacioaII.

I 2" - Os COIISC1hos Regionais teria SUl jurisdiçio fixada pelo
CceaeIbo Federal. com rede e fom .... Capira1, .... Estadoa e no Distrito Federal.

i J" - Os fimcionirios dos Conselhos Federal e Regioaais _

repIoa pelo rePae CLT.

04.11. 7" - A fiJcaIizaçio do exercício profissional de que trila erII

Lei ....ex=ida pelo Conselho RqionaI. sob I orienllÇio do Conselho Federal.

11· - M questões referentes .. atividades afiDs com li de 0UlrU

profissões _ raoIvidas conjuntamente CIl!l'e '" Conselhos Federais e RegioZlIis
dcuu profisrael., em suu respectivo irear de cocopelâ>cia.

§ 2· • Quando o fato oconer enlle Conselhos Regiooais, em:
deveft .... comunicado 10 Conselho Federal.

AI1. r . O Conselho Federal será constituido de lIllIOS membros
efetiws eleitos qtIIIItos forem os Cooselhos~s exiSlClltes DO Pais.

'PariErafo único. A cada membro efetivo do Conselho Federal
corresponderio dois sÜplentes da IDCIDII regíio..

AI1. 9" - Os Conselhos Re!ÍlllIÍs seria constltuldos de quatot'ZC

membros efetivos. no minimo. I <l=ito. na máximo. e suplentes. cabendeflO ConselhoF'" fixar-lhes o número. de acordo com a prop<>reioaalidade de seus registrldos.

PlriErafo ÚDito - Os Conselhos Regionais teria um a:rço de seus
suplentes do toral de membros efetivOS, que sdo eleitos pela orden. de voIIÇio

recebida.

AI1. 10 - O ntlDdato dos membros efetiws e suplealel do
CoascIho Federal e dos Conselhos Regiooaís será de !rês anos. podeodo .... reeleitos
po< mais de lDD periado COOJeCutivo.

Paril"lfo úDico - Aos membros efetiws dos Conselhos Federal e
Regionais de Bibliotcconorml é garantida I licença do pomo para~ em
reuaiões do seu respectivo Conselho, desde que comprovada • convocaçio. com
ameced!ncia de9 no minímo. quarenta e oiro horas.

04.11. 11 • A babilitaçio 10 cargo de Conselheiro Federal e
Regional. na condiçio de membro efetive. ou suplente. fica subordinada 10

preeIIC!úmento dos seguintes requisitos:

I - ser brasileiro nato ou naturalizado;

U - ser Bacharel em Biblioteconomil;

lU - ter registto e ser portador de carteira de identidade profissional
de Bibliotecírio;

IV - estar em pleno gozo de seus direitos profissionais e politicos.

Art. 12 - M eleições scrao processadas nos Conselhos Regioaais

pclo voto pessul1. secreto e obrigatório dos Bibliotecários regi5trados em cada regiio.
vedado o voto po< procunaçio. durante a segunda quinzenl de novembro do último IDO

de aw:daIo dos Conselheiros em exerciClo.
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Pali....ro úol.... Cada Conselho ResiODll promo...... DI mesa

cIIlI. eleiçlo pua WII COIIXIheUo Federal e dois supkntes JlII'II.CCIIIIIlOIÍÇIQ cio
Conselho Federal e pua Conselheiros Rqionais e~ supleaIeI .. c:ompoeiçIo
doa CoaseIhos~ de~com oJlIimero fixado DO 1ft. 9'.

Art. 13 - O hIo ClJmIllIRCimento H eleiçaes. _ jusâficaIi.....

implicari multa fixada por Reooluçlo do COIIXIho FedcnL

Art. 14 - A posse dos Conselheiro. Fedcnis e Reei-I,~
e suplenteS, dlr-se-á no quinto dia útil de janeiro do lIlO au!Jseq0enrc. COlIIIll'líDdo 101

Presidentes dos Consc:lhoa Federal e RqiOlllÍs que tenIIin.- ,.,.. -.liioi
procedcmn .. rcspectiVlS investiduras.

Art. I' - A' extinçIo ou perda do llIIlIdIto de COIIIl:IheUo Federal
ou ReaiOlll1.ocormi~:

I - por mor1e ou invalidez permanente;

n•por renúncia, lpRIl:IIl&da por escrito 10 respectivo Cooaelho;

m-por perda ou suspensio dos direitos profiSSÍOlllÍs ou poUtieos;.
IV - por coodeuaçIo em face de senrença peIII1lr111Ji11da án

julp1o;

f ... A ~cil deve ser declarada pelo Plenário do respeclÍvo

I se • Nos euos de renúncia ou vacineia caberà 10 substilUlD
coacluir o lIWIdato. na qualidade de titular.

<:APJn'LOIV

DA FINALIDADE E COMPETÊNCIA

DO CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA

Art. Z4 - O Conselho Federal tem por finalidade orientar,
ditciplilllr e supervisi~ a fiscalizaçio do exercicio da profissao de Bibliotecário e
COIIIribWr"",,, o de.....volvimento profissional. na fonna desta Lei.

Art.1'. Compete 10 Conselho Federal:

I - elCller a sua Diretoria;

n • zelar pela digrudade e independênCIa profiasional do
Bibliolecário e pelo livre exercicio de SlW pmrogativ.. e direllos profissionais, em
lOdo o pais;

v -por 1llSência, com justifiClliva ou Il1o, DO triblio:

a) no Conselho FedcnL a lRs rewúlla c<lIlIl:C1IIivaa ou
OI • cxcrcer funclo nonnanva nora fiel intcrpre...io e cxecuçlo da

b) DO Conselho RegiOlll1. a lRs reulIi6ea coaseculÍ_ ou leia

VI - por IÚllStallleftto do c&rJlO de COIISI:IIIeiro por mais di. ceato e
oiteDta dias conseculÍvos ou intercalados, no lriêaio.

Art. 16 - As Diretoriu do COIIXIho Federal e dos CcaseJboa
1leIioaais serIo constituldu de Pn:sidente. Vi_Presidente. PriIIlciro e Sepado
Secretárioa e TCSOURiro.

Paliarafo ÚRico • Itnediawnente apóI I pcue, OI JIICSIIhaoa
efetivos elqerto, por maioria absolUla, os membros da Dimoria.

Art. 17 • O COMCibo Federal e OI COlIICIboI JtesiaNia 16
ddiberarIo 001II a pcescnça IlÚlliMll de mais da metade de seus mcrnbroa.

Art. 1i - Nu decis6es do COIIXIho Federal e doa CoueIIIos
RegiOlllÍS exisrirt o voto de qualidade. de responsabilidade do PresicIeDIe. para caos
de empale.

Art. 19 - Aos Presidentes do Conselho FedcraI e doa COlIJCibos
Regionais eompete a lldmini.lnÇio e repRSentaçio legal dos mewos. iDclUlive a
prestaçiO de contas JlCdIIU' o Tribunal de Contas da UIIiio e foro pcnlIte a JIIIIiça
FedcraI.

Art. 20 - Os PtWdcntcs do Conselho Federal e doa Conselbol
Regioaais respondetio por crime de responsabilidade. de acordo com a lqíIIaçIo
pc:rtÍDCIIrc, estando .ujeitos a impedimento.

Ar&. 21 • O Coaklho FederoI e OS Conselbol Rqionais terIo

COIDO 6rg1o deliberativo o Plenúio. cabendo .. respecti_ Presideolcias a
respoauhilidadc das atividades executivu de IdmizúJllllÇlo.

ArI. 22 • O COIIXIho Federal e os CorIIC!hoI Rcai- poderio

criIr~ou(jmpos de Trabalho ""'" a COtlICCuçIo de objetMla espeeí&oa que
visem à defesa do interesse da Cluse.

Art. %3 • Havendo ausêDcia, impedimelltIo, lCIlÚIlCia ou VII<:Clcia
de qualquer doa membros da Diretoria, CSlI: .... subatilUldo imcdiatlmcnle.
obcdcceodo aos seguintes critérios:

I - o Pn:sidente pelo Vi_Presidente;

U - o Vice-Presidente pelo Primeiro~o:

m-o Prirneúo Secretário pelo Squndo Secretário;

IV - o SeR\lftdo Secretário pelo TCtOUICÍJD. que lIWIIIlIIari u

V - o TCSOIIIl:iro pelo SeJlllllÓO ~o. que acumu1ld u
1IIDç&s.

11° • A lllSência é c&nll:lerizada pela falta de presença do lIICDIbro

§ Z' • O impedimento deverá ser declarado, noa cuoa de liceDÇ& e
aWtamento temporirios requeridos.

i 3° - A renlÍllCia é a IIWIifestaÇio da vOCltadc 1IIlÍ~ do
renllllCÍAnte, e surrirt efeito na hora em que for opn:scntada.

IV - lnstalu. orientar e supervisionar os Conselho! Regionail.
àlIemDdo OU cXringuind~s, quando necessárIo. com a aprovaçlo de dois !erÇOs de
- PIoumo. COIlvocado no prazo màsimo de lrinta diu. garannndo o principio de
bionrquia institucional;

V • deliberar com os Conselhos Regionais sobre o Código de Ética
PmlluioaaI, e funcionar como Tribunal Superior de Ética Profissional;

VI • julgar e declllir. em última instãnci.. os recunos das
deb'benç6es doa Conselhos Rcgionais;

vn . julgar e decidir. cm única instãncia. os processos de infr.çlo
... que seja acusado Conselheiro Federal;

VIU • claborar. aprovar e OJtcrar o seu Regimento mterno;

IX • e:wmnar e aprovar 05 Rcgimentos miemos dos Conselhos
RemOIIIis e suu deliberações;

X - instituir modelos de cartCÍI1l e cédula de identidade
proliJlioaal;

XI - homologar os resultados das elcições pora o Conselho Federal
e os Conselhos Regiorws:

xn . fixar os valores das anwdadcs. lIXAS. emolumentos e mulw
devidu pelos profissionaiS c pessoas juridicas;

.xrn • aprovar c pu~licar sua proposta orçamcntária c a dos
e-elbos Rei;OIlllS, bcnÍ éomo reformulaçõcs. aberturas de creditos adiciolllls e
~ paaunoni&i5;

XlV • examinar c aprovar o balanço. a pres...lo de contas e o
relal6rio das atiVIdades pr6pnas e dos Conselhos Regionais. cncammhanda-os aos
ócpo< competCIltes. nos prazos leg&Js;

XV • Autonur I aqws;çio e alienação de seus bens móveis c

im6veiJ e dos bens imóveis dos Conselhos Regionais;

XVI • divulgar o relatório anual de suu atividades, balanço e
"""tas para os Coruelhos RegionaiJ;

XVH • orgaruzar, disoiplinar e manter amalizado o cadastro
DlCioaal dos profissionais e JlC'SOas juridicas registrados nos Conselhos Regionais;

XVln : ol1'aniur. disciplinar e manter amalizado o cadastro
nacioaal das inJtilUÍções de cosmo. de rodos os gra.... que mir'srrem discip\inQ
espe<:lficu da área de BiblioteconomIa. Documenraçlo e Inforrnaçlo:

XIX • conhcccr e dirimir dúvidas e problemu suscitados peloa
C......1boa Resionais e prestIf-lhes "'essoramento pennaoente;

XX· inccnnvar a colaboraçlo múrua das enhdades de Cluse das
ireM de Biblioteconomia. Documen...io e lnfonnaçlo. em matéria de sua
COIIIJlCfbIcia que venha conmbuir para o aprimoramento profissional;

XXI • fiscallZM o cumprimento da presente Lei e demais
leaiJlações afins:

xxn . propor ao Poder competente u mod1ficaçilcs nccessíriu 10
aperfeiçoamento da regulam<ntaçlo do e'=ICIO profissional prev"to lICSlll Lei,
ouvidoa os CoruellJos Kcglonais;

XXIII - resOlver os casos OIOlSSOS na legi$laçlo profissional
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CAPiTuLo v
DA FINALIDADE E COMPErtNCIA DOS

CONSELHOS REGIONAIS DE BIBLIOTECONOMIA

Art. 26 - Os COlUClhos Re8ionais lI!m por finalidade fiscaliDr o
exercieio da profisslo de Bibliotecário • conlrtbuir para .0 desenvolvimemo
profissional, na ire. d. sua jurísdiçlo, nl fonnl da L.i.

Art. 27 - Compeu lOS Conselhos Regionais:

I - .leger sua Diretona;

n - ""lar pell dignidade. independêncil profissional do
Bibliotecário. pelo Iim .xercicio de suas premlBllÍvu • direitos profissionais em SUl
jurisdiçio;

m - fiscaliDr o .xercício profissional em SUl jurisdiçio.
nopresentar às lutoridades competentes sobre fitos que apunrem cuja soluçio JIIo seja
de sua alçada;

IV - propor 10 COIUCIho Federal medidas necessirias 10

Iprimonmento da fiscalizaçlo do .xercicio profissional;

V • fiscaliDr, cumprir. faur cumprir as disposições da presente
Lei • de Itos btúxados pelo Conselho Federal;

VI - regisrnr os profissionais de acordo com I presente Lei •
expedir carreiru • <'..'ulas de identidade profissional;

VII - nog;srnr as pessoas jurídicas que .x"""'" atividades em
BibIiol=>llOIlÚa, Documentaçio • lnfonnaçio • expedir o respectivo certificado;

vm - funcionar como Tribullal Regional de Ética Profissional;

IX - julpr e decidir as reclamações e representlÇÕes escriw
acerca dos serviyos de nogistro profissional e das mlTações I esta Le~ cabendo recwso
ao Conselho Federal;

X - julgar os processos por ínfIaçIo • aplicar as penalidades
jlRVÍSIIS no Capitulo X dem Lei; .

XI - .llborar, apro...... em sua instincil • altenr seu Regimento

Inlemo. submetendo-o à aprovaçlo do COlUClho Fed.ral;

xn -baixar atos neeessàrios à fiel execuçlo da legislaçlo visente,
encaminhando cópia 10 Conselho Federal;

xm -encaminhar 10 COIlJClho Federal, para fins de homolopçio.
o processo de suas .Ieições;

XIV - arrecadar anuidades, ww. emolumentos • multas, de
acordo com I I.gísllçio vigente, repusando 10 Conselho Federal, no prazo de quinu
dias, sua partícipaçlo legal;

XV - .xarninar e apro...... sua proposta <n>amenlária,
refonnula;ões, abenuras d. cróditos ldiclOnaiS e mutaÇões palrimoniais. balanço.
prestaçio de conlllS • relatórios de ltividades. encaminhando-os 10 COIUCIho F.deral,
nos prazos por este fixados;

XVI - lutOriar I aquisiçio • alienaçio d. bens mlÍveis. 9bservadas
as normas l.gais vigentes;

XVII - propor I aquisiçio e alienaçlo de bens imóveis, observadas
as normas legais vi~entes. subtnetendcHs' autorizaçIo do COIUCIho Federal;

XVIII • organiDr e manter ltualizado o cadastro regional dos
profissionais • pessou jurídicas registrados em sua jurísdiçio. remetendo cópias 10

COlUClho F.deral;

XIX - organiDr e manter lIUI1izado o cadastro regional das
ÍllSlÍtuições de ensino. de todos os graus, que micislre7n disciplinas especificas das
ireas de Biblioteco1lOOlÍl, Docwnenllçio • lnfortnlÇlo. em SUl jurisdiçlo. nometendo
cópia 10 Conselho Federal;

XX • publicar nolaçlo dos registros dos profiasioaais • peuou
jurídicas. das licenças e dos CIlICClamentos ocorridos na regilo. nos prazos estipulMJoa
pelo Conselho Fede1~;

XXI - incenti...... I coIabonçio mútua das entidades de Classe das
íreu de Biblioteconomia, [X..':memaçIo e lnfortnlÇio, em malm' de SUl

COOIpelência, que venham I contnOwr para o aprimoramento prolissional;

xxn •resolver os casos omissos, lCIlIndo recuno _euírio pera
O Conselho Federal.

Art. 21 - Os CllnIelbos Regionais poderio promover, atravóa de
advogado. processos adminirttativos • judiciais peratDe OS Juizos COCIlPe-tes. de
~ com OI dispositivos da preoen1C Lei.

CAPiTuLO VI

DO REGISTRO DE BIBLIOTECÁRIOS

Art. 29 - O exen:icio da funçIo de Bibliolccário é priVIIivD doi
bôbliOCIdrioa iDterilOl DOS quadros do COIlIeIIIo RqioaaIda JapeClÍVIjuriadiçIo, _
_dcslaLei

• .. - É obripIÓIÍI I cilaçIo do llÚIIICrO de~ -O C--.o
Regional, em todos OI documentos de responubilidade prollssioaal

• r . A ÍIlSeriçIo nos~ dos CClllIClboI Rqioaaia faHH
mediante aprescaIIÇIo de:

I· diploma devidamellu: ....lieado;

n".-irade ideaIidadc;

m"c:aduIro de P!'ISO& f1sica;

IV· titulo de eleitor;

V - eenificado milillr;

VI - prova de residaDc:ia.

Art. 30 " Ao profiuioaal devídaDoallc reaiatndo ao CoeadIIo
Regional seria fornecidas. carteira de identidade profissioaal • I cédula de idCIIIidacIe
de Bibliolecário. que terIo fé pública. DOS _ da Lei.

CAPtruLOvn

DO REGISTRO DAS PESSOAS JVJúDICAS

Art. 31· Estio obripdu ao reaiSlrO prévio, 110 COllIC1ho RqioaaI
I que esli_ jurisdi.ioaadu, as pes-. juridicaa que expIoma I JldIIIIÇio da
serviços, sob qualquer fOlllla, nas íreu de BiblÍOWOlMlaIia,~ •
1DfonasIçio, para os quais sejam necessíriu Ilividades de Bi1lliolecário, DOS _

dcslaLei

• .. - As pessoas juridicu, I que alude are artíao. só poderio _
depois de comprovarem que os respoaúveis pela referidas atividaclel, .-....

seus subalilulol, sIo Bibliotecários registrados na RqiIo • 110 p1eIIO auo .. _
direitos profissiOlllÍs, ficaDdo obripdos • COOIunicar 110 CooaeIho RqioDaI aIIaç6ea
posteriorea.

• r . A inscríçio das pessou jurídicaa nos quadros dos COIIJeIlloa
Regioaais far...... lIIediantl: apresemaçIo de:

I • comrato social devidamente rqislIado na Junta COlIICI'CÍI1 do
respactvo Ea.do. C\llISlIlIdÔ a finalidade c. u Ilividades relaciooadal _ •
BibliOCCCOllOmia, DocumenllÇlo • lnfonnaçio; • .

n-nolaçlo dos BibliolocàriOl • seus respectivos CIIJOI, CQIIItDdo

OI~ do CoascIho Regioaal de Biblioleconomia da respccIiva rqiIo;.

m-documcmaçio peuoaI dos respoasávcis Iepis.da"-:

IV • cartIo do Cadastro GcsaI. dos CIllIIribuialIs (coe), I.poIIo
. Soln Savi90s de QnaIquer NIIUIeZI (lSSQN), lnslílUlD NacioaaI. de SCr'IiçoISociaia
(INSS).

Art. 32 - Á paIOl juridica~ lCJÍIlndI -o eo-IIlo
RqiDaaI scri fomecido o certificado de rqiSlrO fiudo~CoaadIIo Fedcn1.

CAPtnJLo VIII

DO CADASTRO DAS PESSOAS JVJúDICAS

Art. 33 • As pessou juricIícaI que .- ...- 011 ___

lCrVÍçoa ou qualquer atividade na ... de BibliolecoDoaIia Dcc. t ;" •

lnfonIIIçIo ficIm obripdala se cadutrKem 110 CoaadIIo RqiooIaI._jurWI;Io,
iDclusivc u pessou juridical de direito público. q_ da llhiaialnçIo dinII, ......
liIIIdacioaaI ou cconomla miJta.

• 1· • As pessou jutldicu til poderio _ lIapaia da
COIIIproVIIaII que OI resp<lIIÚWÍI pela referidas lIivIdacIeI, _ cIIdIaI • _
substilutca 110 Bibliotecàrios regiJlndoI na rqiIo c 110 pleno I0IO ,. _ .....
profiuioaaia, ficaDdo obripdos I comunicareIIl ao CoucIho RqiooIaI aIaen9lla
poaaioqs.



Janeiro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 21 01945

§ 2" • As .ntidades ou instituiçõcs refcridu nest. IllÍJO fiClftl
obrigadu a comunicarem. no prazo d. trinta dias. quaisquer a1tCl'llÇÕCS postm""" que
modifiquem seus aIOS constilUlivos ou quadros funcionais na ítn de Biblioteconomia,
DocumcntaÇio • lnformaçio •• igualmcnt•• obrigadu a se cadastrarem. no Conselho
Regional de sua jurisdiçio.

An. J4 • As instituiçõcs de CllSino, de todos os p1lIS, que
miDistrtm disciplinas .specificas das mas de Biblioteconomia. DocumcDtaçIo •
lnfonnaçlo, ficam obrigadu a se cadasttan:m no Co_lho Rcsional de sua juriJdiçlo.

CAPiTuJ..O IX

DAS ANUIDADES, TAXAS, EMOLUMENTOS, MULTAS E RENDA

Art. 3S • Os profissionais • possoas juridicas de direito privado,
tqisttados de confonnidade com .sta Lei, ficam obripdos 10 popmcnto da teSpCCtiva
lDuidadc 10 Conselho R.gional de suajuriJdiçlo.

§ \0 • O valor da anuidade em jurisdiçlo sccuncüria correspoadori
i JIIOl&dc fh anuidade da junsdiçio principal.

§ 1°· Os Conselhos R.giolllis, além da anuidade. cobraria taxa&,

emolumentos. multas.

Art. J6. COIISIiruom rendu do Conselho Fodlnl:

I • vinte por cento do produto da arrocadaçio de anuidades, taxa&,

emolumentos. multas d. cada Conselho R.gional;

:i - vint. por cento da renda liquida sobro prcstaçIo de soMças
dos Conselhos R.gionais;

m• legados, doações e suIJ\'Onçõcs;

IV • =das patrimoniais e de prcstaçIo de scmÇQS.
Art. 37 • Constituem rendu dos Conselhos Regionais:

I • oitenta por =10 do produto da uroeadaçIo de anuidade, taxa&,

emolumentos. multas;

n• oitenta por cento da renda liquida sobro prcstaçIo de serviços
por .Ies realizados;

m• legados, doações • subveDÇÕCS;

IV • =das paltitnouiais.

CAPÍTULO X

DAS lNFRAçOES, PENALIDADES E RECURSOS

An. 38 • A ralla docom~ registro, bem como do JlI8&IIIOIlID
da anuidode, caractcriZMli o exercício ilegal da profisslo de BibJiot=irio.

Art. 39 • Comcte infraçio pcna1 o mponJ4wllegal pola ........
juridioa de direilO público ou privado que mantiver qualquer atividade de

Biblioteconomia. sem profissionais tqJiJlmdoo no ComeIbo Rqional da juriJdiçlo •
DO pIouo gozo de seus direitos profissionais.

t 1° • Se for pesooa juridica de cIiroilo p(lbIico, o crime .... de
prev&ricaçio (lI!. 319 do Código Penal);

§ 2" • Se ror posso- jurldica de cIiroilo privado. o crime .... de
desobediência (lI!. 330 do Código Penal);

§ 3° • A açio pcna1 scri proposta aIIaVI!s de queixa-<:rimo pot&JIIe o
Juizo criminal pel. parte inleresw..

Art. 40 • Constituem inftaç'5es disciplinata:

I • cxm:er a.profisslo, qu&lldo impedido de rui-Io, ou facilitar,
por qualquer modo. o seu oxcn:íoio a nio tqJistrados;

n • praticar, DO oxcn:ício' profissional, &li> que a lei defiIla como
crime ou contravcnçio pcnal;

m. nio cumpro-, DO prIZO estipulado, detesminaçio 0III&II&dll do
Conselho Rcsional em matéria de competência deste. após regul&nneDtlO IIOlificado;

IV • deixar de pagar 10 Conselho Rcsional, DOS pnzos pevistos,
as cootribuiçõcs a que osti obrigado;

V • faltar a qualquer dever profissional prcWto lIOS1Il Lei;

VI • IntlJgredir pt=itos do Código de Ética Profissional.

Parieraro único • As IOftaÇõeS serio apl1l1ldas I.vando-se em
conta I narurcza do Ito e as cirCunStânCias de em. caso,

Art. 41 • As penas disciplinares. considcndas a gravifhde da
infraçJo cometida e a reincidência da! mesmas. connlrem em:

( • multa d. um a cinqü.nta v.zes o valor alU&lizado da anmelad.;

n•advcnência reservada;

m•censura pública;

IV - suspensio do exercicío profissional em até três anos~

V • CUSIÇia do exercicio profissional com I apreendo da carteua

profissional.

I 1° • A pena d. multa podcri ser combinada com qualquer du
penalidades enumeradas nest. artigo. podendo ser aplicada .m dobro .m caso de

reincidência da mesma infraçill.

§ 1° • A ralta de pagsmento da multa pr.vista n.s'. Capilulo no
pnzo estipulado dClcrminari a suspensio do e..rcicio profissional. sem preJuizo da
cobrança por via executiva.

§ JO • A suspen!io por falta d. pagamento d. anuldad.s. talW •

multas somente cessará com o recolhimento da divida.. podendo estender-se em até três
anos, decotridos os quais, o profissional t..... automaticamente, cancelado seu registro,
se nio ltSg&tar o débito. sem prejuizo da cobrança exCl:utiva.

I ~ . A pena de cassaçio do exercicio profissional acarretari 10

iDfrator a perda do direito d••xm:er a profissio. em todo o território n..u",a!. com
apreensio da can.1t)l profissional.

§ 5' • Ao infiator swpcns'o por débitos ...... a<!minda a reabilitaÇio
profissional mediant. novo regislro, ..tisr.itos. além das anuidades em débito, as
mulw e demais cmollUllcntos e taxas cabiveis.

Art. 41 • O poder d. punir disciplinarment. compele 10 Conselho
Rqional ao qual o infrator estiver jurisdicionado. ao tempo do rOlo puniv.1 em que
iDccxrer.

Parierar. único· A jurisdiçio disciplinar estabelecida nesta Lei
nio denoga a jurisdiçio COJllum quando o rOlo consnlla crime ou conlJ'&VClIçio punida
em lei.

Art. 4J • Nenhuma pcna1idade seri aplicada sem que tenha sido
assegwado 10 infrator amplo direito de d.r....

Art. 44 • Da imposiçio d. qualqu.r penalidad•• cabcri recurso ao
CotlSClho F.deraJ. com .r.ito suspensivo. no prazo d. trinta dias contados da ciência da
dccisio.

ParielAfo úni.o • Das deciJÕCS dos Cons.lhos Rcgtolllis que
aplic:amn pct!a.de suspcnsio • oassaçio do regislro profissional. cabcri recurso ex
o.fJicio ao ConaeUw F.deraJ. com .r.ito suspensivo.

Art. 4S • Nio cabclâ 10 infrator outro recurso por via

Art. 46 • As denúncias só seria rec.bidu, quando assinadu com a
qualifioaçio do denunciante • acompanhadas dos .Iementos comprobatórios do
alegado, tramitando em caráter tcservado, vedada a diwlgsçin do nome do
denunciante.

An. 47 • As pessoas nJo habilitadas que .xercerem a profissio
regulamentada nesta Lei estio sujeitas is pcna1idades previstas na Lei de
CootraYOZlÇÕCS Penais e ao papmento de muitA, a ser d.finido pelo Conselho Fedctal.

CAPfnJLOXl

DAS'DISPOSIÇOES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 4S • Sio equivalentes, para todos os efeitos. os diplomas dt
BibJiotaemo, de Bacharel em Biblioteconomia e de Bacharel em Bibliotceonornía e
DoclllllClltaÇio. .xpedidos até • data da present. Lei por escol.. oficil!mcnte
reconhecidu e registradas nos órgios competentes, de acordo 'COm a /.gislaçio em

viRar·
Art. 49 • As possoas nio portadoras d. diploma, que tenham

exercido a atividade até 30 de janeiro de 1987, e que ji estio d.vidamente registradas
DOS quadros dos Conselhos Rcsiolllis de Biblioteconomia, estio ltIbilitadu no
cxcn:ício da JlI:OIissIo.

Art. SO • Ao ser promulgada a presente Lei. os ConaeJhciror
Fodcnis e Rcgiolllis • os respectivos luplenlOS completario ..._1 mandatos.

§ 1° • O lllItIdato dos Conselheiros Federais fica prorrogado para
coiDcidir com a data de rea!izaçio du .Ieiçõcs • nos termos desta Lei.
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§ 2° - Compete ao Presidente do Conselho Federal convocar
eleições gerais previstas nesta Lei.

Art. 51 - As pessoas jurídicas, já estabelecidas para exploração e
prestação de serviços bibliotecários, previstas no art. 30, terão o prazo de cento e

oitenta dias, a contar da data de sua publicação, para a devida habilitação junto ao
Conselho Regional de sua jurisdição.

Art. 52 - Cabe ao Conselho Federal resolver os casos omissos na
execução da presente Lei.

Art. 53 - São revogadas as disposições em contrário e, em
especial, a Lei n° 4.084, de 30 de junho de 1962.

Art. 54 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SENADO FEDERAL, EM DE DEZEMBRO DE 1992

/í.t~~ (?2~4f/ 7--
sE~àR MAURO BENEVIDES

PRESIDENTE

J.EGISL.AÇAO CITADA. ANEXADA "ELA COOICDENAÇAO
DAS COM/Elon 1'EICMANENTES

DECRETO·LEI N? 2.848. DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

C6di,oPelllli.

o Presidente da República. usando da atn'buiçlo que lhe confere o an. 180 da
Constihliçllo. decreta a seluinte Lei:

CÓDIGO PENAL

PARTE GERAL

TITULO I
DA.APLICAÇÃO DA LEI PENAL

CAPITULO I
DOS CRIMEs PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO

PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
EMOERAL

~ •..•..........•............••..••...••..••.....•. -... ..
PrnarialçlO .

Art. 319. R.etardar OU deixar de praticar~ind~te,ato de ~nCIO, ou prat~.
lo contra disposiçlo expressa de lei, para satiSfazer IDteresse ou sentimento pessoal.

Pena - detençlo, de 3 (trb) meses a I (um) ano, e multa•
...............•••.•.••••••.••••••.••••............... .... ~~
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CApiTULO 11
DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR

CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

.......••....••. : .............••.••••....•...•......•.....•

Desobed~nda

Art. 330. Desobedecer a ordem legal de funcionlrio público:
Pena - detençlo, de IS (quinze) diu a"6 (seis) meses, e multa•

....................... -.~~r.
~ _ .
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LEI 19 7.504. de 02 de Julho de 1 ta6.

Di nOVI redlçio lO .rt. 3(1 d& Lei n9 4.084
de 30 cl! junho de 1962.& que dispõe sobre ~
profisslo de Bibliotetario, .• di outras pro
vidênci.s. -

-O PRES1DEKJE DA R-E·P\lBLICA

F.ço saber que o Congresso N.cional decreta e eu slnciono a
seguinte Lei:

Art. 19 - O art. 3(1 ela Lei n~ 4.084, de 30 de junho de

1962, que dispõe sobre a profissio de Bibliotecírio e regula seu ue!.
clcio, passa a vigorar c:c. a seguinte red&çio:

I

-Art. 39 - .Pan o provi.ento e o exerc:;cio de cargos
ticnicos de Bibl1otecirtos, ~tal1stas é Técnicos de Doe!!.
.ntação, na ada1nistração pública federal, estadual ou .,nic!
pal. autírquica, par.sutal, nas tllpre51S de econo.h aista
ou nas concessionírias de serviços. pÜbli cos , i obrigamria •
apresentação ele diplOllll ele Baéharel ta Bibltotecon..i., respe!
tados os direitos dos .tu.is ocupantes.-

Art. 29 - As pessoas que tenhaa exercido,.ti 30 ele j!
nho de 1962, cargo ou função de recnico de ~ntaçio sõ poderio exer. -
c:er a profissão de Bibliotecírio .pós s.t.isf.zerea lOS seguintes requis!

tos:
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I - registro no Conselho Regional de Biblioteconoall. I
cuja jurisdição estiverem sujeitos;

II - plg_nto di Inuidade 'do Cons·, no Regiollll de8iblio
teconomill, na'fol'llll estabelecidl pelo Decreto n9 56.725. de 16 de 19os~

de 1965. que regullllM!ntl I Lei n9 4.084. de 30 ele junho de 1962.

Plrigrafo unico - Os Técnicos de Doc.-entlçio dfspãee
d! 180 (cento e oitenta) dias para se habi1itlre•• confon-e o estabeleci
do nesta Lei. -

Art. 39 - Esta Lei entra l!IIl vi gor na data de sua p.!!.

blicaçio.

Art. 49 - Revoga.-se as disposições l!IIl contririo.

Janeiro de 1997

Brlsili•• em 02 de

1659 da Independência e 989 da RepÜbliu.
julho de 1 986;

81BLlOTECÃRIO
LEI N.- 4.AlA4 - DE 30 DE JUNHO DF. 1..2

DISPOE SOBRE A PROFlssAo DE BIBlIOTECARIO E
REGULA SEU EXERCICIO

DO EXERCICIO DA PROFlssAO DE BIBLIOTECÁRIO E DAS
SUAS ATRIBUIÇOES t2I

An. 1.- - A desitnaçlo prollSSlonal de hlhh.'l~,~" ... a que se relere o quadro
das prorisslles liberais. lrupo l'l. anexo ao Decreto-Iti n.- 5.452. de 1.- ele maio ele

I IN) IC'lIIW1licUc&O das Lei. do Trabalho). t ,""aliva dos blchartía ettI ..1..1.01......
"1IIIi•• ck rllllforlllid&6t C'llln as Ie•• em "p.

An. 2.- - O e.ndric da profllsao ele ",hl~l •••·;irh'. em llUalquer r. _.
ram"' seri permilido:

.11 h.....h",,:·" .nl 1I...lhl•••·.....tfIl1". ",'rl"'~lfI:' .1.. ,lip~,"I'" I:'""didc... " ..,
".",.•~.." ,k' h'H.U....."I'tIk.".aa de ""t:' ""PL"nc1r. 0'14·'1&", .....u,f%I,..t ..". nu n'k'i.!mrfltt"
~unheclllas:

hl ...... ","I~'l,,,,·:ir" ... p..tl,,'~...., dr Ihp~tfIla' d" in'"hlil;/Ir' e'Uanllr.r~' 4111<'
aprewnlem c. MUl diplomas revalidados lO Brasil. de acordo _ a Iep~&o

•illrnte.
Pari\lfafo únirn - Nlo seri pennitido o e.ndc:io da profiulo &OI diplcltnadc.

""r escolas ou .:unns I:U)OS estudos lIa,.m lido fellOS .traris de corrnponcIIncia.
,'11""" intenSlYO\. .:unos ck férias. etc.

An. 3.- - Para o provlmenlo "Ierekio de rarlOl16cnicol de hihIM...'dn.... e
documenlari""•. na admmlltraçao plibhc:a autirquica. paraestatal. nas .mpt'ftal
Wltt Inlernnçao ....ernarnental ou na. roacasioDirias de _"ico p(ablic:o•• obrIte·
litna a .prevn1acaO do diplolna de _baNI _ "ihiM..n-.",umla. fWlPeitadol os
dIreitos dol .<ua.. ocupan... efelWoL

Pari.rafo IÍnic:o - A apreKntac&o de tais ~_tOl alo~ •
pres1ac1o cio mpeaívo concuno. quando este for "lI1do para o~.to ..
mencionad... c......

An. 4.- - Os profiSlÍIIII.is ele que traI. o ano 2.-. I!-Iru a e • desta lAi. Ib
poderio ..er~r • proillslo apbl haverem rtfÍ.trado MV' t1lU1o& ou dipINtu ..
Direloria de Emino Superior do Minisltrio da Eduraçlo e CvltIIl'a.

An. 5.- - O l:eniric:ado ele rqtStro ou a apmentaçao do tfnalo tqistndo.
ser. e.~do pel.s autoridacks federais. estadll&is ou mvnicipai' para ~ínanara •
mnultos. lermos de posse. insc,;çao em rottrUnol, ,..amentos de licenças ou
.mposto par, ..erário da profiulll e clcscmpenho ele qll&Rquer fvncOn a eta
•nerelllft. .

An. fI.- - S&o .lribuICfles dos h"d"'....'" em· "ihli..t",,~m..mÍil. a OI'p~&o,
direçlo e ne.:\lÇaO dol _"iç... _nice». de repaniçfles públic:u federais. ntadva••
municipail e &IIÚ1l1uicas e etnpres&S parlicufares c:otlCerDllnlCS h maliria e atin·
dacleS se,uillMS:

a) o ensino de BibliotlllCOftOfllia;
b) a rilcafízaç&o ele atabelecilllenlOl de etlSino d! BibJioIeconornia racClllM'

cidos. equiparados ou em yj~ ~ eq"iparaçf~:

JOS~SARNEY

Almir PuziaDotto PiDto

r) adJninillraç&o e dirlçlo ele bib..-a;
dl a cqanizaçao e dinçao dos MnÍÇos de doallnentaç&o:
e) a neC\IÇ1o cIo& M"icoI de cllssiric:áç&o e c.taIoIacao de m.nuseritoa e dl

h. h'" tar.... ~ p""'"........ ck nl"I'''IL·U'. dr pu"IK:;oçi..·, ..I;.""" ~ ",""d",. M "i"IM~
,raria e rcferhcia.

Art. 7.· - OI hadtertis' _ hi~_ía tIrIo 't.'8dI, .-ntn &
tlUtI rI':J da & _ a, ·alidNk..,.~ a:

a) f abaceaJri*- IioeK.-.:a ..ntall*-
~1aI1adnai1. _....-:

b) * ltihlia..",,~_ia;
c) ilIIpIcle, .. o de de iItcntmr e orintar OI trlbalhol •

_ -.o. atatlltica. c:adulro" .......:
d) ,..NIddade .... _ariaI hiWiolrifico ••tiridadn da trib-..ca:.) "'''_1•• tllftlsIo etdttInl; .. pane ... m- • .m;. •
~

I) ....i&açIoele-.r-.-1aiaArica.__• OfIClIi;fla MdoMiI_
Clllral\lCi,.•• mali.... biltIM.....~_iae dol.'lI...taçIu 1IU ft!"ft'm1aÇ1o,"ia:ialnn
1aia0lnA8&

DOS CONSELHOS DE lllUOTECONOMIA

AIt. ' .• - A lIacaJiacIo tio nerddo .. llIafiaaIo ele IllllioMcúio .n
aen:ida pelo C_1Ilo F..,.. de~i~ ..... e-IIlOI ....... de
libÜC*C_ia. cria40I JIClI' .... LeI•

Art. t.- - O C-sho Federal de libláullcn=iI e OI C-U- ReP-b
ele .ibl~ sIo dotadoI de ,.,--aIidacII juridica ele clireíto ~blico.
aUlonomi••chaiailtrati'la e patrilnollial.

An. 10 - A ... do C_1lIo Federal • liIIl' \I: na.ia .,. llCI DiIIrilo
Federal.

An. II - O C_lho Federal de liIIIioeKa _ia~ -.dtWdo de Mui
leirOI n.toa 011 lllturalizados e obeclcocrri lltJ'Ü._ ~.1IiçIo:

.) 11m PNsidlaee. -.ciopelo Presidln." ~.licae ftCllIIlido.......
- _ta.MS da lista tripla cquizada tio c-.a.:

It) \rã. tlll C_lhein.. Federa" de e Irfs 13) ..pIn..... naJlllit". _
_ bltia _til1llda JIOI' delqadol-elei-' ele cada C-u.o bIioul de JibIio.
*-ia;

c) sck 111) C.ldhein.. fedrran. detiv.. ~UIIIC'\da C""~"" da.
EscaIu .llbJíntlcollClmiado DistritoFadarale "IOdo olluiJ. c'lioa _ anao
.......mi.hacIo& pelas ....-oIalo cllI Ii\lU lriplia:n. lO C-'lto cio: SbIit_~M1"I"Íil

P"rlÓ"rak, úak.. - O lIú"",r..ck C.lftIdltri_ FecIo:ra" puderA .ramplia••• d.'
_ia de tIts. -.cIlu.~&odo CGMlIIIto FetIara1* "io _ia, ___
_ idadel ...tII....

An. 12 - Denlre..MisCCMI..~F""'ã.cfnina."lI('t..... lctra"d..
art. 11 da ,....lAi. crutro*-"''''aICl' as daa __a ..
poderio ., -.ItiIIoa _1ft • Clt- _ ut. .... daMa _ .

Para"rar.. lÍ.iL~. - ~. c.e'<llha dllIdoisll) CaDIClhein. Fedcran.efeti de " ....
trata u art. 11 da~.. lAi. havai pntnhcia pata OI titulam ~UlI
rarJlOS de cher.. ou dinçlo.

~ - 13 - Os 3 alplt_ incIic:acb .. letra " cio art. 11 Ib ,",*rIo .,
C\Ct.I""'" entre os que .. enquadr.m \lU Ietru a e.' do .n. 1.- da JlN&ellIe ~.
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Aorl J" - o m.UHtll.- .11 1 I'r'\·,uh,"n..: (...," ( '1"'4.'1111" F,,"ckO'.I" d,'"'''' lo- .11",
SUplenles Icri a duraçlo de .l (IriS) allOl.

An. 15 - Slo alnhulÇ6n do Conselho Federal de 1,l>liote"ollOlllia'
aI or,anl7ar o seu Re"men,o Inlerno:
hJ -r'." .Ir ." , ....."".".. '" 1ft1"'I1I1\ ."' , " "' l ........·11...... li..·.".....".

-.ocIiheando o que li! lomar lW"?"'rlO. COflI a 1 ".11," a IIl1idllclr •
aclo:

d 10000ar conhecllnento de qU8l"!uer du,ld.s IlIatil.das ,.Ios COIIII!U- .,.
...........,bl"'te~.. "om""eftdo.s ""'Klfm'.I.., .llIerrlll _'C....rsas.
h .."."· ,,·~ .. '.tI, ••r",," .. hu,u,,,,'n,'uLuk' .k,' 1'nt,'llfol\.Àd .........." ~." .h,' N."'''II\'''''·
Ih.., .

cU ' ..III"' ....m ulllm.. ""I;'''''''''' ." "'......,..." ,Li, ""i'-.',.,\r, di", ('u"",·II...
Re,_als ••,bIrOl_":

el publrea, o rrlal/lno .nual doi .us lr.lI.lh. e. periodoc_•.• rrlaca...
lod<>s os prol'SSlOna. rr'''lr.doa:

I. "·'"",".hr .." r\·..tlU\~·.. 'file ..... latf'ftl:'n, III:\T'\...., ..., pariíl flClltI'L""''''I~'' . l'

elccuÇlo • prnmle Lei:
.:1 !" ••t'l1r 01" ü"',·m., h.·c"" ...1iI\ nlt"lif...·~,..'" ... 'IIC k""'."'''' "...." .......h'"

pa,. m•. '1<>r.' • rrlU1.tMftlaçlo do I.erdciD •• "'iIIIo•",N...",."..:
111 .h:III...r.r ..oIt,.. ........t.., ..nll...la, d.. '.m...... do' .",tdadc'\ .1,,,,. ""'......

h.I...', .Iu ~1"'tklh""""'I. •I. ..·nn""'~ar co ft:.II..,.". "",",tdk'allW'nlt:. (.~"ft,,'~"'" .. (....""...." .....,...\
".U,I ..·\IU....,. ch...,~lcr ~ •.,....nl,a' ,,'wnh... rcf\"~n.c:"' á "",f.,y.•.

P.,i".lo únICO - AI queJl6n nferrnln is .tkicladel .flM COIII .1 • oulnl
prollll6es serlo moIfidas .'ra,'él • enleMIIMllloa ._ u enu48.. "1U1a".S
.SYS proliSllln.

A". 1ft - O CCIIlIIlho Fe.ral ••ibJiot_ialÓ lIdibavi com a ,...
senu n,illlllla dI mel•• mlls um de l1li1 nttmltnll. •

P.ri".lo únic:o - As moIlIÇ6n • que • Ide... "Ma' do .n. 15 1Ó.,1o
,ilidas qu.ndo ap"",.das pela m.lon. dos membro& do COI'l.1IIo federal ••illlio
tCCOftOlllla.

/\rI. 17 - 'u, pn....Kkllt~ .... C""",,lh.. t:cd<'fal .Ic .ihl••'............,.. "l/Il\WI~.

'I'é lul"ólrnt:nlu,Lt di~lu duC'nftllirlL"lhn,. w'flCMlu etc ck"\·.~.""c Ui ""''''.' "MlIIC ,.
Ih..' Ihln."iI 11M.'1""t:ftIl:ltIC.

P."""o ÚIIÍl:O - O 810 • sulptllllo .iIonr' a" o _ jlIlplllllllO do
(, ·..u...·lh... ,'a\4' pOIról " "u..1n pnsidcnte "·unu..·.rã M:ltund. NUIIII" prOl"" &Ir .lU
IInnl.1 d..s tonladoa do l1li alo. se no sepndo JU......C1110 o C-.lho a..r,.
,kll~ ....,\".,.. cl4: ",,'U' nk"mhrlt>. :I. ch.,'.\An \"~\A. t:\.IiI ~.tr.rá em \1"" imrd... ·
...n"·'u..·.

An. 1I - O .....idenll do C_lho Federal ••i~ 'o ,.,...
ú.,l.dmiaÍlU'u.o peloC~ho Federal.Ii~. iaclutM ..... ,...
laçlo • -.W. IICraJlte o 6rt1o compeltllll.

Art. 19 - O e-J1Io FIdnaI de ."IU. • .... Iiuri • ~Io ..
C_11IoI R.... delibJíollKaaa••• JIftIl:VUdo orpaIú·loIl _ ........
ç.; proIIICMri • iDlwaçIo de "DIOI 6tJ1oa ....101 fomII juJpdoI -*iDa.
Iiuado • _ ..... __ • jurildiçle.

An. 20 - A••lrillviç6n doa COD.1hoa RaIÍOl\lÍa • ~ia tio •
aqui.-:

a) ,...,.,. praftuiauia de L ,.... Lai a apad:Ir eutIin
profiuiDMl;

b) llUÚIW' _!&aIç1ln • np_laçlln .atlU _ .. ..".. •
....troe dai iDfraçlln .... Lei I decidir. COltI.-urIO. pua oe-Jao FodIraI.
lib~

c I I,sc.liur o Clerclrio da prolialo. impecliJodo a lIUIIiHo u ialnoçllell Lai.
bem como ell'''''do...uIOf'lda" COIIIpeltnllS ..lalbrila doeu....... aolI......
que .pur.rrm e cu,. soIuçlo 1110 ",a • su. alçada;

d) publlc.r ....Ibrios .nuais dos IIIIS .,.lIaIIIoI. e. "modio._te. 1'1....
dos prof,ssionais re,islr.doI;

e) or,.nlUr o re,imenlO ill_. sub_lCtIdo-o • ."."aclo do C......
Fe.raI ••ib~

I I .p_", IUlftIlleS.O C~ho FadenI ...~;
11 admibr. c:oIabontçlo du A.-iIÇIln • IlbJiotedrilll. __ ....

ma.riu dai letnlI """-:
h) ele,er um .Ie,.dooeIeitor par•• __llIfia, refaida LI ktra • do

.•"illO 11.
A". 21 - A escolha doa ConseJa.iro& RqioMis efeeur·.., ... _11111....

..1Iizadu _ C~'- .......... ILJIUDda-. poI' ....... dai EacaIu •
l'bllOleconom.. e por .Ie,ados elelloa pelas Auoc:iaç6a • aíbltotecirioa. dnida.
_Ie rqIslradoa LO C_lho RePou! mpactilro.

Pará,ralo únICO - Os d,rrlOftS • escolas • libllotecoMmia e OI prrsideLIn
du Auociacl'Jn • BibIlotec:6riol 110 _ltnII "101 doa C_JIIoI R.... de
libbotCClllftlltaia.

An. 22 - Todu u .tribuíçOll Nfan_ao ....tnI.......'iuçlo a l ...
alçlo. peDaJidadaI. quolo 10 eam:lcio de"'iaIode bibhOledrios L.,
da compe.eacÍoI doa C-uw. RefÍllUÍl • libli I • it

An. 2J - Os Conselhoo Re'tOnalS ••ibb.-orn.. poderio. por p__n·
dom MU'.~ "raJlle o Juiz da Fundll'tUlJica e IIILdiute o~ •
UlCllmo fiacaI. • cabruIç. dai paaJi48. ou aLuicIIda prnistu para a LlLCllÇIo
48 presellte lAi.

An. 24 - A ""1I11i1idade aclmillistnti... cada COMIIIIo R..... cabe
10 rnpIICIiwo praidalla. indUSM • pralaçlo • C08W paute o tqIo.lIderaJ
COIlIpcIft••

An. '$ - O Conselho Federal ou retlonaJ que. dvranle 11m .no. 1.I..r. _
1imIç. \ .,~rift dos rnpocti'rDI Coa.lIIes•••11 (6) ~tWU ou alo.

embnra ~om JUSlih~KIo. presl." aUlom...callWlllt o _ndaIO. q"" P...." • .,
aercido. em c."ter _mo. pelo rnpectiYo IUplall.

AS ANUIDADES E TAXAS
. A". 2tl - .0 bac".rrl em .illl~. par. o e.."''''lo. lua prorlSlio••

abri... ~ rr..tro 110 C_lho RltiouJ • libl-.e-ia • cuja Jurildiçlo
alMr "}elIO. ficlUldo obn..do 10 1181....10 ... __ ulÚdldl ao~o
Coa.lho RqiouI••ib'*-omÍol••" odia 31 • III8IÇO • clda aao acnacida
• 20.,. (finte por ....10) de _. quando 'Oft deite pruo. .

An. TI - UI "_1IlOl N.-1S La .ID•....--...i. oobrarao wu pela
npediçlo ou aubllitulçlo • C_tlU prolÍllJODal1 , pe" oerl1d1o """11. •
.IIOlaclo • lunçlo *"ica.

AfI. 211 - O Podr, ElCculI'o ~ri. em decreto.• IllIaclo dai anuid.des •
..••s • que • nft..m OI .nllOl 26. 29 e 30 I I"U alteflllÇl'Jn lá poderio Itr lu..
COfIIlnt_.loa 1110 IBIenorn • Irta allOl. medwtte proposl' do C_lho F.cIrral di
.ibboICCOIIOfll".

An. 2'l - C"nSlitul relida do C_lho Feder.1 de 8ibholeconOfllla o •
,ulnlr:

.) 1/4 da .... de ·,.pediçlO da canelra ,roliaaloaaJ;
b) 1/448 .lIuida•• ""'OIaclo do rrtistro:
c) 1/4 das mull.s .pb~adas de acordo com. presenll Lei:
dI doaclln:
e) eubwcn<'61S doa "",na;
n 1/4 da Iftda • cenidlln.
An. 30 - A rrllda • cada Con.lho RefiolW. libli_mia ." c:oDIt

tulda do MfllilllI:
.) 3/448 nnda pnMlliente da 'llpediçlo. c:anairu profiuioaÚl;
b) 3/4 das .nuida" de mocaclo de fIIÍItJ'Cl:
c) 3/4 das mulw .plicadas • acordo eom .".,ate Lei:
d) doacJln:
a) eu~ doa ""'..-;
f) 3/4 da n1148 dai CIIrtide.. (J)

DISPOSlçOE.c; GERAIS
An. 31 -.Os prnidenlrs dus Conselhoo Feder.1 r Reliollaas de Blbl~

nomi. prest.rlo .nu.lmellll IU.S contas peranle o Tnbun.1 de Conlas da UlliIo
I I.· - A prestaclo de cont.s do preSIdente cio Conselho Fe.ral de I,bl_

_ia .. lei.. dimaaaDII ao ..fericlo Tribunal••p6I ,p"",açlo do C-.lho
I 2.· - A prnll(lo • COIU.S dos prni.nlrs dos ConMlhOl RellOnais di

8ibliOleconomÍolse" leil.1O rrlerido Tribunal JIOl' illlrnnédlO do Conselho Federa
• liblio.-_it.

I 3.· - Cabe _ prwicIeBltI de cada C_lho. lftpotl..bUl'la. pe" P"_10._....
A". 32 - Os c_ 0flI11SOS _ificados nesl. Lei serio re"JI..dos pelo Cor

Mlho Fe.r.1 • libJiot_ia.

~ISPOSIC;OESTRANSITORIAS

An. 33 - A .ssemblii. que se re.lizar para. escolh. dos seis 1ft) primeirO!
_1heiroI detiwoa • doa uta (3) primcirol _11Ieiroa ..plelu. do C-n.c
Federal de 8ibllllleconomi•. p""'''IOS ... conformid.de da Ietr. /I do .n. 11.•111
Lei. aen Pl'Midida' pelo consullor licIIico cio MIalstmo cIo·Tr.balho e PrrtideaciI
Soeial. se COMlillli" cIoJ .1q.doa-elellllftS. doa rrpreSIJu.nles das aSSOClac6n •
clasat. du escolu • liblioteconom... tleilos em uaemblt••s das rnpecljya. insu
hlíç6a poI' _ aecrr10 e sepndo u fonnalidadtl n ..bel«idu p.ra • ncoJha de
_ c1intoriu OU 6rl1oa c1in,..••

I I.· - C.da .ssocilçlo de 8iblio'leciriol indictl" um único dele,ado-eleilor
que ..." ser. obn'.lon.mmle. IÓClO _Iiwo e 110 pleno 10"0 de teuS d'fCllOl
sociIis. e prolission.1 de biblioleconomla palsul/lar de dlplom. de b,bbotccirio

t 2.· - Cada escol. ou CUra0 ••iblto_.. se I.ri npresenl.r por Ull'
6IIIco .leJIadooeleitor. pfllfeaor etII Illm:\cio. eIellO ..... rnpactÍ'l. _""aclo

t 3.· - Só poderá ser elello na .ssembléla • que li! rrlere nlr .n"o. p.ra
am:er O m'''dato • COMllhelro ".ral ••ib~. o proliulonal que
plftflCha .s condiç6n estabelecidas no .n. 13 da prnenle Lei.

t 4.· - AI .ssociac6n de 8ibliotccUios. para obterrm l1li1 dirrilos • nprr·
.macio DI _lIltia a que ...fere ftte .rtiIo. dnwrIo pf'OC'8der dentro do pruo
• _Ia (901 cIiu•• p.nir da daI..... Lei. 10 _ rr"lt'O ,mIO perante c
_1U110!' 16caic:o cio Ministtrio do Traballlo , Prnidlncil Social. mediante ••1Ift·
.lIlaçlo • _I es..tutos I ....i. doc:umlJllos julpôol _sUiol.

t S.· - Os se" conselheIros relendos n. letra r do a". 1I da pmenle Le,.
se,lo cre.llci.dos pelas mpeclins escolas. Junlo.o consullor'I'~n'codo Mlnastino
do Trabalho e .......icJfnc:il Social.

An. 34 - O Conselho Federal de .ibl~i. procederl na lua pnmeira
sesslo ao sofleio doi contelheiros feder.is de que lral. a Ielr. r do .n. 1I drs.. leI
e que ~rlo ften:er o mand.lo por Im 131._.

A". 35 - Em .ssrmbh doi c:onselhelros Ieder.is efelivos. rltÍlos na lorma
do an. 11. prrSldid. pelo consullo",knlCo do M,nlS.no do Trabalho e PrewlCWnCla
Soe..I. serlo wot.dos OS lriplices • que li ..lerr • Ielra • do .n. 1I da prnetllf Le:
para escolha do prilMiro prnidente doC~ho Fe.ra1 de liblioteconomia.

An. 3ft - Durante o pertodo da llt',.niuçlo do C_lho federal ••iblÍClll
conomia. o Minislro do Tr.balllo e Prnidtnci. Social "'IftI" u... 1ce.1 p.ra 1111
"'•. e.• rt'lulSiçlo do pfC'l,denlr drsle Conorlho. lornecerá o malenal e pes....
necesslrio .0 IIrwiço.

A" 37 - Esta Lei enlra" etII vilO" n. daI•• sua publocaclo. re'o,.das .,
disposiçl'Jn em conlrÚ'ÍO.
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!!!!2!!!
Projeto de Lei do senado n. 10, de 1992.

Diap6e IIObre o exerc1cio da profi.-lo
da Bibl1ot:ec4rio e dabamina· out:r..
provid6nci...

Apresentado pelo senador·MARCO DCIBL
Lido no expediente da Sesdo de 10/3/92 e publicado no DCK (sec;ao
11) de 11/3/92. Dupach&do. Coaisdo de ~sunm. soeiaia (decido
terainativa), onde poderi receber .-ndas, pelo pra.o de !5 41..
\1teia, após publicado e distribuído _ avulsa..

Ela 3/12/92, anunciada a ..t6ria .. proferido pelo senador Aair
Lando, relator designado., Parecer de Plenário, concluindo que ..ja

ouvida a· CCJ. Ela .-guida" lido o bqUeriMnto n·- 873/92, de
autoria do Senador H&bar J\1nior, solicitando que o projeto taJIbtia

seja exUlinado pela CCJ.

Ela 9/12/92, .. lido e poeteriorunte aprovado o RQS 899/92, subecri
to pelo sen.dor Jonas Pinheiro e· outrotJ Lidere., de ~ia para a

..t'ria (art. 336, alínea ·c· do RagiJiento Interno).
Ela 14/12/92, anunciada a ..t6ria .. proferido pelo senador Pedro

Teixeira, relator designado, parecer favorival.
Ela 15/12/92, aprovado. A COIR para redaçAo final. Leitura do
Parecer n. 467/92-CDIR (relator Senador Bani Ver..), oferecendo a

redaçio tinal da mattiria). Aprovada
A cAaara dos Deputados co. o OF/SH n.,n, de ~9/12t192

b J.q de de.abro de 1992

Senhor Primeiro Secret:4rio

Janeiro de 1997

Encaminho a Vossa ~cel6ncia, a fi. de ser submetido
• revieao da Caaara dos Deputados, nos teraos do art. 65 da

Conetituiçio Federal, o Projeto de Lei do Senado n· 10, de 1992,
constante do. autÓCJ:t'afo. .. anexo, que ·disp6e .otjre o exercíc:io da

protissio de Bibliotecário e deteraina outra. providAnci..••
Aproveito a oportunidade para renovar a VOIS.a

ExcelAncia protesto. de e.ti.. e consideraçio.

SENADOR DIRCEU CARNEIRO

primeiro/secretáriO

A Sua Excelência o Senhor
Deputado INoctNCIO OLIVEIRA

DO. Primeiro Secret:4rio da Câmara dos Deputados
vpl/.
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(DO $11. CUHRA BUENO)

Di.põ••obr. o •••releio 4. profi••io de bibliotecário e

deter.ina outra. providencia••

(APENSADO AO PROJETO DE LEI N' 3.493. DE 1993)

CAPl'l'ULO I

DA PIlOFISSJ.O DI: BIBLIOTBCWO

Art. lo o .x.rcieio el. profiaoão el. ail>liot.ci

rio, Ma 'todo o tarri'tÓrl0 nacional, aa-ente i pemi'ti40 quando

.ten4ida••• qualificaçõe•••tabelecid•• n••ta lei.

parágrafo único. A d••ig'naçio -'Bibliotecário·,
inc1uiel. no OU.clro el.. Profiaoõ.. Li!>eraia i Grupo 19. el. Con.!!
liel.çio d•• Leia elo Trabe1ho. ã printh. elo. aachariia _ ai

bliotaconoooi••

Art. 20 A biblloteconoaia•• dOCUJHntaçio e • ~

!oauçio conat.itu.... atribulçõ•• do Bibliotecário.

S 10 A biblio'teconosaia i o cunjunto de conheei

_ntoa teórico., ticnico. e cient.ifico., relativo. i ada1nia
traçlo e exeCllçáo de ••:r:viço•• p~oce••o. de trat...nto da in
.foruçio el_ntd .......elequação •••rviço. d••t.ndiMn

to .......rio••

S 20 A c!oc:wMntação , o proc•••o da reunir, ord.~

UI' • c1i.aeainar docUMn~o., b_ c.-o o. r ••ultado. da ati..,14!.

de intelectual .. todo. o. caapo. do conbec.t.ento ..

S 30 A inforação i o conjunto de dadoa acerca

de fatoa, pe.aoa. ou objeto. de qualquer natureaa, em.it.lctoa ou
recebido••ob lZIúltipla. foraaa e regiatrado. em difarent•••u

port...

Art. 30 O exercício da profi••ão de Bibliotecá

rio i priv.tivo.

I - elo. portador•• el. elip1caa el. b."hau1" 81
bltot.con..i.. ."pedido. por in.titlli;';'. d••naillo .apolr1or,

ofici.lmente r~nhactda., reqiatrada. noa órgão. cc.petent•• ,
d••cordo COll • 1agial.;io .. vigor.

11 - elo. port.dor•• el. ellp1caa da qr.el...çio _ a!

bltot.conOlli.. con~.rldo. por in.titaiç';'. ..tranqair.. d. .n

.ino aupertoJ:', reconhecida. pel•• leil do paí. d. or:l.9_, e r.!,
valld.do. no Bra.il, de acordo cc:- • leqialaçjo viqente,

111 - elo. qIl., i el.t. el. plll>lic.;io el..t. 1.i ji
vinh.. ocupando, _ cariter etet1YO, carqo. ttÍcnico. de aiblig
tacario. e Doct.mentari.ta:. na a4Ítiniatracio PÚbl1ca d1r.ta ou

indireta, n... eapr•••• sob intervençio g'overt1a8&ntal ou naa
...........ioniri•• ela ••rviço público.

IV - do. _r.do. poI1. Lei nlr 7.504. d. 2 el. ja-

CAPl'l'ULO 11

DAS ATIVIDAIlES PIlOFISSIOHAIS

Art. 40 A profi••io el. 81bliotacirio ii axarciela
n•• _inbtr.ç.... Públic•• elir.ta, indir.t. • fanclac1ona1 el.
Dn1io, E.t.clo., Diatrito r..saral. Tarrltôrio•• IIanicipio. •

n. 6rblta pri1.acl.. .Gb • fOnNl el. prova.nto ou axarcieio el.
cUfO efetivo, .. COIÚ.••io, contrato, .•ubat,U:uiQio, função •

...."'0, 00 &tivi4a4e aumnc.a _ bibliotec•• , ••",iço. ou can

tro. el.~..t.çio ou infonNlQio... r.el•• ou .ia_. el. bl
bl1otae•• ou 4. inforuçio, _ !>e••••. banco. el. elado. bibl1":
tráfico. e _ quaiequer ouua. oriJanlaaçõe. onde ..... d••enwol

.....t1"idada. d. aibl1ot.conOlli•• ~ntação 011 InfonNlçio.

Art. 50 são &ti~lid.!dt!!!t prlV'l.tlv4S do Bibliotecâ-

rio r

I - enlino da. disciplinas especifica. e IUPf.rvi

lia de ••táqiol de biblioteconomia, Documentação e Informação:

tI - orqanizaçio • .1ireção, chefia, coordenaçio ou
qu.lquer atividade que caracterize re.pon....bilidad. por curso

4_ Biblioteconomia,

III - consultoria. a•••ssoramento. vist.orias, pe
~lcl., parecer, laudo. relatório ticnic:o concernente. à Bi
blioteconomia, Documentação e Informaçio;

IV - planejamento, orqa.nlza~ão. lmplantação, qe
renciaaento, ..dllini.tracio, direção, chefia, coordenação. JlU

peniaio • execução de .erviçol de tranlferenCl& de informa

ção, atividades cUlturais e servIços técn1co-científicos rela

tivo. i. atividades doa órgãos citado.s no artigo 40 desta lei:

V - planejamento. orq_nizacio. implant.Jçio. gere!!,
ci..ento. administracio, direc:io, chefia, coordenação e super
vi.ão de servicos de reproqratia aplicada a 3.c;:erV05 relativos
ao. órqio. citados no art. 40 desta Lei J

VI - planejamento. organ1.zação, implantação. ge

r.nciamento, administração, direção. chefia. coordenação e su

pervi.io e execuçio de serV1COS de normalização documental nos

órCJio• .::1t:a40. no art. 40 deata 181.:

VII - elaboração de noma. téonicas ap Licadaa às

ir••• de Biblioteconomia, Documentação e Informação;

VIII - a•••••oramento na elaboraçio de instrumen
to. de coleta de dado. pera levant:amentoa ••tatisticOB. r.cfn

..-nto e eadastro. referent•• a serviços e acervos relatiVOS

ao. órgio. citadoa no art. 40 desta lei:

IX - elaboração de programas e provas específicas
na ira. d. D1blioteconOllti., Documentaçio I!: Informac:ão, em con
curaol públicos, te.tes de seleção e part1ci~;ção nas respect!.

v.s bancas examinadoras para o pro·,i:nento de CArgos. funções e

..pragos:

x - representaeão ofici31 U3. ::la:;se :-:,os e"Jentoa

da ir•• de Biblio~economia. Oocumentaçao e InformaçÃo. nO ara
.il e no exterior:

XI - ••••••orUlento f! participa.("ae er:t proJet.o pa

ra conatruÇ.;:? de bibliotecas e similares.

bráqrafo único. Ao Biblioteeár1() comoete. ain:oo

~, O exe.te.tG'io de "'qüaXquer out~a atividade que, por sua natu

r.za, •• incíua no âmbito de .ua. protJ.s.ão, quer o.ireta cu in
diretamant••

CAPITULO III

DOS CONSELHOS DE BISLIOTZCOIIOlUA

Art. 'o O Conselho Federal e os Cons.lho. Reg'io

nai. d. Biblioteconomia con'títue:m. e:m !u!u con1unto, WI& auf:a!.
qui. fadaral. co!Q per.onalid~d. Jurídica de :Ureito público,

.utonomia administrativ., financeira e patr1moni.ll~

S 10 O Conselho Federa! tem 5eG. e foro no Dil

trito radaral a ~urisd.ição am todo o terrI.tór1.o nacional.

S 20 o. Conselhos Regionais terão sua jurisdiCio

fixada pelo con••lho Federal, Cotl\ sede e foro em Capi.tal. no

E.tado • no Di.trito Federal.

Art. 70 A fiscaliza.;ão do exercicio profi••i.onal

de que trata esta Lei. será exercida pelo Conselho Re9ional,

.ob a orient:acão do Con••lho F,::::deral.

S lO A. questões refarentes às atividad.. afina

COla a. da outra. profi••ões serio re!lolvidas conjunt...nte en

t.re o. con••lho. Federais e Rcqionais de!s•• profis.ões, em

lU•• respectiva. ára.s de com~tincia.

5 20 Quando o fato ocorr.r entra Con••lho. ~(.'iJi~

nal. deve!:i ••r comunicado ao Conselho l"~dQral.

Art. 80 O Conlelho Federal será constituido dI!
t:anto. me'!\bro. eleito. quant.o. forem o. Con••lho. Raqionaia e

xiat.nte no Pai. ~
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Parágrafo único. A cada Ilenlbro do Cona.lho ...d.

ral corresponderão dois 5uplentes d. me.ma Raqiio.

Art. 90 o. Conaelho& Reqlonaia ••rio conat.ltu!

dos de quatorze membros, nl.) mínimo, oi. dezoito, no aixi80, ••!!
plentes. cabendo a.o Conselho Fed@ral fixAr-lh•• o n1Íaero de a

cordo com a proporcional1.dade de seus raqiatradoa.

Parágrafo único. A cada a.llbra do Con••lho ltecJl2,

na1, corresponderã um suplente.

Art. 10. O mandato doa meabroa efetivo•• aupl.!!.

tes do Conselho Federal e dos Conselho. Reqionala ••ri d. tri.
anos, eleitos pelo voto pessoal, secreto e obriqatório doa 81

bliotecário!l reqístr2l.dos @m cada Regi.Ão, podando ••r r ••leitoa

por mais um período consecutivo.

Art. 11. A habilitação a.o. carqoa d. Con.elhei

ros Federais: e Reç1.onai5, nas condições de efetivoI ou luplen

tes, ficará subordinada ao preenchimento dos .equinte. r.quis!

tos:

I - ser brasileiro nato ou naturalizadoJ

I I - ser bachare1 em Biblioteconomia J

lI! - ter registro e ser portador de carteira de

ldentJ.c1ade profissJ.onal de Bi.bliotecirioJ

IV - estar em pleno gozo de seus direitos profia

sional.s e politl··?s.

Art. 12. As eleições serão pro::e.lada. noa Cona!.

lhos Regionais durante a segunda qUinzena de neveabro do últi

mo ano de mandato dos Conselheiros em exerc!clS\.

Parágrafo único. Cada. Cona.lho ReqionAl prc.ove

rÃ, na mesma datA, eleição para um cons.lheiro red.ral. doi.

suplentes para compor o Conselho Federa.l e para Con••lh.iro.

Regionais e respectivos suplentes, para compor o. Con••lho. It!.
qionais de acordo com o número fixado no artiqo 90 da pre_nte
l~i.

Art.. 17. O Con••lho Fed.ral e oa Con••lho. A.9i~

nai••6 deliberario COll a pr•••nça .í.niaa de ..i. d...t.ade de

.eu••.-broa.

'ar'qt'afo único. O -quorua- do Con••lho red.ral••r' det.e:nainado pelo nú.ero de Reqiõe. que .leqer....us re

pr•••ntant.e. para o r ••pect.ivo aandato.

Art. 11. Ma. d.ci.õe. do Con••lho Federal. do.

COn.elho. Re<g'ion.i••xiatirá o voto de qualidade, de r.spon.a

bilidade do' Pre.ident:e, para. o. ca.o. de empat••

Art.. 1'. Ao. Pre.idente. do Con••lho r.deral.

doa Con••lho. "9'ionai. cc.pete a adaini.traçio e repr•••nta

çÃo lecJal do. ",.0., inclu.ive a pre.taçio de conta••

S lo o. Pre.ident.. dos Con•• lhos Federal e Reqi!2.

nai. de aibliot.eeol\fX\ia pr...tario anualm.nte suas contas peran

te o Tribunal de Conta. da União.

S 2V A pre.taçio de conta. do Presidente do Con

.elho red.ral de Biblioteconoslia será feita diretamente ao re

f.rido tribunal, após aprov.çio do Con•• lhoJ

S 30 A pre.tação d. conta. dOI Pr••ident.. do.

Con.elho. Req10nail de aibliot.conOllia .eri f.ita ao referido

tribunal por int.ermédio do Con.elho l'tlderal de Biblioteconomia.

Art. 20. o. Pre.id.nt•• do conselho e do. Conse

lho. Req10na1a re.ponderio por crime da reaponsa.bilidade, de !
cardo cc. .. leqi.l.cio pertinent., sujeito a impedimento.

Ar~. 21. O Con•• lho Fed.r.l e OI Con.elhos Reqi~

nata t.rio CCllO órgão deliberativo o Plenário, cabendo ãs re.

pect.iva. 'r••idineia. a re.ponsabilidade das atividade. execu

tiva. d. adaini.traçio.

Ar~. 22. O Con.elho raderal e o. Conllelhos Reqi~

nai. poderio criar Cc.i••õe. ou Grupo. de Trabalho para a con

••cução de obj.tivo. e.pecificoI que vi••• a defe.a do. inte

r ••••• d. Cl•••••

Art4 134 O não comparecimento ã. eleiçõe., ._

Justificativa, implicará em m.ulta fixada por R••oluçio do Con

selho FederaL

Art. 14. A posse dos Conselheiro. Federai••f.t.!.
vos e Regionais efetivos e suplentes dAr-se-i no quinta dia ú
til de janêiro do ano sub,teq11I!nte, competindo AO. Pr••ident:••

do Conselho Federal I.! dos ConsC!lhos Regionaia que tendnar••

seus ~vJddato!l procederem às respectivas inve.tidura••

Art4 15. A Qxtlnçào ou perda do mandato d. Con.~

lh-ai!'o fEl:deral ou Regional, ocorrerá, automaticasaente:

- por morte ou invalidez permanente,

'ariqrafo único. A. COMi••ões e Grupo. de TrabA

lho previ..to. ne.te artiqo serio inteqrados por represe.nt.anttl:s

da••ntidade. d. Cla••• da área de Biblioteconomia, Documer...a,

cio e Infonaaçio.

CAP1TULO IV

DA COMPET!IIcIA DO CONSELHO PEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA

Art. .. 23. O C9~.elho rederal te.. por finalidade 2
rientar, -di.ciplina"';, .upervisionar e fiscalizar o exercício

da profi••io d. Bibliotecário e contribuir para o de.envolvi

Mnt.o profi••ional, na fonu d••t.a Lei.

trienio:
" - per ~1.usênci3, com justificativa ou nio, no

b) no Conselho Regional, a três reuniõe. con••cu
tivas ou seis intercaladas;

a) no Conselho Federal, a tris reuniões con.ecut!

vas ou intercaladas ~

Art. 24. Compete ao Conselho Federal:

I - eleqer sau Prealdente,

Il - ~.lar pel:s d19n14ade e independência profis

.ional do Bibliotecário e pelo livre exercício de suas prerro

qativ•• e direito. profi••ionai., ell t.odo o paiaJ

III - exercer funçio normativa para fiel interpr!.

taçÃo e execuçio da leqislaçio viqente J

IV - in.talar, orientar e supervisionar o. Conse

lho. It.qionai., intervindo ou extinguindo-o., quando nece••.i
rio, COIl a aprova,,;io de doi. t.rço. de seu Plenário, convocado

no praso de trinta dias, qarantindo o principio de hierarquia

inat.itucional,

ao11 - pela. renúncia, apre••ntada por e.crito

respect1.VO Conselho:

tIl - pela perda ou suspen.io do. direito. profi!.
l1ionai6 ou polí.ticos;

IV - pOI" condenação, em face de sentença tran.it!,
da em julgado por crime: 11'\fam,ante;

Vl - por afastamento do carqo d. Con••lh.iro, por

mais de centO e oitenta. dias, consecutivo. ou intercalado., na

triênio.

Art. 16. As Dlretorias do Cona.lho "ederal • do.

Conselhos Reg~onais ,serão ccn.stituida. de Pre.idente, Vlce-Pr!.

sidente, lo e 2Q Secretá.rios, Tesoureiro.

Parágrafo único. Imediatma:ente após a po••• , o.

membros efetivos elegerão, por maioria absoluta, seu Pre.iden

te, competindo a este a composição da Diretoria.

v - deliber.r COII o. Con.elho: Regionai. .obre o
Códiqo de tt:ic. profi••ional, e funcion.r COClO Tribunal Supe
rior de Itica Profi••ionalJ

VI - julq.r • decidir, em única in.tincia, o. re

cur.o. dai 4.1iberaçÕtta doa Con••lho. Regionai. J

VII - julqar e decidir, _ úniCA inatincia, os

proe•••o. 4. infração ea que ••ja acu.ado Con.elh.iro Federal.

VIII" .laborar, aprovar e ..'.Í.lterar o .eu .R.qimen-
to Int.ernor
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Interno.

CAPITULO VI

DO R!GISTRO DE BIBLIOTECARIOS

VIII - reqiatrar as pessoas jurídicas que exerçam

at.ividad•••• aibliotecono.ia, Docuaentação • Infonaaçio .. ex

pedir o respectivo certificado:

da

!tica

XXIII - incentivar a colaboração das entidades de

el•••• das área. de Biblioteconomia, Documentação e Informa

ção, em mat~riA de sua competencia, que venham ... cont.ribuir p!

ra o aprilZlOramento profissional:

XXIV'" resolver os casos omiss08, com recurso ne

ce••irio para o Conselho Federal:.

Art. 27. O. Consalhos Reqionai.s poderão promover

ror procurador, proces.os administrativo. e execucões fiscais

perante os Juízos corapet'ente., de acordo com os dispo.ititTol

da presente lei.

x - julqar e decidir a. reclaIaaçõe. li: ~9r.s.nta

,õe•••eri ta. acerca doa .erviço. de reqistro profi••ional e

da. infrações a esta lei, cabendo recurso ao Conselho Federal:

XI - jUlqa~ o. processos por infração e aplicar

a. penalidade. prevista. no capítulo X desta lei;

XII - elaborar, aprovar l!t alterar seu Regimento

Interno, submet.ndo-o ã. aprovação do Conselho Federal:

XIII - b.. ixar atos necessÁrios ã. fiel execução da.

l.qi.l~çio viqente, encaminhando cópia. ao Conselho Federal:

XIV - encUlinhar ao Conselho Federal, para fins

de hOllOloqaçio, o processo de suas eleições:

XV - a:t'recadar anuidades, taxas, emoltuaentolS

multas, de ..cordo cem oi. leqialac;io viqente, repassando ao Con

.elho rederal lua participação legal,

XVI - eXUlinar fi aprovar .sua praposta orçamentá

ria, r.fo~ulaçõel, abertura. d. eréditos adicionai.. 11\11:.

Oõ.. patriJloniai., balanco, prestaçio de contas e relatório de
atividad•• , encaainhando-a. ao Con•• lho red.:ral, no. prAZO.
por ••ta fixados:

XVII - autorizar a aquisição e alienaçio d. bens

..svels, observadas as norm.. leg"ail vigente.,

XVIII - autorizar A aquisiçio e allenacio d. benlo

i.õveis, observadas as normas legai. viqentea, subaetendo-alJ i
autorização do Conselho Federal;

XIX - organizar e manter atualizado o cada.tro r!,
g10nal dOI profis.ionais e pessoas jurídicas r.qi..trada. ezs
.ua jurisdição, reftt4!tendo cópia ao Conselho rederal:

xx - organizar e ElU,nter atualizado o eadastro r.

910n41 dos .ot:'1ios citados no artigo 40 desta lei, re_tendo cg
pia ao Con.salho Federal:

XX! - organizar e manter atualizado O eadastro r!!
910na1 da. instituições de ensino, de todo. o. qrauI, que .i

nistrem disciplina. especifica. d•• ireas da lf.blioteconOllia,

OocUl'eneaçio e Informação, .. lua jurisdição, reMtendo cópia
40 Con.elho Federal;

XXII ... publicar relacão 40s registrol doa profis"

sionals e pelsoas jurídicas, das licença. e dOI canc.l....nto.

ocorridos na Reqiio, nos prazos estipulados pelo Con••lho ,..d!

ral:

IX - funcionar como Tribunal Regional de

Profi.aional,

VI - cumprir M fazer cumprir .a dispoaiçõea

pr•••nt. 1.i e ato. baixado. pelo Conselho rederal,

VII - raqiatrar oa profi••ionaia de acordo com &

pr•••nte lel e expedir carteira. e cédula. 4e id.ntidade pro

fi.l1onal,

na1.s:

xx - conhecer e dirlmir duvidas e problemas suso!

tados pelos Conse:lhos Regionais e: prestar-lhes a•••••oruaento

permanente;

XXIII - resolver os casos omisso. na l~i.laçio

prOf1.SS10nal v1.gente.

Art. 25. Os Conselhos Reqiona1. ti. por fina.U.d~

de fiscalizar o exercicio da profissão de BibliotecÁrio e con

tr,1.bu1.r para o desenvolvlmento profissional, na área de su. ju

r1.sd1.cào, na forma da lei.

Art. 26. Compete aos Conselhos Regionais:

I - eleger seu Presidente;

II - zelar (.o- 1 a dignidade fi independência profi....

sional do Bibliotecário e pl?lo livre exercicio de sua. prerro'"

gativas e dJ.re1.tos profis81.0nai.s, em sua jurisdiçÃo:

III - fiscalizar o exercício profi••ional.. SU'"

Jun.sd1.cào e representar à. autoridades competent•• sobr. fa ...

tos que apurar e cuja solucão não seja de sua alçada,

IV - fiscal.l.zar o cumprimento da presente lei:

XII - fixar os valores da. anuidades, taxa., 8110

lumentos e multas devidas pelos profissionais li! pel.oas jurid!

caso de acordo com a legislação vigente;

XIII - aprovar e publicar sua propolea orçamentá

ria ~ a dos Conselhos Regionai.s, bem como reforDlulaçõe., a.ber

turas de créditos adicionais e mutl!çõe. patrimoniais:

XIV - eXaminar e aprovar o balanço, a prestação

de contas e o relatório das atividades própria. li! do. Con••

lhos Reg1.0na1.s, encaminhando-os aos órgão. competente., no.
PX;-3Z0S lega1.s;

xv - autorizar a aqu1.sição e alienaçio d. .eua

bens mÓvei.S e l.móveis, e dos bl!!:ns imóveis dOI Conselhos Req1o

nais, observadas as normas legai !I vigentes:

XVI - divulgar o relatório anual de lua. ativida

des, balanço e contas para 05 Conselhos Regionaisl

XVII - organizar, disciplinar e manter atualizado

o cadastro nacJ.onal dos profissionais e pessoas juridical re

gistradas nos Conselhos Reg1.onais;

XXI - i.ncentivar a colaboração das entidade. de

Classe das áreas de BiblioteconOm1.8, Documentação e lntom.

cão, em matéria de sua competênclA, que venham contribui.r para

o apr1.moramento profiSSi.onal;

XXII - propor ao Poder competente as modificações

necessárias ao aperfeiçoamento da regulamentaçÃo do exercício

profissional prevlsto nesta Lei, ouvidos os Conselho. Reqio-

XIX - organ,1.zar, disciplinar e manter atualizado

o cadastro nacional da. instituições de ensino, de todo. o.

graus, que mi.nistrem disciplinas 'específicas da área d. 8ibli2

teconomJ.a, Docume:ntação e Informaçãol

XVIII - organizar, disciplinar 11 manter atualiza

do o cadastro nacional dos órgão. citad.cI no artiqo 40 de.ta

lei;

CAPITULO V

DA COIlPETENCIA ÓOS CONSELHOS REGIONAIS DE BIBLIOTECONOMIA

IX - exazninar e ~provar os Rel?imento.5

dos Conselhos Reqionai.!l e suas deliberal;óes;

X - institul.r modelos de carteira t!: cêdula d. i

dentidade profissional:

XI - homologar 05 resultado. da. eleições para o

CanSE lho Federal e os Conselhos Reql.onais:

v - propor ao Canse lho Federal medidas D1!ce••i
r1.as ao apr1.morarnentd da f1.scalizacão do exercício grofis.io

nal·

Art. 28. A profissão de Bibliotecário só poderi

ser exercida após registro no Conselho da. respectiva jurisdi

çio, nos termOB dt!sta lei.
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Parágrafo único. obrigatória a citação do núm!.

ro de registro no Conselho Regional. em todos os documentos de

responsabilidade profissional.

Art. 29. Ao profissional devidamente registrado

no Conselho Regional serão fornecidas a carteira de identidade

profissional e a cédula de identidclde de Bibliotecário, que t!
riio fé pública, nos termos da Lei.

CAPITULO VII

DO REGISTRO DAS PESSOAS JUR!DICAS DE DIREITO PRIVADO

Art. 30. Estão obrigadas ao registro prévio, no

Conselho Regional a que estiverem jurisdicionadas, a!l pessoas

jurídicas de direito privado que-explorem a prestação de servi
ços, sob qualquer forma, nas áreas de Biblioteconomia, Docume.a

taçâo Q tnformação. pa.ra os quais sejam necessárias atividades

de Bibliotecário, nos termos desta lei.

Parágrafo único. As pessoas jurídicas, a que al!:!,

de este artigo só poderão atuar depois de comprovar que os re!

ponsáveis pelas referidas atividades, suas chefias e seus sub.!.

titutas, são Bibliotecários registrados na Região e no pleno

gozo de seus direitos profissionais, ficando obn.qados a comu

nicar ao Conselho Regional alterações posteriores.

Art. 31. A. pessoa jurídica devidamente registra

da no Conselho Reg~onal será fornecido o certificado de regis

tro fixado pelo Conselho FederaL

CAPITULO VIII

DO CADASTRO DAS PESSOAS JUR!DICAS

Art. 32. As pessoas Jurídicas que atuem, prestem

ou executem serviços ou quaisquer atividades na área de Biblig,

,,:economia, Doc~entação e Informação ficam obrigadas a se ca

,J.strar, sem õnus, no Conselho Regional de sua jurisdição.

5 10 As pessoas juridicas de direito público só

poderão atuar depois de comprovar que os responsáveis pelas r!,

ferl.das ativldades, suas chefias e seus substitutos, são Bi

bl10tecár1.os regi.strados na Região e no pleno gozo de seus di

re1.tos profisslona~s. ficando obr1.gado5 a comunicar ao Conse

lho Reg1.on..ü alterações posteriores.

S :"~ As entidades ou instituições referidas nes-

te artigo ficam. igualmente, obrigadas a comunicar, no prazo

de trinta dias, quaisquer alterações posteriores que modifi-

quem seus atos constitutivos ou quadros funciona1.s na área de

Biblioteconomia, Documentação e Informação.

Art. 33~ As instituições de eneino, de todos os

graus, que ministrem disciplinas especificas das ãreas de Bi

blioteconom1.3, Documentação e Informação ficam obrigadas a se

cadastrar, sem ônus, no Conselho Regional de sua jurisdi~ãç~- -.

CAPITULO IX

DAS ANUIDADES. TAXAS. EMOLOMENTOS E MULTAS

Art. 34. Os profissionais .' pessoas Juridicas de

direito privado registradas de conformidaeie com esta 'Lei, fi

cam obrl.gadas ao pagamento da respeceiva anu1.dade ao I Conselho

Regional de sua Jurisdição, de acorrio com a legislação vlgenee.

S lo O valor da anuidade em jurisdii;Ão st!cundá

rl.a corresponderá ã metade da anu1.dade da jurisdição princ1.

pai.

S 2Q OS Conselhos Reqiona1.5, além da anuidade «:::2
brarão 'taxas, emolumentos e multas. de acordo com a legislacão

em vlgor.

Art. 35. Constituem rendas ao Conselho Federal:

T - 20\ (vinte por cento) do ~produto da arrecada

ção de anuld.2lde, taxas. emolumentos e multas de c3da Cor.o;elho

Reglonal;

tI - lêqados. doações e subvenções;

III - rendas patrimonJ.ais.

Art. 36~ Constituem rendas dos Conselholl Regio-

nais:

I - 80\ (oitenta por cento) do produto da arreca

daçio de anuidades, taxas: emolumentoll e multas;

II - legados, doações e subvenções:

III - rendas patrimoniais.

CAP!TULO X

DAS INFRAÇOES. PENALIDADES E RECURSOS

Art. 37. A falta do competente registro, bem co

como do paqamento da anuio.ade; caracteriza o exercicio ileqal

da profissão de Bibliotecário, e a atividade na área de Bibli~

teconomia, Documentação e Informaçào, e punivel ao infrator.

Art. 38. Comete infração a pessoa jurídica de di

reito público ou privado que mantiver qualquer atividade de 8!
blioteconoll.ia. sem profissional registrado no Conselho Regional

da jurisdição e no pleno gozo de seus direitos profissiona.i.~

Art. 39. Constituem infrações disciplinares:

I - exercer a profissão, quando impedido dt" fazi

lo, ou facilitar, por qualquer modo, o seu exercício a não re

gistrados:

II - praticar, no exercício profissional, ato que

... lei defina como crime ou contravenção penal:

III - nio cumprir, no prazo estipulado, determin!

cio emanada de Conselho Regional, em. matéria de competência

deste, após reqularmenle notificado:

IV - deixar de pagar, nos prazos previstos, &0

Conselho Regional as contribUições a que está obrigado:

V - faltar a qualquer dever profi.5si.onal previsto

nesta lei;

VI - transgredir preceitos do Código de ttica pr2

Parágrafo único. As infrações serão apuradas le

vando-se em conta. a natureza. do ato e as circunstâncias de CA

da caso~

.. Art'. 4~. As~ penas disciplinares. consideradas a

gravidade da infraçio cometida e a relcídincia das mesmas, co!!,

!listem, em:

I - multa de um a cincoen'ta vezes o valor atuali

zado da anuidade;

II .. advertência reservada:

III - censura pública:

IV - suspensão do exercício profissional até três

anos:

v - cancelamento do reglstro profissional. com a
preensão da carteira profissional:

VI - cassação do exercicio profissional.

S lo A pena de multa poderá ser combinada com

qualquer das penalidades enumeradas ne5te artigo, podendo ser

aplicada em dobro em caso de reincidência da mesma infraçio.

S 2Q A falta de pa~amento da multa prevista nes-

te Capítulo no prazo estipulado, determinará a suspensão do e

xercicio profissional, 3em prejuizo da cobrança por via execu

tiva.

S 30 A suspensã.o por falta de pagamento de anui

dades, taxas e multas só cessará com o recolhimento da divida,

podendo estender-se até tre! anos. decorrldos os quais o pro

fissional terá, automaticamente. cancelado seu reql.stro, se

não resgatado o débito, sem preJuizo da cooranca executiva.
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,
tida a

feita,

mantos

S 40 A pena de cancelamento d. reqiltro ou d.

cas.açio do exercício. profissional acarretari ao infrator ..

perda do direito CS:e exercer a profissão, ... t040 o território
nacional, com apreensão da carteira profissional.

S 50 Ao infrator cancelado por debito ••rá .dai

reabilitaçio profissional mediante novo reqistJ:'o, ••ti!.

além das anuidade. em. débito, .s multa. e dalUl1 emolu

e tax•• cabíveis.

JOSTIFICA<;AO

A presente propo.tçio constitui tr.balho que no.

foi enviado pela Presidente do Conselho Feder.l de Biblioteca

nOllia, Dra. Merc.des Della P'lente, que, interT'ret.ndo o. an

I.io. de toc!a a el•••• , solícita nos.a colaboração no .entido

d. encaminh.rmos ao Congresl!So Nacional a nova propo.ta de r ..~

laçio d•••• import.nte 4tividade profissional.

Art. 41. O poder de punir disciplinarmente coIip!.

t. ao Conselho Reqional, ao qual o infrator estivar jurildic15!.

nado, ao tempo do fato punível em que incorrer.

parÁgrafo único. A jurisdiçÃo diaciplinar ••tab.!

lecida nesta lei nio derroqa .. jurisdiçio comwa quando o fato

constitua crime ou contraveneio punida .11. lei.

Art. 42. Nenhuma p.na.lidade ••ri aplicada ••m

que tenha sido assequrolldo ao infrator amplo direito d. d.f••••

Art. 43. Da impo.ieio de qualquer penalidade ca-

berá recuJ:'SO ao Conselho Federal, com _f.ito .u.p.n.ivo, no

prAZO de trinta dias contado. d. ciincia d. decisio.

paráqrafo único. Da. decisões dos Conselhos Re

<}10na.i8 que aplicarem pena. d. cancelam.nto e cassaeiC" d. r.
qistro profissional caberá recur.o ·ex officio· ao Conselho F!.
deral, com efeito suspensivo.

Art. 44. NÃo caberá ao infrator Qutro recur.o por

natureza .dministr.tiv., s.lvo por vi. judicial.

Ar-e. . j. A. denúnci•• só .erio recebid.. quando
A.sinad•• , com. qua:.ificaeão do denunciante e aCOIIpanh.d••

do. elem~ntos comprobatório. do 418q.do.

Art. 46. As pe.soas nio habilitada. que exerce

rem a profis1IIão requlamentada ne.ta lei estio sujeita. is pen!

lidades prevüstas na Lei de Contravençõe. Penais.

CAPITULO XI

DISPOSIÇOES TRANSITORIAS.

Ao s.quir, t.ran.crevemo. .s razõe. que, a tItulo

d. justific.çio, A Ora. Mercedes Oella Fuente fez anexar ao

texto do projeto de lei que no. enviot.\:

·0 Conselho Federal d~ Bibllotecono
mi., como i do conheClmento de Vossa Excelência:
tem por fin.lidade fiscalizar o exercicio profis
.ional da bilbioteconomia em todo o terrltór10 na
cional, acompanhado pelos respectivos Conselho.
Reqiona1s, tudo eln decorrência da. Lei nQ ):.084,

de 30 de junho d. 1962 ..

A refer1.da norma jurídica reqe ••
• tividades tanto do Conselho Federal de Bibliote
conOMi., como de seus respectivos Regionai•• Toda
vi..... a mencionada norma .. respe1tosamente, vem a=
través do tempo 1IIe mostrando falha e lacuno.a pa
r. atender os novos rec:larn.os da profissio, necea
a1t:ando de uma mpla e profunda reformulacio,
pola tia vinte. oito ano. de existinaia nio mais
atende .a nec.essidades profis5iona1s.

A ciência e a teenoloqi., que &van
çaa a pas.o. largos, tornando velho hoje aquilõ
que ont.. era novo, atinqi.u em cheio .. biblioteca
nomia sobretudo no campo da informÁtica.. -

Ora .. taia avanços p- novidade. in
flue. sobremaneira na profissão de biQliotecÃrio,
exiqindo, d. maneira urgente, uma nova r.formula
çio na norma jurídica pllra atender o. mencionado.
• evident•• proqr.s.os que vem acontecendo dia a
di••

Diante de tal quadro, após 10nqos
• profundos eatudos feito. pelas 11deranças dos
profi••ionai. de b.lblioteconomia, chegou-•• a wa
pen.ar COlIlUlll, no sentido de reformulclr a Lei nO
4.084, de 30 de junho de 1962, que ora i apresen
tAda ... Vossa Excelincia. para o devido exame fi! e!!,
cuinhamento ao Congresso Nac:..onal para sua dia
cus.io tl aprovação, que se espera.

o antepro)eeo de lei, que ora i a
pre••ntado a Voa•• Excelencia, visa, sobretudo .. a
adaptaçÃo da norma Juridica que irá reger a pro
fis.ão d. bibliotecÁrio e profissões afina no Br!
.il, atrAvés do Conselho Federal de Bibliotecono
mia :e, .eus respectivos Regionais.

Re.p~itosamente, a bibl ioteconomia
deve ter, em noasas dias, seu espaço bem definido
e tal definiçÃO, no Brasil, depende de uma. nova
leqi.la.ção sobre a pI:of1Ssio, substituindo a antl:.
ga, inteir...nte supe-rada ~

. reitas tais consideraçõea, e:spe:ra
.e • aqua.rda-se o acolhimento do present., antepro
jeto de lei, a ser encMu.nhlldo, por Vossa J!:xceli~
cia, ao congresso Nacional.·

. Poderá Vossa Excelência verificar
i a.ciedad. que o referido, anteproJeto de lei que
submetemoa i. .ua alta apn!ciação é moderno e atu
&J\te fixa.do no:caas especifica. para diveraos ra
moa da profissão de bibliotecário que permitem Wl\
meior desenvolvimento e atuação dOll profissionais
de biblioteconomia tão e!lsenciilis à. atividades
do mundo moderno que não pode prescindir, em mo
mento alqum, pena de ficar à margem. da história
con'temporinea, dll informática, tão essencial, em
no••o. dia.s, ao desenvolvimento humano.

d. 1991.Sala das Se.Wu, em ~ de H.vy1 O

Art. 47. SÃo equivalente., par. todos os efei

tos, 05 diplomas de Bibliotecário. de Bacharel em Biblioteco_!!

mia, e de Bacharel em Biblioteconomia e Docwaentacio, expe:di

dQS até a d.ta da pr@!utnte lei por "scol•• ofici.lmente reco

nhecidas e reqistradas nos órgãos competente., de Acordo coa ..

leqislação em viqor.

Art.. 4 B. Ao ser promulqada .. pr•••nte lei o. Co!!,

selheiros Federais e Reqionai., e os re.pectivos supl.ne.....·

completaria seua mandatos.

publicação.

Art. 51. Esta lei entra em vigor na data d. sua

Art. 52. Revogam-s. a. dispo.içõ.... contrário

e, ell espeCial, a Lei nO 4.084, de 30 de junho de 1962~

S lo O mandato dos Conselheiros Feder_la fic.ri

prorrogado p.ra coincidir com • data de realização de.~ elei

çõe. nos termos desta Lei.

S 20 Compete ao Presidente do Con.elho Federal

convocar eleições qera1.s previst.s n••t. Lei.

Art. 49. As pessoaa jurídica. já e.t.abIIlecidaa

para explor.e~~ e prestaçio de serviços bibliotecário., prflvi!
t •• no artiqo 30 dasta lei, terio o prazo de cento a oitenta

dias, a contar da, data de sua publicação, para a devida habil.!

tação junto ao Conselho Reqional de sua juriadieio t

Art. 50. Cabe ao' Con.elho Federal reaolver o. C!

soa OInissoll na execução d. pre.ente lei.
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L~alSl-AçAO CITADA. ANE~ADA rELA COOIl.DENAÇAO
DAS C0141110~S r&/UIANEN'/'E$

LEI lO 7.504, .. 02 di Julho di 1 '86•

.Di ROV' redação 'o art. 39 da Lei_n9 4.084.
di 30 d! jUftho de 1962,& que di~ sobre a
prof1sIAD di libl1otecirto•.e di outras pro
ytdinetas. -

O P. E -$ J D-E • T E DA i E -P U B L I C A

Art. 19 • O art. 39 di Lei nC? 4.084. de 30 de junho de

1962. que dispõe sobre I pr-oftssio di 8ibliotecirio e regula seu U'!
ctct~. passa a vigorar coa o 119utnte redação:

Flço s.ber que o Congresso Maciona' decreta e eu sanciono a

seguintl Lei:

-Art. 39· Para o provt.ento e o exercício de cargos
ticntcos di libliotac:lrios. Doa Intalistas e licnicos ele Doe::!!.
_ntlçio. M adllinistrlÇio pUbl1CA federal. estadual ou .,nic!
Pll. autárquica. par_stltll. nu .-presas de econo_t a lristl
ou nas concessionírtas de Hrviços.públicos. i obrigatória •
Ipres'n~io·cIe diplD81 di "chare' • BiblioteC:onOIIia. respe.!
tidos os direitos dos atuais oc:upIfttes.-

Art. 29 - As ,..IOIS que tenhIa e.rcido••ti 30 de J.!!
mo di 1962. CU'9O ou função • recatco • ,*,-ntaçio só PDderio eU!.
cer • profissão de Bibl1owcirto .pós s.\jsfaze... lOS seguintes requis!

tos:

1 - registro no COMelho RegiOftlll de tiblioteconc-tl. a
cuja jurisdição estive... sujeitos;

II • pa5l_nto da anuidade do Conselho Regional deBibl1!
tec:.cJne-ia. na tcrr. estabelac1da pelo Decreto nO 56.725. ele 16 de agosto
de 1965. que regul-.ntl • Lei n9 4.084. de 30 ele junho ele 1962.

hrigrafo ÜIIico - Os licnicos de DoQllefltaçio dis",
de 180 (cento e oitenta) di" para H habilita...., confONe o estabelec!
do nesta Lei.

Art. '19 • Esta Lei entra _ vigor na data de SUl p!

blicaçio.

Art. 49 - "~I IS disposições eIlI contririo.

Bras11i... OI ...
1659 da lndlpendinctl I 989 da "pública.

julho de 1 986;

Joslt SARNEY
Almir PU%iuot;to PúJto
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BIBLIOTECÁRIO
LEIN•••JlIl4 - DE JO DE JUNHO DE 11162

DISI'OE SOBRE A PROFISS",O DE BIBLlOTEC-'RIO E
REGULA SEU EXERC!CIO

DO EXERC:;ICIO DA PROFISS",O DE BIBLIOTECÁRIO E D"S
SUAS ATRIBUIÇOES <21

An 1 o _ A designa,lo prolisslonal de I"hll,,'~,·."'" a que se relere o q~dro
das prolinbes libe..lS. grupo 19. anOlo ao Decrelo-!ei n.· 5.452. de 1.· Ik maIO /to

1'l4~ (C..n....hd~ID das Le•• do Trab.lh.:». t pm.l.oa dos b.chartis em 10.101....••·..·
....m••. d. conl"rm.d.de com •• !e•• em oilO'.

An, 2 o _ O el.,dcle da prDhulD ele h.hll""·'·;lr..'. em qu.lqu.r di: _us
r.m"'. ,.; ICr. permi.ido:

.11 .1.1' ".u;h••",'" LOI" BlhÍlul ..o,,'unum•.l. p.r k""·' IIL' dipk,",,,,, t:\""ditk", ,",,'r
""",I•• ' .I~· 8 •.,I......·"'.n••ftl....• nl\cl '\"p.:rtt'f. ui""· c.,.ulp,,'lukt\. nu o'...·••hm·nl\·
...,unheCldas:

hJ ."., hlhhuh.·..·..,.." p..rladu~\<k .hpk."••, c.... In...llIu ....~ ettlrlln~lr ..\ ~uc

.pre'lCnl.m Cl' seu' dIploma. _ahdadol tlD Brasil. de acordo com a Iz!islaçlo

"~nl.. . . . '
Pari_ralo únlCe> - NID seri permltidD DelerdclO da prol.SIID aos lIIfIIDmados

par ....,olas nu cursos "')OS esludos ha,.m sido leitos alr..ts de correspondenc:i.
~uN>S InlenSlvos. cunos de Itria•• elc.

An. 3." - Para Dp.....imenlD c C1terdc:io de carfOlltenicaa de to.hhu.",,"",... e
documenl.nSla•. na adm.nlSlraçlD pública a~l"q,:,ica. p.racslala!. nas emprnas
s<>h In••",en,ID .".em.menlal DU na. concessloninas de sel"lt;D publlcD. t obrlr~'
liIMa a aprelCnlaçlD do d.plDma ele bacharel em h.hlk,,~,·"nnm••. mpelt.doI co
d.rellDS dns alualS ocupanles eleliooa.. .

Par.llralo único - A aprelCnlaçlD de lalS documenles nlD dispensa a
preSlaçlD do respeCtlVD CDRCUrso. quatldo este ler nilido para o prlW1metllo do'>
mcnClon.d"" carp. .

An.• .0 _ Os prolin;unai. de que Inla o .n. 2.·. Ir...s • c • dcsl. Lei. s6
poderle> ...rccr a pro"••ID após ha.erem ""IS..ado ..u. útulos DII dlplDmas ftC
O.reID". de En.inD SupeflDr do M.nlSlt'nD da EducaçlD e Cultur.. .

An. 5." - O ccn.licadD de re'lSlrD ou a aprcscnlaç&D do I!tulo r:/IIslndo.
ICrá elÍl!ido pelas aU1Dndades feder.... esladuais ou muniCIpais para &SIm.tura ele
C'OnlralDS. lermos de poslC. mscliç1D cm CDncursos. pa,amenlos de licenças ou
imposlD par, exerciClD da prDhuln c delCmpenhD de quaisquer funçlles 11 pIe

,nere::. !l." _ SID alribuiçbeS dos "a,h••";" em "ihh",~,"n"n,i•. a orsaniz&(ID.
direçlD ; ..e~uç1D dos ..niços ltenteos. d~ repaniçbes públicas leclcrais•.ntadu~~.
munic:lpais e aulirquicas c empresas partlcularel concernenles b maltnu c alI..'
dadcs seruinl":

a) DenlinD de BibliDleconomia; .
b) a liscabuçlD de eslabeicClmenlDS de ensinD de 'BibliolccDnomia nc:onM'

cidos. equiparados DIl em oia de equiparaçlo:
c) .dminiSlraçlD c diroç1D de biblioteall;
d) a DfganiuçlD e dlreçlD dos~~ de documentaçlD; .
c) a ..ceuc:lD dos leniçDS de clas..fl~lo e calalolaçlD de m.nUSCMIOS e de

hHI" rar•.,. L' I)fL·..·I.~ll'. de: nl.-rltlh:L'''!\. li\' "uhlu:ó&~'''·' ,1hlo.'l.n-.. ( wrl.1tt~". dt· hihh,'·
,ral." e relerfncia.

Art. 7.- - Os b""ham. _ bihlincc,..u....mía lIrIo ,1WIoItDda. qunlD ~
DUti! nladouda I ..a .-pcciaJidadc _ ~oa~- a:

aI __tnçlles prlticas ell6ricu da *aic:a blblioMmn6mica _ estabele·
~_ liderais. eaaduaia ou aUllil:ipallo

bl padraaizaçlo doa Ml'Yil;oI t6c:aicaI di !tihlio••,..., ...."";,,:
c:) ÍlllpClÇlo. lOb o poalD de nata de iIl_mar e cricIlw Dl mbala de

__lO. est&1!1tic:a e cadutro das bibliolecal:
d) publicidade IObre _teria! bibliogrüico e amidades da biblioteca:.
e) plaDcj--.lto Gc difuslo cultural. Da pane qt.lC te relere a ICfYIÇCII cIc

billliotlcU;
r) Gl'lUizaçIo de~' .1IIiIWiDl.__ e eÇllliçfln lIACÍOIIIÍS ou

I'lrlln..irlll. n:lali... a hihlhl\eaonnmsa e do.'IImentaçAu .... re"......n,açl....Iid.1 ~m
Ws~ .

DOS CONSELHOS DE BIBUOTECONOMIA

"". e.- - A fiscalizaçlo do acrdcio da praf'1IIIo de rnblioudrio _ri
C1tercida pelo Conselho Federal de Biblioleconomia e pelO1 C_1IIoa RelÍOftAiS ele
BibliDICCtlftOlllia. criados por esta Lei.

A". 9.- - O Conselho Federal de BibüoteeoDOlllia e DI ConselhD5 rteJionai.
de Bibliotcconomia alo dotados de penoaalidadc jundica cIc direltD público.
aUIDnomia admillistnll"a e palrimollial.

"n. 10 - "_de do C_lho Federal de Biblioteconomia será na DistrilD
Federal.

A". 11 - O Conselho Federal de lIiblÍOlCOllOmi& ..ri constilllldo de brasi·
Ieiros na,os DIl naturalizados • obede~ri I ..",inle coml...~lo..

ai '"!1 Praidallc. _60 pelo P.....DIC da R.epú\.lica e ncdhiclo dentre O'>
-.n CDrtStaD1e'S da lllta lripla orpnizada peloa _1Dbr'D5 do Comdho:

hl """ U.I tnn...lhe'..... l'ede,a" efe.." ... e 'm 131 SIIplell.... esc.""i".... ,"",
....mbléla CDftSlitulda por delqados-eleilDr'CS de cada C-u.o RqioeaI de Blblio
lccDnomi4:

<I ""i, (ftl Cnn\Clhei..... I'edt.·rai, "f.li...... reprncntanle, 1& C''''S'''ll:ltl~ ...1;1.

Eac:oIas de Sibilo_ia do OllStnlD Fecltrrale de todo O .ruü. aQoa~ se""
cno.;am,nhados pelas ....-01.. "m h"as lIiplic..... ao Conselho de: tIlbll.......'.,,,....ior.

P.ril~r.l .. ún;".. - O nlin'~r.. d~ C....oclhein... FederaIS ",deri ser amrlial~' .11.'
lIIIis de tm. medil!lte raoIuçlo do COIIIC1bo Federal deBib~.ClXIfonnr
-=cuidadcs futuras.

An. 12 - O<:nlre ....ci.Cnn...lhein... l'C'dc..i."Ic'ÍV'.de ..U(' lrala a ~r" /I do,
1ft. II da praalte i.ei. quatnl deftm "1I"'a,," u aiIhciaI das Ietn- • e b c dois
llOderlo SCl' CIl:ClIhidoI allre Dl qt.lC ac nqua4ram .. ut. •.- desta -.ma Lei.

P"r"~ral .. lin...,' _ S" C'\l'nlh" d....ÔDlsl21 C......llIeinll Federa..de.." ... de 'lU,'
trata " &11. II da praenle Lei. haoCl'á JIftIertaàa para oa titulara qllll CItCIÇam
Qf~ de ChefUl ou diroçio.

~ - 13 - Os 3 sUl'k..tcs indic:ados fta letn • do ut. 11 só poderlo s=f
e-o."lhl~entre DI qt.lC ac enquadram nas Icuas. c " do an. 1.- da pracnle Lei:

An. J-t - O n....uh.lu d•• rn."'Illllc:n...• dt..... ( ..,,~Ih..~ Fc:..k:ra., d..-.iu1"\ .....,,"'"
llIP\ctl'cs ter. a duraçlo de ~ (Im) allDl.

Art. 15 - Silo alnl)uiçbeS do CDtlICIho Federal cIc Bihliul",'OftOlIIia:
a) DC'lanlZU D seu RellmenlD Inlemo:

h' a"r." ..,." n'..""-'n.." l"h,'''\I'' .......n.,....." ",...", ",..'«'Ih.... M~lI1''''.''''''
lftOdilicalldo O que lO lOnIar MC'CSUirÍQ. CDCII • lillllldade de ".\Cf •IIaldade '-!
aç10:

tl I_er conhec'imcnlo de q...isquer donldu suscitadas peloa Con_1IlGs R~·

JÍllfta.. de Bibbac_1ot promoundo a. flf<"1dtnaas CIUC _ h"relft ,.....N~.
tL'luk'ntL" .. IU\'''''~''r a h''''"__'n'''IlLnk' .k: '''''''111.1\';'' d,,, ",." ......, ,h: H",lhtt,'~l
nunua;

.11 lulll"r. ~m liluma .""'i...·.a..... M·U...... ,Ia. dc1il'C'f",,,,,,, do... (·.........11•••
R.,ion.iI cU Bibliocec:ononlia:

e) pubhcar Drelat6no an..-J d:lI_lrab.l~e. perio4icalllcau•• ftlacl .. cl:'
lodns os profiuionais re",lradoe:

f) ""I"-',hr iI" n·"tI"'·...·" '4"': \Co' t..nk"na lta.T'W"oI' para rlC'l Ifth•.,..",,·t~.i I t.'
elecuç!D ele presente Lei:

\lI I'r.""., a" <.i....·fft" h.k·ra' '" n"..lih..·"',............ w """....., " .., ...irn.."
par. melhorar a rerulamcn&8(lo elo eaerclcio d. prafiIalo di "'hI.oc"·,,n..:

h' ""Ii......,ar ...1",· " ......."'....",u...la. d.. eun........ de' .Ih'oc\etlc'\ "I".. i C'\fIl' i.I
hll.uk- ,Itl .,ihhuh.,\·.1rkl; •

• I " ..." ...ar" n:ali,ar. ""ri..d ...._n.~. l·,....,"' de: C...""Ih<.. hd...r."
11.&r.1 ..•..ludo1r. lh."'ater l" ,!,,~n'ar .'\&In.." rd'·ftncC"o à l'''tI n.

Parill"alD único - As quesl6es ráerentcs is atrridades afilia CDCII as de outnt
prollSsOc.....D raoIridas alnvés de enlellditMlltoa ,_ as etIlidadcs nrulaóoea~

de.... proliss6cs.
An. l!l - O CClCIIClho Federal de Bibliolec:onomia só delibcrari com a pft.

lC~a llIinnna de me'alk mais um de seus melllbro&.
Pari,ralD único - AI rnoIuç6es • que _ nlere a ....a I do art. IS SÓ _ri{;

.ilidas q.ualldo ap..,..das pela maiori. dos I'IlCmbrul do CDtlselhD J'c4eral de Biblin·
teconomlA.

I\rl " - 1\.. pn...ICk'llI~ do. C ·lh.. F",,"al lk: Bihli<oc",,",,",ia """""11'.
.Ih,~ lul~..mcnht c.b di~~u d". ("nn-.rlh a suspensA.. de ck.-li..... que II tne'!am.. 1~tr1ac.· ...
Ih..· pian:".. ilk·l\n\t:ftwftlc.

ParqrafD únicD - O .10 de IIIspcnslo yitora" al~ O _ ju!pmenlo cID
( lu,,,,,·lh,,. \'.....' par...,. CfUôll •• presidente t:..,,,·...•..,it Mo"llund.. rcunlln "" rnalt' de .lU
(Innla) dll' ronladol do seu alD. Se nD .....ndo jull.lIIClIlD o COIIIdho \lIIIIriYer por
IM 'I' 1\",,""" d..: ",'U" m"·nahr.,, a dL....I..~. tIou'fICn\A. C'\l. cnlrar~ em \"elt'" ilM'dlõl'
1.1111\"111&,'.

An. 1& - O presidente do C_lho Federal de~ • o ""poli
sbel admitlistr.I",D pelo C-tho Federal de 8ibIlDIIC I ••• iDctuliYe IlCIa pta
taçlo ele l:DIoW. perute o iqlo c:ompc_te.

A". 19 - O e-.Iho Federal de lfUk: ... lIuri a~lo _
C_11IOI Rqioaais deI~. JIItICVUdo aqaaiú-1aI i ... laDt.Iltam
ç.a: pl'DlftOYcri a i....1açIo de w"o& iqloa q1IUItaa ton. julpd.oa -..riall.
fiuIldo u IUU Hdcs • __ di iurisdiclo-

.An. 20 - AI atribuiç6cs dos C_ihoa JaJioaais di libliolecoDomia 110 O
ICI\IllI1=:

ai IqÍItrâr OI profiuioaaia di --.lo _ a -la LIi • --earteIn
profissioaa1; ...- --

b) ftUlliaar m:~Da e ...,......Ila lICritu _ doa -.içGa á
relistrae das iIllnçlla data Lei e dlIc:idir.__......- o e-b Fec!a'I1.
DibIioceaxlolDi&: ..--

c) liscalizar o eam:icio da praf'lIIIo. imPldàtdo e f\UlIiDdo u itdnç.'les &Là
bem ComD enoiando" autoridades campeteftt.cs nlatórioa doacllMlltadCll sobre fa~
que apurarem e Cllja soiuçlo nlD seja de lUa .ada;

dI publicar rdal6rios .tluais doa MIlI traba1lloa. ..~Ie. relaçlo
doi prDfis.iDlUli...,istradoe;

e) Drganizar o re~nlD iDlemo. 1Un.1e1IdcMl i aproraçlo do CllClSC1ho
Federal deBib~

II .presenla' SUJCItlles ao ClIlISdho Federal deBib~:
~ admitir a~lb das A.uaciaÇ1la de lIiblioca:úioa, __ dmr

malina dllS Ctr:lS lD'":nota;
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-

h) eieaci um delegado-deito: pu/.: B AS.szmblék. rricric1a UB lztril b do
anillo lI.

An. 21 - A escolha áOi COnl~elheirosRegion:is efetulu·s~·6 em IlSllemb~i.u

RI'41izaóu DOS Conse1hc:n ReJÍQnm. lepu-ad4menu po:' de~póc5 &s EseoW ~

Bibliotcconomia e por drie811Ó05 eleitos pelas Associ~ de SibhoteCÁrios, devida·
mente rqistraóos no Consemo Rc,ional rapecuvo.

Parágrafo único - 05 diretores C,: escolas de 3iblioteconomie e 05 presidentes
das Assoc:iaçbei cie Bibüotec:áricn 110 membl'OO Dllt~ dOi COMe1h~ RqiOGAis de
Bibliotec:onomia.

Art. 22 - Todas !li Atribuições referentes M Rptro. AfiIc&liu,çlo e 1 imeo
s.içlo de penalidades. qu&nto Mcurclc:io da profiuão de bibliotecáriOi. passam ater
da competência dosCo~ ReJionais é: Bibliotuo:lomÍA.

An. l3 - Os Conselhos Regionais de Bibli"teconoms.: poderio. por pl'lX'Ura·
dores seus. promoyer perante o luiz dA Fucnck PúbÜl:e e maliante o processo de
executivo fiscd•• cobrança d:.s penalidades ou anuidAcks previstas para. e:ec:uçlo
da p~nte L.ei.

Art. 2<4 - A nsponsabilidad:: administrativA ~ c:a& Conselho Re,ional c:abe
ao respectivo presidente. inciusiye A presr..çlo de CODt&s perante o 6rBio. federal
competente. -

An. 25 - O Conselho Federal ou n,ional que. durante um Ano. f.ltar. lem
üa:nçll prévia dos respectivos Con:Jelhos. a seis (6) l'~ cons«utiYu ou DIo~

embora com justificaçio. p~tará automaticamente o mandato. que passará a ler
exercido. em c:ariter efetivo. pelo resp:c:tiyO suplente.

AS ANUIDADES E TAXAS

An. 26 - O bacharel em BibláotecoDomía. pcar. o ezerckio ck sua profialo. f.
obritaõo ao registro no Conselho ResioDe.I c!t Bibl~ a c:ujZl ~Io
estiver zujeito. ficanão obria:ado &o pas..mento ~ UrM lUJui&de M iespec:tiYo
Conselho Regional óe Biblioteconomia. até o dia 31 de riW'ÇO M cllda aDO. aeresc:i4a
de 20% (vinte por cento) de moRil. quando fora deste prazo.

Art. '27 - OI Conselhos RePmaK de Biblioteeccomia c:cbrarlo tu.. pelA
npedãçlo O".! IUbltituiçlo ~ carteiras prcfiuioDlIlil • pzw c=l1idlo referanb 1
anotaçlo de Nnçlo tkniea.

An. 28 - O Podcr EUt'utiyo pl'Oftrá. em decreto•• fixllÇll0 él' anuldadel e
taxas I que ar referem OI artip 26. 29 e JO e auu altenç6e1 116 poderio ter lup,
~m intenoalos nlo inmionlS a tres anO$. meáiante prcpcstA do CotllClho Federal de
Biblioteconomia.

An. 2Ç - Con;titui ~ndll do Conseíno Fe&:ral de Biblioteconomia o te·
guinte:

a) 1/4 da taxa de Il!xpediçlo da canelra profillúolW:
b) J14 d& anuidadt de ""OIaçio do reBistro:
e) 1/4 das multas aplicadas óe acordo com A presente lA:i;
d) clo&çDes:
e) IUbve~ ó:n pet"lKle;
O 1/4 da renc15 de c:ertid6cs.
Art. 30 - A Rnda óc ceda Conselho Regional ch B~lictecoDOmia.rá c:oasti·

tulda do leJUinte:
a) 3/4 da renda provcniente da e~1lo de au1=irU profilsioDais;
b) 3/4 das anuidades de l'eYDIaçllo de J1lIistro:
c) 3/4 das multas aplicadas. acordo com preHD~ Lei:
11) áoaç&es:
e) lUovençOes dl» 1CJYC1'DOli:
I) 3/4 da renda das certidea. (1)

DISFOSlçOE.~GERAIS

Art. 31 - .Os presidentes óus Conselhos Federal e RelJionais de Biblioteto
nomia prestarlo anu21mente luas contas ~rante o Tribunal de Contas ctn Unilo.
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§ 1.o _ A prestaç-lo d~ contas do presidentt do Conselho Federal de Bibliote
conomia sai feita diretamente ao referido TribunAl. Após GP1'CW~ao do Cou:lho.

§ 2.° - A prestaçao óe contas dos pre!iident~s dos Conselhos RegionAis 6:
Biblioteconomia será feitA ao referido Tribunal por intermédio do Conselho FederaJ
de Biblioteconomia.

i 3.° - Cabe aos pruidente:i de cade. Comelho r. ~nl4bU~é: ~1a preso
t.lçlo ck amtas.

An. 32 - Os casos omissos verificados nesta Lei seria resolvidos pelo Con·
selho Federal de Biblàotttooomill.

~isroS!ÇOESTRANSrTO~IAS

Art. 33 - A a~l'I'Ib!éil<qul'.l ze realiz~r P&r& l1 escolha óo-~ seis (6) primeiros
c:onr;elheinn d~tiYa:ã c dcn ~'i (3) primciroz c:onselhciros ri1.lplmteJ óo ConseJho
Fedl=ral d: Giblioteconomilil. previstos ntl conformidade da letrA b do Ano J1. ócsta
1.4:i. mi presidida pelo consultor té:nico do Ministério do'Tr&lbelho ~ PftYidêDcii
Social e se constituir6 dos ck~glláC1i·e~itores.dos representantes d&s associações de
daue. das escolas. Biblioteconomlu. eleitos em asscmbl~i&s&5 respectivas insti·
.tuiçófa por 'foto ~to c sq"•.mdo 4Z formclid.&~ estabdecid.!:$ pari G e!COlM de
$UaI diretorias 0'11 ól"'Rlios diri:;enta.

I I.o - Cada associaçlo de Bibliotecários indicará um único dele.ado-eleitor
que de.eri ser. obriJatoriamente. s6cio detivo e no pteno 1010 de teus direátOl
sociais. ~ profissionaJ de biblioteconomia possuidor de diploma de biblioteclrio.

, 2.- - Cada escola ou cuno de BibJioteconomia se farl representar por um
'Bico deleJzlld~eleitor.professor em ellerdcio. eleito pela respectiva COftll'Claçlo.

I J. o - Só poderlscr eleito na assembléia a que te refel'e ~te ani.o. para
exerrer o mandato de conselheiro federal de Biblioteconomia. o profissional que
preencha as cond~bes estabelecidas no an. 13 da presente Lei.

I 4. o - As associaç6es dr Biblioteclrios. para obterem seus direitos de repre.
lefttaçlo na usembltia a que R refere este artiIo. deYcrlo proceder dentro do prazo
de ncwenta (90) dias. a partir da data desta Lei. ao leU relÍStro ~io perante o
consultor tknico do Ministirio do TrabaJho e PreYidencia Social. mediante a apre
sentaçlo de RUS estatutos e mais documentos ju1l,dos necesslrios.

i 5.0 - Os seis conselheiros rtferidos na letra C' do an. JJ d& presente Lei.
Rrlo credenciados pelas respectivas escolas. junto ao consultor·técnico do Ministério
do Trabalho e Prev~ncia Social.

An. 34 - O Conselho F.ederaJ de Biblioteconomia p~derl na sua primeira
sess10 ao sorteio dos conselMiros federais de qu~ trata a letra (' do an. II desta Lei
~ que deverlo ele~r o mandato por três (3) anos.

An. 35 - Em ass~mbléia dos' conselheiros federais detivos. el~itos na forma
do art. 11. prtsidida pelo consullor·técnico do Ministério do Trabalho e ~yidência

Soc:ial. serlo votados os triplices a que se refere a letn • do an. lIda presente Lei
para escolha do primeiro presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia.

An. 36 - Durante o periodo da or.anízaçlo do Contelho Federal de Bibliote·
conomia. o Ministro do TrabaJho e PreYid~ncia SociaJ cScsipari um loca' para sua
sede. e.• I't'qui5~lo do presidente deste Conselho. fornecerá o material e peuoal
necessirio ao serviço.

An. 37 - Esta lei entrará em vilOr na data de sua publicaçlo. revo,adas as
disposi;bes em ccmtririo.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.493193
Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 1 Q , I, da Resolução
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n 2 10/91, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação
na Ordem do Dia das Comissões de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 03/05/93, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em ,10 de maio de 1993.

(J J,~i..u_,_"o2c,
Talit~Jd~ de Almeida

Secretária

PARECER DA
cOl'lIsslo 00 TRABALHO, DE ADI'IIN1STUçlo E SERVIÇO POlll1CO

Mendes Botelho, Nillon Gibson, Pedro Pavão, JlllldOAliro Fioravante
e Zair. Rezende.

Sala da Comi••ão, fia 19 d....io d. 1993.

Oriundo do Sln.do F.d.ral, onda rol apr•••n

tado palo ilustra S.nador M.rco M.ci.l, o pr•••nt. Proj.to d.

L.i nQ 3.493/93, ji .provado naqual. C••• , t •• por rin.lidad.

a r.rormulaçlo d. L.i 4.084/62, que criou oa Cona.lho. F.daral

• R'9iona.i. d. Sibliot.cononlli., cujo obj.tivo tutor' o d' ri!,

c.lizar o .x.reicio d. profll.la da Bibliot.cirio.

EJII contato COM. 01'1 Elaln. l'I.tinha F.ri.,

Pr.aidente do Cona.lho radaral di Biblioteconomia, roaoa lnraE.

...ada. qUI a pre••nta prapo.ta , rruto di aXlultiva••atudol no

sentido da trlzer plra I modarnidldl u. tnatru••nto 11gl1, a

tual .. Im contrapoaiçlo i: vi;antl Lai 4.084/62. qUI nlo aa v••

rlvllando i: altura do 'vlrtiginoao progra••o no clapc da cLlnc!

I da Inrormlçlo. Por outro lido, faz Indo cera lO. I.U. pU'••

do Con.alhO rldaral da BibliotlconoMia, • coabativl Prl.idanta

ars.rrla qui o PL 930/91, da ilustra O."utado Cunhl BUlno.. ••

apanaa I lati, llIlbora gUlrda 11ft lua lntlnçlo a "Ic••• idad. di.!

la Modernidade, nct. atenda. todoa Da rlquilital Ixig1d08 pala

brioa. catlgoria d. 8ibliatlcirioa, lltativo por qUI optou

totalid.da da alU. mllnbroa pala da.ajo da vir aprovado o 13L

3.493/93, por I ••• Cae., el'" dlixar, no Intanto, di .1 lIo.tra

ra'" planalll.nta gratos ao noDra Deputada pauli.t. pI1I lnlciati

u••

1 -

II -

RELATORIO

vOTO DO RELATOR

no

, \

Oepul:1SALBE~
Relat;or j

COMIssAO DE COIlSTITUIÇAD ~ JUSTIÇA E DE REDAÇAo

TZIl!IO DE ItECEIlII'IEIlTe DE EI'!!IIDAS

PIlOJETD DE LEI NI 3.493-A/93

MO. termo. do art". 119. c.pu~. I. do Req1men
to Interno da cã_ra do. Deputado•• alterado pelo art. 11
I. da .e.olução n' 10/91. o Sr. Preaidente det.erminou A Abel.
tur. - • divulqaçio na Ord•• do Dia da. ComistJões - de prazo
~ra apr••!nt.açic «Se ...nd.•••• pa::tir de 31 lOS / 93. poT
C1ncO ••••0••• E.got.aeSo o prazo. nao foram recebida. emenda..
ao projeto.

sala da coai••ão••• 04 de junho de 1993.

Diante do expc.ta • prla.nt•••• narrl•• r.;1

"'.nt.ia que dater_i,.••••••• Comia.lo o .x••• da qu•• tlo, na

tarrano do Ift'rito, o no••o voto i p.la aprov.çlo do Projeto di

Lli nel 3.493/93 t pt.judicada, .1'/1 eons.qulneia, a PL nel 930/91 ,

.'" ap.nao, qu., d.s"a MODO, dev.ri ••r arquivado.

Sala da COlli••lo t 11 da llIIaio da 1993

m - PARECER DA CClaSSÃO

A Comi••io de Trabalho, de AdJIini.traçio, e servlçcn
PO:blico, eJ2 reuniio ordinAria realizada hoje, UllÓVOU,
unanimemente, o Proj.to de Lli nSl 3.493/93 e prejudicou o projeto
de Lei nO 930/91, apen.ado, no. terltO. do parecer do Relator.

E.eiveram pr•••ntl' 01 a.nhore. DeputadO. Paulo Paí..,
Preaidente; Paulo Rocha fi Aaaury MUllar, Vice"Pr.ai~nt•• ;
Ad.ilson Kaluf, Aldo Rebelo, Auquat;o carvalho, Carlo. Albert.o
Campi!!lt;a, Chico AZlaral, Chico vigilant;e, C1ro IIogueira. Ern••to
Gradell.. , Jal:ats Ribeiro, J'aqu•• Waqner,. Jo.' Cicot., Marcelo Luz,

PARECEIl. DA
CDI'IISSÃD DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇAD

- RElATORID

Tr.ta••• da projeto do lei oriundo do Sanado Fo·
daral, propondo nova regulaçlo jUf!die. para o .",ercí.cia da

prori•• io da Bib1iotecirio, original"'lnta regulada aela Lei

408', di 30 da junho da , 962.

A justiricaçlo !S. prende à nRCI!5sicade de regular

o Ixareleio da profi •• io da Bibliotecário em novas cases, por

"'eio da UM diploMa lagal moderna I rl.xivel, aUI .tenca à e~
pllxidade dos t."lpa. atl.lai ••

Encontr ...... aClnsado ao Projeto !I!'I tala':) PL nel

930/91, do nobre Oaputado Cunha ~ueno. trat.nDO da mesma mat!
ria.

Ao aprlciar a m.tirLa t a COl'lHllo de frlo,lho, ~.

Ad_inistraçlo I Slrviço Público, por u('Ianimidad •• 'TlanU.stcu

.1 pila IPfovaçlo do Projlto oriundo do Senado e t em aocerr'!!"
Cil, p.la prljudicialidada do QUI lhe foi 3QltnS,lCo.

f O relatário.
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~ SUPRESSIVA 2
• OJ.arrt. ,da .xpeato·, d. _cordo com ".li nOrmal! regi ...

• ,n\.I. Q'" .r•• td•• n•••• Comi •• lo o eiam. da QuestJo. c no..!

.q vota' pell conatttucianllidade, juridicidade R técnica ~.!

V1l1,U•• 4. 3f93/93.

Qu.n~o '0 Projeta di Lei nQ 930191 o nosso voto é pIla incons

t~tucion.lict.cr. I inJuridicldada, restando, i!ftT eon~'Qu3nci••

Qu"·o ) •••0 d.ver' .ar arquivado.
JUSl lI' ICA llVA

SUjliÍIllJ.."" o § 3° do lIt. r do 1'IQjeI.o de Lei. para I squinlc:

Neste S<nIido. prqlOIIIOI 1 JUprado do diIpoIdivo. pda sua~
!lO proJOlO c pelo CVOIIIIlIi pn:jIIizo que poua _ .. alillldeda de ilIÜl11enl1 0Ulr0t

profiS5lOMÍs.

4

3

EMENDA DE PLENÁRIO AO
PROJETO DE lEI N" 3.493-8. DE 1993

EMENDA DE PLENÁR10 AO
PROJETO DE lEI foi" 3.493-8. DE 1993

0iJp0e ooIft o cx.m:icio da prolisdo de
8í1llioucónood.i_~ ....

EMENDA SUPRESSIVA

A presente' emend~ prl!tencr~ evitar Que 8 .ruln!

pulaçDo de informações seja atribuiçio adstrito di profisslo
do Bibliotecário. poIs pode interferIr no 'Uroito de outros
profissOes. constituindo ... se em reserva de mercado in1dequ8da

aos Drincipios de desenvolvimento auto.su~tetido..

Sala das Sessões, em 28 de etembro de 199:5.

11)')' ,. . iiltl ,:
'-I., .,"'1\..

o referido iIIciJo dcfiDr o _ 'iatGnaaçto0, o qual i, 0lIl di_1IlCCI!i=IIIOS
do proJtlO. IUlbuido comollividade pcMDw dQo llibIiot.ccirio

A própria defiJliçjo " ampla como o__lO " evidalcIo I imprclplcdode
de .., lIIribWr I 'wllI1llIÇio' """'" &!ribaíçio do 8ibliollcirio. Na vmlade. dO _

"biblioucoDonul" o 'doc:umcMIçio' ji cItlllM. SOIfic'- o do
bibl;.-:.irio. acq>O

m - PARECER DA COMISSAO

#...a-u~
O"u/t.do FE.RNANOO FREIRE

Relato.r

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO

Oe utMG F'ERNANOO F'~
Relator

~ SUPRESSIVA 1
(PL '.".B. dO 1993)

5111 da CCl'uado,...)( d. Junho di 1993.

A ColftlS$lo de Constituição e Justiça e de Re ..

da;lo. ._ reun110 oraJ.n~ria realizada hoje. opinou unanftl'le
••nte peJI const.1tucicnalldade, jurjl;Hcidade e técnica legi,!
11th, do ProJlto do ~eJ. nO 3.493-A/93 o pola inconstitucio
nlUdldl 1 lnJurldlcidodo do do nO 930/91. apensaoo. nos te!

.01 do parecI: do Relator.

Est1\'era", presentes 05 Senhoz-es Deoutados:

José Outra _ Presidente. Josê TI"lQnlaz Nanó,

J.s". T.Jra _ 5!ql'lllr!nq. Seixas· v!ce..Pres!dentes, José
Lu~z CI.fOl. N.ur1c! ,,"rlano, lrfend~5 IUbefro, Nelson Jobim,

Nilson Cib~Oh. Tareís1a Delgado, Antônio dos Santos, Maur.!
~10 Naja:. "!essias Gâls. Ney Lopes, Paes Liilndltn, Roberto
Irl'agalnles. Vilftlu' Rocha. rernando 01nlz, Gersor"'l Peres, 05
~aldo Melo, Prisco Viana. Dércio I(nolJ. Vital do R6QD, Luiz

Má.ilno. Helvicl0 Caitelo, Moron! Targan, Edésio Passos, José
Dirceu. José Cenoíno, Nelson Trad, Reditárl0 ~a$501, José
"'ariil Eymael. Haroldo Lima, Robson fuma, Armant:10 Vlula,

ChicO Amaral. Rubem "'eelina, Armando ";P/eiro, Antônio

Marimota e Carlos I(ayath • (f/
Sala da CI'Jmiss30, em}O junho de 1993

\

"Deputado . S~
Pro

5'Jor:-:ir 10~ ::0 art. 22 a seç.. :nte expre!

510:
Di..,oc ooIft o eun:icio da profissio de
8ibliollcirio o di ClIIIlU prcr. odênciu.

e a lnfor!Raçllo EMENDA MODIFICATIVA

JUSll<ICAl IV'

A presente emenC2a pretende evitar ~ue a man.!.
PlJlaçlo de infnr"'açOes seja atribuiç:lo adstrita da prof!ssAo

de Bibliotecário, pois pode interferir na direito o~ outras

PfofissOes • ·cQl"lst.ituinOo.. se em reserva de mercado inadeQuada

lOS princ{Dios de desenvolvimento auto_sustentado.

• AI!erHe oi~ dÔait. $". iIIciJo IV,pano aq~:

'M 5·...
IV " plaDc.J-. paquua. ~. ~.~

admuusttaçio. chefia. ~. supawio • ..,...,uç,Io de scrviçoa de
Bibli<:>teconomll e~. llIWleola eulc.nio e SCI'Ilços lécDicos cilmllficoo
relanvos às atnbwçélcs dcfinidu!lO Ilrl. r.

mmnCA11VA

19".

A~ ocizjDaJ eXlada. ......-. a exdusividade de ClClI\lAÇIo de
CIIJOf de chefia. ...-w- •~ em JerViçoI de 8il11ioc1coaoafi
Doc>I%D""'IÇIo e lDforlllllliAo _ 0Illidada do Poder P6bIico
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DiJlldc sobre o OUICICID da pro6ssJo de
Bibbacecano c dá owru prOVldéDclu.

Til cxcIusividldc é CC8IIíria ao diIpoIiliw ...lIilllCicJaal lpIC esIIbeIec:e a
pnferàl:ia~ OI~ di amira ~ DO curcic:lo di '*lO'
em comiIüo. Todavia. o filio de _ c~' coloca o .eIaMmO
'ooafiIDça' COIIIO 00ICIICiaI. Em sa.;aa _a-a. o Paclcr Euculiw ..... Wlado OI
diJpoIilÍYClS lI!IIriIÍYClS. No __..-. a \lOIIibilidade de _ ao iIIcUo prejIIdicaria •
dcmaia lIOmIU ade m.ridu.

A praallI: CIIIIIIda vi-. .... lDiaiIDim' _ probI-. suprimiMo a parte
fiDaI cio iDciIo. _.... . 'm_ o _.-.ido.

EMENDA DE PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI NO 3.493·B. DE 1993 8

8

(PL 36"-B. de 1~"1

•. .• e a infor••çlo ••••

JUS1InCA1IVA

A presente emenda pretende evitar qUI' ••n!
pulação de lnformaçees seja atriouiçlo adstrita ao prDthslo
de Bibliotecário. pois pOde int~rfeTir no direito di outras

profissões, constituindo-se em reserva de mercado InadlQuadl

aos principios de desenvolvimento auto-sustentadO.

Sala da. Se••~e•• ero ~8!: .eterooro ao 1"'.

/f4~~~' tLflúri.
~ SUPRESSIVII

(PL '.93-8. de 1~9'1

Suorima..s~ ti~ de art. J,.

EMENDA MODIFtCATIVA

51111111111a_ DO proJeto. a expRSlio "BibliotecollOftllL Doclll1lODlAÇjo •
1lIAnIaçio" pela expresüo "BiblÍOleCODDalla • DoclllllClll&Çio". DOI arnlOS r. ~. e se...
iMiIOI. an. 31. 'capul" • illCllO L e Ilf. 33 e 34.

IVmFICAnvA

Os refendos dispositivos iDI:lu.em entre as IUlbuiçõcs do Bibliotecirio. em
CIIMer llI1Vl1Í\'O. a "informaçio".

A pnlpna cIdiDí;io da llMd&de " ampla .omo o tenno eXige ••vicla>c:la a
.....dado de se alnbwr a 'lIIflX1ll&Çio' <:oalO ambwçio ·do BlbliOl2<lnO. Sa
wrdade. OI _ "biblioceconoau' e "doc1llllOlllaÇio' Ji defiJlem llIfi_te o
etcopO cio bilIIioleeirio.

Nca senIicIo. propomos a SlIbollllliçio da expressio. de pwdo • IIIClhor definir
o.. .,.n1lribuiç6es priVllÍ\'U • eopecificas do b.bIiOlecirio • eYIl&r cvetlllll1 JXOJIIWl
..~...-.. a1McIIdcs de imimeros _ profissioaais.

JUS' InCA' IVA

A presente emenda pr~tende evitar qUI. ..n!

pulação de lnformaçee••eja atribulçlo aastrita da protlssl0
C1e Bibliotecário. pois pOde interferir no direito de outra,
profissões I constituindo-se ellt reserva de mercado inadequad'
aos plincícios de desenvolvimento auto_su~t.entldo.

Sala da. se••~••: ellllt8.d•.•e:te~brD de 1'9'.

11<1' j li i.ditíl
·,/,,{ \ I

\

~ SUPRESSIVII

Suprima.. se Q arL 34.

9

~ SUPRESSIVII

(PL '.".B, de 1~9'1

7
JUSl InCAl IVA

JUSllnCA1IVA

A presente emenda pretende ev 1t.r Que I "'In!
pulação ce int'ormações seja atribuição adstrita da "lof1lsla
ele Sibliotecário. pois pOde interferir no direito de outras
profissces. const:'tulndo-se em reserva de mercado inadequada
aos principias de desenvolvimento auto-sustentado.

Sala aa. Se••e.... emI2f? .:terobro de 1~~'.

jJl..f!t~·{d~uÚ
/1 \ I

A presente t!fI1endl pretende evitar Que a ",.n!
pulaçlo d. lnforllllçee. sejl atribuiçno aastrita ai pror1sslo
de B1bl1oteetr10, pois pode 1nterferir no direito de outra.
prof1ss0es, constituindo-se em reservI de mercado 1nadlQuada
aos principios de desenvolvimento luto_sustentado.

l~~'.
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~ SUPRESSIVA

Suprima-s~ o § 1" do art. !,.

10
•• oport.unidade, compcn:g a este órgào técnico

o e:u.e _rit6rio d•• e_nela. apresentadas ea plenArio. AJlailll

procedendo, cUllPra-nos rtHJiatr;ai:' o que se aeque.

JUSl InCAl IVA

A presente emenda pretende evitar que I ••"1
pu1açlo ae infor..aç~e. seja atribuiçlo aastrita da prensol;
de àibliotec4rio. pois peae interferir no direito da outras
pro f ls501!5 r consti tulndo.. se em reserva de lRercadn inadequada
aos prlneíplos de desenvolvll1lento luto-su5tent~do.

Sala aa. Se••Oe., em 28 aI fte"b~o ae 1993.

'j1-JJ \'~ id'úd

PAREClRM
ÇQftJS15M RI .."PU'? pc APMIlxlDIC10 I SgyICO pÍ)u.IÇQ

PARECER ÁS EMENDAS DE PLENÁRIO

I - ULAfflltIO

Aa propostAS de supre.aão do termo

-lnfozwaçlo· constante do texto projet.ado apreaentAII como

'us~iflcatlva a preocupaç40 de evitar que a l!WInipulação de
.lnforaac;6e. ..ja atrlbuiçio adstrita 40 bibliotec4rl0,

interferindo, poi., no direito de outras profissõea.

Entretanto, .- redaçio original do projCíllt.o em

apreço nlo eat.abelece que a infortn4ção é uma at191dade

prl.et.l•• do bibliotec'rio, mas a.u de sua. at.ribuiçõe••

Ali"., coniortOll 4 Claa.!JificlJção Brasiloira de

OCupaç6e. ·.ua. funçO.. con.iatem em: planejar e organizar
biblioteca., centro. da documentação, serviços de informação
.specializado. • outra. coleções de rcqistroa grAfJ,.coB,

.onoro. ou viaual. do conhecimento humano; procodor A

divulqaçio da i!,forMçõ.. e docwnento. ( ... ) . • A..a, o
blblloeecArio "orQaniza, dirige e executa trabalhos técnicos

relativo. la atividada. biblioteconOmica. ( .•. ) para
araa••nar • recuperar informaçÓll. de carAter geral ou

••pec1fico • coloci-la. l diapo.içio dos u.u&rio•• •

Ap11 Nrecer aprovaçio deata Orgia e da

ComisaAo de Constituição e Justiça • de Redaçio, o projeto

recebeu as sequintea ••ndas de PienArio:

o pres.nt.e projeto intenta

requla.ntação juridica para o exerc1cio

BibliotecArio.

iolpr1Jú.r nova
<4 profi••io d. _lo prospera, poiil. o E9Ceio antes apontado,

lJIpOndo-••• rej.lçio da. emenda0 nOs. 01, 05 e 08_

Outro••la, mantido o vocllbulo .. informaçi.o" nc
t ••to projetado, tuab6a hA que Ber mantida. sua definição (5
38 do art. 2D), como clecorrAncia natural. NaBt.Q sentido, as_neta. aO·· 02 • 03 e~lI davam ser rejeita.das.

- Na 01. e n$:l 05, aMbas objetivando lupr1alr ..
expressio "o 4 inform&yio" do caput. do art. 2- • do c ....i: do

art. 31, res~ctivamentQ;

- NR 02 e nQ 03, allbAa propondo a supr•••io

do S 3. do art. 2u que define o termo "inforaaç'o";

- N- 04, apresentando nova redaçlo para o
inciso IV do art. 5- co. o obj~tivo de r.tirar do texto
projeto a condiçio restritiva d. que • ocupa.çlo da cargo.
coJlis.ionados era serviço. d. Biblioteconollia, na••n~idade.

do poder P6bU.co, sejam excluatv...nee preenchido. por

bibliotec6rioa;

- ~.. 06, 07, 09 • 10, intentando a

supressio do art. 33, c.pat • ..~. par6grafo., • do art. 34,

que trat&la da obriqatoriedade do' cada.tra_nto da. pe••oas

jur1dicaa junto ao Cona.lho R.q~on.l da prcfl••lo; •

~Q 08, tencionando a.j. aubstItuld. •

expressA0 "Biblioteconoaia, DocuNntaçlo e Inforaaçio· pela

expressA0 "Biblioteconomia ... DocumentaçAo·, no. art.. 2R , S

• 8eu.> incisoa, 31, c.put. inciao I, e art•• 33 • 34.

Quanto l proposta constante da emenda n Q 04,

_rec. acolhida.

Coa efeito, pela redaqAo constante do inciao

IV do art. 58 oa carejo. de direção de serviços de

biblioteconOlÚ.a, no Allbito da. administração pública, seriam

de preenchiMnto privativo doa bibliot.ecArios.

Todavia, o inciso V do art. 37 da

COnatituiçio redaral est:abelece a preferêQcl.a (e nAo 4

.xclualvldacle) para ••rvidor.. ocupant.. de carreira técnica

ou profl••ional no .x.releio de carqos elll comissão, tendo em

Ylata •••••nei.lidada, 1n c••u, do ele_nto "confiança".

rinalmente, quanto à obrigatoriedade de

cada.tra da. ~••o•• jur!dl.ca. e instituiçóea de ensino junto

ao Cons.lho Reqional da profissão, de que tratam o art. 33,

II 18, 2- • 3- • o art. 34, hA que se 'notar quo a

bibliotlConOlli. , l1a& ativicla<le eapeclfica que exige

conheet.ento d. nIval .~pttrior para nua execuçio.

....ia, a. .xiq&nciaa de hl1!lbilitaçào e d"

lnacrlçlo ,unto ao Cana.lho Reqional da profiseão

poa.lbilit.. • cOIIpat.nt. fi.cal1.zação pelo 6rgào da c.l:as8.,
vi.ando \ a pre••rvaçio da qual1.dade do. sorviças
bibllotacon&aJ,coa. o.ata f.ita, mereces ser rejê1tad~s aA
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a_ndal nOI . 0'. 07, 0' • 10, a. quai' prop6ea .. lupre••lo

<::01 disposItivo. ac1.a.a alencadol.

Ant.a o expolt.Q, lO'" pela aprovaçlo da
._nda n. 04 • rajaiçlo da. __nda. n~·· 01, .. 02, 03, 05, Oi,

07, 08, 0' • 10.

1\
~ _/j~.-.-./'" ~

OtIputadO CARLOS ALBERTO CAMPISTA

Relat.or

m - PARECER DA COMISSÃO

A Cc'.l••lo d. Trabalho, d. AdJIlniltraçlo • Sanlço
Pl1blico, UI reunllo ordln6ria realiaada hoja, opinou,
unani__mta, :>,.1& APROVAÇAo da r-nda d. Plan'rio nl 4, • pela
R.!JJ!:IçAo d•• It_ndaa d. PlanArio n-. 1, 2, 3, 5, 6, 7, I, , •
10, nOI taIWOI do parecer do Relator.

E.tiver.. pra.ant•• OI ••nhor•• Deputadoa paulo Rocha,
Pr••ldanea, Mna1 Pi_nta, Vlc."Pr•• lclenta, CArla. Alberto
Cupilta, Chico Vigilante, Brna.to GradalIa, .:r.bel Ribeiro,
Jair Boltlonaro, Maria Laura, Maria Lu!s. P'antenalle, Hauri
S6rqio, Paulo Pai., Waldolliro Fioravante. !11al Murad. Eraldo
Trindade, Jo•• Carlol Sabóla. Roberto V.14dlo. Socorro CO_I'"
!:Dire Re••nd. e :11a Bezerra.

S.l. d. Coai••a.o,.. 19 de ..ia d. 1994.

~
--- Pres1dente

PARECER DA

COllfiSSÁO Dl!: CONSlTI1JIÇÁO I: JUrnçA I: DI UDA,ÇÁO

PARECER ÀS EMENDAS DE PLENÁRIO

I.RELATÓmO

o Projoco do !Ai .. 3.493-BI93, <lfiIIaúio do SENADO
FEDERAL e tramitand<>__9'" lIIl cutIlIlnftlCllllO~ 65 do C.-ilulçIo Fodoral,

",...<:bcuem Plo:nArio 10(c!ez1-'.

M emmdu r' s f. j li) OS vâum alUPrimir do C8IMI& do lIt. r. do

'ODut do m. J 1,".~ue.1 .:.:.;:r::::ulO '", a I i:ú'ormlçIo......

lu .,..,.. n-o 02 e 03 pretend.m "'!"Ú"Í'" o f 3' do .... r do
proçoSlç!o. ~ue dA o CONX::tO dainf~~

A _ .. 06 dct_ ...preMio do cc,.. -Io"Ott.~
_ o c:aduuamcIllo obriptÓriO noC_ R<gionaI de Biblioteeooomia du penou

juridicu que...- na"'" de BibIiotecooomia,~ e!llfClnDllÇin

A --.la n' 07 JUprime o § r do artiao 33, que diIp6e .....

obriptoricdade de llOllfi<:açIo du modífi<:açõea llOI atol COllIliIutivae ou quadros

fUocionaiJ, na de BibIiou>cooomia, DocumentaçIo e !llformaçlo, du oaâcIadea que

Iluem ......

A omcada .. OI oubatilUi o expn:sIio "BibIiotacooomia,

DoaunelllaçIo e llÚonnIÇIO" pol' "BibIiolCl<Onomia e DocumentaçIo" em virioa llliJOI da

propotiçfo.

A --.la n' 09 ..prime o anillO 34, que detarmiDa o

caduttamento du icJlitWçõea 4e alIino que ministrem diJcjplinu da ..... de

BibIioccc:onomia, DoaunelllaçIo e !llfonnaçlo noo Conoelhos Regionais de ... juriJdiçJo.

A omcada n' 10 ..prime o § l' do aniao 33, que !tala da

compltIYllÇIo, pcIu penou jurídicu. d. que 00 corgos Il& frea de BibIiocOCOllOnU,
DoaunelllaçIo • lnformaçio sIo =<100 por bibliotccanoo.

Todas u propllIlÇÕOJ ..pramcncionadu indi<am na justilicalMo o

objetivo de evitar que a manipu1açlo <lo informaçOcs ..,a atri~ exclusiva da profiuIo
de bibIiolocirio • lituaçIo que poderá, JC8Ulldo o, sutoroa, illlt<fcrir no clitoíto de outrU

profissões. COIlJlituindo indcIcjável .......... de men:ado.

F'malmcntc, a omcada n' 04 altera a redaçio do anillO 5', iocíJo
IV, para n:<irar a oxcluJividade de ocupeçio de corgos de chefia por bt'bliolccáriol, em
_ de BibIio<OCOllOI'OIO, Documen""" e !llformsçlo, nu ClUidad<e do PocIor

Público, com \'ÍIIM • evitar o velO d.... dispositivo restritivo pelo Prcsidalle da

ll.llpúbIica."

u· varo DO RELATOll

De lCOnIo com o anigo 121 do Regimento Interno da C....

inaunbe a ata Comiuio prooonciar~1e quanto • constitucionalidade, juridicidade • tecníca

IcJi>lativa du cmondu ap<-wu em plenino.

Foram obedecidol os requisitos constitucionais formaía relativoa •
competancia IcgiJIaliva da UniJo, às atribuições do COIli'OSSO Nsciooal e á iniciativa

parlImelltar d. toclu u dez cmondu aqui snaIissdu, confonnc os ans. 22, XVI, 41 e 61

da Collllituiçio FfldoraI.

NoMum óbice há o opor quanto á jurídicidadc e á t6cnica

l<!JIsIaIiva du propooiçlleI.
\

1Ito potCO, OOSlO voto e pela constitucionalidade., juridicidade e

1>0& técnica lcgitIativa du cmondu ap<eICllUdu.

IiI - PARECER DA CDMISSAD

A Comlss30 de Constitulçl!lo e Ju:atiçl. e de Re

daçlo, em reunia"o ordin'rla realizada hoje, opinoJ,J unanIme..

mente pe-la constitucionalidade, juridicidade e tl!cnica legi!

lativa das Emendas oferecidas em Plenário ao Projeto de Lei

nQ 3.493-8/93, nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Josli Thomaz NonO _ Presidente, Vilmar Rocna e

Carlos Kaiath .. vlce-Pre5identes, Ary kara, Benedito Domin.

gos, Beth Azize, 8onlt'áclo de Andrada, Carlos Scarpellnl, O!
110 Braz, Ed~sio Passos, Edmundo Gald1n!?, Edison f ld~lls, E~

cl.,des Mello, Gerson Peres, HIHio B1cddO, Hel...-4cio Castello,
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Ibr.htm AbI-Ackel, Iv.n BurHy, Josl Abrlo, Jos' Surnatt, J~

sé Cenoíno, José Luiz tI.rat , Luiz Miximo l Mlurlcl Marlano,
Mau:r!cl0 CllilCto, Moronl fOlgan, Ney L~pes. Paulo R••OI, Os

valdo Melo, Prisco Viana, Robson TU.I, 5'r;10 Miranda, 510
ll'Ilrlnga Seixls, valdenor Guedes, Valter Pereira, VISCO Fur_

lan e Wilson Mttller.

N_ ",,"do. imperiosa I rejciç.!o du omeodu no..OI, OS • 02.

apmenladas em primeira diXlJ1Jio.

Acataremo. I emenda nO 04. lembrando o. llllIlivo. alegadm jlC]

Relalor Carlos A1borto Camptllll:

Prdiminannente, gOSllriIlJOOt de registrar que ....lTtlllM ""02'

voto. quanto ás emendas propostas em primeira discuulo. lodos os motivo.~,

pelo lIlliBO Rell1or. o nol>re Deputado Carlos A1borto Campi....

Efetivamente; as emendas que viwn suprimir do 'exto do P'OÍO'O"
tel1llG "infomac;lo" devem ser rejeitadu, lendo em villl que, no COtIItICIO 1ltIIá, B

""JlrllSIo nIo le:>de1_ t ÍtribuiçIo de infomlJ' excluJivamenIlaobi~n.

conronne lTBUmentlÇio do primeiro Relator, com I CjI!II COIlCOl'damoI illlOU'l1llll!lle. ".

redaçIo original do projeto em apreço nIo estabelece que • inf"""""'" ó umo .~c:'J
ptWatiYa do bibltotecirio. mas .ma de sua atribuiç&tt.

SOeputado

da ComISS'o, em 29 deP,;JUO 199.
C)""- {. ,

Deputado JDS THD Z NONO

Presiden

Sala

COMISSÃO DE TRABALHO, pE ApMINISTRACÃO r; SEBVICO PÚBLICO

PARECER ÀS EMENDAS DE PLENÁRIO
(REABERTl:RA DE DISCUSSÃO)

'-RELATÓRIO

o ProjelO de La .. 3493-<:, de 1993, oriJlnario do Senado
Fedml. Ir"";loo por .... C.... ..lendo SIdo aprovado nu Comiu6a de TraboIlIo, de
Admmistraçlo e SeMço Público e de CoÍ1>tituiçlo e Justiça e delUdaçlo.

Indo • Plenirio. a proposiçio recebeu 10 (dez) '!"'ftlClu que
relomaram as Comimes para aniliJe.

Reabenl I discuSSlo. o PrOJeto de Lei 0° 3.493-<:. de 1993.
recebeu mais. 07 (sete) emendu de Plcnario. sendo 3 (rres) supress.ivu e ,. (GUJirro)
modlfiCIII"·15. a saber

I Supreuivu'

Cf .,: de n· 1. de aUloria do Deputado Jaques W'pl:r, propondo
supnmlr o ~ 3 do art .. , que define o conCeito de Informaçlo,

• de n- 6, de AUloria do Deputado Sandro MabeJ. visando supnoor
o an 39. que dispõe sobre as Infrações COmetida peJos profissionais:

- de nO 7. de auloril do Deputado lunaJdo Madeira,-rClirando •
palavra "mformaçio" de VAnos disposiuvos do projeto de lei.

2 Modifiwivas

, de nO 2. do Deputado Jaques WlJn<r. que propõe llUboliluiçlo
da expressio "Biblioteconomia. Documentaçlo e InformaçJo- pela expresllo
"BiblioteconomiA e Doc::umentlçio·. nos artigos 2·, 5- e seus nW:::1SOs. an lI, .çaput. e
ihCISO I. e an J3 e 34

"Com 'f,i'o, pelo "doção COIUJOn}l do 'MISO IV do an. j" m

CllI'gOS tk dJnçdo de .~rvlÇOS de blhilOleconomla. no à.,ibito Q1 admll1lSlroÇiJo piJb!tti1,

UTlQlfltM pt'HltChl1MIIlO pt'1'lJf11111O dos b,b(lOteCOl'105.

rodovlo, o ;"",.50 Vdo ori 37 da COIUIltUlçOO F,d<nú ,~l:c1
Q ".,trhd. f. Il<1o Q .:rchuivtdodtJ (XJI'Q~sOCIJf'D'ff.s dt CD1TII/'Q 'klricll 6J

profissional no ~nrcíao de ct:J1'gN eM caltIl.udo. lenda ~'" \llsta a ts.MIfC~. U!J
C_, do e/.IIW"1O "COIf/IQ1JÇQ"•..

Quanto ás OtJIOndas d. n's 06, 07. 09 e lO, de.<nttesJirio fiim <OI

incIitpatAveI I obriptoriedade d. Cldastro du _ juridieu e in<littW;cles de ...~

j,,*o ao Consdho Resional da profiulo I fim de l'O...bilillr a compet.... fiscolir.~

pelo órJIo da clasae. Devem. jloíI. .... rejeitadas.

Pauamos. neste ntrJmwo, i aNI1iJe do emendu~~

quando da reobertorada diXlJ1Jio do Projeto de lei nO 3493-<:. de 1993

As emendas de n°. OI. 02 • 03 repetem.~" !!J

anendu de n-s 2 e l. 1 e 5, e 04 da primeira apresentlÇio. e a de n- 07 tambi:m "io

suprimir I palavra -informaçio- tendo. ponanto. Já sido ana.Iis.adu. Imponantt fiiur 'rei: ~
"INFORMAÇÃO" na ir.. di Blblioleconomla e I reglSlrada. a qtaf e dada aos leito...

para Orienta-los em suas consuJtas. Slo dados ou elementos doutrinànos sobre u..ma IMt2iU

que se proporCIona lOS U$lWios para o devido Iproveuamento. Dessa forma.. somot fld1:l

reJeiçlo das emendas OI. 02 e 07 e pela aprovaç!o da de n" 03 pelas lflll1lIlel'I'l~

apresentadas

.A'. Emenda n" 4. que .ilcr~ta ao tnC1SO XlI do In. 25 f.l

expresslo "obedecldJ a legisJaçJo ;.specifiu- rambem mo procede. poiS as contnb'Ji~-&s

de intere:se das categonu proossiofWs ou ~..onõmu:u. sobre as qLWS compete ã Ufli!n

legislar slo -15 contribuições slOdict.is- prevlsru no final do inCISO IV do lUt S", n10 porem

u anwd&des. taxas. eI1lOlumentos e muhas pJgu aos Conselhos de Fiscaliztr),o

Profisaoo..... A ie<'islaçlo ~ reBtJ!amentava estas contnbuições (Lei 6994/S~) fui

revopda expressamente pelo Estlt\do da Advocacl! (Lei n- 8 906/94) Sendo~... p.!tl

!la I obrisatonedsde de lei para fixA.las

No tocante ã Emenda n- 5, reiteramos o jà dito sobre I ~::.i.cle

de que se faça o devido registro PlTll que se tenha ullla fi,"ahza<;lo ••euv..

- de" 3. tambem do Depulado1_WIJIlOT. Ipresenrando novI
~410 para o InciSO IV do 1ft, S- com o ObjetiVO de retirar do texlO do protelo a condlçio
r~ti"'.l de que tarBOI coml5Slonados em serviçoS de Biblioteconomia. nu entidades do
Pode~PUb~ico. sqam exclusivamente preenchidos por bibhotecanos.

• de nO 4 e S. de aulOOI do De1lut:do SlIldro Mabd. visando dlT
nova redaçAo ao InciSO XII do In 25 t ao Caplll tio arl, JJ. a fim de inclUir a expressio
~obedeclda a legislação espeafica" e eliminlt a obnptoncdade do registro, no Conselho
Regtonal, das pessoas JUridicas de di~ito publico e daquelu que "lIo tenham na
Biblioteconomia sua atiVidade fim, emb9'a POSSlUndO btblioteca no estabelec:unento

Quanlo i Emeods nO 6, exil1limo-no. de en'J'ÍT qualq..... ptr<C:1.

rendo em vistl que nJa se ttataM m&IMI pertinente a esta Comi:sJo de merito (Art. S5 e

"" 126 do Regimento lolemo di Cimarl do. Deputado.)

Isto posto, somos pela aprovaçlo da Emenda n" 03 e pela rej~~o

du emendas n"$ OI. 02, 04. OS e 07 apres.ernadu em Plenano 10 Projeto de tei n·
349'.rI91

Eo relal.m6.

1/- VOTO DO RELATOR
Sala da Coml!slo. em clt!

Cabe·nos. nesta Comlsüo. analisar, quanto lO mento, a Emendu

de Plenlno apresentadu

[~:iL~
Depulado OSVALDO BIOLCHI

R<elator



01966 Terça-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS Janeiro de 1997

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO (REABERTURA DE DISCUSSÃO)

1.
EMENDA SUPRESSIVA

Suprima·se o § 3" do art. 2" do Projeto de Lei. .3. LJ ':J ) /!J)
n:STIFICATIVA

O referido inciso de6ne o termo "informaçio", o qual é, em
divenoI momentos do projeto, atribuído como atividade privativa dos bibliotecários.

A própria definição • ampla como o termo exige - evidencia a
ialprcipridade de se atribuir a ""!fonnaçio" como~ do Bibli?tecário. Na
verdade, os termos "biblioteconoJllJa" e "docurnentaçio" Ja definem sufi__ o
e$COpO do bibliotecário.

Neste sentido, propomos a supressão do dispositivo, pela sua
desnecessidade no projeto e pelo eventual prejuízo que possa tàzer às atividades de
illÚmeroJ outros pr06eiolllÍs.

Sala das Sessões. em 29 de junho de 1995

~( /"Cr
"'--..../4'

;"'J

"-
EME:'lDA MODIFICATIVA fiD te J ~ !J)/~;)

Substitua-se. fi'. projeto. a expressão "Biblioteconomia,
Documentação e Informaçã., . pela e,;pressão "Biblioteconomia e Documentação",
nos artigos 2", SO e seus incisos. an, 3J, "caput" e inciso I, e art, 33 e 34.

JUSTIFICATIVA

Os referidos dispositivos incluem entre as atribuições do
BIJIiocccirio, em caráter privativo, a "infonnação".

3
EMENDA MODIFICATIVA (l-D f L 3lfQv'.9..>

Altere-se a redação do ano 5", inciso IV, para a seguinte:

"Art. 5" ....

. . ~V - planejamento, JlC!'luisa, organização, implantação,
gerenCIamento. adrnirustração, chefia, coordenação, supervisão e execução de serviços
de Biblioteconomia e Documentação, atividades culturais e serviços técnicos cientificos
~tivos ás atribuiçães definidas no ano 2"."

ruSTlFICATIVA

A redação original estende, expressamente, a exclusividade de
ocupação de cargos de chefia, gerenciamento e administração em serviços de
Biblioteconomia, Documentação e Informação nas entidades do Poder Público.

Tal exclusividade é contrária ao dispositivo contitucional que
estabelece a preferéncia para os ocupantes de carreira técnica ou profieional no
exercicio de cargos em comissão. Todavia, o fato de serem "cargos comiasionados"
coloca o elemento "confiançr" como essencial. Em situaçães semelhantes, o Poder
Executivo tem vetado os dispositivos restritivos. No caso presente, a possibilidade de
veto ao inciso prejudicaria as demais normas nele inseridas.

A presente emenda visa, assim, minimizar este prob:.......
suprimindo a pane final do inciso, sem alterar essencialmente o seu conteúdo.

Sala das Sessões, em 29 de junho de 1995

r d1~_,,-o-(
ut.do lA S WAGNER

\ ~er oP!

EMENDAN'

AO PROJETO DE LEI N' 3.493, DE 1993

Dê-se a seguinte redação ao inciso XII do art. 25:

.........................................................
XII -, fixar os valores das anuidades,

taxas, emolumentos e multas devidas peJos
profissionais e pessoas jurídicas, ohedecida a
legislação específica."

A própria definição • ampla como o termo exige • evidencia a
ÍlftlIIOIlJidlde de se atribuir a "informação" como atribuição do Bibliotecário. Na
verdade, os termos "biblioteconomia" e "documentação' já definem suficientemente o
,'>wpo do bibliotccano.

Neste s<:tItido, propomos a supressão do dispositivo, pela sua
desnecesllidade no projeto e pelo eventual prejuízo que possa fazer às aiividades de

o inúll\Cros outros profissionais.

"Art 25.

Sala das Sessões, em 29 de junho de 1995

-'. LULCi/Gu-.{
DepUl!l1fo JAQUES WAGNER

( iu'('~r

JUSTIFICAÇÃO

Trata da competência do Conselho Federai para a fixação dos

valores das anuidades, taxas, emolumentos e multas devidas pelos profissionais

e pessoas juridicas,

Esta cobrança, principalmp.nte a dirigida aos profissionais da

profissão fiscalizada pelos órgãos corporativos, sempre foi motivo de queixas por

parte dos mesmos profissionais, tendo em vista, em alguns casos, o seu

exagerado valor.
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Tanto que, em função disso, a Lei n° 6.994, de 26 de maio de

198: estabeleceu limites para a sua fixação e, ainda, regras para a aplicação

dos -ecursos dela decorrentes.

É evidente que tal lei foi objeto de tenaz e violenta oposição de

parte de dirigentes dos órgãos corporativos, e sua revogação expressa foi afinal

conseguida pela corporação maior, a OAB, em seu novo Estatuto.

Parece-nos que seria adequado acrescentar-se ao dispositi·/o

a expressão obedecida a legislação especifica.", o que está sendo

proposto em emenda, pois, quem sabe, volle-se a legislar em defesa do

profissional, no futuro.

Como se vê, trata-se de uma contribuição que o profissional

estará obrigado a pagar sob pena de ficar impedido de exercer a profissão,

justificando a interferência da lei para limitar os seus valores.

Sala das Sessões, em

/." , _ .,J.P-J

Deputado~N RO MABEL
J .~

PMDB-GO

EMENDAN'

AO PROJETO DE LEIN' 3.493, DE 1993

quase cmco miJ, para cumprir suas obrigações, tenha que se registrar

previamente no órgão da corporação.

A obrigatoriedade do registro nada mais é que a prevalência do

interesse de fiscalização do exercicio de uma profissão sobre o interesse das

comunidades, ora, no caso não está se tratando de nenhuma atividade

relacionada com saúde ou segurança do individuo.

Parece-nos ser necessária emenda, que propomos.

Sala das Sessões, em

,.- //
Deput~doSANDRO MABEL

PMDB-GO

b
EMENDAN'

AO PROJETO DE LEI N' 3.493, DE 1993

Suprima-se o art. 39.

JUSTIFICAÇÃO

O dispositivo dá nova conceituação aos crimes de prevaricação

e de desobediência, transformando-os até, no caso, em crimes de ação privada.

A lei de regulamentação de uma profissão não é o lugar

adequado para se tratar de matéria penal.

É necessária emenda supressiva, que propomos.

Dê-se a seguinte redação ao "caput" do art. 33:

"Art. 33. As pessoas jurídicas de direito
privado que, em razão da sua atividade bá~ica,
atuem, prestem ou executem serviços na area
de Biblioteconomia, Documentação e
Informação ficam obrigadas a se cadastrarem
no Conselho Regional de sua jurisdição."

Sala das Sessões, em

DePL!ta

.~ c<f_· ~

'Sp,.NDRO MABEL.........
PMDB-GO

JUSTIFICAÇÃO

Trata do cadastro no Conseiho Rellionai da jurisdição de

qualquer pessoa jurídica. inciuslve Pl'blica. "que atuem, prestem ou executem

serviços ou qualquer atividade na área de Biblioteconomia, Documentação e

Informação"; quanto às privadas ficarão, ainda, obrigadas ao pagamento das

anuidades.

A inscrição e pagamento de anuidade também já foram objeto de

queixas porque as empresas, que para.o exercicio de sua atividade principal

necessitam do apoio de outras atividades secundárias, estavam sendo coagidas

a se inscreverem e pagarem anuidades em todos os órgãos fiscalizadores de

profissões.

Por isso, a Lei 1'10 6.839, de 30 de outubro de 1980, determinou

que as empresas só estavam obrigadas a registro e pagamento de anuidades em

razão da sua atividade básica ou em relação àquela pela qual presta serviços a
terceiros; parece que ainda não conseguiram à sua revogação.

No caso concreto, não entendemos ,azoável que uma grande

siderúrgica, possuindo para seu uso particular uma pequena biblioteca, seja

obrigada ao registro e pagamento de anUidades

Por outro lado, sendo a biblioteca, e os seus profissionais, de

interesse para a melhor formação e educação da comunidade, não podemos

entender que as entidades públicas, InclUSive o menor dos municípios, e temos

EMENDA SUPRESSIVA AO PL N° 3.493.C, 1993

Supnma-se a expressão "informação" dos seguintes dispositivos:

- InCISOs I, 111, IV. VII, IX e X do art. 5°;
- inCISO VII do art. 27, e
- caput do art. 31;
- caput e § 2° do art. 33.

JUSTIFICATIVA

A supressão dos dispositivos tem com objetivo eVitar que a
manipulação de informações seja atribuição privativa do bibliotecáno, bem como
dispensar as pessoas jurídicas, que exerçam atividades de informação, não
relativas a biblioteca, da obrigatoriedade de cadastro e registro nos Conselhos
Regionais de Biblioteconomia. Consideramos que, naqueles incisos, a expressão
Biblioteconomia e Documentação são suficientes para definir aquelas atividades
como privativas do Bibliotecáno.· A atividade de informação é uma das atribuições
desse profissionais mas não pode ser privativa dos mesmos.

Sala das Sessões, 29 de julho de 1995.

p.-'(0.">,<0.";";--

J.&T·/I~tJl'I/..J>o 1'-'1~::'(."
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PARECER DA

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVICO PÚBLlCQ

PARECER ÀS EMENDAS DE PLENÁRIO
(REABERTURA DE DISCUSSÃO)

I - RELATÓRIO

o Projeto de Lei n° 3.493-C, de 1993, originaria do Senade·

Federal, tramitou por esta Casa, tendo sido aprovado nas Comissões de Trabalho. Ú

Administração e Serviço Público e de Constituição e Justiça e de Redação.

Indo a Plenãrio, a proposição recebeu 10 (dez) emendas que

retomaram as Comissões para análise.

Reaberta a diseussão, o Projeto de Lei n° 3.493-C, de 1993.

recebeu mais 07 (sete) emendas de PIenario, sendo 3 (três) supressivas e 4 (quatro)

modificatívas. a saber:

T SilJJressivas:

- de n° 1, de autoria do Deputado Jaques Wagner, propondo
suprimir o § 3o do art. 2°, que define o conceito de Informação;

- de n° 6, de autoria do Deputado Sandro Mabel, visando suprimir
o art. 39, que dispõe sobre as infrações cometidas pelos profissionais;

- de n° 7, de autoria do Deputado Arnaldo Madeira, retirando a
palavra llinformação" de varias dispositivos do projeto de lei.

2. Modificativas:

- de nO 2, do Deputado Jaques Wagner, que propõe a substituição
da expressão "Biblioteconomia, Documentação e [nformação" pela expressão
"Biblioteconomia e DQcumentaç.ão"~ nos anigos 2°, 5° e seus incisos. art. 31, "caputll e
inciso I, e art. 33 e 34.

- de nO 3, também do Deputado Jaques Wagner. apresentando nova
redação para o inciso IV do art. 5° com o objetivo de retirar do texto do projeto. a condição
restritiva de que cargos comissionados em serviços de BibJioteconornja. nas entidades do
Poder Público, sejam exclusivamente preenchidos por bibliotecanos.

- de n° 4 e 5, de aUloria do Deputado Sandro Mabel, visando dar
nova redação ao inciso xrr do art. 25 e ao capul do ar/. 33, a tím de incluir a expressão
"obedecida a legislação especifica" e eliminar a obrigatoriedade do registro. no Conselho
Regional, das pessoas juridicas de direito público e daquelas que não tenham na
Biblioteconomia Sua atividade fim, embora possuindo biblioteca no estabelecimento.

Eo relatório.

II - VOTO DO RELATOR

Cabe..nos. nesta Comissão, analisar. quanto ao mento. as Emendas

de Plenário apresentadas

Preliminannente. gostariamos de registrar que acataremoc; neste

voto, quanto as emendas propostas em primeira discussão, todos os motivos expendidos

pelo antigo Relator, o nobre Deputado Carlos Alberto Campista.

Efetivamente, as emendas que visam suprimir do texto do projeto o

termo "informação" devem ser rejeitadas, tendo em vísta que, no contexto geral. a

expressão não tende a caracterizar a atribuição de informar exclusivamente ao bibliotecario.

Confonne argumentação do primeiro Relator. com a qual concordamos inteiramente, "a

redação original do projeto em apreço não ostabelece que a informação euma atividade

privativa do bíbliotecàrio, mas uma de suas atribuições.

Nesse sentido. imperiosa a rejeição das emendas nOs OI, 05 e 08,

apresentadas em primeira discussão.

AcataremOS a emenda n° 04, lembrando os motivos alegados pelo

ReI.tor Carlos Alberto Campista:

"Com efeIto, pt!la redação constante do iJ1C:l~O IV do llrt. 5° os

cargos de direção da ...·eYViços de hiblioleCOl1omJo. no âmhito da admíl1lslraçào publica.

seriam de preenchime11lo privalivo dos bihliotet:ário,\'.

Todavia, o mc/so V do ar!. 37 da (~(J/lsll/UlçãQFederal eslahe/ece

a pnjrincia (c não a I!xeJu.\'lvidade) para serVidores ocupallles de carreira técnica ou

profis.tíollal IlO ererclclO de cargos em comissào. ll!nda em Vista a essenCialidade. in

eMU, do e/emeJlllJ "c:01JJial1ça". "

Quanto as emendas de nOs 06, 07, 09 e 10. desnecessano frisar ser

indispensàvel a obrigatoriedade de cadastro das pessoas juridicas e instituições de ensino

junto ao Conselho Regional da profissão a fim de possibilitar a competente fiscalização

pelo órgão da classe. Devem, pois, ser rejeitadas.

Passamos, neste momento. à anàlise das emendas apresentadas

quando da reabertura da discussão do Projeto de lei nO 3493-C, de 1993

As emendas de nOs OI. 02 e 03 repetem. respectivamente. 35

emendas de nOs 2 e 3. J e 5, e 04 da pnmeira apresentação. e a de nO 07 também visa.

'::Iprimir a palavra "informação" tendo, portanto, Já sido analisadas. Importante frisar que a

"INFORMAÇÃO" na area da Biblioteconomia é a registrada, a qual é dada aos leitores

;Jara orientá·los em suas consultas, São dados ou elementos doutrinàrios sobre uma matéria

que se proporciona aos usumos para o devido aproveitamento, Dessa fonna. somos pela

rejeição das emendas OI, 02 e 07 e pela aprovação da de nO 03 pelas argumentações

apresentadas.

A Emenda n' 4, que acrescenta ao inciso XII do .rt. 25 a

exprelisão "obedecida a legislação êspecifica" também não procede. pois as contribuíções

de interesse das categorias profissionais ou econômicas sobre as quais compete à União

legislar são "as contribuições sindicais" previstas no tinal do inciso IV do art. 8°, não porem

as anuidades, taxas, emolumentos e multas pagas aos Conselhos de Fiscalização

Profissionais. A legislação que regulamentava estas contribuições (Lei 6.994/84) foi

revogada expressamente pelo Estatuto d. Advocacia (Lei n° 8 906194). Sendo assim, não

há a obrigatoriedade de lei para fixa-Ias.

No tocante à Emenda n° 5. reiteramos o jâ dito sobre a necessidade

de que se faça o devido registro para que se tenha uma tiscalízação efetiva.

Quanto oi Emenda nO 6, eximimo·nos de emitir qualquer parecer,

tendo em vista que não se trata de matéria pertinente a esta Comissão de mérito (Art. 5S e

Art. 126 do Regimento Interno da Cãmara dos Deputados).

[Slo posto, somos pela aprovação da Emenda n° 03 e pela rejeição

das emendas n's OI, 02, 04. OS e 07 apresentadas em Plenario ao Projeto de lei n'

3A93-C/93.

Sala da Comissão, em'\ de O'':;'''í31:9o de 1995

ff2út/-<
Deputado OSVALDO BIOLCHI

Relator
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1- RELATÓRIO

PARECER REFORMULADO admmi.wraçiio publica. seriam de preellchimellto privativo dos

bibliotecário.'.

o Projeto de Lei n' 3.493-C. de 1993, originário do Senado

Federa!, tramitou por esta Casa, tendo sido aprovado nas Comissões de Trabalho, de

Administração e Serviço Público e de Constittjição e Justiça e de Redação.

Indo a Plenario, a proposição recebeu 10 (dez) emendas que

retomaram às Comissões para anàlise.

Reaberta a discussão, o Projeto de Lei n' 3,493-C, de:,. 1993,

recebeu mais 07 (sete) emendas de Plenario, sendo 3 (três) supressivas e 4 (quatro)

moditicativas. a saber:

I. Supressivas:

- de n' I, de autoria do Deputado Jaques Wagner, propondo
suprimir o § 3' do art. 2', que define o conceito de Informação:

- de n' 6, de autoria do Deputado Sandro Mabel, visando suprimir
o art. 39, que dispõe sobre as infrações cometidas pelos profissionais:

- de n' 7, de autoria do Deputado Amaldo Madeira. retirando a
palavra "informação" de vanos dispositivos do projeto de lei.

2. Modificativas:

- de n' 2, do Depurado loques Wagner, que propõe a substituição
da expressão "Biblioteconomia.., Documentação e Infonnação" pela expressão
"Biblioteconomia e Documentação", nos anigos 2". 5° e seus incisos. art. 31, ncaputll e
inciso [, e art. 33 e 34.

- de n' 3, tambêm do Deputado Jaques Wagner, apresentando nova
redação para o inciso IV do ano 5' com o objetivo de retirar do texto do projeto a condição
restritiva de que cargos COmissionados em serviços de Biblioteconomia., nas entidades do
Poder Público. sejam exclusivamente preenchidos· por bibiiútecanos.

- de n' 4 e 5, de autoria do Deputado Sandro Mabel, visando dar
nova redação ao inciso Xl! do art. 25 e ao capul do ort. 33, a fim de incluir a expressão

"obedecida a legislação especifica" e eliminar a obrigatoriedade do registro. no Conselho
Regional, das pessoas juridicas de direito público e daquelas que não tenham na
Biblioteconomia sua atividade fim, embora possuindo biblioteca no estabelecimento.

É o relatório.

11- VOTO DO RELATOR '
Cabe-nos, nesta Comissão, analisar, quanto ao merito, as Emendas

de Plenano apresentadas. . .
Preliminannente. quanto às emendas apresentadas em pnrnelra

discussão, posicionar-nos-emos contrariamente ao Voto do nobre Deputado Carlos Alberto

Campista naquilo que se refere às emendas que visam retirar a expressão llinConnação" de

vanos dispositivos do presente projeto de lei. Efetivamente, as emendas que visam suprimir

do texto do projeto o termo "informação" devem ser aprovadas. lendo em vista que a

expressão, como está no projeto, tem um sentido muito amplo, o que pode interferir

inclusive na competencia de OUtras protissões.

Nesse sentido, imperiosa a aprovação das emendas n's OI, 05 e oa

apresentadas em primeira discussão.

Quanto às emendas 02 e 03, que são idêntica!. rejeitá-Ia-emos em

virtude de retirarem, sem ressalvas, uma das competências do biblioteeario.

Acataremos a emenda n' 04, lembrando os motivos alegados pelo

Relator Carlos Alberto Campista:

"Com efl/ito. peJa reda1;ão cowI/aJlle do illcisa IV do art. 5" os

cargos de direção de StlM'IÇOS de hihJiCJlcCOllomla. Im àmbito ela

TodaVia, o inctso V do art. 37 da ('"mll/ulç,i" Federal e.•/abeleee

a preferência (i! não a ex:,'/usn'idade) para .w!n'u/o/"{!!I ocupal1tes de

carreira técnica ou profissional 110 exercício de cargos em COmi,filsào,

lelldo em l'lsta a essenCialidade, in casu, do e/emellto "collfiallça". "

Quanto às emendas de n's 06, 07, 09 e 10, desneeessãrio frisar ser

indispensavel a obrigatoriedade de cadastro das pessoas juridicas e instituições de ensino

junto ao Conselho Regional da profissão a fim de possibilitar a competente fiscalização
pelo órgão da classe. Devem, pois, ser rejeitadas.

Passamos, neste' mamemo, il anlilise das emendas apresentadas

quando da reabertura da discussão do Projeto de lei n' 3493-C. de 1993..

A emenda de n' O1, idêntIca as emendas n's 02 e 03 da primeira

apresentação, tendente a abolir o § 3° do art. 2' do Projeto de lei n' 3,493-C de 1993,

conforme ja exposto, pode impedir que o bibliotecano cumpra uma de suas atribuições.
Deve, pois, ser rejeitada.

As emendas de nOs 02 e 03 repetem.. respectivamente. as emendas
de nOs I e 5, e 04 da primeira apresentação, e a de n° 07 tambem visa suprimir a palavra

"informação" tendo, portanto, já sido analisadas. Importante msar que a "INFORMAÇÃO"

na àrea da Biblioteconomia é a regislfIlda, a qual é dada aos leitores para orientá-los em

suas consultas. São dados ou elementos doutrinários sobre uma matéria que se proporcioAll

aos usuanos para o devido aproveitamemo. Assim, importante constar no Projeto de Lei n'
3.493-C, de 1993 a expressão "informação regislrnda", caso contrário, poderíamos correr o

risco de Invadir áreas da competência de outras profissões. Dessa fooma, somos pela

aprovação das emendas 02 e 07, conforme subemendas que a seguir apresentamos. Quanto

à emenda de n' 03, somos pela sua aprovação pelas argumentações já apresentadas.

A Emenda n' 4, que acrescenta ao inciso XII do art. 25 a
expressão "obedecida a legislação especifica" também não procede, pois as contribuições

de interesse das categorias profissionais ou económicas sobre as quais compete à União

legislar são "as contribuições sindicais" previstas no final do inciso IV do art. 8°, não porém

,15 anuidades, taxas, emolumentos e muitas pagas aos Conselhos de Fiscalização

Profissionals. H. legislação que regulamentava estas contribuições (Lei 6.994/84) foi

revogada expressamente pelo Estatuto da Advocacia (Lei nO 8.906/94). Sendo assim, não
há a obrigatoriedade de lei para fixa-las.

No tocante a Emenda n' 5, reiteramos o já dito sobre a necessidade

de que se faça o devido reg:,.:to para que se tenha uma fiscalização efetiva. entretanto
sugerimos seja acrescentado, conforme subemenda em anexo. um paragratb §o 3° ao art.
33.

Quanto il Emenda n' 6, eximimo-nos de emitir qualquer pare<'.er,
tendo em vista que não se trata de materia pertinente a esta Comissão de merita (Art. 55 e
Art. 126 do Regimento [nterno da Câmara dos Deputados).

Isto posto, somos pela aprovação das emendas n's 02, 03, OS e 07
e pela rejeição das emendas n's O1 e 04 apresentadas em Plenãrio ao Projeto de lei n0
3.493-C/93, conforme subemendas em anexo.

Sala da Comissão, emJde ~.6u'(d de 1995.

Deputado OSVALDO BIOLCm

Relator
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SUBEMENDA À EMENDA N° 02

Substitua-se a expressão "Biblioteconomia, Documentação e
InfOmlação" por "lliblioteconomi.. Documentação e Infonn.ção registrada", nos
seguintes dispositivos:

- art. 2°, caput;

- art. 5°, incisos I, IIL IV. \71, IX e X;

- ano 25, incisos x:vm e XX;

- ano 27, incisos VII, XIX e XXI;

- arL 3I, caput e § 2°, ínciso I;

- art. 33, caput e § 2°;

- art. 34, coput.

Sala da Comissão, emt de uoJmk de 1995.

IJéwe~.
Deputado OSVALDO BIOLCHI

Relator

Jair MeneguelJi, Maria laUta, Agnelo Queiroz, WIIIon Cunhe, Ayr10n x.rez, MigulIl
Rossetlo, Osvaldo Biolchi e Paulo Paim.

Sala da Comissão, em 8 de llOV8lIlbIo de 1995.

t~ot/ -
Deputado OSVALDO~LCHI

Relator

de 1993:

SUBEMENDA Á EMENDA N° OS

DC-se a seguinte redação ao arL 33 do Projeto de lei rf' 3.493-e,

• "Art., 33. As pessoas juridicas que atuem, prestem ou executem
servIÇos ou qualquer atividade na área de Biblioteeonomia, DocumentlÇio
e Infonnação registrada ficam obrigadas a se cadastrarem no Conselho
Regional de sua jurisdiçio. inclusive as pessoas juridicas de direito público,
quer da adminislração direta, indireta, fundacional ou economia mista.

§ I· ..
§Zo ..
§ 3· As Bibliotecas Públicas localizadas em Municlpíos com até

10.000 (dez mil) habilantes e cujo acervo nio ultrapasse. 200 (duzentos)
exemplares catalogados, poderio fimcionar sob a supervisio de um
Técnico em Biblioteconomia, devidamente registrado perante o Conselho
e, neste caso, deverá comunicar '0 respectivo Conselho Regional de
Biblioteconomia a criação, o funcionamento e a responsabilidade técnica
da Biblioteca, par. fillll de anotação e comrole, ficando isento de qualquer
taxa ou cornribuição."

SaIadaComissio, em! deQ4fAltJJhJ de 1995.

~.
Deputado OSVALDO BIOLCHI

Relator

SUBEMENDA À EMENDA N° 07

SUBEMENDA À EMENDA N° 2. ADOTADA PELA COMISSÃO

Substitua-se a expressão "Biblioteconomia, Documentação e
Informação" par Biblioteconomia, Documentação e Informação registrada", nos
seguintes dispositivos:

.-.art. 2°, caput;

- art. 5°, incisos I, 111, N, VII, IX, e X;
- art. 25, incisos XVIII e XX;

- ar!. 27, incisos VII, XIX e XXI;
- art. 31, caput e § 2°, inciso I;

- art. 33, caput e § 2°;

- ar!. 34, caput

Sala da Comissão, em Bde novembro de 1995.

v~,:4o'ol~r da Presidência

Substitua-se o vocábulo "Iníbrmação" pela expressão "InfotltUlÇio
regístrada" no § 3· do ano 2°.

Sala da Comissão, em 8"deudkkde 1995.

~.
Deputado OSVALDO BIOLClli

Relator

m - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão. de Trabalho, de Administração e Serviço PIibIico, em
reuniio ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela APROVAÇÃO da
Emenda 0° 3; das de oOS 2,5 e 7, com subemeodas; pela REJEIÇÃO das de nOS 1
e .. e pela incompetência da Comissão para se pronunciar sobre a de n" B, nos
temlos do parecer reformuleclo do Relator.

Estiveram presentes os senhores Deputados José Pimentel,
VICll-Presidanle no exeroicio da Presidência, Luciano Castro, Paulo Rocha,
Inocêncio Oliveira, Jair Bolsonaro, Valdomiro Meger, ZBira Rezende, Costa Ferreira,
Sandro MBbel, Jorge Wilson, JOSé Carlos Aleluia, Wilsoo Braga, Ildemar Kussler,

~of/ -
Deputado OSVALDO~LCHI

Relator

SUBEMENDA À EMENDA N° 5, ADOTADA PELA COMISSÃO

Dê-se a seguinte redação ao art. 33 da Projeta de Lei n" 3.493-e, de
1993:

"Ar!. 33. As pessoas jurídicas que atuem, prestem ou executem 88rviços'
ou .qualquer atividade na área de Biblioteconomia, Documentação e Informação
.regls~da ficam obngadas a se cadastrarem no Conselho Regional de sua jurisdição,
Inclus~e as pessoas jurídicas ele direito público, quer da administração direta indireta,
fundaCIonal ou economia mista.

§ 1° .

§2" ..

§ 3° As Bibliotecas Públicas localizadas em Municípios com até 10.000
(dez mil) habitantes e cuja acervo não ultrapasse a 200 (duzentos) exemplares
catalogados, poderão funcionar sob a ~upervisão de um Técnico em' Biblioteconomia,
devidamente registrado perante o Conselho e, neste caso, deverá comunicar ao
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respectivo' Conselho Regional de Biblioteconomia a criação, o funcionamenle e a
responsabilidade técnica da Biblioteca, para fins de anotação e controle, ficando
isento de qualquer taxa ou contribuição.

Sala da Comissão, em 8 de novembro de 1995.

~,~,o
L1: da Presidência

~if)P/ '
Deputado OSVALDO~LCHl

Relator

SUBEMENDA À EMENDA N° 7, ADOTADA PELA COMISSÃO

Substitua-se O vocábulo "Informação" pela expressão "Informação
registrada" no § 3° do art 2!'.

Sala da Comissão, em 8 de novembro de 1995,

vp~~4o'oL1: da Presidência

l"!1JtOP/ '
Deputado OSVALDO~LCHI

Relator

PARECER DA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

J- RELATÓRIO

A proposiçiio em epigrafe, ao tramitar na Câmara dos Deputados, no

exercicio de sua fwtçiio revisora, recebeu dez emen<;las de Plenário, que ao serem apreciadas

por esta Comisslio, ainda .na legislatura passada, obtiveram parecer pela co~titucionaJidade,

juridicidade e técnica legislativa.

Na presente legislatura, com o reinício dos trabalhos legislativos, a matéria

teve sua discussão reaberta, recebendo nessa oportunidade sete emendas.

Cabe·nos, portanto, examinar as proposições acessórias oferecidas:

-Emenda n' I, suprime o § 3" do art. 2' do projeto, que define o termo

"informação" para constituí-la como atnbuição do bibliotecário;

- Emenda n' 2, visa iambém retirar o termo "informação" dos arts. 2', SO e

seus incisos, an. 31, "capUl" e inciso I arts. 33 e 34;

• Emenda n" 3, altera a redação do inciso IV do art SO para, em sintese,

suprimir o termo "informação";

- Emenda n° 4, altera o texto do inciso XII do art. 25, que atribui ao

Conse'lho Federal de' Biblioteconomia a competéncia de fixar as anuidades, taxas,

emolutnentos e multas aos profissionais e pessoas juridicas. A emenda acrescenta in fine a

exjlressio "obedecida a legislação especifica".

.. Emenda na S, restringe o alcance do "caput" do 3rt. 33, a fim de tornar

obrigatório o cadastro no Conselho Regional apenas às pessoas juridicas de direito privado

que, em razão de sua atividade básica, atuem na área de Biblioteconomia;

- Emenda n' 6, suprime o ar!. 39, que dá nova: conceituação aos crimes de

prevaricação e desobediência;

- Emenda n° 7, suprime a expressão "infonnaçãott nos incisos do 3rt. 5°.

inciso VII do an.27, "caput" do art.3l e "caput" e § 2" do an.33.

É o Relatório.

U - VOTO DO RELATOR

Cumpre-nos, á luz do que determina o art. 121 do Regimento Interno, o

exame da constitucionalidade,juridicidade e técnica legislativa da matéria.

No que tange à constitucionalidade, nada há a obstar o acolhimento das

emendas, eis que respeitam os preceitos constitucionais vigentes, tanto os de natureza formal

quaoto material.

Quanto á juridicidade e técníca legislativa, niio vislumbramos qnalquer

impedimento á adoção das emendas.

As Emendas de nOs I, 2, 3 e 7, siio reedições das emendas apresentadas

anterionnente em Plenàrio. Como as primeiras, essas objetivam suprimir o termo

"informaçiio" para evitar a interpretaçiio de que informação seja atribuiçiio privativa de

bibliotecário, em detrimento ás atividades de outros profissionais.

As Emendas de n's 4 e 5, também já objeto de emendas anteriores, têm por

escopo restringir a obrigatoriedade do registro no Conselho Regional e o conseqüente

pagamento de taxas, que pelo texto original alcança até mesmo pequenas bibliotecas de

orgios públicos.

A Emenda de nO 6 é a Unica proposiçiio inovadora e visa suprimir o

dispositivo que prevê novos tipos para a cominação dos crimes de prevaricação e de

desobediência.

Em se tratando de matéria penal, cabe-nos considerar o seu mérito. Em

nosso entendimento inteira razão assiste ao autor da Emenda. É em verdade descabido que

utna lei meramente regulamentadora póssa criar novos tipos em matéria penal. De tal sorte

que, caso fosse admissivel, teriamos conceitos diferenciados para cada atividade profissional.

Pelo exposto, manifesto meu voto pela constitucionalidade. juridicidade e

boa técnica legislativa das Emendas de n's I a 7, oferecidas em Plenário, quando da
reabertura da discussão, ao PL nO 3.493 - C, de 1993. Quaoto ao mérito reitero que a emenda

n" 6 deve ser aprovada.

Sala da Comissão, em 27 de março de 1996.
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m - PARECER DA CDMISSM
Art. 3 1 - Esta +.ei entra e. vigor n& data de aua

publicação e revoga as disposições em contrario.

A Comissão de Constituição e Justiça e de

Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opInou unanim!
mente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legi~

lativa das Emendas oferecidas em Plenário ao Projeto de Lei
n2 3.493-C/93, nos termos do parecer do Relator, Deputado
Jair Siqueira.

Brasília-DF., de

pe:nd~ncia e 106 1 da. República.

ANEXO ÚNICO

de 199 173 1 da Inde-

SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2" REGIÃO

GRUPO CATEGORIAS CÓDIGO N° DE CARGOS CLASSE
FUNCIONAIS PAORAO

TÉCNICO TRT.2"-AJolI21 110 A.I.m
JUOICIÁRIO INlvEL SUPERIOR) ICENTOE 1I·1IV1

CINQUENTA) C·II.VI

OFICW.DE
JUSTlç... TRT-2"-AJolI22 20 .... 1.111

"'VALIADOR (NlvEL SUPERIOR) (VINTE) I·I.VI

...TIVID...DES DE
C.II.VI

APOIO JUDICIÁRIO
TRT·2"-AJolI23 210CC>DIGO

TRT.2"·AJolI20 "'UXIUAI! (NfYEL (OUZENTOSE A.laMl
JUDICIÁRIO INTERMEDIÁRIO) CINQOltNTA) 1I·I.VI

CARGOS EFETIVOS

de1t1d. d.(Arl.1° d. L.I nO
Aloysio Nunes Ferreira - Presidente, Vicente

Cascione e Vicente ,Arruda - Vice-Presidentes, AntOnio do.s
Santos, Paes L3ndim, Régis de Oliveira, Vilmar Rocha, Ary
Kara, De Velasco, Gilvan Freire, João Natal, José Luiz Cle
rot, Adhemar de Barros Filho, Adylson Motta, Darci Coelho,
Gerson Peres, Jarbas Lima, Josi Rezende, Prisco Viana, Edson
Silva, Marconi Perillo, Nicias Ribeiro, Welson Gasparini,
Zulaiê Cobra, José Genoíno, Marcelo Déda, Milton Temer, Co
riolano Sales, Aldo Arantes, Magno Bacelar, Philemon Rodri
gues, Fernando Diniz e Domingos Dutra.

Sala da Comissão, em 20 de agosto de 1996

Deputado A

PROJETO DE LEI N!! 40799-B, DE 1994
(DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO)

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

I • Proposição inicial

111 - Na Comissão de Finanças e Tributação:

11 - Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:

Faço saber que o congresso Nacional decreta fi eu sanciono a sfl:quinte

Lei:

"'GENTE OE SEGU· TRT·2"'~..()2'" 30 A-I.IN
RANÇA JUOICIÁRIA (NfYEL (TRINTA) II·I.VI

INTERMEDIÁRIO)

TRT-2"-AJolI21
ATENOENTE (NfYEL 10 A .... m
JUDICIÁRIO INTERMEDIÁRIO) (OITENTA) I·"VI

OUTRAS ATlVIOA- TRT-2"oNS-'OI I A.I.1tI
DES OE NfYEL MÉDICO INIvEL SUPERIOR) (CINCO) 1I.I.VI
'SUPERIOR C.laVl

CC>DIGO D·IV.V
TRT.2"-NS·.OO

0U'T1Wl ATlVID....
OESDE TRT.2"-NM-lll4C ., C .. I••

NIvELMÉOIO TELEFONISTA (NfYEL (11IÉS) G.I.V
cC>DIGO INTERMEDIÁRIO)

TRT.2"-NM.1DOO

ARTIFICEDE TRT.2""'RT.701 l' A·I
ESTRUTURAS OE (NIVEL INTERME. [OEZESSEIS) I·IAVI

OBRAS E OIÁRIOE C·IAVI
METALURGIA AUXIUAIl) O -IAV

C·I
D-IVEV

ARTIFICEOE TRT·~-ART.702 22 A-I
MECÂNICA (NIvEL INTERME· (VINTE E DOIS) I-IAVI

OlARia E C·IAV1
AUXILI"'R) D·IAV

C-I
D-IVEV

ARTESANATO ART1FICE OE TRT·2"'-ART.703 OI A·I
CC>OIGO ELETRiCIDADE E (NlvEL INTERME. (OITO) B-'''' VI

TRT·21-ART.700 COMUNICAÇAo OIÁRIOE C·IAVI
AUXILIAR) O·IAV

C·I
D·IV EV

ART1FICE OE TRT·~-ART.7o.c 04 A-I
CARPINTARIA E INIvEL INTERME· (QUATRO) B-IAVI

MARCENARIA olARia E C·IAVI
AUXILIAR) D-IAV

C-I
D-IVEV

ARTfFICE DE TRT·2".....T.7llC 20 A-I
ARTES GRÁFICAS (NiVEL INTERME. (VINTE) B·IAVI

olARia E C·IAVI
AUXILIAR) D·IAV

C-I
n.IVIV

R B P o B L I C A

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

o P R K S I D E H T E D A

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- emenda oferecida pelo relator
• parecer da Comissão
• emenda adotada pela Comissão
-texto final

Art. 2 1 - As despesas decorrentes da execução desta

Lei correrão .à conta de recursos orçamentários próprios do Tribunal

Reqional do Trabalho da. 2' Região.

Cria cargos na Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda RegUlo e
dá outras providências; tendo pareceres: da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, pela aprovação, com emenda; e da Comissão
de Finanças e Tributação, pela inadequação financeira e orçamentária deste e da
emenda adotada pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público.
(PROJETO DE LEI N° 4.799, DE 1994, A QUE SE REFEREM OS PARECERES)

SUMÁRIO

Art.. 1- - Ficam criados, no Quadro Permanente de

Pessoal da Secretaria do Triounal Regional do Trabalho da 2- Reqião,

os carc;os de provimento efetivo constantes do Anexe único desta Lei, a

serem providos na forma da leg~sli!lçã.o em vigor.
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JUSTIFICATIVA

A proposição ora subm9tida à aprecleção dos Exealantissimos Senhores

Membros do Congresso Nacicnal, autorizada pelo Órgão Especial deste Tribun~1 conforme

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NO 109194, publicada no O.J.U. de 26 de outubro de 1994,

elaborada com fundamento no disposto pelo artigo 96, inciso I, alínea "b" e Irziso 11, alinea "b"

da ConstítuiçAo Federal, consubstancie medida para a criação de cargos de provimento efeti·

vo no Quadro Permenenta de Pessoal da Secretana do Tribunal Ragional do Trabalho da 2'

Região, sediado em São Paulo-SP., e com jUrisdição sobre a área territorial definida no § 2'

do art. l' da Lei n' 7.520/86.

As estatisticas pertinentes aos feitos da Justiça Trabalhista em São Paulo,

~ue atualmente conta, além do Tribunal, com 141 (cento e quarenta e uma) Juntas de ConcI

liação e Julgamento, vêm demonstrando crescimento no volume de açOss ajUIzadas no último

triênio, bem como a insufuciência dos recursos humanos disponíveis para o funcionamento

daquela Justiça Especializada, cuja estrutura administrativa nAo acompanhou, a contento, o

vertiginoso aumento das demandas pela prestação jurisdicionàl que a ela compete, em detri

mento da composição dos conflitos oriundos das relaçOes de trabalho que constituem o objeto

de sua atividade fim a, por via de conseqúência, em prejuizo dos jurisdIcionados.

Com estas conslderaçOes, submeto o anexo anteprojeto de lei à apro

clação desse Poder legislativo eSPGrando qiJe 8 proposição mereça a mOIS ampla acolhida,

convertendo-se em lei com a urgênCIa possível

Brasilia-OF.,/ de novembro de 1994

~'/&-
o, ;~IRA DA COSTA

Mini o Presidente do
Tribunl\ Superior do Trabi!llbo

Brasília-DF,/!de novembro de: 1994.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encat:ll.lnhar a V•Exa. para

apreciação pelo congresso Nacional, nos termos do artiqo 96,

inciso I, a.linea 11 ... " e inciso lI, alin~a I1b" da constituição

Federal, o anexo Anteprojeto de Lei qUQ, aprovado pelo órgào

Especial deste Tribunal consoante RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N'

109/94, publicada no Diário da Justiça de 26.10.94, cria
cargos efetivos no Quadro Permanente de Pessoal ~a Secretaria

do Tribunal Regional do Trabalho da 2' Região J sediado em Sào

Paulo-SP, acompanhado da respectiva Justificativa.

Tratando-se de um Tribunal que se insere entre os de grande porte desta

Justiça Especializada, raferldo ÓrgAo conla, de há muito, com uno reduZido Quadro de

Pes~al. em prejuízo de suas atividades fim e meio, conforme Justificativas trazidas aos

respecllvOs autos, segundo es quais "Desde 1974, este Trlbunal Regional do Trabalho

conta com apenas 5 (cinco) M6dlcos para atender a seus aervldores, distribuidos,

apenas na capital, am 5 difarentes edincloe, O Serviço Médico funciona no hor6rio daa

11 As 19 horas, em Regime Ambulatorial, consultas agendadas ou "lo, InspeçOe. de

I.úde par. fina de conce'.lo de Licença, Exames Adml••lonall, ."m de vlllt•• domici·

IIaras a servidores lmposslblllladol de /ocomoçlo, A pralandlda crlaçlo da mais 5

(cinco) cargo. de médico absorverta a. necessidades da atual demanda.

estima e
Na oportunidade, reit~ro a V.EXa. protestos de

00"'''':''0, /~~ O"'"~
~~~esidente do

Tribunal Superior do Trabalho

Deficiências graves enfrenta ainda este 6rglo no que le refere a seu

Quadro do Artlnc... A atual compollçlo <te (36) atan<tla as noce.sldadel vividas h~

quase' dual d6cadal, quando a ••trutura nafca, orgtntca o funcionai da Justiça do

Trabalho da 2- Regflo 8ra conslderavelmento menor. Toda a JUIUça do Trabalho c 2

Regllo ocupa 30 edlfIclos, localizados Im 25 diferentes Municipio., cuja mnnutençAo,

hoje, acontecI de fonna deficiente, em rl2:lo do redu%ldo número de servidores na 'rea.

Reglstra-.e, tamb6m, que o Tribunal pos.ui gráfica própria, onde slo confeccionados

todos 01 Impressoa em uso neste órglo, funcionando, igualmente. de forma deficitária

por fafta de servidores .specializados nessas atividades.

Objetiva-s8, portanto, com o presente Projeto de Lei, a crlaçlo de

cargos efetivos para o Quadro de Pessoal da Justiça do Trabalho da 2' RegUlo.

Ressalte...", no entanto que em razla das conhecidas dificuldades que decorrem da

grave aituaçAo nacional, os quantitativos almejados est~o lub-dimensionados,

objetivando-se. para o momento, nao mais que II limite mfnlmo das necessldados deste

6rglo",

A par da transcrita Justificativa, cumpre ressaltar que o!/. cargos previstos

no presonte antaprojeto de lei são essenciais ao funcionamento dos órgãos da Justiça do

Trabalho, haja ~ista serem os seus ocupantes os executores mateflaís dos trabalhos projeta

dos pela administraçAo, os quais representam quantitativo mfnlmo para as rfecessldades de

recursos humanos atuais do Tribunal Roglonol do Trabalho da 2' Região e das Juntas de

Conciliação e Julgamento a ele JurisdiCionadas.

Destarte, imp6e-se a implementação de urgentes providAnc'as no sentido

da dotar a estNlura do sobred~o Tribunal dos melas necessllrlos ao desempenho satlsfat6rio.

da suas atribuições, peta que sa prop6e a crlaçAo dos cargos conslantes do Anaxu'Únlco do

antlprojeto de lei ora submetido li aprllCiaçAo d. Vosus Excellnclas, constituindo O pieito

medida Indlspenlével é astruturaçAo administrativa Imposta ao Trlbunal Regional do Trabalho

da 2' Regllo por fatores supervenientes, relacionados com a pr6prla dinAmlca do Judicillrlo

Trabalhista,

ElClIlo. Sr.
Deputado INoctHCIO DE OLIVEIRA
OD. Presidente da.C&mara dos Deputados

BRASfLIA-DF

COMISSÃO DE TRABALHO, DE' ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.799194

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da Cámara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura. e divulgação na Ordem do Dia
das ComIssões - de prazo para apresentação de emendas, a partir de 15/03/95, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão em 22 de março de 1995.

T~~~
Secretária
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CQM1SSAO DE TRABALHO. DE. AOMtNISTRACAO E SERVICO PUBLICO

I - RELATORIO

o proleto de' lei em enallse aDJetiva a :rlacão de '306
seiscentos e Oito I cargos de provlmerlto efetivo no Quaora Permanente de
~essoaJ da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho oa .~a Região can;
sede em São Paulo - SP e JUriSdição sobre a area terntOrlal oeTlnlda Dela Lei n
7520/86

IssO se 'c-lfletlu no atendimento as reclamações trabalhIstas
no ámblto do TRT tornando a prestação junsdlClonal cada vez mais lenta para
os Cidadãos que recorrem a Justiça do Trabalho naquela Região

Com relação a preVIsão contida ao final do art 10 de que
os cargos cnados serão "prOVidos na forma da legislação em vigor"
entendemos que como tem SIdo praxe do Tnbunal Supenor do Trabalho inclUIr
nos projetos de cnação de cargos restnçâo a sua ocupação por parentes de
magistrados devemos oferecer alteraçâ'l ao texto do prOjeto de lei na forma da
emenda adItiva encaminhada em anexo

Essa alteração pretende tornar a medida abrangente e
padronrzá-Ia tomando por base leiS de cnação de cargos recentemente
edItadas e outros projetos de lei em tramitação nesta Casa onglnános do
própno Tríbunal Supenor do Trabalho

Esses cargos dlstnbuem-se entre

Técmco JUdlClar,o

OfiCiai de Jusllca Avaliador

AUXiliar JUOlclano

Ageme de Seguranca JudlClõ'- :

Atendente JudlClano

MédiCO

'50

2D

.250

30

80

05

Em vista dO exposto votamos pela aprovaçáo no ménto.
do PL nO 4 799/94 com a emenda aditiva em anexo

Sala da Comissão. em 26 de abril de 1995
I

D.~~.:i:~i,l1
Relator

EMENDA ADITIVA

Inclua-se no proleto o segUInte artIgo renumerando-se os
demaiS

Telefonista 03

ArtlfJce de Estruturas de Obras e Metalurgia 16

Artífice de Mecamca 22

Artífice de Eletncldade e Comunicação 08

Artífice de Carpmtarla e Marcenaria 04

Artlflce de Artes Gráficas 20

o ',ustre Mimstro-Presldente do Tribunal Superior do
Trabalho Informa que a Justiça Trabalhista no Estado de São Paulo atualmente
conta além do Tribunal com 141 Icento e quarenta e umal Juntas de
ConCiliação e Julgamento

Em sua Justlficatlva o MinIstro argumenta que as
estatísticas pertinentes aquela Região "vêm demonstrando crescimento no
volume de ações ajUizadas no úllimo tnemo bem como a InsufiCIênCIa dos
recursos humanos dIsponíveis para o funCIonamento daquela Jus/Iça
EspecialIZada"

AInda na Justificativa o Ministro afirma que a 'estrutura
admlmstratlva não acompanhou. a contento o vertlgmoso aumento das
demandas pela prestação !UflSd,Clonal que a ela comoete em eJetflmento da
composlçào dos con'/llos ortunaos das relações de trabalho oue constItuem o
objeto de sua atIVIdade 'Im e. por Via de c~nseouénc!a e'71 orejuízo dos
JUflsdlclonados"

ASSIm a Criação dos :argos antenormenre Citados
constituI-se em providênCia no sentIdo de dotar a estrutura do Tnbunal
RegIonal dos recursos humanos IndlSpensavels ao desempenho satlsfatono
das atnbUlções de sua competênCIa

Nos lermos dO an '19 00 Regimento Interno :la Câmara
:los Deputados c Sr Preslde71te desta Comissão determJncu a abertura de
prazo para apresentação de emendas Esgotado esse "razo não fOI
apresentada nenhuma emenaa ao projeto

E o relatono

li . vOTO DO RELATOR

As ,nformações forneCidas pelc Tnbunal Regional do
Trabalho . TRT da 2" Região salientam que seu quadro no que dIZ respeito às
areas-melo conta praticamente com Omesmo ouantltatlvo de oessaal que tlnna
em 1974 Ou sela 20 I VII'te \ anos atrás DIficultando o apoIo dessas areas as
atIVidades flnalístrcas daquele orgáo

"Art 2" Salvo se serVidor ocupante de cargo de
proVimento efetiVO do Quadro de Pessoal da Justiça do
Trabalho da 2" Região. nào poderá ser nomeado para
cargo em comIssão ou deSIgnado para funçào de
confiança desse quadro InclUSIve para Assessor ou
AUXIliar de JUIZ. cõnluge. cor,;pannetro ou parente atê o
lercelro grau CIVIl mcluslVe. de Juizes em atJ1Itdade ou
aposentados há menos de 5 (cmco) anos '

Sala da Comissão. em 26 de abril de 1995

2a~OÀ~~l{
Relator

~T ;r_- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Admini, traçào e Serviço
Pl1blico, em reunião ordinária realizada hoje, APROVOU,
unanimemente, com emenda, o Projeto de Lei nO 4.799/94, nos
termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os senhores Deputados Wigberto
Tartuce, Presidente, Marcos Medrado e José Pimentel,
Vice-Presidentes; Miguel Rossetto, Maria Laura, Zaire Rezende,
Paulo Rocha, Agnelo Queiroz, José Carlos Aleluia, Ildemar
Kussler, Sandro Mabel, Inocêncio Oliveira, Paulo paim, Waldir
Dias t Valdomiro Meger, Jair Meneguelli, Ayrton Xerez, Wilson

Cunha, Ubaldo Corrêa, Jair Bobonaro, João Mellão Neto e
Wilson Braga.

Sala da Comissão, em 22 de novembro de 1995.
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EMENDA ADOTADA· CTASP

Inclua-se no projeto o seguinte artigo, renumerando-se os demais:

Terça-feira 21 01975

"Art. 2° Salvo se servidor ocupante de cargo de provimento efetivo do
Quadro de Pessoal da Justiça do Trabalho da 28 Região, não poderá ser nomeado
para cargo em comissão ou designado para função de confiança desse quadro,
inclusive para Assessor ou Auxiliar de Juiz, cOnjuge, companheiro ou parente, até o
terceiro grau civil, inclusive, de juízes e>' l 3tividade ou aposentados há menos de 5
(cinco) anos"..

Sala da Comissão, 22 de novembro de 1995.

~( 0~~~CII(j
Deputado ALMINO AFFO~SO

Relator

TEXTO FINAL - CTASP

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

, Art. 1° Ficam Criados, no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do
Tribunal Regional do Trabalho da 2a RegIão, os cargos de provimento efetivo cons'lantes
do Anexo Único desta Lei, a serem providos na forma da legislação em vigor.

Art. 2° Salvo se servIdor ocupante de cargo de provimento efetivo do Quadro
de Pessoal.da Justiça. do Trabalho da 28 Região. não poderá ser nomeado para cargo
em comlssao ou .deslgnado para função de confiança desse quadro, inclusive para
~ssessor ou A~xlhar de Juiz. cônjuge, companheiro ou parente. até o terceiro grau civil,
inclUSive, de JUizes em atIvidade ou aposentados há menos de 5 (cinco) anos.

Art. 3° As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de
recursos orçamentários próprios do Tribunal Regional do Trabalho da 28 Região.
. ~rt. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga as

dlSposlçoes em contráriO.

Sala da Comissão. em 22 de novembro de 1995.
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r---. /"'\ ~,- 'UVI ~,i~~1
DeputadoALMINO AFFON '

Relator '.

ANEXO ÚNICO

(Art. 1° da lei nO • de de de 199 )

SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA~ REGIÃO

CARGOS EFETIVO

GRUPO
I

CATEGORIAS I CÓOIGO I N° DE CLASSE
FUNCIONAIS CARGOS PADRÃO

ATIVIDADES DE iTÉCNICO I TRT-28 ·AJ-021 150 A-I A 111
APOIO !JUDlCIÁR10' (NíVEL (CENTO E B- I A VI
JUDICIÁRIO I I SUPERIOR) I CINQÜENTA) C-li A VI

CÓDIGO 'OFICIAL DE I' TRT-28 .AJ-022! 20 A-I A 111
TRT-2

8
-AJ-020 JUSTIÇA I (NíVEL (VINTE) B-l A VI

AVALIADOR SUPERIOR), C- 11 /J\Vl

lAUXILlAR I TRT-28 -AJ-023 i 250 A- I A 111
:JUDICIÁRIO I (NíVEL, ! (DUZENTOS B- I A VI

1
I INTERMEDIARIO) ! E
, ' CINQUENTA)

IAGENTE DE
:SEGURANÇA
:JUDICIÁRIA

IC-I E 11
O-IA V

03
(TRÊS)

I TRT-28 ·NM-1044 I
I (NíVEL '
INTERMEDIÁRIO l I

I

I
í

: TRT-28 ·AJ-025 80 IA- I A 111
I (NiVEL, . (OITENTA) IB-I AVI
, INTERMEDIAR10) I

TRT-28 ·NS-901 I 5 :A- I A 111
i (NíVEL ; (CINCO) B- I A VI
; SUPERIOR) IC-I A VI

\ lO-IV E V

: I!

IIOUTRAS ;TElEFONISTA
ATIVIDADES DE :
NíVEL MÉDIO :
CÓDIGO I
TRT-28 ·NM-1000 I

;ATENDENTE

L :JU,DICIÁRIO

OUTRAS MEDICO
ATIVIDADES DE i
NíVEL I
SUPERIOR
ICÓDIGO :
\TRT-28 -NS-900 : !
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ARTESANATO IARTíFICE DE TRT-21~ART.701 I 16' A-I
CÓDIGO ESTRUTURAS (NIVEL í (DEZESSEIS) B-IAVI
TRT-ZI-ART.700 IDE OBRAS E INTERMEDIÁRIO Ei C-IAVI

IMETALURGIA AUXILIAR) : D-IAV

I
'C-I

i D-IVEV

\ARTíFICE DE TRT-ZI~ART.70Z \ 22 'A-I

\MECANICA (NIVEL , (VINTE E !B-IAVI
INTERMEDIÁRIO EI DOIS) IC-IAVI

AUXILIAR) D-IAV
C-I

i
ID-IVE VI,

iARTíFICE DE TRT-ZI-ART.703 i 08 IA-I
iELETRICIDADE (NíVEL ' (OITO) IB-IAVI
;E INTERMEDIÁRIO EI ,C-IAVI
:COMUNICAÇÃO AUXILIAR) I \O-IAV

I I C-I

; , iO-IVEV

IARTíFICE DE TRT-ZI-ART.704 I 04 I~-l
:CARPINTARIA E I (NíVEl (QUATRO) ,B-I A VI

iMARCENARIA jlNTERMEOIÁRIO E! IC-IAVI
AUXILIAR) ! ,O-IAV

I , IC_Ií I I
IO-IVEV! ,

I
,
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'ARTIFICE DE
'ARTES
GRÁFICAS

: TRT-21~ART.706 20
'(NIVEl (VINTE)
INTERMEDIÁRIO E i

AUXILIAR)

'A-I
IS_IAVI

jC-IAVI
;D·IAVl
C

_
1

ID-IVE V

Sél1a da Comissão, em 22 de novembro de 1995.

~ ~I--""" \~{'&\ '-'L"&!
DeputadciMINO AFFON •

Relator .

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.799..A194

Nos termos do art. 119 caput, I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
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das Comissões de prazo para apresentação de emendas, a partir de 22/03/96, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 01 de abril de 1996.

~
Maria Linda Magalhães

Secretária

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I· RELATÓRIO

o projeto de lei sob análise, de autoria do Tribunal Superior do
Trabalho, encaminhado com base no art. 96, inciso I, alinea "b'" e inciso 11, alinea "b", da
Constituição Federal, trata da criação de 608 (seiscentos e oito) cargos de provimento efetivo
no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2"
Região, conforme Anexo Único.

Justifica o autor que "as estatisticas pertinentes aos feitos da Justiça
Trabalhista em São Paulo, que atualmente conta, além do Tribunal, com 141 (cento e quarenta
e uma) Juntas de Conciliação e Julgamento, vêm demonstrando crescimento no volume de
ações ajuizadas no último triênio, bem como a insuficiência dos recursos humanos disponíveis
para o funcionamento daquela Justiça especializada, cuja estrutura admin!stratíva não
acompanhou, a contento, o vertigínoso aumento das demandas pela prestação jurisdicional que
a ela compete, em detrimento da composição dos conflitos oriundos das relações de trabalho
que constituem o objeto de sua atividade fim e, por via de conseqüência, em prejuízos dos
jurisdicionados .u

Assim, de acordo com a justificação do Tribunal Superior do Trabalho,
o presente projeto de lei tem o objetivo de dotar a estrutura do Tribunal da 2" Região dos meios
indispensáveis ao desempenho satisfatório de suas atribuições.

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da
Câmara dos Deputados manifestou-se favoravelmente quanto ao mérito da proposição, com a
adoção de emenda de relator, disciplinando a nomeação para os cargos em comissão e a
designação para função.

Na Comissão de Finanças e Tributação não foram apresentadas
emendas dentro do prazo regimental.

11 - VOTO DO RELATOR

Submetido à Comissão de Finanças e Tributação para apreciação sob
os aspectos financeiro e orçamentário públicos, cabe a este órgão técnico o exame do projeto
de lei quanto à sua compatibilização ou adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes

orçamentárias e o orçamento anual, conforme estabelece o art. 53, inciso 11, ele art. 32, inc. VIII,
letra h, do Regimento Interno.

o Plano Plurianual (Lei nO 9.276, dlll 9 de maio de 1996), para o
quadriênio 1996/99, não faz referência explícita à matéria em tela, pelo fato de ser um
instrumento de planejamento basicamente voltado à definição das diretrizes, objetivos e metas
para alocação de recursos da Administração Pública Federal.

·No que conceme à adequação de projeto à Lei de Diretrizes
Orçamentárias-LDO, é importante ressaltar que, no exame de proposição sobre criação de
cargos, deve ser considerada também a determinação constitucional prevista no Art. 169 da
Carta Magna, que veda o excesso de despesa com pessoal ativo e inativo da União, sobre os
limites estabelecidos na Lei Complementar 82195. especialmente, as restrições e exceções
contidas no parágrafo único deste dispositivo. nos seguintes termos:
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Parágrafo único. A concessáo de qualquer vantagem ou
aumento de remuneração. a criação de cargos ou alteraçllo de
estrutura de carreiras. bem como a admissão de pessoal, a
qualquer título. pelos órgãos e entidades da administração
direta ou indireta. inclusive fundações instituídas e mantidas
pelo Poder Público, só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente
para atender às projeções de despesas de pessoal e aos
acréscimos dela decorrentes;

/I - se houver autorização específica (grifo nosso) na
lei de diretrizes orçamentárias. ressalvadas as empresas
públícas e as sociedades de economia mista. "

. À luz dos mencionados dispositivos e tendo em vista que as Leis de
Diretrizes Orçamentárias-LDO para o exercício financeiro de 1996 (Lei n° 9.082. de 25 de julho
de 1995) e para o exercício de 1997 (Lei n° 9.023, de 15 de julho de 1996) não trazem
autorização específica para a criação de cargos, entendemos que o projeto de lei em tela é
incompatível com a LDO.

Quanto à adequação do projeto ao orçamento anual, não há como
avaliar se as previsões orçamentárias para as despesas de pessoal do Tribunal Regional do
Trabalho da 2" Região são suficientes para atender às despesas decorrentes da lei que ora se
vota. pelo fato de o projeto não está acompanhado de estimativa de seus custos nem de
demonstrativo de suficiência de dotação orçamentária para fazer face à sua implementação.

Terça-feira 21 01979

Diante do exposto, oplnamos pela INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA do Projeto de Lei nO 4.799-A, de 1994. bem como da emenda adotada pela

Comissão de Trabalho, de Administração e se)rviço PÚbt.o: I' , ...' .

i I ' , .) ,. l, 'I (,'({(. ,. SaladaComlssão,'-1'l '("i '1','\ "(l." ,

Deputado Juraodyr Paixão
Relator

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributação. em reunião ordinária

realizada hoje. concluiu. unanimemente. pela inadequação financeira

e orçamentária. do Projeto de Lei n Q 4.799/94. e da emenda adotada

na Comissão de Trabalho. de Administração e Serviço Público. nos

termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Del fim t~etto.

Presidente: Fetter Júnior. Augusto Viveiros e Edinho Bez.

Vice-Presidentes: José Carlos Vieira. Manoel Castro. Osório

Adriano. Roberto Brant. Saulo Queiroz. Sérgio Naya. Silvio To~ces,

Germano Rigotto. Homero Oguido, Max Rosenmamn, Pedro Novais.
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Basilío Víllaní. Eujácío Símõas. Fernando Torres. Fírmo de Castro.
Nelson Marchezan. Paulo Mourão. Yeda Crusí us. Celso Daníel. José
FortunatL Maria da Conceição Tavares. Fernando Ribas CarlL Aldo
Rebelo. José Lourenço. Rogério Silva. Antonio do Valle. João
Pizzolatti. Nelson Meurer. Arnaldo Madeira e Marcelo Déda.

putado AUGUSTO VIVEIROS
P esidente em exercício

c missão. em 4 de dezembr~.

~~~~~-f
Sala da

PROJETO DE LEI N~ 6.086-B, DE 1990
(Dos Srs. Koyu lha e Nelton Friedrich)

Dispõe sobre o exercício da profissão de Secretário, revoga a Lei nO 7.377, de 30 de
setembro de 1985, e dá outras providências; tendo parecer da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, peta rejeição deste e do de nO
499/95, apensado, contra os votos dos Srs. Jair Meneguelli, José Pimentel, Maria
Laura, Miguel Rossetto, Paulo Paim e Paulo Rocha

(PROJETO DE LEI N° 6.086, DE 1990, TENDO APENSADO O DE N° 499/95. A
QUE SE REFERE O PARECER)

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

\I - Projeto apensado: 499/95

111 - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- termo de recebimento de emendas

IV - Na Comissão de Trabalho, de Administraçãoe Serviço Público:
- termo de recebimento de emendas (1992)
- parecer do 1° relator
- emendas oferecidas pelo1° relator
- termo de recebimento de emendas (1995) - reabertura de discussão
- parecer da relatora
- parecer da Comissão
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o Congresso N...:I~(\"l der.rete:

Art. I- O e_erclcio 02 profl~S~O de Socrntá
rto , regulamentAOo pela ~resentó 1.'

Art. ~- Para o efeito oesta lei oi consIdera
dI:> SecretárIo:

IV _ redaçáo Oe textos pro'ISSIonals espe
cializados. InclUSIve eM ld,omb e5tranoel~O.

Quanoo as 8tlvld~de~ ~a5 o~gan'zaçO~s aSSIm o
e"'glrelR;

V _ Interpretação e slrtet1~ação de textos e
documentes:

1 _ o ~rofl!slonal QY~ possua reg'stro de
v!l'\Culo emç,"egutlelo como secretli"'Io. em sua
C,," te ~ ra (J1fP' trat)a' tIO • cs nomeados pa,." ta1 s
cargos n~ servl~o pú9'lcO na data oa puo'lea
çio «.."'ta leI;

11 _ o prof~sslonal. QUIt, mesmo nio possuIndo
vinculo en~regatlc'o're5grlstraooou "'omeaçlo
come ~.cr~tário. comprove Junto a entloaa.
~Indlcal oa ca~~gorla, através de oeclar~çOes

da empregaoo·es. pelo menos 3 (tr's' anos de
a.areiclo da proflsslo, na data ca puallcaçlo
oasta leI; e

111 _ o profissional aue possuIr diploma oa
Secrutárld ou da técnico ~m secratarlado, sen
do n«:sta caso:

aI secretário Oe nlvel superIor. O Que oos
sulr OtOlO". univerSItárIo em secretarIado,
reconl'lecldo e reglstraoo no I4lnlstérlo da Edu
caçio; e

VI _ taouíOra't~ de dlt~C~S. d'scursos. con
fftrinClas. palestre5 ~ ~~pla~a~Ôe$. '~cl~slve

eM ld'omas es~range'ros au~~d~ as atlv'daoes
d.$ orga~17a~ões aSSim ~ eXl~lrern;

VIr vc,.~~o e traau·;:,., e·"" fdtOI!ll! estran?@í-
ro. Quãndr.J a~ "t1Yldi!.jt:s das org~J1'zaç6as êS·
stlll o eX1Qlrem;

VIIr _ reg:stro e o:s~rl~Ulç!o de ••peo'en
te' • o~tras tar.·~~ CQrr.~a~as;

tx _ orlentaçáo, aval'açã~ a selação oe cor
~.so~ndd~c1a cara 'tnS oe encamlnnamento 3S
"="ef18S; •

X trae~lho em mteroco~cutador. ouan~o ~s

"eceSS'daoes 'AS orQantzaç1es ass,m o
eXlg''''1m,

"rt. !* S,}o 3t,.,cuiç6eo5 dIJ sec"'tt'!zu-'O ::re !"'J'"

vel m.,,'e:

I _ organizaçlo e manutenç!o de arquivos oe
seçrataria:

Art. 7- O registro e a classlflcaçio ao
exerclclo oroflsslonal ae çateuorla f\cario a
cargo oos slndíc~tos oa classe em suas bases
territoriaIS e ndS suas organIzações s,nd,cals
superiores ono. não eX15tlr o s,nd'cato,

Art. 9- os infrato"'es a QualQUer d'SPositlvo
desta 1.f serdc mu'ltaaos em valores Que var1am
Oe 60 (sesse~tal a "20 (cento e vlnteJ v&zes o
l4alor valor oe ~e'.rêncla I4VR, ou auelQuer
outro fno1ce qUft v.nna a-SubSt,tuf-lo. S8ndv
apllcaoo em oobro em caso ae relnc,ainc,a

parÁgrafo único. Durante S (clnCoI anos. a
partIr da publicação oesta leI. somante po~e

rio ser contratados como secratar:os ou
secretárias os estuoantes oe s~cretarla~o em
.n;vel médl0 ou suoe,.'or meOlante reg15tro pro
fIssiOnal prOVisórIo. com valiOade má_,ma de 3
(tris 1 anos.

oe escrltó
dO corr.pro
"t1<,'6n,co:

A~t. S' Os ampragadores men~ionados nO art .
S- desta leI, oentro de 3 (tresl meses. a con
ta,. aa data de DUDllcaçio oesta lel, ~ov~~50

enQuaa,...,. como secretárto todos os SeiJ!: (!-T,ore
gaaos Que oe acoroo com art. 2-, est,vere~ e
xercenao 'unções descritas noS arts .• • e S"
aesta lef.

VI _ taquIgrafia a tr2~alnos de rotina em
microcomputadores Quando as necesslaades das
organlzaçOes assIm o exigIrem.

Art. 6- O disposto nesta leI aplIca-se a
QUalQuer emDregador". Que,. a natureza púu"ca
ou pr1vac8. ,nclUSlve às entldad8S aSSOclatl
vas e slnalcals de toaos os nive,s. aos esta
be1ec1mentos de .n5'"0 de QualOue~ natureZ2 e
grau. e 8S fundações. bem Como ~os casos ~e

contrataçio de secretarlos braSileIros em re
prasentações dlplomatlcas o~ QualQver grau,
.edlaOas no Pais.

v_execução de serviços tlplcos
rio, tais como recepção, "'eglstro
missas. In~ormações e atendImento

•

II _ clas~iflcaçio, ~eglstro e dtst"'lbulç50
oe corrêspon~ãncias:

IIZ _ dat(lografla de correspondê~cfa ou do
cumento d~ rotIna, Inclusive em iOloma est"'an
gelro:

IV _ redação e datilografia oe corresponden
cla de oo~um8nto de rot:na:

~rt. 3' O salário m;nl~o o"'c'Issional. para
uma Jornada dIárIa oe @ (oltol horas ao trab~

11'10 e semanal ae '0 (ouarentbl l'I~ras. será oa
37 (trInta e setel MaIores vator~s oe Re'erén
cla (I4VRI. para o secretárIO oe nlval superlo
e oa 2' (vinte e Quetrol ~alores Valores da
Referenela (I4VRJ, para o secretár,o oe n(vel
....dle>

111 _ coleta de In'ormaçOes ~ara consecução
de OD~etivo~ a metas oe empr~sas:

$ 2- Oé acoroo COM o '"stltuto do direito
adquirido preconizadO no InCISO XXXVI do a-t.
5- da ConstituIção Fuderal v'~.)nte. serio tam
D.~ eonS\d.~.a~s $aCr~~drTo5 ae niv.! medlo os
pro·,sslon;:ls Q"e na o:ata Ce CUDlicaçio desta
lei comproven 3 (trésJ ~"oS ~a exe~c;c'o da
Drof;ssl~1 m~smo sem co~o~o~ant. de conclusio
de cu~so de oiv.t méate ae :a g~au

1 _ planejamanto. oroanlza;io • olreçAo de
servlç~s de secretaria;

rr _ as.lstencla e assessora""nto a seus su
periores dIretos:

bl secretárIo de nivel méolo. o Que possuIr
ololoma oa técn,co em sacretar,aoo. reconheCI
do pela autorldaoe competente.

S l- Na Oata da puollcaç~o desta lei serlo
constderados s.~retár1~5 de ~i~e! médio os
orOfls.'ona1s Que oossulre~ certlflcaOo de
Qualquer curso de ~" grau oara fins do regIs
tro profIssional da'QUe trat3 o art. 2" dasta
leI.

Art. 4- S50 6trlbujç~es do sacretlrlo de 1'1(.
vel supa",'or:

t ~. NI data ~a Dub~~caçio ~55~a '.t 58rio
conSl~erad~$ seCretiríOS de "1~~: s~cer~or ~~

Orofi'sle~~'~ Qw~ e~~orev.m con~IY5õa ne ~Ursa

SUC.~10r nl à~ea ná~ ~:=.~1ftca.

1 .' 'ff~ IIcoroo co'" o inst1tu~o do diralto
adquiridO precon'7.dOO no Inciso XXXVI o~ ~rt.

5- da Const,tulçáo FeOeral vI~ent•. ~erLo tam
blÍm con$1det"ados secretár10s db nívo!! ~hjO.!"10'"

os protlssion~'s Que na d~ta Oe PUD11C~çio.

comprovem afetIVO exercíCIO da P"'oflssão Dor 5
(clncol anos.

S 5- Oecorrl00s 5 {ci~coJ anos da a~ta de
publicaçio Oesta lei. o Ingresso na • categoria

-da secretário será permltlOos somente uo pro
flssion&1 portaaor de d'ploma de curso
untv.,..s,t'r,o 'ou $.cre~ar13~O. ou ae Curso mé
diO em sacretarlaoo. ou de técnICO am
secretarIado. .
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P8~~?~~~O ún::c A ~u'te será ~olIC~da oe~a

Oeo1eoac la ~lII!'gI0r"':a1 00 l r aoa ;,..;; lJa rl!;Ii;::> O"~e

ocçr~er a '~fr~c~o. mea:3~t~ reDr.sentaçi~ O~

~nt'aace s!nOl~a~ aa ~ategor'a.

A~t. 10 !s~a '.' en~2 ~~ vigor na o~~a ~c
s ..." o~e.: 1 c ,<;.!o

Art. 'I. Revog~m-sa 3 ~~. ~" 7.377. Ce 30 oe
s.~.~~rc o. 1985•• as ~~d'S ~lSCOSIÇÕ.~ em
eontra~'o.

::A"I~L'_O I

OOs Otre~tcs ~ oeveres;tnd!v!~als e ColetIVOS

A~t Sa T~OOS !ã~ ·O~~'s ~er&nte a '.', S~~
o'st;~:'~ ~v ~~al~;~~ ~~:~-e:~. g~"'a.~~·~::·:a

a~3 cr~SI~~'-CS ~ ~:s =~~-3"Q.·r~5 "'P.~·J~~:e~

nc .,~:~ li '""''W10'~~·:' .. J:ol! t:C -=.· ... e·"::. ü • =L a
. ·~."'~~;e. ·;v~· ~3~~. ! 5e~w"'a~;~ e ~ =... ~.
Oil~~~J •. '=5 ~6--=~ 5•• _:~~e5

irt. 8& Esta lei antrer' em vIgor na date de
sua puo I t cacio .

O Prest~ente da Reoúpllca. f.<;o s~o~r ~~a o
Co"'çres~o NaCIonal cecreta a au sa"CHUta a se
gUInte ':., ...

DE 5 OE SETEM&RO Dr '9~8

Dlsp6e sobre a atIvidade de secretário ed' outras providêncIas.

=:,"e''':= J~=
C a =0 ~a

~ t.· -Ao c~.'u~·=a"á ~
o ato Jvr~~'Co ~."".·to

c) outros serviços da escrltor,o. ta:s c~~:

~.c.pçio. r.g,stro de comoromlSS0S. 1n'or~

ç6as. prinCIpalmente Junto a cargos dtre~lvos

da organlzaçio. .

Parágrafo único. O sacrat'rlO procedará se~

gundO norll1llS específicas rotIneIras. ou da a
cordO com seu Drócrl0 crltérlo. V1$3ndo a as
segurar e agIlIzar o fluxo cos traOalnos admI
nIstratIVOS da ampresa.

Art. .- O dIsposto nesta lal apllca-sa _ 1
"'eletiva or,vaaa o às emp".sas com ~a10r'a de
açõas Co Estaac Ou da Untio. is ampresas pú
011 cas a _s f ..nóações .

~arágrafo ~n.co. O dlsoosto nasta le' "lo se
aplIca _ admInIstração dIreta e _s auta"QUlas
da Unll0.

Art. 5- O ragulamento oesta lat dlspori so
ore as mooaltdades de sacreta~lado. daflnlndO
categorIas a "'erarQU.a salar.a'. 'ncluslva
~ara os fIns prevIstos no art. 6"

Art. 6& O exercício da atlvldaca ce secretá
rio cepende da regtstro na Delagacta RegIonal
do Trapalho.

Parágrafo único. O Nlnlstárlo dO TraOalhe
expadlrá Instruç6es soore o registro rafarlOO
nesta artIgo.

Art. 7& Na Cartalra Da Traoelho a Pr.v'd~n·

Cla Soclel devará sar anotaca a categorIa a.
secratárlo. entre aQUa'as manclonadas no regu··
lamanto.

••• 0 • ..,. •• •••

A~t. ,. O .xe~e;C1o d~ at1v'oade de
sa~retárlo. co~ as atr'Dut<;ões pravlstas nesta
lel. ser. oermlt 1dc ao Dortaoor de cer tt f1 cado
de conclusão CIO curso ~.gu'.~ o. s.cre~arladoo

a nível de 2" grau.

Art. 2- Poderá bene"clar-se da Drerrogatlva
do art,oo ant.",or o prO"$$lonal cu. conte
dOIS ou Il1IIls anos de atlv'daaes p,cp'·.es de
secretâ,.,o. na aata da v1ginC13 aesta l~1. •
oue apresente certlflcaoo ae ~urso & nive' ae
2& g"au.

irt. 3& sao atrlOUI<;Oas 00 sacr8~Jrlo:

.> exacutar tarafas relatIvas à anota<;io e
re:sa<;io. lrlcluslve em IdIomas astrangelros:

'1XXV!

QUlr1CO;;.
Ju\~d~':

Sala d~s Ses.Oas. 13 ca daZeMbro de '~90.

koyu Iha _ Nelton Frted~let\.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORCEHAÇ~O DAS

COMISSÕES PER~ANEHTES

C~STITUIÇ\O J' REPÚ8~ICA

FEDERATlv' 00 BRASIL

TfTULO II

00. DIreitos • Garanf'a~ '~tal.

A p ....s~nte crO~05t. não só defin. como oro
yiSior.~ Dd~O~aonmente 05 P"O"SS1o~alS oa are.
CCMn t!1.1iJ3Samf!'"to "li! realldi!ldti .fllt1V~ de oran
dI! pa.~tP Coa cate~c"'a O@lxada ac oesabr1go po,.
legls)açõe5 8"tor10r.50 bem ~O~Q. esclarec.
Quest5ãfcontrov.,.t1da nas DRT desde a Lel ~.
7.377 .

Possu t d t s ..os t t I vo ,"'Ja ~onCuz _ cr I ação co
cargo d. sccretÁrl0 n&5 e.npr·esas ."0 serv1ço
pÚblico. o Que Mio ocorre "0". por' csef1ClénC18
das 1.'$ .nt.r10r.5 Outro agrava"te oesse
fato se deve a QUa os secretários ~oram enQua
d~'dOS como categorla·clferenclada pala Porta
rIa da 31-7-87.

Esta projeto de leI 'Qr~"9a todas .s solu'
<;õas pelas auals anseIa a cla&se sacrat.~lal.

amplia o antandlmanto oa emoregftdoraS a~ garal
a. consea~entament.o proD1C14 o b~ desemcanno
nio só da proflssio da S8cratárl0 como oas ra
laçOes caoltal e traOa'ho.

oNstlftca<;ão

Esta projeto de lai enfatiza a defasa do dl
,..e'to 2dQUlrldo um. ve~ nu. peSQulSaS e e~ta

t;sticJs aemonstraram express1Vo ~eQmento oa
c~t.oort. secretar,.' composto de gaoar'tados
proftSS'c~a'5. Já próx1mo5 da aoosent8dorl~ •
atnda sem aC~S50 ao n@cessar10 ~.Q1stro

profl~S10rI61. Essa lamentável 51tuação ab,.."nge
~Que t 85 QUe são or 1Ur''1Q05 de éOO(".5 ant.,. lores
• regulamentação ••5 ex'oenc1as d. escola,.,
C~dé e~D~cif1ca. esta últ1~a 1m~oss;vel d.
cumer,r na ~a'or18 do! est~oos b"as11.tros Que
nio p05sue,n até hOJe cu"'so~ r.oul.re~ de
secret.rla~~. O ~esmo "nóa prote~a sItuações
s.t15'atÓr18~ ce reo'stro. eVltanto preJU;ZCS
aos be~ofict2aos DO" ~p.' 8ntO,..10r. Faculta.
ent!""e'tantr. rr.cl "or 8or.quaçio lIQ.... ,.S 'QUe te
nnlm SIdO p~aJudlCaaOS por taIs lals.
~osslollltan=c-Ihas a optançio de novo
re;1 stro. ~:;,s. Donto. ce s'Jma 1mpo... tinCl •.

Os S·nd1C.t~~ ~. ~.:~.~á~·as 4 s.c~.tá~·O$

~cs ~~:a~=5 =~ ~.: ~r!-~. :: ~~'. ~l-,~á ~~

~~ e~, y~.~ ~~~~~~ ~ :.~~~ .•~ :~C~-~ ~Sm

~o~o • ~3S=~'~~~C ~. :~c-~:~_·=s ~~ .a'. ~o

Parsí02 (ASS~V4P). d ~~s~cla<;ão c~s Sec~a~.

rt.~ • Se~~.~arIOS O~ Pa~a~á (ASSE~AR) • ~sso·

clA;ãc ~cl$ :i"~-".,,.-'~j .:. ':":1'35:-= ~l"'-:;S

(ASECSI. ela~orar.M o prese~te pro,2to Oe I.'.
no .nselO C:'.l cont,,'bl·"· PlI"'. 3 ".gui.!""~"te,;:ão

Id~al <1a C... ':.go ... ·a ~ .... l!t r4!ore~e~·.,., SO:T.l!"t~ ::::Jo!!!
58 forma OS ~.us e~'or;JS co~ os ae o~t~os

sIndIcatos a assoclaçOé'5 que persegue.. o ...smo
ooJetlvo etravis co prOJato am pauta.

i daflnlçAo do profIssional sacra~árlO no
bojo da 1.1 •• tmor.SClndfvel 0015 Ou•. emor.
sã,.,cs ••mpreQadores em ÇlE:ra·l. têm semere m4
n1f~stado dÚV1~as • lnQUle~açõ.s nesse sentl
CIO. problema Q'~Je obstacultza o m."caao de tra
oalho a até mesmc a5 negocla<;õas a.. oanafíclo
da catagorla.
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.51..1 03 :".
["N<:STO G!J-

A't. 9" R~vogam-se as als~os'ções .~ c~nt'á

r10,

e~a~;"~. 5 ~a s.t.mO~Q 0& ~~7õ

deneneê~c'b ~ 90· da ~e~~Dlt=~
SEL _ ArFlalao Prletu.

~~: ~. 7 377, ~E 3~ ~E SETEWSRO OE 19S5

DISpa. s~Dl"a o a.arelclo ~a 01"011ss10 de
secretárIo a dá outras provl~énclas.

o Pre~l~ante da R.públlc~. faço saoar QUa o
Conpresso NaCIonal decreta. eu sacleno'a sa-

Art. ,. O e.erclclo oa profIssÃo de sacratá
1"10. re;u:amantado pola presante lei'

Art. 2· P~ra os efeitos desta 'e' •• conSI
aerado:

SecretárIo E~ecutlvo o prof'5510nal dI
plomadO no 8ras'1 por curso super'or de secra~
ta~tadO. r~eo~"ectao na 'o~m. da 1«1. ou ~_

plo~ado ~o extarl0r po~ cursu superlor a. se
cr~larladO. cUJo dIploma· saJa revalld.CO no
&r"aSll, ria farr.la da lel:

111 ~eorçj~ e oatl1o~~2fla oe eo~~e~o~n-

c:it"'ielA o~~ O=,cu--;:"'.':ns aI!' rc·.\r.L. ·":luS'.tS .....
~d:o~a .~tr~",~'re:

!V _ !x.:u~ã~ c. s.~v·;os :i~'eol e. 8SC~:

tó~ lO. U"s co·~~ " ..ceC'cio. "'4r';"s~l"'Q o. C~'T="o
:n fSOS. ''''~e''~~;c-!5. 5~l!'-.:::",,!...t~ t.··.·~ .. ·.:r,:

.~!. 61 O .W.~C;C10 da D~o~'s~io a. s.e~.~ó·

rto r"co...ar f"I'·(:·,·O r.~'s·""', ~~ t;~~e,aC·A q~.,,:,C·

ri.! ::0. .• r".i·"':"IJI ao "" "I~:C"':O .:~ ":" ..~c,:~:: IJ

'&r~••-' ~o~tc A a~~~Sp.~~3~t~ c. doc~~.~~o- .' .. .
~o~robat6~IO de co"cIYsi~ aos curso' provIS
tos nos 'n~ISOs I • I: ao art. 2"desta lei a
da CartClra de 'ra~alno • ~ra~'~ft~'6 Soc'al _
CTPS.

s...'·agr • , u • ,.
Incluídos no art. J' ~esta leI. a prova oe a
tuaçio sal". fel te pc:." ...10 oas anotaçõas da
Cart.,ra da T~abalho e Pravld.ne,a SOCIal ny
gol" QUalQUar o~tro melo perm'tldO O" DIreIto.

Art. '" Esta lal entra aM vIgor na data da
sua pub1lcaçio.

Art .•• Ra~o;am-s. as olscoslçOes .. co"trá
"'0.

II _ TócnlCo p.m Secretariado o orofl5sl0l"a'
Portador d. certlf'cado da conclusào dO curso
de secretar'ado. em nível da 2~ Qrau.

Art. ~" 'Ica 8S~egurado O dIreIto ao a.arel
CIO da pr01'SSbO aos Que, embora nào haoll'ta
dos nos termos 00 artlg0 antor1or. contem,
palo menos. S (Clr.CO) anos. ln'nt~~ru~tos. ou
10 (dez) \~~~reala~os. d. ax.rC·C1D em atlvi
d~des próp~las de se~rctarla. na data oa In;
elO da v\génC\3 desta lei •• s.la~ oo~t.dor.s

de O'plo"~S ou cartlflcados de algu~a QradUa
ção ce ~;~el &~perlor ou oa nlval médIO.

Art. oi'
Lxecut 1vo:

SAo atrlbuiçõas dO Secratário

Irasilla. 30 de sete~~ro oe lS8!: 16.a ~.
lnoapenoinc,a e a7" oa ~ep~Dllca _ ~ost SARNEY
_ A1_ir Pazzlanotto.

IlEOUElltltENTO DE

OESAROUJVAMENTO

AS. Ex A

Irasl lia-O'

I _ plenejsm~nto. organIzação e dlreçio da
serv'ços d~ sec-etarla;

S.n~r Prasldanta.

NoS tarMOS do RGQI~nto :nt~r~o ~a Cl~ra

dos OaoYtodos. solICIte a V. Ex' e ~.!sarQYlva

~"to COs ••QUlnta. pr~JatQs 00 leI oa .'nna
eutorla:

PLP n" 102/Sa PLP nA 123/811

PLP n· 12i/1i PL na i .8114/111

p .. nA 1.8!il5/19 PL na 2.501/'11

PL n" 2.52S/Sa PL na 2.530/111

PL (IA 2.531/8; PL.' _ na 2.~32/all

PL nA 2.533/Sa PL - na 2.53./.8

PL na 2.535/Sa PL n" 3.2611811.
3.3;3/UPL na 3.312/88 PL na

PL nA 3. 717/Sll PL na •• 175/111

PL nA •. 8ai/aO PL na 5.221/80

PL na I.OU/IO PL na 1.015/80

PL na 1i.0U/110 PL na 1.0'7/110

PL "a I.Osa/1I0

11 asslst~ncla e assassoramento dlr.to.
e.ecu't 1 vos;

111 _ col.ta de.lnforMaç6e~ pa~a a consacu
ção ae obJetIVOs e metas de emorasas:

IV _ reaação dQ te.tos profISSIonaIs aspa
C18 11zados. tncl~Slve eM ;d\om8 .strange1ro:

v Interpre:açio a Slntetlzaç~o da taxtos •
doc..,mento&:

VI _ taquigrafIa de dItadOs. dIscursos. eon
fer~nClas. palestras ae a.planações. ,nclYSlve
am 'dloma estrangeiro:

VII _ versio e traauçio -m IdIoma astrengel
ra. para atander às nacassldades da c~nlca
çio da al1lCrasa;

VIIJ _ regIstro e dlstrlbulçlo de ewpealen
tes e outras tarefas corralatas;

IX _ or,entaçio de avallaçio a salaçio de
co~~espono.ncla para fIns ae ancamlnha~nto à
c"ef'~:

X _ conheCImentos protocolares.

Art. SA São atrlbulç6as do Técnlco'a..
Secretár lado:

I _ organ,zação e manutanção.aos.arQUlvos 06
secr-etar18:

11 _ c\aS~lf'caçio. regIstro a dlstrlbUlçio
de correspondenCla;

Aguardando provld'nclas.
da alavado apreço a distInta
DaO'It~do KoyU Jha.

r., tal"o S cartaza
con!S'06raçio.
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PROJETO DE LEI
(Do Sr. Jo~é C~rin~ ef}1ftinhn)

Disp5e sobre o salirio profissional do secret~rio.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 6.086, DE 1990).

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art. 19 - O art. 2Q da Lei n9 7.377, de 30 de setembro de

1985, passa a vigorar acrescido do seguinte par~

g'rafo único:

"Art. 22. . :' .
Parágrafo único. O salário- profissional,
uma jornada diária de oito horas e semanal

quarenta horas, será de:

para
de

a) seis salários mínimos, para o secretário execu

tivo e
b) quatro salários mínimos, para o Técnico em

Secretariado."

Ar":. 29 - Esta lei el".tra eM 'ligar na data de sua publicaçao.

Art. ]9 - Revogam-se as disposiçee~ em contrárlb.

ft» ~~~r~larlas, ~om ~oá6 • J~Stl~4, r~c~beram· co
~ justo prêmio de seu dedicado s~rviçc a ~diçao da Lei
n. 7.377, do ano de 1965, dispondo sobre o ex~rcicio da
pronulo.

OCorre, no entanto, que esse diploma cometeu i!
perdoável equivoco ao nlo fixar nem jornada de trabalho

n~ffi O salário-profissiDnal. Ess~ la~so pret~~je ser corr191
00 re:a ~res(>r.t.e f·rOt,~,slÇAo.

Er,':cnd'::lf::JS qUE' a jorf/àda de- trat.albo d'?\."'e ser de

oito t.or,~~ diárias e u:: máxime. ôe q~arE'~It.a horas se::3:iais .

E an~i93 rEivindlçao n~o a~~~a& das Secretjrias, mas de
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todo o C:oT,jl:n'.:o o!:..relro C:c Fi'1fs. Q';anto ao s.aJiÍrio-profi~

sionõl, a flX~çàO é de q~'tro salários ~;r.lmos p~ra os

T.2l:~.;cvs 0, S.,.cr·{'~";rios r.> ",,:,,·ti \'05, atEr.J,:·:,0':;-Sê- às dlt€:rE-r.

cial~as fl;!,;~~5 por .:105 d.--se-ri\'c:i\::das.

J:.t';·Sl.JÕQ: pc.r <:':5,,5 a:xil~é>:~s, (,;Tj:.rE-stôr;rJ t:>do

ao ~rcs~~t~ projeto, q~e é [r~t~ da ~ais lí~:~a

Ç~0 Cc Cd'.:~YC:lõ.

o ój.,oic

r e i \' i nã i",.

Sala cas S~~SOES em,

I '/' /
/ 1 4 / 7.' "1"'•• I.. •

Depüt.aào J05~ CARLOS

de 15f91

L t. C, I .5 L P :; P( ~' 1:'). r·
LEI N~ 1.377, DE 30 Dt SfTE~BRODE 19.5.5

Di.y(Ir ",t,,. ...un:,dc ~. ;,·~~"tJ
• $«;"f'(&:ã.-.. d. ;-.f..••• prc".~

o PRESIDESTE DA REPl'BLlCA, hço uber QU~ o Ccr~sso
Nadonal decr~:.a e eu !ar:ciono a .e• .;illu leI

Arl 1~ O uerciCIO d. prú(;5S&o de St'<Tr·.ario t rrj('Jlado pe:. Jl~'

lente lei.
An. 2· Par. os t;frito$ de~ta lei. li cor,s;':!e~ldo'

I - SKrf:[ario EUCUC1'O o p~O(:5SIC'Il&1 diplo!!'....~ no
B~.sil ;>or C'J~'O ,uplt'ior dr S«rrtll'ado..-..:o;:}-....-:;d" 1:.& ~o:-ma

d. Iri. ou diÇl;.:r.,dc roo f:&U!~lor ti?! CI.~SC 'lip~~ior ce S":'C:-rta·
,-:.co. ('U1C r!,;;;r.'.rr:a se,a :-~~ I:; : ...J~ nc,. ô-.5JL ~. (vrrr.! ca :ei~

II - T..~r,;co em S.,.,;:-....S·.ll-:iO o P-::>~:H,~ •. al PO:-"'C':z" dr
C"'rti~ic.do de conc!usao d~ C;';:50 de S..~reur:.ào, e!n D.."~ df
Z· Ç&U.

'" •••••••••••••• 4 •••••••••

COMIsslo DE CONSTITUIÇlo E JUSTIÇA E DE REDAÇlo

~ERMQ DE RECEBIMENTO DE EMENDAa

PROJETO DE LEI Ni 6.086/90

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados e do item 111 do Ato da
Mesa n i 177/89, o Sr. Presidente determinou a abertura - e di

~-I-
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COMIssno DE TRA8ALHO, DA ADMINISTRAÇIlO E SERVIÇO POBLICO

I - Relatório

COMIsslio DE TRABALHO, DE ADMINISTRAç1iO.E SERVIÇO POBL1CO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N9 6. OS6

vU1gaçio na Ordem do Dia das Comisaoes - de prazo para aprs
sentaçio de sme~da•• a partir de os/05 /91 • por 5 ••••õ•••
Esgotado o prazo, não foram recebida. emendas ao projeto.

EMENDA SUPRESSIVA NO

" o meu

Julgamos oportunà • justa as iniciativas
sob exame, principalmente a do PL. NO 6086/90, pois entendemos.d.
igual forma, que a Lei 7.377/85 vem provocando restriçÕes ao exer
cicio regular daquela profissAo. fazendo com que os empregadOre;
se vejam em constantes dificuldades para a contratação desses pro
fissionais. situaçAo esta ocasionada pela deficiência de eSUb.l;
cimen.tos de ensino que ministrem os cursos exigidos pela legisla=
çAo vigente.

Louvável a pret.nsão do projeto .que tra
..balha ·sob a óptica do Dir.i to Trabalhista. mais especificamente
adotando o princ :pio do protecionismo ao trabalhador.

Cabe, no entanto, salientar que, a apro
vação do inciso I. art. 2Q• do PL. 6086. da forma como fora apre
sentado. dará margem a que pessoas que tenham 1 (um) dia d. tra
balho como secretário,' OU, ainda, aqueles que, espertamente se re

gistrem na profissAo sem nunca a ter.m exercido. sejam beneficia~
dos com a m.sma. atingindo. assim. objetivo diverso daquele preten
dido pela categoria. -

Portanto. faz-se n.cessário fixar-se um
período mínimo de exercicio ef.tivo da profissão para o r.gistro
na categoria. pois. se assim nAo for·feito. estaremos prejudicando
aqueles profissionaiS que já exercem a profissão por um lapso tem
paraI razoáv.l. -

Entendemos, ainda, que devam ser excluí_
das do texto original do projeto 6086 as expressões "De acordo "'1!!
o instituto do Direito Adquirido, preconizado no inciso XXXVI do
art. 5Q da Constituição Fed.ral vig.nte •.... ". contidas nos § 4Q
e 5Q do art. 20, por serem dispensáveis. desde que já constantes
na Lei Maior.

Desta forma, opinamos. quanto ao m~rito.

pela aprovação do projeto 6086/90. observadas as alterações pro
postas p.las emendas que apresentamos. e pela prejudicialidade do
projeto 2.'99/91, por s.u texto já encontrar-se incorporado. com
menores diferenças. pelo projeto 6086. ora apreciado.

comi.são\. em 8 '~iO de 1992.

lIntonJ!o" Lul.'t\·"d S :ta Santana
\~f!~jro

e:.------ '-.

Sala da

_ Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimen
to Interno_da Camara dos Deputados, alterado pelo art. 19, I,
da Reso1uçao n9 10/91, o Sr. Presidente determinou a abertura
- e divu1g~ção na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para
apresen~açao de emendas, a part!r de 11 / 05 / 92 , por cin
co seslloes. Esgotado o prazo, nao foram recebidas emendas ao
projeto.

SaIs da Comi••io, em 14 de maio de 1991.

HILDA DE SENA ~~ WIEDERHECKER
Secretária

No projeto NQ 6086/90. submetido à nossa apreciação.
pretendem os ilustres Deputados KOYU IHA e NELTON FRIEDRICH apre
sentar uma nova regulamentação para a profissão de Secretário. re
vogando. desta forma. a Lei 7.377. de 30 de setembro de 1985.

Segundo a justificativa dos autores ~A presente prE,
posta. nAo só define como provisiona adequadamente os profissio
nais da área. com embasamento na realidade aflitiva de grande par
te da categoria deixada ao desabrigo por legislações anteriores:
bem com' esclarece questão controvertida nas Delegacias Regio
nais do frabalho desde a Lei 7.377".

Na proposiçAo. os ilustres Deputados utilizam-se do
instituto do direit~ adquirido. preconizado pelo inciso XXXVI. art.
5Q da ConstituiçAo Federal, de forma a permitir que' um maior nú
mero de pro,fissionais que não foram contemplados pela Lei 7.377/85.
o possam ser com o presente projeto.

Inovam, ainda, os autores, quando procuram atingir com a
nova lei todos os" empregadores. quer sejam da iniciativa privada.
quer sejam do poder público. incluindo. ainda. as representaçõ.s
diplomáticas de qualqu.r grau sediadas no País.

Já o projeto No 2399/90. em aoenso. de
autoria do nobre Deputado JOSE CARLOS COUTINHO. dispõe sobre o s!
lário profissional de secretário ••stabelecendo pisos salariais
para Secretário Executivo. para o técnico em Secretariado. além
de estabelecer a jornada de trabalho de 8 (oito) horas diárias e
40 (quarenta) semanais.

Ambas as proposições tratam do problema
enfocado pela segunda. ou seja. sobre jornada de trabalho e piso
salarial, sendo que no primeiro projeto o piso salarial é estabe
lecido em MVR e no segundo em salários mínimos.

E o Relatório.

Ao Projeto d. Lei NQ 6086. de 1990

(Do Sr. KOYU IHA e NELTON FRIEDRIC

Suprima-se dos § 2Q e 4Q do art. 2Q do projeto as

expressões:

"De acordo com o instituto do Direito Adquiri
do preconizado no inciso XXXVI do art. 50 da Constituição Fede
ral vigente, ••• "

VOTO 00 RELATOR

Na forma do disposto no Regimento Inter
no desta Casa (art. 32. XII, m). cabe a esta ComissAo permanente
a análise de matéria r.ferent. à regulamentação de profissão.
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EMENDA ADITIVA NR

Ao Projeto de Lei NR 6086, de 1990
(Do Sr. KOYU IHA e NELTON FRIEDRICH)

Art. 12 - O art. 22 da Lei n2 7.377, de 30 de setembro de
1985, passa a vigorar acrescido do seguinte p~

rágrafo único:

"Art. 22.

Acrescente-se à parte final do inciso I, art. 20 ,

do projeto 8 seguinte expressfto:

parágrafo único . O salário-profissional,

uma jornada diária de oito horas e semanal
quarenta horas, será de:

para
de

Bras!lia, 06 de Março de 1991

NOS termos do regimento interno da Câmara dos Deputa
dos, solicito a V. Exa. o desarqui vamento dos seguintes Proje
tos-de-Lei d~ minha autoria:

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Ocorre, no entanto, que esse diploma cometeu i~

perdoável equívoco ao não fixar nem jornada de trabalho
nem o,salário-profissional. Esse lapso pretende ser corri
gido pela presente proposição.

Sala das .tsqes,.em. rP);' 11;/ ~f~
-; (.~I! ./cit//..1 _ (rkI~ .;r-

Deputado JOSÉ CA1lLOS COU'rIB ,%

/

Estou certo de que os nobres pares, sensíveis ao
tema e conhecendo, bem de perto, a excelência dos 'serviços
prestados por esses auxiliares. emorestarão todo o apoio

ao presente projeto, que é fruto da maís lidíma reivindic~

ção da categoria.

AS secretárias, com toda a justiça, receberam c2
mo justo prêmio de seu dedicado serviço a edição da Lei
nQ 7.377, do ano de 1985, dispondo sobre o exercício da
profissão.

a) seis salários mínimos, para o secretário eK~

cutivo e
b) quatro salários mínimos, para o Técnico em

Secretariado."

Entendemos que a jornada de trabalho deve ser de
oito horas diárias e um máximo de quarenta horas semanais.
t antiga reivindicação não apenas das Secretárias, mas de
todo o conjunto obreiro do País. Quanto dJ salário- profis
sianal, a fixação é de quatro salários mínimos para os Té~

oicos e, Secretários Executivos, atendendo-se- às difere;
ciadas funções por elas desenvolvidas. -

\

eleva-

123189
1894/89

2508/89
2530/89

2532189

2534/89

3268/89
3313/89

4175/89
5221/90

6085190
6087/90

Presidente

Sala

Oeflro ..
p l.1b 1 : ll'Jt,:-~E ..

"Art. 20 ••••••..•• , •.....•••..•.•..••.•••••...

I r desde que comprovem,_pe

anos de exercício da profiss~o." ;' -

I

102189
129/89

1895/89
2528/89

2531189

2533/89

2535/89

3312189
3717/89
4991/90

6084190
.6.Illl.6L9O
6088190

Senhor Presidente, EmI! / ) /91

Aguardando providências, reitero a certeza de
do apreço e distinta consideraçfto.

-De~~~~

lo menos, 3 (tr!s)

A S'EXA.O
SR. DEPUTADO IBSEN PINHEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA .DDS DEPUTADOS
BRASIL! A - DF.

PROJETO DE 'LEI N° 499, DE 1995
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Dispõe sobre o salário protissional de secretária.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 6.086/90)

o Congresso Nacional decreta:

'LEGISLACA(l ClTAnA 'rJrnnA PCI A
.v"'RDENACAo DE ESTUDOS lEGI3Lt. T1VOS·. (

LEI N? 7.377. DE 30 DE SETEMBRO DE 1985

Dh,p~ > SObT~ o exercjcio d. pr()fi6.~(J
de SecTetlíTlO e d. OUtl'." IJTovid'nciu.

? PRESIDENTE DA REPÚBLICA. faço saber que C
NaCIOnai decreta e eu sanciono a seguinte lei: o ongresso

sent~~i. I? O exercício da profíssão de Secretário é regulado pela pre.

Art. 2? Para os efeítos desta lei. é considerado:

.1 - Secretário Executivo o profissional diplomado no
:ratl.l por 3~rlso superior de Secretariado. reconhecido na forma
.a el, o~ I!, ornado no exterior por curso superior de Secreta

nado, cUJO ~IPI.oma seja revalidado no Brasil, na forma da lei;
rt'~~ d Tecmco em Secretariado o profissional portador de

c
2
: I Ica o de conclusão de curso dé Secretariado. em nível de
. grau.



01988 Terça-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS Janeiro de 1997

Art. 3? Fica assegurado o direito ao exercício da profissão aos
que, embora não habilitados nos termos do artigo anterior, contem, pe
lo menos, 5 (cinco) anos ininterruptos, ou 10 (dez) intercalados, de
exercício em atividades próprias de secretaria, na data de inicio de vi
gência desta lei, e sejam portadores de diplomas ou certificados de al
guma graduação de nivel superior ou de nível médio.

Art. 4? São atribuições do Secretário Executivo:
I - planejamento, organização e direção de serviços de

secretaria;
II - assistência e assessoramento direto a executivos;

III - coleta de informações para a consecução de objeti·
vos e metas de empresas;

IV - redação de textos profissionais especializados in-
clusive em idioma estrangeiro; ,

V - interpretação e sintetização de textos e documen.
tos;

VI - taquigrafia de ditados, discursos, conferências, pa
lestras de explanações, inclusive em idioma estrangeiro;

VII. - vers~o e tradução em idioma estrangeiro, para
atender as necessIdades de comunicação da empresa;

VIII - registro e distribuição de expedientes e outras tare
fas correlatas;

. IX:- orientaçã~ da avaliação e seleção da·correspondên.
cla para fIOs de encammhamento à chefia;

X - conhecimentos protocolares.
Art. 5? São atribuições do Técnico 'em Secretariado:

I - organização e manutenção dos arquivos de secreta-
ria;

141- - classificação, registro e distribuição da correspon
dência;

III - redação e datilografia de correspondência ou docu·
mentos de r:otina, inclusive em idioma estrangeiro;

IV - execução de serviços típicos de escritório. tais como
recepção, registro de compromissos, informações e atendimento
telefônico.

Art. 6? O exercício da profissão de Secretário requer prévio regis·
tro na Delegacia Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho e faro
.e·á mediante a apresentação de documento comprobatório de conclu
.410 dos cursos previstos nos incisos I e II do art. 2? desta lei e da Caro
teira de Trabalho e Previdência Social - CTPS.

Parágrafo único. No caso dos profissionais incluídos no art. 3?
desta lei, a prova de atuação será feita por meio das anotações da Car
teira de Trabalho e Previdência Social ou por qualquer outro meio per·
mitido em Direito.

Art. 7? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 30 de setembro de 1985; 164? da Independência e 97? da

República.

JOSE SARNEY
Almír Pazzianotto

Publicado em 1-10·85 e retificado em 8·10-85.
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERM.O DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 6.086/90

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a partir de 25/04/95, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Salà da Comissão, em 4 de maio de 1995.

(J~dO<...
T~;eda de Almeida

Secretária

PARECER DA
COMISSÃO DE TRABALHO. DF. ADMINISTRACÁO E SERVIÇO PÚBLICO

1- RELATÓRIO

o presente Projeto de Lei pretende regulamentar a
profissão de Secretário, revogando a Lei n° 7.377, de 1985.

Em 08 de março de 1991, teve deferido seu
desarquivamento, nos tennos regimentais, a pedido de um de seus autores, o
Deputado Koyu Iha.

Arquivado no final da Legislatura 91/94, foi. novamente,
desarquivado em 12 de abril de 1995.

A esta proposição foi apensado o Projeto de Lei n° 499,
de 1995, de autoria do Deputado José Carlos Coutinho, que dispõe sobre o
salário profissional do Secretário.
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o prazo re/:,'1.tlamentar transcorreu sem que fossem
apresentadas emendas ao projeto.

É o relatório.

11 • VOTO DO RELATOR

A pretensão do Autor do Projeto de Lei n° 6.086, de
1990, é a àe apresentar uma nova regulamentação da profissão de Secretário,
revogando, assim, a Lei n° 7.377. de 30 de setembro de 1985.

Ora, a Constituição de 88 consagrou, em seu art. 5°,
inciso XIII. a liberdade do exercício de qualquer trabalho, oficio ou profissão,
desde que atendidas as qualificações que a lei estabelecer.

Trata-se de principio de liberdade da atividade
profissional, cuja restrição apenas será viável quando envolver um interesse da
coletividade, como: a saúde, o bem-estar e a segurança sociais.

Assim, prevalece a orientação de que a regulamentação
há que se ater a qualificações profissionais decorrentes de conhecimentos
técnicos e científicos especializados e à possibilidade de que seu exercício não
regulamentado possa causar danos sociais, com riscos para a integridade fisica
e para a saúde do indivíduo ou da coletividade.

Para se exercer a profissão de Secretário, não são
exigidos conhecimentos científicos especializados, nem tampouco haverá
àanos ou riscos à sociedade em conseqüência de seu exercício não submetido
à regulamentação e fiscalização.

Quanto à matéria do Projeto de lei n° 499, de 1995,
ressalta que a mesma fere o disposto no inciso IV do art. 7° da
Constituição Federal, que proíbe a vínculação do salário mínimo para qualquer
fim. Ademais, a tendência moderna, nas relações trabalhistas, aponta na

direção da livre negociação salarial. Um piso fixado em lei poderá vir a ser um
óbice impeditivo de se auferirem melhores vantagens advindas de
entendimentos entre sindicatos e empregadores

Em consonância com os argumentos aqui expostos e
entendendo que a pretensão, em ambos os projetos, adota o princípio do
protecionismo estatal que, certamente, marcará uma acentuada reserva de
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mercado prejudicial ao livre exercício profissional, somos pela rejeição aos
Pr~ietos de Lei nOs 6.086, de 1990, e 499, de 1995.

Sala da Comissão, em.1 de 1") ;z. de 1995 .

!/deu fuL1/Vt't-
Deputada ZILA~E~~~

Relatora

RI - PARECER DA COMISSÃO

Terça-feira 21 01991

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em
reunião ordinária realizada hoje, REJEITOU o Projeto de Lei nO 6.086/90 e o Projeto
de Lei nO 499/95, apensado, nos termos do parecer da Relatora, contra os votos
dos Deputados Jair Meneguelli, José Pimentel, Maria Laura, Miguel Rossetto, Paulo
Paim e Paulo Rocha.

Estiveram presentes os senhores Deputados Nelson Otoch, Presidente,
Jair Meneguelli e José Coimbra, Vice-Presidentes, Paulo Paim, Jair Bolsonaro,
Luciano Castro, Maria Laura, Aldo Rebelo, Miguel Rossetto, Zila Bezerra, João
Mellão, Domingos Leonelli, Alberto Goldman, Noel de Oliveira, Paulo Rocha, Agnelo
Queiroz, José Pimentel, Jovair Arantes, Valdomiro Meger, Raimundo Santos, José
Carlos Aleluia e Mendonça Filho.

Sala da Comissão, em 23 de outubro de 1996.

(~"<-Á
Deputado NEL:SON OToéH

Presidente

U'-~~
Deputada ZILA BEZERRA

Relatora
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O SR. NILSON GIBSON - Sr. Presidente, na quer alcançar o quorum. Graças a V. ExII, sem jogar
forma do art. 95 do Regimento Interno, peço a pala- flores, mas dizendo a verdade...
vra para uma questão de ordem. Sr. Presidente, na época quem presidia a Casa

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - era o Deputado Inocêncio Oliveira, que hoje respon-
Tem V. Exª a palavra. de pelo Bloco Parlamentar. Quer dizer, houve uma

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Sem revi- substituição. Veja V. ExII: sobe à Presidência o De-
são do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. ExII putado ~Uí~ Ed~ar.ct0 e desce ao plenário o Deputa-
que examine essa questão de ordem com a maior do InocenclO Oliveira, comandando o PFL.
cautela e cuidado. Mas, Sr. Presidente, dizia o Presidente Inocên-

Na sessão do dia 16 de junho de 1993, confor- cio Oliveira, do PFL:
me está publicado no Diário do Congresso Nacio- A Presidência agradece ao nobre Deputado
nal, às folhas 12614, consta a solicitação de pala- Gerson Peres os elogios.
vra, pela ordem, do Sr. Deputado Luís Eduardo, pelo Ouvi atento a questão - procedente, como
Bloco PFL. sempre V. ExII o faz.

Naquela oportunidade disse S. EXª: A Presidência vai examiná-Ia e dará uma res-

Sr. Presidente, sem querer ser desagradável, posta a V. ExII 0p'?rtunamente. . .
acho que não há nenhum Deputado que queira vo- Essa questão de ordem, Sr. Presidente, fOI le-
tar. Como esse requerimento é muito importante e vantada em 16 de junho de 1993. No dia seguinte, o
não tem o apoio unânime desta Casa, poderemos Deput~do. Gerson Peres pede novamente à Casa
vê-lo rejeitado em função do quorum, que poderá que seja fixado um prazo.
atingir o total de 252 deputados, mas não o número Sr. Presidente, realmente não existe no Regi-
suficiente para a sua aprovação. Conseqüentemen- mento prazo fixado para votação pelo sistema eJe-
te, preocupado com a aprovação do requerimento, e trônico.
estou votando "sim", sugeriria a V. ExII - já que não Todavia, o art. 187, § 4º, diz que "quando o sis-
há mais nenhum deputado que queira fazer uso do tema eletrônico não estiver em condições de funcio-
voto - que encerrasse a votação. namento...", a Mesa fará a votação nominal dos De-

Sr. Presidente, naquela ocasião o Deputado putados, alternadamente, do norte para o sul e vice-
Luís Eduardo era Líder do Bloco Parlamentar. Suce- versa. Quando a concluir, o Presidente indagará ao
de que o Deputado Gerson Peres, também na mes- Plenário se ainda há algum Parlamentar que deixou
ma sessão, argüiu uma questão de ordem referente de votar.
à problemática que estamos discutindo neste mo- Então, Sr. Presidente, peço a V. ExII, com am-
mento. paro nessas questões de ordem argüidas nos dias 9,

Disse o Deputado Gerson r eres: 16 e 17 de junho de 1993, que vou entregar à Mesa,

S P 'd t R' t I t d a fixação de um prazo para as votações das emen-
r. resl en e, o eglmen o n emo a nossa d n" I b ' . R .

Ca d t . t d tiv'd d as cons I uClonals. sso, com ase no propno egl-
sa .e ermlna prazo para o as as a I a es pro- mento Interno, que, como já disse, é omisso na fixa-

cessuals. ção do tempo. Foram levantadas outras questões de
Entenderam bem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. ordem no mesmo sentido, solicitando a fixação de

Deputados? O Regimento Intemo desta Casa deter- um prazo para o processo de votação de emendas
mina prazo p<,ra todas as atividades processuais. constitucionais. Os ex-Presidentes Flávio Marcmo,
Quer dizer, são fí'ados prazos para que seja realiza- Ulysses Guimarães, Nelson Marchezan, que já exer-
do determinado ato processual. ceu à Liderança do PFL, antigo PDS, assim o fize-

E continuava o nobre Deputado Gerson Peres: ram sucessivamente. .

Mas uma grave omissão existe neste Regimen- Por tudo isso solicito a V. ex- que receba esta
to: É que a votação não tem prazo. Há necessidade questão de ordem que ratifica outra, já argüida pelos
de que regulamentemos, por uma questão de or- Deputados Luís Eduardo e Gerson Peres, para que esta
dem, os prazos para votação. V. EX- pode até dar Casa decida imediatamente sobre o prazo para votação
um prazo maior, mas gostaria de consultar a Mesa, de qualquer matéria através do sistema eletrônico.
em questão de ordem, sobre a possibilidade de se fi- O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - A
xar um prazo para votação. Explico a V. ExI: por um Mesa recebe a questão de ordem de V. EX-, fará o
lado, como hoje e ontem, V. EX- tem sido tolerante e devido exame e se pronunciará no tempo oportuno.



ra?

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) 
Não. Não vou decidir agora. Vou encaminhá-Ia ao
Presidente da Câmara dos Deputados para que S.
ExAdecida.

O SR. NILSON GIBSON - Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma Comunicação de Lide
rança pelo Partido Socialista Brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) 
Tem V. E~ a palavra por três minutos.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE.
Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, SrBs e Srs. Deputados, desde o dia pri
meiro de janeiro, não lemos outra coisa nos princi
pais jornais de Pernambuco, senão lamúrias dos
Prefeitos que assumiram seus mandatos, muitos dos
quais, acusando terrivelmente seus antecessores de
malversação do Erário público.

Dentre esses, muitos são ex-Prefeitos, cujos
mandatos anteriores foram desastrosos, a exemplo
do Sr. Paulo Afonso Valença Sampaio, de salgueiro,
cujo clã permaneceu por mais de vinte anos à frente
do Município, praticando os piores absurdos e des
mandos administrativos, retomando, agora, depois
de quatro anos de administração séria, competente,
honesta e participativa da Prefeita Cleuza Pereira do
Nascimento que assumiu em janeiro de 1993 uma
verdadeira bagunça.

A Prefeitura não dispunha de um s6 veículo em
condições de operacionalidade, débitos com tercei
ros superiores a 600 mil d6lares; salários e 132 dos
servidores em atraso somando 210 mil d6lares; dívi
das trabalhistas e previdenciárias (INSS e FGTS)
superiores a 6 milhões de d6lares; um quadro de
servidores com mais de 1 mil e 300 funcionários,
dos quais, 250 admitidos sem concursos públicos e,
à exceção dos apaniguados do clã que ganhavam
milhões, o restante percebia salários de fome, mui-
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O SR. NILSON GIBSON - Sr. Presidente, an- tos deles, menos da metade do salário mínimo obri-
tes da decisão das emendas que farão parte da pau- gat6rio.
ta da Ordem do Dia? As fábricas antes existentes em salgueiro, a

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - A exemplo do Curtume Nossa Senhora de Fátima, in-
Mesa examinará a questão de ordem de V. ExB dústrias de sabão, biscoitos, macarrão, algodão, caI-

O SR. NILSON GIBSON - A Mesa ou a Presi- çados, entre outras, todas fechadas por falta de de-
dência da Casa? cisão política desse grupesco.

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - A A zona rural jogada ao léu. Estradas intransitá-
Presidência da Casa. veis, escolas fechadas, postos de saúde desativa-

o SR NILSON GIBSON _ V ExA d 'd' á _ dos, age~!es comunitários sem salários e espaços
• . eCI Ir ago para reunloes.

No meio urbano, s6 a violência, a partir da pra
ça da tradicional escola Cartas Pena Rlho, que virou
cabaré, até o centro da cidade, que transformou-se
em puro lamaçal e depósito de lixo.

Nossos bairros, crianças morrendo de fome.
De cada cem crianças nascidas em Salgueiro an
tes do Governo da Frente Popular, dezessete mor
riam por inanição. Hoje, depois das ações preven
tivas de pré-natal, com alimentação e medicamen
tos, e pós-natal, com pão e leite das vacas mecâ
nicas, apenas três crianças morrem em cada cem
nascidas.

O Governo de Cleuza Pereira teve a participa
ção do povo, organizada. Através das Associações
de moradores e Comunidades de Base, construiu
uma nova mentalidade no Município, afastou a pilan
tragem que violentamente assaltava, roubava, pinta
va e bordava sem qualquer repressão, fazendo mi
grar milhares de salgueirenses do seu torrão para
Petrolina e outras plagas. A população foi reduzida
de 70 para 50 mil habitantes.

O Governo da Frente Popular de Salgueiro or
ganizou as finanças, equilibrou os salários, atingindo
o mínimo recomendado por lei. Readquiriu a credibi
lidade perante os órgãos públicos, tomando o Muni
cípio adimplente e quite com a Previdência Social, e
ainda, com um crédito de quase meio milhão de
reais junto ao INSS, cujo valor, o atual Prefeito po
derá reembolsar em espécie.

Na parte física, Cleuza Pereira e o seu Gover
no, contando com verbas carreadas por este Parta
mentar - que não se negará a fazer o mesmo atra
vés do atual Prefeito - construiu: dezenove açudes;
dezoito salas de aula, inclusive a maior escola mu
nicipal no Distrito de Vasques; dois postos de saú
de; 70 mil metros de calçamento; 45 mil metros de
asfalto, além de reforma nas escolas Aurênia
Sampaio e Carlos Pena Filho e•.estradas vicinais
de Tordilhos a Conceição das CÍ'ioulas e Salgueiro
a Umãs, via Pau Ferro, em parceria com o Estado.



Tem a palavra o Sr. Confúcio Moura.
O SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB 

RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, SrlIs e Srs. Deputados, o debate sobre as questõ
es da defesa nacional, principalmente, referentes às
nossas fronteiras, foi, no ano passado, muito acalo
rado, devido às discussões sobre a conveniência ou
não do Projeto Sivam e o reestudo sobre a revitali
zação do Projeto Calha Norte.

Eu fico me questionando sobre a grandiosida
de das cifras envolvidas somente no Sivam, que só
de recurso externo, que será contraído por emprésti
mo, chegará a R$1 ,4 bilhão. Muito dinheiro.

Toda a região amazônica será monitorada por
radares, sensores e satélites que farão a vigilância
das nossas matas e das nossas fronteiras. Tudo
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E repetimos, mais importante que essas e ou- muito bonito e até difícil de entender a sua complexi-
tras centenas de obras físicas foi a obra social do dade.
seu Governo. No entanto, Sr. Presidente, não tenho visto

Feitas estas considerações, Sr. Presidente, nada de prático ser feito pelo Governo Federal, prin-
gostaríamos de apelar ao Sr. Paulo Afonso sampaio cipalmente pela Secretaria de Assuntos Estratégicos
- eleito Prefeito de Salgueiro através de promessas e pelo Ministério da Justiça no sentido de oferecer
falsas, inclusive, do próprio slogan da campanha, aos homens que vivem nas fronteiras do Brasil com
-Pela retomada do crescimento" - para que desça a Bolívia, principalmente na extensão do Estado de
do palanque. A eleição já passou, olhe para o seu Rondônia, as condições necessárias a sua integra-
passado, bem como do grupo político que lhe dá ção com o restante do País.
sustentação. Faça um paralelo com a Frente Popu- Visitei o trecho que vai de Guajará-Mirim à
lar de Salgueiro e veja que essas denúncias são in- Costa Marques, no final do ano passado, fui conver-
justas, volúveis e nada de importante trarão a sua sando com representantes das comunidades ribeiri-
administração. nhas que vivem em pior situação do que viviam há

Procure-nos para ajudar a desenvolver o Muni- 10 anos. Naquela época, tinham o transporte regular
cípio. Peça-nos a participação da máquina estadual pelos rios Guaporé e Madeira, tinham o barco 8erin-
para em parceria com o Município, contribuir na ela- gueiro IV, que era aparelhado com estrutura de saú-
boração dos seus projetos, se é que estes existem. de e odontologia e que percorria o rio para cima e

Não gostaríamos, Sr. Presidente, em tão pou- para baixo, vacinando as populações beradeiras e
cos dias de Governo em nossa querida salgueiro, as indígenas, consultando-as e medicando-as.
de ter de interferir nas ações do seu Prefeito, mas Hoje nada disto existe. A fronteira é desguar-
tudo tem limite, calar diante de acusações levianas necida, mesmo sabendo que por lá transita grande
não é do nosso feitio, principalmente quando elas parte da cocaína consumida no País e também no
partem de pessoas descredenciadas e sem moral exterior.
para fazê-Ias, como é o caso do Prefeito Paulo Afon- O Exército em Forte Príncipe da Beira necessi-
so. ta de maiores condições de apoio para manter a

Esperamos não voltar a esta tribuna para falar costa oeste brasileira guamecida, além de o Exército
sobre o assunto e sim para pedir apoio aos nossos também apoiar as populações extrativistas e pesca-
pares para ajudar na governabilidade de salgueiro, dores que moram ali e muitos, já velhos, também ali
outrora a encruzilhada do progresso, hoje, malicio- nasceram.
sarnente chamada de Polígono da Maconha. A área de livre comércio de Guajará-Mirim ain-

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - da não está suficientemente estruturada, pois não é
Passa-se ao competitiva com o lado boliviano, devido a sua de-

IV - PEQUENO EXPEDIENTE pendência de um órgão displicente que é a Suframa.
Acredito que, assim como Rondônia estão as

fronteiras do Acre-Peru, Amazonas-Colômbia e Ro
raima-Amapá com a Venezuela e Guianas. Acredito
que no domínio português, no Império e no início da
República, as preocupações com as fronteiras eram
muito maiores, pois vejam as construções dos vários
fortes, as disputas no Acre, as questões diplomáti
cas com a Bolívia, das quais o Barão do Rio Branco
participou. Os trabalhos cartográficos de Euclides da
Cunha na região, a construção estratégica da Ferro
via Madeira-Marnoré e muitos outros feitos maravi
lhosos executados pelo Marechal Rondon.

E, agora, as vésperas do século XXI, não há
nenhum apoio à saúde na região. Os serviços de te
lecomunicações nos distritos ribeirinhos, corno o de
Surpresa, inexistem, assim como são precárias as
escolas da região. Sem contar que não há nenhum
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controle de contrabando, tráfico de drogas e de ani
mais silvestres.

As disparidades regionais estão aí, a cada dia
que passa mais acentuadas e o Governo está de
olhos vendados para a realidade amazônica..

O SR. NILSON GIBSON (PSS - PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrIs e
Srs. Deputados, a diferença de alíquotas do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias - ICMS, data ma
xlma venta, está se transformando numa grande
vantagem para os Estados do Sul e Sudeste, mas
numa grande dor de cabeça para a região Nordeste.

Sr. Presidente, numa conta rápida, Pernambu
co, por exemplo, envia ao Sul e Sudeste, 560 milhõ
es de reais de 1 bilhão arrecadados anualmente
com o tributo, em função da diferença na alíquota.
Um montante maior que os 300 milhões de reais do
Finor.

Na prática, quando uma empresa de São Paulo
vende uma mercadoria para cá, se credita 11% de
acordo com estudo realizado pela Federação das
Associações Comerciais de Pernambuco - FACEP.

Sr. Presidente, uma mercadoria de 100 reais,
produzida no Sudeste do País chega a Pernambuco
pelo preço de 131 reais e 80 centavos. Se a empre
sa for localizada em São Paulo, por exemplo, e ven
de para Recife, sai por 141 reais e 80 centavos.
Caso uma empresa pernambucana faça a compra
em São Paulo, o produto custará 181 reais e 78 cen
tavos, uma diferença grande. Numa terceira alterna
tiva, quando a empresa é localizada no Recife e
conta com a diferença de ICMS de 10,75% para
transações interestaduais deduzidas do preço de
venda para o Nordeste, comercializará o produto por
161 reais e 58 centavos, com um acréscimo de 13
reais e 94 centavos.

Esses acréscimos são decorrentes das diferen
ças das alíquotas interestaduais. Nos últimos três
anos, o setor atacadista caiu sete pontos percen
tuais na participação da arrecadação do ICMS do
Estado de Pernambuco, passando de 27% para
20%. O critério de alíquotas diferenciadas é um arti
fício maquiavélico, porque quanto menos a alíquota
interregional entre as regiões do Sul e Sudeste em
relação ao Nordeste, maior é a alíquota interna.

A situação é semelhante à história do morto
que carrega o vivo.

Sr. Presidente, é necessário compensar a dife
rença de alíquota, para a refoima tributária. A pro
posta em discussão prevê a criação de uma Câmara
de compensação, onde a alíquota seria uniforme
para todos e seriam depositados recursos referentes

à arrecadação do ICMS. Depois seria feita uma
comparação entre as balanças comerciais dos Esta
dos que mantém relações comerciais. Quem tiver
saldo positivo recebe a diferença, dois anos depois,
diluída em doze meses.

A diferença de alíquota contribui para sonega
ção do imposto, já que os Estados não declaram nas
fíOnteiras a mercadoria que entra em Pernambuco.

Sr. Presidente, é conveniente uma campanha
de esclarecimentos no Congresso Nacional para in
terferir a favor do Nordeste, na reforma tributária.
Para não perder o mercado as empresas pernambu
canas estão mudando a sede para a Paraíba. Só as
sim poderá ter benefícios quando se transforma em
exportadora, comercializando sua produção em Per
nambuco. Uma saída nada interessante para a eco
nomia de Pernambuco, porque a geração de empre
go vai para outro Estado, sem falar nos investimen
tos realizados.

Sr. Presidente, SrlIs e Srs. Deputados, o Te
souro Nacional teve em 1996 o pior resultado desde
o início do Plano Real: o déficit de caixa saltou de
4,4 bilhões de reais, em 1995, para 9,41 bilhões de
reais no ano passado. É preocupante. Além disso,
uma deterioração do resultado primário, que não in
clui a conta de juros, mostra que o Governo do Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso gastou muito
mais que arrecadou, embora tenha anunciado su
cessivos programas de cortes de despesas: o supe
rávit, que era de 3,8 bilhões de reais (0,51 % do PIS)
em 1995 foi reduzido para 2,9 bilhões de reais
(0,38% do PIS), no ano passado. O descontrole nas
contas públicas continuou em 1996, apesar de o Go
verno do Presidente Fernando Henrique Cardoso
não ter concedido reposição e reajuste salarial para
os servidores, de a arrecadação ter aumentado. A
receita cresceu acima da inflação enquanto as des
pesas ti'feram um incremento de 1,9%.

Sr. Presidente, no exercício de 1996, as autori
dades monetárias não tiveram apenas a frustração
dos números da balança: o desempenho das contas
públicas foi outra frustração, uma vez que um déficit
operacional previsto em 2,5% do PIS chegou, na
realidade, a 4,78% índice inferior apenas ao do ano
anterior, quando foi de 5%.

Apesar da queda da taxa de juros, o serviço da
dívida, em termos de caixa, foi maior pela simples
razão de que a dívida mobiliária junto ao mercado foi
maior do que em 1995. Atingiu, no final de 1996,
86,559 bilhões de reais, equivalente a 11,2% do PIS.

Sr. Presidente, tal situação mostra como é im
portante reduzir não apenas a taxa de juros, como
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também a dívida interna se se quiser ter um controle Ihador e assíduo. Há grandes nomes, dentre eles
efetivo do déficit público, em 1997, com a absorção posso citar o Deputado Gonzaga Patriota, Deputado
da dívida dos Estados pelo Tesouro Nacional - não Roberto Paulino e outros.
apenas a dívida mobiliária dessas unidades da Fe- Veja V. ExA, o Presidente da República fica
deração, o que seria apenas uma transferência, mas com essa implicação contra o Deputado Wilson
também a dívida contratual - a dívida da União, Campos. Não é assim! S. ExA deveria ser mais inteli-
data venla, vai crescer. Só as receitas das privatiza- gente, mais hábil, procurar o Deputado Wilson Cam-
ções, desde que destinadas à redução da dívida in- pos para amenizar as coisas, e não hostilizá-lo. É
tema, conforme defende o Ministro Pedro Malan, um erro.
permitirão uma melhoria das contas públicas. Sr. Presidente, quando ocorreu o lamentável

Sr. Presidente, o Tesouro Nacional encerrou o suicídio de Getúlio Vargas - aliás, quem é parecido
ano de 1996 com um déficit recorde de caixa, de com Gregório é Sérgio Motta. Nossa senhora, é a
9,41 bilhões de reais. O resultado negativo foi de cara dele! Quando olho para o Ministro Sérgio Motta,
111,5% superior ao déficit de 4,45 bilhões de reais lembro-me de Gregório no Palácio do Catete - eu,
registrados em 1995. garotinho, com 17, 18 anos, ia para a UNE, que era

E houve um descompasso entre receita e des- bem ali pertinho.
pesa. Para concluir, Sr. Presidente, vou levantar o ta-

Sr. Presidente, solicito a V. ExA que autorize a pete no Palácio do Planalto: olhe, só há sujeira, irre-
divulgação do meu pronunciamento no programa A gularidade e ilicitude. É uma vergonha essa adminis-
Voz do Brasil e no jomal Hoje na Câmara. tração do País.

Outro assunto. A SRA. ETEVALDA GRASSI DE MENEZES
Sr. Presidente, é para lamentar. Há determina- (PTB - ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

das ocasiões em que o administrador máximo do Presidente, Sr's e Srs. Deputados, em reunião reali-
Brasil a cada hora e a cada minuto perde a cabeça e zada no dia 17 próximo passado, em que a Diretoria
toda sua compostura de mandatário do País. Houve do Conselho de Desenvolvimento da Política do
aquele problema com o Senador José Sarney: o Café - CDPC, foi empossada, o Ministro da Indús-
Presidente manda chamar um ex-Presidente da Re- tria, do Comércio e do Turismo, Deputado Francisco
pública e o agride dentro do Palácio do Planalto. Foi Dornelles, em discurso, compreendeu que o café
uma coisa horrorosa e deprimente. precisava ter um órgão gestor da política do setor,

Agora volta tudo novamente. Na semana pas- que viesse a preencher a lacuna deixada com a ex-
sada, disse S. ExB: "vou expulsar, vou colocar para tinção do IBC. Por esse motivo apoiou a criação do
fora do PSDB o Deputado Wilson Campos·, futuro CDPC, no que teve ampla aceitação e ajuda dos
Presidente desta Caca. E S. ExA disse novamente - ilustres colegas Deputados Carlos Melles, Presiden-
veiculado hoje no jornal Folha de S.Paulo: ·Vou fa- te da Comissão Organizadora, e Silas Brasileiro, seu
zer todo o possível para afastar o Deputado Wilson relator.
Campos dessa candidatura·. Quero, na oportunidade, agradecer ao Ministro

Sr. Presidente, data venla, isso é lamentável. Dornelles pela lembrança em homenagear o meu
Aproveito a oportunidade para esclarecer o significa- Estado, o Espírito Santo, ao escolher Vitória, sua ca-
do de baixo clero. Lá fora ficam pensando que são pital, para sediar a primeira reunião do Conselho
realmente Par1amentares como V. EX-, Deputado que ocorrerá no dia 3 de fevereiro próximo.
Benedito Domingos, como os Deputados Nilson Gib- Apesar de o Estado do Espírito Santo ser o se-
son, Gonzaga Patriota e Roberto Paulino. Em minha gundo maior produtor de café do País, produzindo
opinião, sabe o que é baixo clero? São aqueles que no ano de 1996 5 milhões de sacas - mais do que
sustentam, que agüentam todos os dias o trabalho os Estados de São Paulo e Paraná, tradicionais pro-
desta Casa. São os Par1amentares que aqui estão dutores (ficou abaixo apenas do Estado de Minas
assiduamente, lutando, trabalhando e participando Gerais que produziu 9 milhões e 500 mil sacas de
de todas as atividades da Casa. Se V. Exll tiver algu- café) - possui apenas um representante no Conse-
ma dúvida, é só mandar verificar esses Par1amenta- lho: o Sr. Sérgio Trismo, pessoa de excepcionais
res cognominados de baixo clero. São todos eles ex- qualificações e profundo conhecedor do ramo, que
poentes máximos desta Casa, como, por exemplo, o representa os exportadores e industriais do café 50-

Deputado Adylson Motta, um dos grandes nomes lúvel, setores estes que raramente coincidem, em
que temos nesta Casa~ homem sério, correto, traba- suas decisões ou interesses, com a dos produtores.
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Na solenidade de posse da diretora do COPC,
o Senador José Carlos da Silva Júnior, Presidente
da ABIC - Associação Brasileira da Indústria do
Café, aproveitou a oportunidade para entregar ao
Ministro Dornelles uma pauta de reivindicações para
o setor cafeeiro. Ora, pelo que entendemos a função
do Conselho é a de tomar decisões e deliberar sobre
o que é melhor para o café, exigindo uma política
adequada, e não fazer reivindicações para áreas
isoladas do setor. Os produtores do Estado do Espí
rito Santo sequer ficaram sabendo quais as reivindi
cações apresentadas pelo Senador, mas é certo que
deveríamos ter sido ouvidos, pois vários são os pro
blemas que precisam ser solucionados. Não aceita
mos, por exemplo, a desova dos estoques do ex-IBC
em forma de leilões, principalmente em pleno perío
do de safra, quando ocorreu uma queda violenta nos
preços de R$135,OO para R$SO,OO, a saca do café,
causando prejuízos enormes para os produtores, le
vando-os à inadimplência.

Precisamos de uma política voltada para a libera
ção de recursos para custeio, investimentos e comer
cialização, e esses recursos deverão ser liberados em
épocas propícias para atender aos produtores e não
para atender aos fabricantes de adubos e fertilizantes.
É necessário, imprescindível até, que o Banco do Bra
sil se estruture para um atendimento rápido aos produ
tores da indústria cafeeira. Isso é função do CDPC,
agilizar essa política para o melhor desenvolvimento
da agricultura e indústria do café no Brasil.

Na última safra foram liberados recursos do
Funcafé para os cafeicultores, mas o Banco do Bra
sil, adotando uma política de demissões de funcio
nários, não pôde sequer receber propostas, por falta
de funcionários que atendessem aos produtores. E
como resultado recursos que deveriam ser utilizados
não o foram e em conseqüência atribuiu-se aos pro
dutores a falta de interesse em tomar os emprésti
mos, que em tese estariam disponíveis no Banco do
Brasil. O Banco do Brasil receberá os recursos em
meados de abril e fixará os vencimentos dos contra
tos de custeio para julho de 1997, ou seja, em pleno
período da colheita, prejudicando dessa maneira os
produtores que foram classificados de devedores re
lapsos e inadimplentes.

Pelo exposto, Sr. Presidente, Sris e Srs. Depu
tados, louvo a criação do CDPC que, se cumprir o
papel para o qual foi realmente criado, proporcionará
aos cafeicultores de todo o Brasil, e em particular do
meu Estado, uma política adequada, respeitando os
direitos dos agricultores do setor e se adequando ao
necessário desenvolvimento cafeeiro do meu País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. TlLDEN SANTIAGO (PT - MG. Sem re~

visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu
tados, em primeiro lugar, solidarizo-me com o Depu
tado Nilson Gibson no seu protesto ao cerceamento
que o Palácio do Planalto quer fazer à candidatura
do nosso colega Wilson Campos à Presidência da
Casa. Quanto mais na calada da noite e nos basti
dores Femando Henrique Cardoso tentar impedir a
candidatura de Wilson Campos, mais ela crescerá
no coração dos brasileiros democratas e daqueles
que querem mudanças nesta Casa e sua inde
pendência.

Sr. Presidente, além de prestar solidariedade
ao Deputado Wilson Campos, hoje faço repercutir
desta tribuna denúncia que ontem mereceu manche
te de primeira página na Folha de S.PaiUlo. Há al
gum tempo lideranças populares vêm se esforçando
para que nesta Casa surja projeto de lei que impul
sione as rádios comunitárias. Existe um esquema
montado para transferir rádios piratas para associa
ções fantasmas, como aquelas do tempo do Collor,
que vão assegurar o funcionamento dessas rádios,
com fins eleitoreiros.

É muito importante essa denúncia da Folha de
S.Paulo. feita pelo jornalista Lucas Rgueiredo. Aliás,
esse jornal vem se entregando a denúncias dessa
natureza na área de comunicação. Há pouco, de
nunciava como indevidamente têm sido concedidas
autorizações para o funcionamento de rádios FM e
AM no nosso País. Agora, denuncia um esquema
para entregar a associações fantasmas, com fins
eleitoreiros, rádios que deveriam ser instrumentos
nas mãos das camadas populares.

Diante desse fato, me vêm à idéia dois verbos:
apurar e aprovar. Em primeiro lugar, é necessário
que se apure a denúncia levantada ontem pela Fo
lha de S.Paulo, em manchete de primeira página. É
caso em que o Ministério das Comunicações e 'o Go
verno Federal já deveriam ter agido e colocado essa
investigação nas mãos da Policia Federal.

Portanto, primeiramente, essa denúncia tem de
ser apurada. Em segundo lugar, nós, do Parlamento,
temos que imediatamente tomar providências para'
apressar a aprovação de lei que facilite o funciona
mento das rádios comunitárias.

Entretanto, a melhor maneira de atacarmos
essa irregularidade ou de terminarmos com esse
processo de instituir rádios piratas nas mãos de as
sociações fantasmas com fins eleitoreiros, quando,
infelizmente, há políticos, Senadores e Deputados
dedicando-se a isso, coniventes que estão com esse



·Quero saber quem está com o Gover
no e quem está na oposição·, diz em reu
nião formal do Ministério e das direções par
tiçiárias, como se confundisse num só ideá
rio os objetivos do Governo e seus interes
ses pessoais, o Governo de toda a Nação e
os interesses apenas dele, FHC. Está no
Planalto, levado pelo voto popular, como um
dia o foram ditadores de tantos países, a
mais nítida vocação brasileira de mando
pessoal. Idólatra de si mesmo, esparge a
idéia de salvador da Pátria e de predestina
do defensor perpétuo do povo."

Esse é o pequeno trecho do editorial da última
quinta-feira.

Volto a afirmar que chegou o momento de o
Presidente Fernando Henrique Cardoso começar a
governar o País. Há outras questões além da estabi
lidade monetária, que ainda é parcial, porque a mé
dio e longo prazo teremos muitos problemas em re
lação às altas taxas de juros, ao déficit da balança
comercial e ao déficit do Tesouro Nacional no ano
de 1996 - e é bom frisar que, embutido neste déficit
de 9 bilhões de reais, estão incluídos os juros da dí
vida interna e externa do País. Sabemos que as al
tas taxas de juros estão levando a esta situação in
sustentável.

Chegou o momento de o Presidente da Repú
blica começar a se preocupar com as questões so
ciais e deixar de lado a questão específica, pessoal
e casuística de sua reeleição.

EDITORIAL A QUE SE REFERE O
ORADOR:

"VOCACIONADO PARA O MANDO PESSOAL

Poucos presidentes brasileiros terão mostrado
tanta vocação para o mandonismo quanto o senhor
Femando Henrique Cardoso. Quem poderia imagi-
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processo, é aprovada a lei para que ela possa fun- nacional e internacional, juntamente com o Presi-
cionar e dar vazão à verdadeira democracia. dente Fernando Henrique Cardoso.

Sr. Presidente, queremos uma lei que não ape- Pois bem, registro neste momento um editorial
nas exerça vigilância sobre a potência, sobre a fre- do jornal Correio do Povo, que comunga dessas
qüência das rádios comunitárias, mas que examine idéias. Esse editorial foi objeto da edição de quinta-
a idoneidade das entidades que receberem essas feira, 16 de janeiro, da semana passada. Sob o título
ondas de rádio. ·Vocacionado para o mando pe~soal··, o editorial di-

Neste campo precisamos de transparência. As vulga idéias semelhantes ao que está ocorrendo em
coisas têm de ser feitas abertamente, mas não atra- nosso País. Gostaria que o editorial fosse registrado
vés de caixa-preta ou de barganha política, o que na íntegra nos Anais desta Casa.
não é digno de um Par1amento como o nosso. As rá- Permito-me ler um pequeno trecho do referido
dios comunitárias já são um fato concreto e são ne- editorial, publicado no Correio do Povo, jornal cen-
cessárias para a construção de uma verdadeira de- tenário do Estado do Rio Grande do Sul.
mocracia.

Meu partido não gosta das medidas provisó
rias, mas o Governo, que tem elaboradó tantas, se
tivesse a vontade política de realmente democratizar
e dar uma oportunidade na área de comunicação às
classes populares, poderia muito bem elaborar mais
uma para evitar essas irregularidades que estão
ocorrendo. Mas o Governo só pensa em reeleição e,
enquanto isso, na calada da noite, esquemas com
associações fantasmas, com rádios piratas são fei
tos para funcionar nas próximas eleições.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Tideu San
tiago, o Sr. Benedito Domingos, 3º Secretá
rio, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Adilson Motta, § 2º do arti
go 18 do Regimento Intemo.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Conce
do a palavra ao Deputado Airton Dipp.

C ~~t AIRTON DIPP (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
na semana que passou, tive oportunidade de regis
trar neste plenário a minha insatisfação e o meu pro
testo em relação à pauta dos trabalhos na Câmara
Federal no período de convocação extraordinária.

Entendo que o Presidente desta Casa está
subserviente em relação ao Governo Federal, intro
duzindo na pauta somente a questão da reeleição,
que é um projeto de interesse pessoal do Presidente
da República, Fernando Henrique Cardoso. Essa é

.uma atitude antiética, de alguém que jurou cumprir a
Constituição no seu período de Governo, de quatro
anos.

Afirmei também que grande parte da mídia na
cional estava desenvolvendo uma campanha de for
ma descarada em favor da reeleição e, sem dúvida
alguma, defendendo os interesses do grande capital
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ná-Io assim, voltado para atitudes que denotam, no
fundo da personalidade, uma quase insopitável incli
nação para o poder unipessoal? Não era ele o de
mocrata no tempo da luta contra a ditadura militar?
E não era, jovem ainda, expulso de sua própria Pá
tria porque, inconformado com os métodos de gover
no - por via de decretos-leis - dos poderosos da
ocasião? Não escreveu livros e mais livros sobre pu
ros ideais democráticos? Falando várias línguas,
não prelecionou na cátedra universitária, primeiro
em Santiago do Chile e depois na Sorbonne, difun
dindo idéias generosas sobre o sistema político que
deriva das aspirações mais legítimas do povo? Não
era um adepto do parlamentarismo, concepção polí
tico-administrativa em tudo e por tudo contrária ao
personalismo I1residencialista?

Eis que o poder, para o qual foi conduzido pe
las umas, desenha nítido perfil do antigo militante
democrático. mostra-o como um governante que de
fine a linguagem parlamentar como "nhenhenhém",
esquecendo-se de que ele próprio foi um senador da
República, e dos mais rutilantes, que fez ao longo do
mandato seus exercícios diários de "nhenhenhén"
na hora do acirrado debate de plenário ou no silen'"
cioso e geralmente profícuo recinto das comissões
técnicas. Em que se transformou o antigo servo dos
desígnios populares? Num homem que governa sem
o Congresso Nacional, num campeão de causas au
toritárias por meio de medidas provisórias - instru
mento constitucional a ser usado para casos de ur
gência e de alta relevância. Num homem que se
deslumbrou de tal forma pelos tapetes vermelhos
palacianos que vem esquecendo o trato dos pro
blemas nacionais para dedicar-se única e inteira
mente ao objetivo de conseguir um novo período
governamental subseqüente a este que vem exer
cendo. Para FHC, uma decisão partidária como a
do diretório nacional do PMDB, direito insofismá
vel dos convencionais, soa como agravo, ofensa
pessoal. Ameaça seus próprios ministros peeme
debistas por linhas indiretas. "Quero saber quem
está com o governo e quem está na oposição", diz
em reunião formal do ministério e das direções
partidárias, como se confundisse num só ideário
os objetivos do governo e seus interesses pes
soais, o governo de toda a Nação e os interesses
apenas dele, FHC. Está no Planalto, levado pelo
voto popular, como um dia o foram ditadores de
tantos países, a mais nítida vocação brasileira de
mando pessoal. Idólatra de si mesmo, esparge a
idéia de salvador da Pátria e de predestinado de
fensor perpétuo do povo!"

o SR. BENEDITO DOMINGOS (Bloco/PPB 
DF. pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, vimos a esta tribuna parabe
nizar o "Lions Clube Internacional", pelo excelente
trabalho que vem realizando e pelo protocolo de in
tenções que foi assinado em 11 de novembro de
1996, em Nova Iorque, pelo Presidente Internacional
da Associação Internacional de Lions Clubes Sr. Au
gustin Soliva, e pela Diretoria Executiva do Unicef,
srª Carol Bellamy.

Este convênio abrangerá cerca de 182 países,
com cerca de 1,5 milhão de sócios que pertencem
ao Lions Clube. Tendo em vista este protocolo e a
realização, em 15 a 18 de janeiro, do XXVI Fórum
Leonístico da América Latina e do Caribe no Rio de
Janeiro, foi assinado um acordo entre o Lions Clube
e o Unicef, para que o Brasil seja um dos primeiros
países a adotar parceria com este clube de serviços
que possui 1.820 clubes no Brasil e mais de 50 mil
associados em 2 mil Municípios que representam
cerca de 80% da população brasileira.

Sr. Presidente, esse acordo visa realizar um
trabalho muito importante em benefício das crianças.
Serão promovidas ações destinadas a reforçar a
auto-estima dos alunos através da implementação
de atividades complementares. A tarefa da própria
escola, esporte, arte, lazer e reforço escolar, nessa
ação do Lions Clube com o Unicef, visa a fortalecer
as condições das crianças brasileiras, principalmen
te da população mais carente, para que haja menos
repetentes e maior aproveitamento do currículo es
colar.

Por isso, Sr. Presidente, quero, nesta oportuni
dade, parabenizar a Associação Internacional do
Lions Clube, principalmente por ser sua presidência
ocupada por um brasileiro que tem demonstrado
grande preocupação social, trazendo para o País
esse acordo de cooperação entre a Associação In
ternacional do Lions Clube e escritório do Fundo das
Nações Unidas para Infância, o Unicef no Brasil.
Esse acordo foi assinado no último dia 16 e tenho
certeza de que os frutos colhidos desse trabalho do
Lins Clube - instituição constituída de pessoas inte
ressadas nos problemas sociais da comunidade bra
sileira visam ao maior equilíbrio da nossa sociedade.
O trabalho que o Lions Clube vem prestando ao Bra
sil, há muitos anos, é sem dúvida, reconhecido por
todos nos. Agora, com esse passo, com esse acordo
assinado, com essa ação de 1.8?0 clubes, com mais
de 50 mil associados, os Leões"e as Domadoras irão
prestar um serviço muito útil à comunidade brasilei
ra, principalmente nas localidades mais carentes.
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Sabemos que nosso País tem tido certas difi
culdades na área de educação. É preciso que haja
o completo engajamento da sociedade, para que as
crianças tenham aproveitamento escolar, para que
não haja desistência, no primeiro ou segundo ano e
para que as nossas crianças concluam, pelo menos,
o primeiro grau, com aproveitamento.

Parabenizo o Lions Clube e o Unicef por essa
iniciativa. Que essa parceria possa produzir frutos
em benefício das crianças principalmente das mais
humildes em todo Território Nacional.

O SR. AUGUSTO CARVALHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela Liderança do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Nos
termos regimentais, tem V. Ex!' a palavra, para uma
comunicação de Liderança, pelo PPS.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF.
Como líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, sr«s e Srs. Deputados, o Presidente da Repúbli
ca tem em mãos projeto de lei que foi aprovado na
Câmara, com modificações realizadas pelo Senado
Federal, que trata da doação de órgãos.

Sr. Presidente, esse projeto tem motivado uma
polêmica muito grande na sociedade, envolvendo re
ligiosos e mesmo os profissionais da medicina que
divergem sobre a doação, seja ela voluntária ou a
presumida, forma como foi aprovada no projeto final
do Senado.

Sr. Presidente, o fato é que, divergências à
parte, espero que o Presidente da República não
perca esta oportunidade fundamental de dar espe
rança a milhares de brasileiros que aguardam em fi
las enormes - especialmente os pacientes para
transplantes renais, num padecimento sem fim - a
oportunidade de fazer um transplante de córneas,
rins etc. Enfim, essa polêmica não deveria prejudi
car, de maneira alguma, a tomada de decisão e pa
rece-me que o Presidente estaria propenso a vetar o
projeto, na medida em que teria sido convencido de
que haveria inconstitucionalidade na medida por ferir
os direitos individuais, a liberdade das pessoas opta
rem pela doação dos seus órgãos.

Sr. Presidente, acho que deveríamos examinar
o exemplo da Espanha, onde há algum tempo existe
a doação presumida, ou seja, todo cidadão é um
doador até que registre em documento de identidade
ou carteira de motorista a decisão de não doar seus
órgãos em casos de morte.

A doação presumida, implantada na Espanha
há algum tempo, vem sendo exemplo para o mundo
inteiro e vem sendo examinada pelos especialistas

. em transplantes aqui no Brasil. Principalmente os

setores mais ligados ao Conselho Federal de Medi
cina, que vem-se manifestando contra a ascensão
do projeto, não deveriam perder essa oportunidade,
já que a Câmara aprovou a proposta de doação vo
luntária e o Senado a modificou para doação presu
mida.

Espero que o Presidente sancione o referido
projeto para que milhares de brasileiros possam ter
esperanças. E que sejam examinados todos os as
pectos envolvidos ou que tenham sido citados pelas
pessoas que vêm divergindo desse projeto, espe
cialmente relacionadas a eventualidade de comércio
ilegal de órgãos.

O amadurecimento da sociedade brasileira, a
ética, especialmente dos médicos que têm especiali
zação em transplantes, dar-nos-á confiança de que
a sociedade estabelecerá a forma de fiscalizar a im
plantação dessas medidas, de maneira a evitar algo
que seria bárbaro: o comércio ilegal dos órgãos.

Por outro lado, Sr. Presidente, gostaria de re
gistrar a ida dos Deputados e Senadores da banca
da de Brasília ao gabinete do Ministro da Fazenda,
Pedro Malan, para discutir as necessidades de re
passe principalmente para pagamento relativo às fé
rias dos trabalhadores das áreas da Saúde, Educa
ção e Segurança. Tenho dez anos de mandato e
percebo que todo ano repete-se a mesma romaria
aos gabinetes ministeriais, em busca de recursos.

Na oportunidade, externei ao Ministro Pedro
Malan a necessidade de decisão estratégica do Go
verno Federal, tal como quando decidiu transferir a
capital da República do Rio de Janeiro para Brasília,
uma cidade planejada para ser predominantemente
administrativa, com uma estimativa da população de
500 mil habitantes no ano 2000, mas que hoje a rea
lidade é absolutamente diferente, pois se contarmos
com a região do Entorno, somos mais de 2,5 milhõ
es de habitantes. E, na medida em que o Governo
de Goiás não vem tomando decisões de acordo com
as demandas da população dessas cidades do En
torno de Brasília, isso acaba estrangulando toda a
rede de equipamentos públicos do Distrito Federal,
da saúde, da Educação e Segurança Portanto, o Go
verno Federal tem de tomar, em parceria com o G0
verno do Distrito Federal e o Governo de Goiás, deci
sões estratégicas para induzir o investimento produtivo
para essa região de modo a gerar emprego e impostos
para que os Estados de Goiás e do Distrito Federal
possam arcar com suas responsabilidades.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Conce

do a palavra ao Sr. Deputado Padre Roque.



Denunciam ainda que a pesquisa e a extensão
rural estão completamente sucateadas pelos Gover
nos e que a política de saúde está completamente
abandonada. Os agricultores morrem de doença ou
vendem seus pobres bens para pagar o médico e o
hospital. A política da Previdência Social Rural está
deixando mais de 1 milhão de pequenos agricultores
sem acesso à aposentadoria devido às normas dra
conianas emitidas pelo Sr. Reinhold Stephanes, cha
mado de verdadeiro verdugo, o algoz dos agriculto
res, principalmente os idosos.

Gostaria de salientar que eles não fazem ape
nas críticas, mas também apresentam propostas e
soluções, como crédito subsidiado e diferenciado
para custeio e investimento, formação de estoques
reguladores, política de garantia de preços mínimos,
seguro rural, pesquisa e extensão rural, reforma
agrária, saúde pública gratuita e de boa qualidade,
além de uma Previdência Social que atenda a todos
que têm direito.

Finalmente, conclamo a sociedade brasileira
para unir-se a esse segmento, que hoje ainda repre
senta 25% da população brasileira e teima em não
morrer. Esta Casa tem como compromisso assumir
a luta desses bravos mantenedores da subsistência,
da alimentação de toda a imensa população brasilei
ra.

Sr. Presidente, peço a V. EXª que seja transcri
ta nos Anais desta Casa a Carta de Chapecó, para
que seja objeto do carinho, da análise e da sintonia
de todos os Srs. Deputados.

CARTA A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

CARTA DE CHAPECÓ

"EM DEFESA DA AGRICULTURA FAMILIAR

Os Participantes do 1º Encontro da Agricultura
Familiar da região Sul, reunidos em Chapecó duran
te os dias 14, 15 e 16 de janeiro de 1997, organiza
do pelo Fórum Sul dos Departamentos Rurais das
CUT do PR, RS e SC, a partir das análises feitas so
bre a realidade da agricultura familiar no Sul do Bra
sil e sobre as tendências das atuais políticas públi
cas voltadas para a agricultura familiar, apresenta
para toda a sociedade esta situação e anuncia suas
propostas de solução e de lutas que serão desenca
deadas no próximo período, que culminará no Grito
da Terra Brasil/1997 que será realizado a partir do
mês de abril.
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O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Sem revisão Por mais que alguém faça milagre não conse-
do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, gue obter nenhum lucro; o agricultor planta para per-
assomo à tribuna para apresentar à Casa a Carta de der.
Chapecó. Como título mais importante temos o se
guinte: "Em Defesa da Agricultura Familiar".

Explico rapidamente: nos dias 14, 15 e 16 de
janeiro, portanto, semana passada, aconteceu na ci
dade de Chapecó, em Santa Catarina, um fórum de
nominado Primeiro Encontro sobre Agricultura Fami
liar, onde estiveram representados três Estados, a
saber: o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do
Sul, com aproximadamente 1 mil e 700 participan
tes, todos líderes rurais. Fizeram uma ampla refle
xão sobre o abandono e o descaso com que é consi
derado este segmento tão importante da economia
brasileira, ou seja, a agricultura falimiar.

Nesta carta, que é composta de quatro itens
básicos, fala-se, em primeiro lugar da descapitaliza
ção e da degradação da propriedade dos agriculto
res familiares. Refere-se ao fato de que a agricultura
familiar, apesar de ocupar apenas 25% dos terras
agricultáveis, produz em torno de 80% dos alimentos
consumidos e exportados por este País; soma 74%
dos estabelecimentos rurais; concentra 80% da
mão-de-obra e garante muito mais postos de traba
lho que a agricultura patronal. Além disso, o custo
de um emprego na agricultura familiar é sete vezes
menor do que um emprego na cidade.

Nessa análise inicial, os agricultores, em seus
depoimentos lancinantes, demonstraram a tristeza
e a decadência de um setor que já foi pujante nes
te País. Lembro-me de meus tempos de menino,
quando, sentado nos bancos do ginásio, faláva
mos que o Brasil seria o celeiro do mundo. Por in
crível que pareça, mesmo com infinitas áreas agri
cultáveis, o trabalho desses agricultores está sendo
inviabilizado.

Por isso, em um segundo momento, eles de
nunciam o sucateamento das atuais políticas públi
cas. Em primeiro lugar, a política de crédito rural
praticamente não existe; se existe, é apenas formal.
Rendemo-nos a algo que já denunciamos tantas ve
zes. A duras penas, com muita luta, conseguiu-se
criar o Programa Nacional de Agricultura Familiar. O
que se obtém agora? Os agricultores, mesmo tendo
dinheiro no banco, não têm acesso aos financiamen
tos porque as condições são de tal forma burocrati
zadas que não há como se chegar a elas.

Falam ainda sobre a polftica de preços míni
mos para a produção. O milho, atualmente cotado a
7 reais a saca, está sendo vendido, em muitos Muni
cípios do Paraná, a 3 reais e 50 centavos.
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1. A descapltalização e a degradação das dos Governadores) criaram critérios que não cons-
propriedades dos agricultores familiares: tam no Programa, excluindo ainda mais os agriculto-

A modernização da agricultura nos últimos 30 res da possibilidade de obtenção destes recursos.
anos modificou profundamente o trabalho e a vida Enquanto isso, são cada vez mais fartos os recurso
dos agricultores familiares. Esta modernização de- para os latifundiários e para financiar a ganância dos
senvolvida a partir da monocultura do trigo e da soja, banqueiros, esta é a opção destes governantes.
estava baseada num sistema de crédito rural, que A Política de Preços mínimos e de aquisição
privilegiou' os grandes produtores, e num modelo da produção que é péssima, pois não cobre os cus-
tecnológico composto pela mecanização pesada, se- tos de produção, mesmo assim não está sendo cum-
mente melhoradas (hídricas) e insumos químicos prida pelo próprio Governo; fazendo com que os
(adubos e agrotóxicos). No decorrer desta modem- agricultores familiares enfrentem a concorrência
ização muitos agricultores foram sendo excluídos do desleal dos produtos importados.
pr~esso prod~i~o; a ~egradação dos sol~s foi dimi- A pesquisa e a extensão rural estão sendo
nUln_do a pr~dutlVldade, os recurs~s naturais e a pro- completamente sucateadas pelos Governos, fazen-
duçao d~ ~lImentos ~oram contaminados, agravando do com que os agricultores familiares tenham como
a~ condlçoes de sau~ tanto dos trabalhadores ru- única opção incorporar o pacote tecnológico agro-
rals como ~os consumidores urbanos. Este proc,~sso químico, cumprindo exatamente o que determinam
de ~xclu~o ve,m. se agravando com as pol/ticas as grandes empresas, encarecendo ainda mais os
neollberals dos ultlmos ~~vemos. Atualmente encon- custos de produção.
tramos em algumas regloes dos nossos estados fa-
velas rurais, enquanto que em outras regiões se ve- A atual política de saúde está sendo intencio-
rifica além da diminuição, o envelhecimento da po- nalmente sucateada pelos governos. A falta de re-
pulação rural. cursos financeiros e de médicos deixa os agriculto-

Apesar deste processo de exclusão dos agri- res familiares sem atendimento, ou ~s obriga a ~e.n-

cultores familiares e trabalhadores rurais, a agricul- derem seus ben~ para pagar os médiCOS e hospitais.
tura familiar continua resistindo e ainda é o setor que ~~m esta atuaça~: os gove~nos, mostram que o. ob-
mais produz e ocupa gente no meio rural. A agricul- Je~lvo .da ~tual po"t~ca da saude e manter e ampliar a
tura familiar, apesar de ocupar somente 25% das pnvatizaçao da Saude.
terras agricu/táveis, produz em tomo de 80% dos ali- A política de Previdência Social Rural está dei-
mentos, soma 74% dos estabelecimentos rurais, xando 1 milhão de trabalhadores rurais sem o aces-
concentra 80% da mão-de-obra e garante muito so à aposentadoria em todo o Brasil, principalmente
mais postos de trabalho por unidade de área que a por causa de exigências burocráticas do Ministério
agricultura patronal, além disso, o custo de um em- da Previdência Social, que não aceita a documenta-
prego na agricultura familiar é sete vezes menor que ção que estes trabalhadores.conseguem reunir para
um emprego na cidade. comprovar a sua atividade rural, sendo que as mais

2. Denunciamos o sucateamento das atuais prejudicadas são as mulheres.
políticas públicas: 3. Propostas de solução para a crise da

As políticas neoliberais que estão sendo imple- agricultura familiar e propostas de lutas:
mentadas pelos Governos de_FHC, de Britto,~ Ler- 3.1. Crédito subsidiado e diferenciado para
n~r e de Paul~ Afonso, estã~ .cada ~e.z ":lals am- custeio e investimento em volume suficiente para
pilando as deSigualdades sociais e pnVlleglando os viabilizar a agricultura familiar e sem burocracia.
grandes capitalistas deste País, levando ao deses- _
pero milhões de trabalhadores brasileiros. 3.2. Formaçao de estoques reguladores e es-

As políticas públicas que atingem os agricu/to- trat~gicos para garantir a segurança alimentar da
res familiares seguem a mesma lógica e estão se naçao.
tomando insustentáveis: 3.3. Política de garantia dos preços mínimos e

A política de crédito rural. Com a luta do movi- a~uisição da pro~ução, cob~ndo os custos de ~r~u-

mento sindical conquistamos o Pronaf, só que os re- ç~o e dando efetivas_garantias para a com~~clallza-
cursos são insuficientes os custos são muito eleva- çao de toda a produçao dos agncultores familiares.. ,
dos e a burocracia exigida tem praticamente elimina- 3.4. Seguro Rural que dê garantias para os
do o acesso dos agricultores familiares ã estes re- agricultores familiares não se descapitalizarem total-
cursos. Os Bancos Estaduais (que estão sob ordens mente quando ocorrem frustrações de safra.
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3.5. Pesquisa e extensão rural que possibilite e 1995, tivemos 7.090 mortos. Em 1996" 7.800 brasi-
incentive o agricultor a trabalhar, tendo como base o leiros morreram nas rodovias federais.
padrão tecnológico da agroecologia. Ressalto que não se levou em conta os aciden-

3.6. Reforma Agrária para transformar a estru- tes ocorridos nas rodovias estaduais. É realmente
tura fundiária dos latifúndios brasileiros, permitindo um quadro preocupante.
incorporar todas as famnias de agricultores que hoje A reportagem comenta que o Ministério dos
não têm terra, ou aquelas que ainda têm, mas é in- Transportes está preocupado com o crescimento do
suficiente para a sua sobrevivência, e ampliando a número de acidentes em virtude do efeito Via Dutra,
produção de alimentos. que foi privatizada. Segundo o Ministério, a melhoria

3.7. Saúde pública gratuita e de boa qualidade da estrada aumentará os acidentes. Não concordo.
para todos, com a implantação efetiva do SUS. O grande problema nas rodovias e o que vem cau-

3.8. Previdência Social que atenda à todos que sando inúmeros acidentes são suas precárias condi-
tem direito, ao mesmo tempo em que aumente o sa- ções.
lário dos aposentados. Outro quadro preocupante é que só nas rodo-

4. Para viabilizar a agricultura familiar: vias federais foram 115 mil ocorrências provocadas
4.1. Conclamamos todos os agricultores fami- pelas precárias condições das estradas, em decor-

Iiares a participar das atividades do mutirão de ani- rência da falta de investimentos. Tenho dados do
mação que irá acontecer nas comunidades, municí- próprio Ministério e do DNER, comprovando que, se
pios, estados e na região Sul, bem como se engajar o Governo investisse 1 bilhão de reais por ano, du-
nas mobilizações que acontecerão no Grito da Terra rante cinco anos, os problemas das rodovias brasi-
Brasil/1997. \eiras seriam resolvidos em parte. Por causa da falta

4.2. Conclamamos a Sociedade para que nos de investimentos, o ~overno est~ ~astando hoje
ajude a defender e a viabilizar a agricultura familiar. quase a mesma quantia com hospitais e problemas

4.3. Conclamamos as entidades e organizaçã- de toda o~em decorrentes de~ses a?idente~. Se ?
es populares para que se somem na luta por melho- Governo !Ivesse a preocupaçao om.?lor de Investir
res condições de vida e trabalho para todos os tra- nas r:od~vlas, melhoran?o as co~dlçoes de se~uran-
balhadores especialmente para os agricultores fami- ça, Sinalizando, o motonsta estana melhor seMdo.
Iiares. ' Quero parabenizar a Folha de S.Paulo por

4.4. Conclamamos os Governos Municipais essa opo~una reportagem. Façoocrític~s, mas tam-
para que rompam com a omissão e submissão às bém precl~o fazer uma referênCia: fOI o Deputado
políticas neoliberais dos governos (estaduais e Fe- O?~CI~ ~Ieln que melhorou,. ?urante seu p:ríodo n?
deral) e se engajem no movimento de viabilização M~nJsteno, alguns pont?s cntlocos das rodOVias bras~-
da agricultura familiar. lelras, a exemplo da RI~-Bahla: o trecho en.tre Sergi-

o pe e Alagoas, conseguindo, ainda, conclUir um tre-
Mandamos u.m recado. aos Govern~~ Estadual~ cho entre Montes Claros e BR-116. S. Ex!! conse-

e Federal. Até hOJe os agncultores fa~I~I~res con.~- guiu atenuar o problema em parte.
nuam abandonados. Mas nós vamos iniCiar mobili-
zações em toda a região Sul do País, e não descan- Nós, Parlamentares, devemos estar preocupa-
saremos até arrancar estas conquistas. dos e atentos, sempre lembrando ao Governo Fede-

Ch ó 16 d o o d 1997 ral, às autoridades competentes que façam algo em
epec , e Janeiro e . prol das rodovias brasileiras.

O SR. ROBERTO PAULlNO (Bloco/PMDB - ..
PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sras e Era o que tinha a dizer.
Srs. Deputados, preocupo-me muito corn as rodo- O SR. P~ULO PAIM - Sr. Presidente, peço a
vias brasileiras, principalmente as federais. palavra pela Liderança do PT.

Sr. Presidente, li no jornal Folha de S.Paulo, O SR. PRESIDENTE (Adylson Mota) - Tem V..
em sua edição de ontem, matéria que me deixou es- EX- a palavra, para uma comunicação de liderança,
tarrecido e que, creio eu, revolta qualquer brasileiro. pelo PT.
A manchete dizia: -Acidentes nas federais aumen- O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Como Líder.
tam 21%-. Segundo ela, em 1995 aconteceram Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
95.500 acidentes. Em 1996, houve um aumento, to- sras e Srs. Deputados, a convocação extraordinária
talizando 115.304 acidentes. Em 1996, houve feita pelo Governo custará aos cofres do País em
20.800 feridos leves e 41.800 feridos graves. Em tomo de 80 milhões de reais.



o Sr. Adylson Motta, § ~ do artigo 18,
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidlmcia, que é ocupada pelo Sr. Airton
Dipp, § ~ do artigo 18 do Regimento Inter
no.

o SR. PRESIDENTE (Airton Dipp) - Concedo
a palavra à Deputada Joana Darc.

A SRA. JOANA DARe (PT - MG. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ini
cialmente, quero registrar que encaminharei à Mesa
requerimento dirigido à Embaixada da Inglaterra e
àquele Governo em protesto contra as demissões de
funcionários portuários, a fim de que se resolva a si
tuação daqueles trabalhadores que estão em greve
há dezesseis meses.

A propósito, foi realizado hoje, em frente à Em
baixada da Inglaterra, ato público em apoio e solida-
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Entramos na terceira semana da convocação, O PFL vota a favor da emenda desde que pos-
mais de 40 matérias estão na pauta e nenhuma foi sa indicar o Vice-Presidente da República, e quer a
votada e discutida. Presidência do Senado.

O único assunto no Congresso é se vai ou não O PTB diz que até vota a favor da emenda
ter reeleição do Presidente. desde que lhe sejam dados mais cargos e que não

Todo o discurso governista sobre as reformas seja cassado o Deputado Pedrinho Abraão.
caiu por terra. Por que parou a reforma da Previdên- O PPB, liderado por Maluf, diz-se dividido. Mas
cia, da Administração, a Tributária, e a do Judiciá- até vota a favor da reeleição se for assegurado o go-
rio? Onde estão as emendas de regulamentação vemo de São Paulo para Malut, mais um Ministério,
das Telecomunicações e do petróleo? e que o sucessor de FHC em 2002 seja o próprio

Como vemos, o Governo blefa, o Governo Maluf.
mente, pois os assuntos aqui por nós citados, con- Citamos aqui os maiores partidos que apoiam
forme o Governo, seriam a salvação da pátria e, de o Governo, demonstrando que a discussão da
uma hora para outra, foram para a gaveta. emenda da reeleição virou fisiologismo escancara-

Parece que nada mais interessa, só o que im- do. Onde votos são trocados por cargos, verbas nos
porta é a reeleição. O déficit da balança comercial, Estados, ou favores pessoais. Nenhum desses parti-
em 1996, ultrapassou a 5 bilhões de dólares, mas o dos demonstra que é a favor ou contra a reeleição
Governo diz que está tudo bem. O desemprego as- por uma questão de princípios, ou mesmo por ser
susta a todos, só não preocupa o Governo. O caso mais ou menos democrática.
na Saúde, a recessão causada pela taxa de juros, Para concluir, Sr. Presidente, inventaram agora
nada disso importa. Parece que estamos no país do o tal de baixo e alto clero. Quem é contra o Governo
faz de conta, porque só interessa a reeleição. é rotulado de baixo clero, quem é a favor do Gover-

O Governo, na sua articulação maluca, um dia no e aceita a política do compadrio, esse então é do
diz que votará a famosa emenda no dia 22, no outro, alto clero.
diz que será no dia 29. Depois já dizem que somen- Este Congresso nunca foi tão achincalhado,
te após o carnaval. Para complicar ainda mais, urna tão desprestigiado, tão humilhado pelo Executivo e
hora diz que quer plebiscito, outra diz, não, plebi- sua tropa de choque.
scito não, queremos é referendo popular. E depois Se esta Casa, depois de tudo isso que esta-
diz, nem plebiscito, nem referendo, queremos a de- mos assistindo, ainda votar a favor da reeleição,
cisão através do Colégio Eleitoral. De repente tudo será o caos total. Dará a impressão de que os políti-
muda, o Governo, o PFL e o PMDB não se enten- cos perderam até mesmo o direito de indignarem-se
dem e anunciam à Nação que só votarão a reeleição contra tudo aquilo que é imoral e antiético. Esta
depois que eles se entenderem sobre a Presidência Casa estará desmoralizada perante a opinião públi-
da Mesa da Câmara e do Senado. Dá para enten- ca.
der?

A bagunça continua, o Presidente diz que não
interferirá nas discussões da Mesa da Câmara e do
Senado, como também na emenda da reeleição, di
zendo que isso é assunto dos Parlamentares, e não
do Executivo. Só que na mesma hora verificamos
que o gabinete do Presidente sobre a sua orquestra
ção toma-se um balcão de negócios para interferir,
diretamente, tanto na eleição do Presidente da Re
pública, como da Mesa do Congresso Nacional.

Nessa confusão generalizada, que nos dá a
impressão de ser proposital, vamos verificar qual é a
posição dos partidos da base governista.

O PSDB faz qualquer negócio, doa a quem
doer, desde que consiga a reeleição para FHC.

O PMDB, com ciumeiras do PFL, diz que vota
a favor da emenda se lhe derem de presente a Pre
sidência da Câmara e do Senado.



E pior: houve o deslocamento de centenas de
Deputados de suas bases, gastando-se tempo, pas
sagens de avião e outros quesitos, com a finalidade
única de assistir ao desfile na passarela dos atores
mais chegados ao problema da r~eleição, o estrelato
de uns poucos, o jogo de cena, b teatro - alguns até
chamariam de circo. Esse esporte é muito caro. lí
quido, em reais, cada Deputado recebe aproximada-
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riedade aos portuários de Liverpool, que estão em Esse modelo foi aceito, também, em conferên-
greve há dezesseis meses em sinal de protesto con- cias internacionais, como a do Cairo - sobre popula-
tra a privatização do porto. Encaminharei requeri- ção - e a de Pequim - sobre a mulher. Infelizmente,
mento a esse respeito à Comissão de Relações Ex- não há qualquer possibilidade de sobrevivência para
teriores, a fim de que o Governo da Inglaterra, bem modelos semelhantes num sistema de saúde centra-
como a sua Embaixada no Brasil, sejam devidamen- lizado o caótico como o nosso, onde o lucro e os in-
te informados sobre esse ato público. teresses políticos freqüentemente predominam so-

Outro tema que trago ao debate diz respeito à bre a saúde.-
matéria publicada no jornal Folha de S.Paulo, em Então, uma notícia dessas é uma verdadeira
que o Deputado José Pinotti, que inclusive já foi Se- calamidade. A nossa preocupação, sobretudo, é
cretário de Saúde do Estado de São Paulo, faz com a vida. Temos que dar valor à vida do ser hu-
umas reflexões sobre o câncer de colo uterino. mano. O Governo Federal precisa pautar as suas

Fiquei escandalizada ao saber que 7 mil mu- ações de forma a cumprir uma de suas promessas
Iheres ao ano morrem por falta de tratamento e aten- de ,camp:nha, ~ual seja, tratar da saúde do nosso
dimento por parte do Estado. A matéria é de estarre- P~IS e ~a.o d~svlar verbas do Orçamento, com~ !em
cer. Cheguei a procurar o Deputado José Pinotti, f~to, pnvlleglando setores de.transport~, ~e !mga-
ainda não o encontrei, a fim de que possamos ela- Ç?O_e de sanear:ne~to, aos qU~ls f~~m ~Istnbuldos ~
borar em conjunto um projeto de lei visando uma so- bllhao e 7~ mllhoes d? reais adIClo~als, em detn-
lução para esse problema. É um absurdo sabermos mento de area~ de saude e educaçao. Há verbas
que hoje 7 mil mulheres morrem no País por falta de que foram desvl?~as, por exemplo, da CPM:, para
assistência. pagamento de diVidas. Esses recursos devenam ser

. ,. aplicados somente em ações de saúde, como prevê
Precisamos fazer. um programa de ~ude Inte- a emenda constitucional aprovada em 1996.

gral à mulher para CUidar de três questoes funda- Então é com pesa I t G. .. é' G ,rque amen amos que o 0-
me~tals: pnmelramente precl~o que o ~vemo vemo Federal, além de não dar prioridade à saúde _
r~ahze u~ programa de ed.ucaçao para a saude, a uma de suas promessas de campanha - privilegia
fim de evitar o câncer utenno; que faça um amplo . '" , . .
t b Ih di' t â b't . I setores, tira dinheiro da saude, o que tem preJudica-
ra a o e esc areclme.n o, em m I o naClona, e do sobremaneira o povo brasileiro.

combate à doença, mediante tratamento com poma- "
das e cauterizações, e ainda programa nacional so- Era o que tinha a dizer. .
bre o diagnóstico precoce dessa doença, que se faz .0 S~. FEU ROSA (PS~B - ES. Pronuncia o
com o teste Papanicolau. seguinte diSCUrso.) - Sr. PreSidente, Sr's e Srs. De-

_ • A' putados, na semana passada, a Câmara dos Depu-
~ao medidas que d:vem ser tom~das no.ambl- tados não deliberou em Plenário. Os dias geralmen-

to nacional. O Governo nao pode continuar adlando- te destinados à discussão em Plenário com Ordem
a~ mais, repito, e às vezes essas mulheres morrem do Dia foram exclusivos para o que se chama traba-
Simplesmente por falta de u~ exame, de um trata- lho nas Comissões. Não houve votação, não neces-
mento adequado ou de atençao por parte do Gover- sitando abrir o painel.
no Federal, que poderia ter evitado esse tipo de N d' 15 16 17 d' . t rta
d E é d '· it I I . os las , e e Janeiro - erça, qua

oença. ssa uma enuncia mu o grave. nc USI- . ta I - xt rd' á' -
ve, apresentaremos um projeto de atenção integral à e qUln

t
-, edm p e~a convocaçad~ e rado In "xta, nao

,d d Ih se vo ou na a, nao se progre lU na a na e ensa
sau e a mu er. pauta definida nó ato convocatório. Ganhou-se extra

Hoje, podemos ler um artigo na Folha de - um item justificadamente sensível pelos comentá-
S.Paulo, que diz o seguinte: rios da imprensa em geral - e não se trabalhou ex-

-No meu entender, trata-se de um assassinato tra.
em massa, que decorre não da falta de dinheiro,
mas da ausência do Programa de atenção Integral à
Saúde da Mulher, desativado nos poucos Estados
onde existia e jamais implantado em escala nacio
nal, apesar de ter nascido no Brasil e ~r, hoje reco
nhecido como modelo pela Organização Mundial de
Saúde e pela Federação Internacional de Ginecolo
gia e Obstetrícia.
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mente 10 mil reais. Até que a importância do tema Como se não bastassem os indicadores sociais
valeria o desperdício e o esforço, se fosse, de fato péssimos que possuímos em desnutrição infantil, sa-
necessário. neamento, habitação, violência, agressão ao meio

Na segunda-feira, 14 de janeiro, a sessão abriu ambiente, concentração de renda, ainda temos mais
em homenagem aos faladores usuais. O simbolismo um, tipicamente veleidade de uma parte burguesa
da Câmara aberta para o povo se pronunciar, pois indiscreta: somos subdesenvolvidos também, por-
os Deputados são o povo, é importante para a de- que nossa Câmara só pode decidir um assunto por
mocracia, mesmo que a compreensão de alguns cin- vez, por semana e em comissão especial.
ja-se a acreditar na influência de poucos segundos Não chegou a esta Casa comparativamente
do programa "A Voz do Brasil". nem o primitivismo da administração, divisão do tra-

Na sexta-feira, dia 18 de janeiro, o desânimo balho e das funções. É chegado o momento, Sr.
dos Deputados era muito grande. A decepção dos Presidente, de assumirmos a amostra que somos da
usuais, poucos partícipes, dos desprestigiados pro- sociedade brasileira, média por média. Temos de
gramas de segunda a sexta, chega ao ponto de, tal- assumir um padrão mínimo de comportamento deli-
vez por decoro, impossibilitar o quorum mínimo. A berativo na Casa. Devemos aproveitar, inclusive, a
voz do povo calou-se naquele dia. Achei deprimente, próxima eleição da Mesa para se pensar no assunto
ridículo, mais um toque desabonador do nosso tra- e, quiçá, chegarmos a alguma ação positiva.
balho, individualmente como Deputado e coletiva- É hora dos partidos políticos sediados na Casa
mente como pretenso poder da República. apresentarem seus projetos para o aperfeiçoamento

da Câmara e o comprometimento dos candidatos
Na terça-feira, dia 15, comentou-se que a Câ- com o bom funcionamento da Casa. Como teremos

mara não abriu por um decreto do PMDB, acometi- moral para extinguir o instituto das medidas provis6-
do, em sua cúpula, de um porre cívico devido a deci- rios, agindo como ocorreu na semana passada?
sões da Convenção Nacional no domingo anterior,
dia 13. Mas será que continuou tal arroubo de civis- Nós, da bancada do PSDB, estamos seriamen-
mo partidário, e mais: contaminou a todos os que te empenhados em um projeto para a Casa de valo-
decidem o funcionamento desta pobre Casa, uma rização e trabalho, não só político, mas gerencial,
vez gue não podemos jamais adjetivá-Ia de Casa comportamental, administrativo, para melhorar a eft-
pobre? ciência do legislativo, para sermos não só o aspecto

macunaímico da sociedade brasileira, mas também
A Câmara, pelos seus dirigentes, lideranças exemplo da sociedade trabalhadora, do empresaria-

etc, e no arrasto do conformismo dos Deputados, da do de toda natureza, ágil, bem informado, produtor
grande maioria deles, deu mais uma demonstração de riquezas.
de desserviço à República, sem a mínima necessi- Somos uma cross-sectlon bem razoável do
dade. Brasil, Sabemos que, se o sistema de votação fosse

Sinto-me como parte de um rebanho sem rumo distrital, é claro que essa cross-section seria muito
aqui nesta Casa, quando, para o assunto reeleição, mais representativa na nossa realidade. Achamos
não estão destinados 10% dos Srs. Deputados, con- que não é justo que o principal símbolo da democra-
forme os números da Comissão Especial da PEC n2 cia, o Parlamento, persista em demostrar a sua
01/95, e todo o resto vê-se paralisado. Por aquele amostragem tão pobre de nossa dinâmica sociedade
assunto tão palpitante, para-se tudo, compromete-se e povo, aspirando melhor o concurso no rol das na-
uma semana inteira, convocada com pauta de mais ções desenvolvidas e de alto padrão moral, ético e
de 40 itens. de renda do mundo.

É de se espantar. Parecemos centúrias de ro- Recuso-me, como tantos colegas, a aceitar
bôs programados para uma única ação, incapazes esse modelo de funcionamento da Câmara. Indigno-
de sairmos da ataraxia causada pela concentração me, não sozinho, por nosso comportarrento coletivo
num único tema, simplesmente ridículo, sem comen- ser tão subdesenvolvido e atrasado, contrariando a
tários maiores. Enquanto isso, os outros robôs, os grande maioria do povo trabalhador, que busca
de uma suposta geração mais avançada, aqueles maior bem.estar com luta, dedicação e responsabili-
presumíveis responsáveis pela reeleição, procuram dade.
fazer com que a imprensa, a sociedade brasileira e Creio, Sr. Presidente, ser até ocioso ficar cul-
nós acreditemos que estão certos, com a maior Iivi- pando fulano ou sicrano pelo vexame que, às escãn-
dez do mundo. caras, estamos dando ao Brasil. Digamos ser fruto



v- GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Chico Vigilante.
O SR. CHICO VIGILANTE (DT - DF. sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, antes de iniciar
meu pronunciamento, só queria dizer que os mara
nhenses, neste momento, no plenário, são maioria.

Mas quero falar de importante unidade da fede
ração brasileira, uma cidade concebida para servir
como fator de integração nacional: a Capital da Re
pública, Brasma, do nosso Distrito Federal.

Brasília foi planejada para, no ano 2000, estar
com 500 mil habitantes. Hoje, em função da falta de
planejamento e de uma política implantada de ma
neira, demagógica nos últimos anos, o nosso Distrito
Federal está com mais de 1 milhão e 800 mil habi
tantes.

A taxa de desemprego do Distrito Federal é
uma das maiores do País, porque a taxa de migra
ção também é a maior do Brasil. Nos últimos quatro
anos, o Distrito Federal tinha crescido em média
2,5% ao ano, enquanto a taxa de crescimento nacio
nal eta 1,5%, devido à política de distribuição de lo
tes, objetivando única e exclusivamente angariar os
votos das pessoas beneficiadas em favor do ex-Go
vernador do Distrito Federal.

Atualmente, sabemos o quanto tem sido duro
para o Distrito I:'e;deral manter bons serviços de edu
cação. Temos um dos melhores sistemas de educa
ção pública do Brasil. Além disso, temos o melhor
sistema de saúde pública do Brasil, mas é preciso
que o País e especialmente as bancadas dos outros
Estados, compreendam a dificuldade do Govemo do
Distrito Federal para manter a qualidade desses ser
viços.

Só para que V. Exllg tenham idéia: a rede de
saúde pública do Distrito Federal possui hoje um nú
mero menor de servidores comparativamente ao ano
de 1979. A 11ltima contratação de servidores para a
área de saúde se deu em 1979. De lá para cá, uma
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de uma cultura ultrapassada de alguns setores da tendido no assunto, mas apenas a opinião comum
eUte brasileira que renite em não reconhecer estar- do brasileiro, que tem ouvido e discutido esse as-
mas mudando para melhor. sunto, apelo para o Presidente da República no sen-

A julgar pelos acontecimentos recentemente ci- tido de que não vete essa lei, um verdadeiro avanço
tados, ocorridos nesta Casa, a porta aberta desta ao proporcionar à coletividade a possibilidade de
não está apta a resistir a qualquer crise institucional ajudar o próximo. Representa um fator altamente be-
de seriedade mediana. néfico ao povo brasileiro, os moldes da social demo-

Recuso-me a acreditar nisso e o povo brasilei- cracia tão bem encarnada no sociólogo Fernando
ro abjura nossa fraqueza intestina, completamente Henrique.
alheio ao que se possa em nossas ruas e campos. Era o que tinha a dizer.
Os partidos políticos têm a responsabilidade de an- O SR. PRESIDENTE (Airton Dipp) - Passa-se
tecipar melhores dias para a Câmara e coloca no ao
alto da grandeza a que está destinada: ser reflexo
de nosso altivo povo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SARNEY FILHO (PFL - MA) - Sr. Pre

sidente, SrIs e Srs. Deputados, venho a esta tribuna
nesta segunda-feira de convocação extraordinária,
para fazer um apelo ao Senhor Presidente da Repú
blica, a fim de que S. Exll não vete o projeto de lei,
aprovado pelo Congresso Nacional, de autoria do
Senador Lúcio Alcântara, tomando involuntária ou
voluntária positiva a doação de órgãos.

Eu tenho notado que os setores muito influen
tes da saúde nácional têm-se posicionado contra
esse projeto. Hoje, alguns jornais de influência na
cional divulgam que o Senhor Presidente Fernando
Henrique Cardoso estaria disposto a vetar essa lei.

Portanto, faço um apelo ao bom-senso. Não
sei, na realidade, que interesses - se econômicos
ou de setores privados da saúde - envolvem matéria
de tamanha dimensão, mas o senso comum, o do ci
dadão comum, diz que essa lei é altamente benévo
la, irá ao encontro do que deseja a sociedade, não
impondo a ninguém que seja doador. Aqueles que
não quiserem ser doadores, por motivos pessoais,
religiosos ou outros, podem registrar o seu desejo
na cédula de identidade, de acordo com a lei. A afir
mação de que isso favoreceria o tráfico de órgãos
não é desculpa válida. A idéia é boa, honesta e favo
rece o bem comum.

Por que, baseado numa ilegalidade, se poderia
tentar mudar essa lei? É o mesmo que querer partir
do princípio de que as leis são feitas para corrigir ir
regularidades que existem! É partir da exceção para
a regra! Não é possível! Ao contrário, temos de partir
do princípio de que os hospitais são honestos, de
que os órgãos terão tratamento sério, de que isso irá
ao encontro dos serviços de saúde diminuirá a fila
dos doentes à espera de doadores e salvará vidas.

Assim, dentro deste espírito, traduzindo não a
opinião de um especialista, não a opinião de um en-
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série de trabalhadores já se aposentou, outros pedi- saúde. Sr.s Deputados, Sr.as Deputadas, tem gente
ram demissão e saíram da Fundação Hospitalar do vindo do Acre, de Rondônia, do Amazonas, do Ma-
Distrito Federal. Por outro lado, a cidade cresceu de- ranhão, do Piauí, do Brasil à procura do atendimento
masiadamente. Em 1979, não havia as cidades de pela rede pública do Distrito Federal.
Santa Maria, hoje com 200 mil habitantes, Samam- Para V. Ex.as terem uma idéia da complexida-
baia, também com cerca de 200 mil habitantes, 50- de desse problema, no ano de 1996, atendemos, na
bradinho 11, Vila Roriz, em Planaltina e Paranoá, rede pública de saúde do Distrito Federal, pratica-
mais de 5Q mil habitantes. Portanto, houve um enor- mente a um número de pessoas correspondente a
me crescimento demográfico da cidade e contamos duas Brasílias e meia. É como se a população intei-
com um número menor de trabalhadores na área de ra do Distrito Federal tivesse comparecido duas ve-
saúde. zes e meia à rede pública de saúde do Distrito Fede-

A S'" Joana Dare - Permite-me V. ExA um ral, em função da população que vem de fora procu-
aparte, nobre colega? rar o nosso sistema de saúde.

O SR. CHICO VIGILANTE - Pois não, nobre Não estamos sendo remunerados por isso. É
Deputada Joana Dare. preciso que o Governo Federal compreenda a gravi-

A s..- Joana Dare - Gostaria apenas de trans- dade desse problema e passe a remunerar o serviço
mitir a V. Ex!' um elogio que recebi do Embaixador público de saúde da Capital da República pelo traba-
da Inglaterra. Hoje, fizemos uma manifestação em lho que ele efetivamente presta e não pelo serviço
frente a Embaixada daquele país em solidariedade que os govemantes acham que está sendo presta-
aos trabalhadores portuários de Liverpool, que estão do. Foram realizadas aqui quase 4 milhões de con-
em greve há dezesseis meses. Fomos muito bem sultas, sem contar as internações.
recebidos pelo Embaixador, que, no final da conver- Se qualquer um de nós for agora ao Hospital
sa, elogiou a administração elo Governador Cristo- de Base, verificará que, de Cada dez pacientes inter-
vam Buarque, em Brasília. Ele disse que, durante o nados, sete são de fora da Capital da República,
tempo em que está aqui, observou que a cidade sete não moram em Brasília.
está mais limpa. além disso, fez um elogio muito Essa situação está chegando a tal ponto que
grande à bolsa-escola implantada pelo Governador. há pessoas vendendo endereço na Capital da Repú-
Só teve boas palavras em relação à administração blica para pessoas que vêm de fora se tratar em
do Governador Cristovarn Buarque. Penso ser muito Brasília. Não que estejamos a exigir que somente
importante transmitir esse elogio, porque é muito seja prestado o atendimento médico-hospitalar às
bom vermos que os planos e lutas do Partido dos pessoas que moram na Capital. Mas os pacientes
Trabalhadores estão dando certo na prática por in- que se deslocam de outros Estados acham que
tennédio da administração do atual Governador em apresentando um endereço de Brasília, o atendi-
Brasília. Esperamos que esse tipo de atitude seja to- mento será facilitado. Por intermédio do trabalho que
mada por outros Governadores pelo País afora, para está sendo feito na Secretária de Saúde, verificamos
melhorar não só a limpeza das ruas, mas a situação que há pessoas vendendo endereços.
da saúde pública brasileira. Agradeço a V. Exa o Amanhã vamos votar, na Comissão de Orça-
aparte. mento, o Orçamento Geral da União. Os recursos

O SR. CHICO VIGILANTE - Sou eu quem que estão previstos para manutenção das áreas de
agradece o aparte de V. Ex.' Peço que ele seja in- saúde, educação e segurança do Distrito Federal
corporado a meu pronunciamento, para enriquecer são muito pequenos. Embora os Deputados e Sena-
ainda mais as palavras que estou a proferir neste dores de outros Estados achem que estamos rece-
momento. bendo muitos recursos, isso não é verdade. Já aler-

Eu falava das necessidades do Distrito Fede- tei o Senador Carlos Bezerra e o Deputado Sarney
ral. Além do crescimento da população, ternos ainda Filho - que preside, com muita altivez e dignidade, a
um problema muito sério. Boa parte da população Comissão, sendo que o Relator também está fazen-
de Minas Gerais é atendida pelo sistema de saúde do um excelente trabalho - que alguns recursos
aqui do Distrito Federal. A população de Goiás, do aparecem como que se fossem para Brasnia, mas,
Entorno - cerca de um milhão de habitantes - tam- na verdade, não são. Um exemplo disso são os que
bém depende da nossa rede pública de saúde. A po- vêm para investimento e manutenção da infra-estru-
pulação do Estado do Tocantins também se dirige à tura da Câmara dos Deputados, do Senado Federal
Capital da República para tratar de problemas de e dos tribunais superiores. Esses recursos não vão
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beneficiar a Capital da República, mas aparecem Deputado Jofran Frejat. Tivemos de informar ao Sr.
como se fossem. Então, os Deputados de outros Es- Ministro sobre a grandeza do nosso trabalho.
tados fazem uma leitura errada desse texto, achan- No Distrito Federal somam 500 mil os estudan-
do que Brasma estaria recebendo muito mais do que tes da rede pública, considerado a melhor do Brasil.
tem direito. Mas, para manter essa qualidade, estamos lutando

Repito que damos abrigo a mais de cem repre- a duras penas, com muitas dificuldade.
sentações diplomáticas, que precisam ser bem trata- Portanto, não queremos ser vistos, nesta tribu-
das na Capital do País. Aqui estão instalados os três na e neste plenário, nos corredores do Congresso,
Poderes da República, com uma infra-estrutura ca- na nossa cidade ou nos palácios carpetados, como
ríssima: o Poder Legislativo, com os 503 Deputados pedintes. A nossa bancada e o Govemo do Distrito
e os Senadores; o Poder Judiciário, que tem todos Federal querem ser vistos como pessoas que têm
os tribunais superiores localizados aqui; e o Poder direito, e estamos lá a reivindicá-Ios.
Executivo, com a Presidência da República e todos Iniciamos um processo de discussão com o Mi-
as Ministérios. Portanto, é uma infra-estrutura muito nistério da Fazenda e precisamos da ajuda do con-
cara. junto dos partidos e dos Parlamentares desta Casa

É preciso que o Governo Federal compreenda para encontrarmos mecanismos de sustentação da
isso, é preciso que os Deputados e Senadores de Capital da República que perpassem os Governos.
outros Estados também reconheçam essa realidade Não importa a que partido pertença quem está
da nossa Capital da República. no Palácio do Planalto ou no Palácio do Buriti. O que

Há também a questão da segurança pública do importa é a qualidade de vida da população da capi-
Distrito Federal. Falei, há pouco, sobre os aumentos tal da República.
da população. Quanto à questão da segurança pú- Muitos dizem: "Brasília já tem tudo!" Mas nós
blica no Distrito Federal, falei há pouco sobre cresci- não queremos fazer nivelamento por baixo, não que-
menta demográfico do Distrito Federal. Entretanto, remos isonomia da pobreza, queremos que os ou-
não cresceu na mesma proporção o número de poli- tros Estados adquiram a mesma qualidade de vida
ciais civis e militares. Somente agora, no Governo, que estamos conseguindo, a duras penas, que a
Cristóvão Buarque, conseguimos fazer a contrata- nossa população t~nha.

ção de mais policiais civis. O índice crescente de Uma coisa que nos deixa muito satisfeitos é a
violência na Capital da República pode ser explicado união que existe em tomo da bancada federal de
pelo desaparelhamento da força policial. O Governo Brasma. É pena que 'sejamos apenas oito Deputa-
anterior teve a preocupação única e exclusiva da dos e três Senadores.
distribuição de lotes, mas não entendeu que esses O Sr. Jofran Frejat - Concede-me V. Ex.1! um
lotes iriam abrigar pessoas e iriam gerar uma neces- aparte, Deputado Chico Vigilante?
sidade maior de policiais civis e militares ou de um O SR. CHICO VIGILANTE - Ouço com prazer
efetivo maior no corpo de bombeiros. O Gama, por o aparte de V. Ex.!!
exemplo.. ficou com um ~fetivo policial ins~ficient-e O Sr. Jofran Frejat - Deputado Chico Vigilan-
para CUIdar ~a po!'ulaçao de. Santa Mana, com te, estava ouvindo com muita atenção o discurso de
quase 200 mil habitantes, e ainda o Recanto das V. Ex.1I e vim do meu gabinete exatamente para
Emas. aperteá-Io, para que pudéssemos conversar um

É claro que houve um estrangulamento da pouco sobre o assunto abordado por V. Ex.1! Apáren-
questão da segurança pública em função do cresci- temente, tanto no Governo Federal quanto no Con-
menta desordenado e, porque não dizer, irresponsá- gresso Nacional, as pessoas fazem uma idéia defor-
vel, devido ao não planejamento. Aconteceu o mes- mada do Distrito Federal. Consolidamos Brasília,
mo com as demais cidades. Mas agora estamos pre- mas não somos os responsáveis pelo seu planeja-
senciando a dificuldade no sentido de fazer com que mento inicial. Evidentemente, Brasília foi criada para
haja esse aumento do efetivo da polícia civil, da polí- ser uma cidade administrativa, não para ser indus-
cia militar e do corpo de bombeiros. trializada. E, por isso, não tem o Imposto sobre Pro-

Sobre a questão da educação, tivemos uma dutos Industrializados, que poderia gerar recursos e
audiência nesta semana com o Ministro da Fazenda, riquezas. Qualquer Estado tem indústrias e, conse-
Dr. Pedro Malan. E estamos lá toda a bancada fede- qüentemente, IPI. Sentimos que as pessoas têm
ral de Brasília, o Senador Or. José Roberto Arruda e uma idéia daquilo que deveria ser a cidade, sem le-
o nosso coordenador na área econômica deste ano, varem em consideração as dificuldades econômicas



Nobre Deputado Jofran Frejat, fico imaginando
o que seria hoje do Brasil se Brasflía não tivesse
sido construída. O que seria dos Estados da Região
Norte - Pará, Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia
-, dos Estados do Maranhão, Goiás, Tocantins, sem
a construção e a consolidação da nova Capital da
República? Tenho a certeza de que precisamos lutar
muito mais para que esta Casa aprove um fundo de
manutenção do Distrito Fedeml. E é preciso que os
Deputados dos demais Estados compreendam isso.

Quero, inclusive, convidar os nobres colegas a
conhecerem mais do que o Plano Piloto. Seria im
portante que os Deputados dos outros Estados,
quando não se deslocarem nos finais de semana
aos seus Estados, procurassem conhecer efetiva
mente as 'cidades do Distrito Federal - Ceilândia,
Taguatinga, santa Maria, Samambaia, Recanto das
Emas, Sobradinho e outras, conhecidas como cida
des-satélites -, as quais desejamos transformar
mais e mais em cidades e menos em satélites.

Felizmente, temos hoje na Capital da Repúbli
ca um Govemo realmente comprometido com os
destinos da cidade. Brasília era muito malfalada lá
fora; diziam que tudo que não prestava originava-se
em BrasRia. O Deputado Jofran Frejat e eu, quando
ouvimos falar que há corrupção em Brasília, sempre
repetimos que não conhecemos nenhum corrupto
com menos de 35 anos de idade e que, portanto,
não nasceram em Brasnia. São de outros Estados,
apenas estão aqui.

É fundamental que todos se conscientizem da
importância da Capital da República para que pos
samos prosseguir com a transformação que aqui
está ocorrendo. No Governo da Frente Brasnia Po
pular, liderado pelo Professor Cristóvão Buarque, do
Partido dos Trabalhadores, há inovações. Posso ci
tar o Programa Bolsa-Escola, hoje referência inter
nacional, reconhecida por todos; a implantação do
BRB-Trabalho e de uma nova visão de como se fa
zer saúde pública de qualidade, com sistema de
acompanhamento do paciente em casa, que come
çou em Sobradinho e deve ser estendido a todas as
cidades do Distrito Federal, além da implantação de
agroindústrias familiares.

O Govemador Cristóvam Buarque, ao longo do
ano de 1996, recebeu mais de dez prêmios de enti
dades internacionais em reconhecimento ao seu tra
balho. Quase todos os hospitais públicos de Brasnia
receberam da Unicef o título de -Hospital Amigo da
Criança- - e isso é muito importante.

o SR. CHICO VIGILANTE - Agradeço a V.
Ex.lI o aparte e o incorporo ao meu discurso, enri
quecendo-o. V. Ex.lI demonstra a unidade da banca
da do Distrito Federal em defesa da população da
Capital da República, proveniente de todas as Re
giões do Brasil para ajudar na construção desta Uni-
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do Distrito Federal - e isso fica evidente muitas ve- dade da Federação, que é fator de integração nacio-
zes, como quando fomos conversar com o Ministro nal.
da Fazenda. TIVemos, por exemplo, um orçamento
na área de pessoal que, tanto pela habitualidade,
como pelo instituto da Constituição, precisará de um
repasse em tomo de 1,8 bilhão, sem falar na manu
tenção da Secretaria de Segurança. Reivindicamos
que o Governo nos adiantasse 50 milhões para o
pagamento do adiantamento de férias dos servido
res das áreas de saúde, segurança e educação - e
no que se refere à área de educação o caso é ainda
mais grave, porque as férias são compulsoriamente
em janeiro, não há como dividi-Ias, porque, do con
trário, os estudantes ficariam prejudicados. Cinqüen
ta milhões, dentro de um orçamento de 1,8 bilhão de
reais, que é o que seria transferido, correspondem a
menos de 3%. Ou seja, menos de um terço da infla
ção anual. E V. Ex.!& viu a dificuldade que tivemos
para convencê-Ios; como se nós tivéssemos culpa
por BrasRia não ser industrializada e não poder arre
cadar mais impostos. Essa visão deformada, tanto
no Congresso Nacional como nos organismos técni
cos, nos Ministérios, precisa ser modificada. Quando
se vê o montante destinado à saúde pública do Dis
trito Federal, área sobre a qual V. Ex.lI estava falan
do, pode-se dizer que é muito; ocorre que pratica
mente toda a saúde do Distrito Federal é pública. Se
compararmos, por exemplo, com qualquer outro Es
tado brasileiro que tenha uma parte pública e outra
conveniada, ou seja, particular mas paga pelo Siste
ma Único de Saúde, verificaremos que o valor que
esse Estado recebe é muito maior que o nosso. No
entanto, se compararmos só a parte pública, que é
total no Distrito Federal, haverá a impressão de que
o Distrito Federal recebe mais. Na verdade, não; o
dinheiro está saindo pelo esgoto e pelo ralo do setor
privado, que cada vez quer ganhar mais. Precisa
mos conscientizar as pessoas, para que não pen
sem que estamos aqui, no Distrito Federal, pedindo
mais do que necessitamos. Precisamos disso por
que Brasflía foi construída dessa forma. Acrescento
estas palavras ao discurso de V. Ex.I,· para que os
colegas que eventualmente estejam nos ouvindo en
tendam que não estamos querendo mais para o Dis
trito Federal, mas, sim, aquilo que é no mínimo justo
para a Capital da República.
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Houve recuperação de empresas públicas. A sicionista. Há bom senso da cidadania ao afirmar
CAESB - Companhia de Água e Esgotos de Brasma que, para mudar norma constitucional com vigência
S/A, que era uma empresa deficitária, hoje é uma ao longo de toda a nossa história republicana, seria
das melhores do Brasil; a CEB - Companhia de Ele- legítimo que, antes de votarmos, consultássemos o
tricidade de Brasília, recebeu um prêmio concedido povo para saber se quer ou não modificação tão pro-
pela revista Visão por ser uma das melhores empre- funda em nossas normas eleitorais. Sobretudo para
sas de eletricidade do Brasil. Dificuldades existem, que se assegurasse, aos que nos opormos à Emen-
mas estamos dispostos a superá-Ias - e é funda- da Constitucional, o direito de expor à cidadania as
mental que os Sr.s Senadores e Deputados, o Presi- razões que nos assistem.
dente da República e os Sr.s Ministros estejam dis- Ouço dizer, Sr. Presidente, que a resistência à
postos a nos ajudar. tese da consulta popular, que está prevalecendo até

Para mim foi muito gratificante, na conversa agora no Governo e nas lideranças governistas des-
que tivemos no Ministério da Fazenda, ouvir o Se- ta Casa, começa a me parecer insensata. Receio
cretário do Tesouro, Dr. Pedro Parente, reconhecer que a insistência em fazer com que a votação da
a qualidade de ensino público do Distrito Federal. emenda constitucional se dê, ainda esta semana,
Disse S. Ex.ft naquela oportunidade que estudou na termine nos levando a um beco sem saída.
Capital da República e sempre em escola pública, Como velho amigo do Presidente Fernando
primária, secundária e, depois, na Universidade de Henrique Cardoso e partidário da tese da convoca-
Brasília. O hoje Secretário do Tesouro fez toda sua ção plebiscitária desde o primeiro segundo, desejo
carreira no Distrito Federal, usando a estrutura públi- fazer um apelo a S. EXª: que reflita um pouco mais,
ca de educação de Brasma. que analise com maior abrangência o quadro de difi-

Portanto, Sr. Presidente, Sr.as e Sr.s Deputa- cuIdades em que estamos entrando, caso a intole-
dos, encerro conclamando todos os Parlamentares, rância prevaleça, ao contrário do bom senso que
de todos os partidos, a ajudarem o Distrito Federal, nesse instante seria ouvir o povo. Se ele incorporar-
não a um partido, a um governo, mas o próprio País, se à tese da consulta plebiscitária, se assim o fizer,
fazendo com que tenhamos melhor qualidade de sairá das umas consagrado. E não o fazendo, os ris-
vida na Capital da República. cos de uma derrota nesta Casa inibirão as forças po-

O SR. PRESIDENTE (Airton Dipp) - Com a pa- líticas do Governo de pleitear um plebiscito, porque
lavra o Sr. Deputado Almino Affonso, pela ordem. soará como um recurso de caráter cesarista. Eu pró-

O SR. PRESIDENTE (Airton Dipp) - Antes de prio, que defendo a via plebiscitária há muitos me-
conceder a palavra ao Deputado Luciano Castro, ses, não me sentiria - na hipótese que formulo - em
usará da palavra o Deputado Almino Affonso. condições de votar a favor da consulta popular, por-

O SR. ALMINO AFFONSO (PSDB - SP.) - Sr. que ela significaria jogar o povo contra o Congresso
Presidente, agradeço a V. Ex.1I e ao meu prezado Nacional. A hora de decidir é agora, sem mais tar-
colega Luciano Castro a gentileza para com minha dança.
pessoa. Era o que tinha a dizer.

Sr. Presidente, são duas palavras corridas. O SR. PRESIDENTE (Airton Dipp) - Concedo
Apenas para fazer um registro que me parece signi- a palavra, como segundo orador inscrito no Grande
ficativo. O jornal O Estado de S.Paulo de ontem pu- Expediente, ao Deputado Luciano Castro.
blica pesquisa realizada pelo INFORME-ESTADO O SR. LUCIANO CASTRO (PSDB - RR. Pro-
que é merecedora da atenção desta Casa e, se não nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srl's e
abuso em pedir, de S. Ex.ll o Sr. Presidente da Re- Srs. Deputados, há várias décadas tem crescido a
pública. preocupação com a necessidade de uma máquina

A pesquisa revelou que 88% dos paulistanos administrativa mais eficiente e comprometida com a
são favoráveis à consulta popular prévia à votação qualidade dos serviços prestados à sociedade brasi-
da emenda que determinará o direito à reeleição de leira. Apesar disso, o conjunto de normas ao qual se
Presidente da República, Governadores e Prefeitos. subordina a administração pública permanece desa-

Sr. Presidente, curioso é que também essa tualizado, em face do crescimento e das transforma-
mesma pesquisa revela que altíssima margem da ções vividas pelo País.
população de São Paulo - creio 83% se manifesta a Resulta daí a necessidade"tanto de medidas de
favor da reeleição do Presidente Fernando Henrique natureza conjuntural, para se resolver questões que
Cardoso. Logo, não há, no caso, manifestação opo- demandam ações de efeitos imediatos (inclusive as
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de curto prazo), como também as de caráter estrutu- cializada para o desempenho eficiente das funções
ral, visando à consecução dos objetivos de natureza públicas.
permanente, sintetizados na construção do ambiente Por outro lado, estamos conscientes da neces-
político e jurídico necessários à implantação de um sidade de algumas mudanças na Administração PÚ-
modelo de administração comprometido com a efi- blica. É necessário adequá-Ia à atual conjuntura e
ciência e a valorização do serviço e do servidor pú- tomá-Ia mais eficiente, razão pela qual procuramos
blico. apresentar algumas emendas à Medida Provisória nll

No plano estrutural, temos as -reformas admi- 1.522.
nistrativa e previdenciária", que têm sido amplamen- Quanto à transformação da licença-prêmio em
te discutidas nesta Casa com a participação da 50- licença de capacitação profissional, nós propomos
ciedade, especialmente por meio de diversas entida- uma emenda para suprimir o efeito desse dispositi-
des representativas. Preocupam-nos, no entanto, as vo, pois trata-se de um direito conquistado pelos ser-
medidas para dar solução aos problemas conjuntu- vidores há mais de setenta e cinco anos, ou seja,
rais, pois estas, por serem de efeito imediato, às ve- desde 111 de fevereiro de 1921, com a edição do De-
zes não são discutidas com a devida profundidade, creto nll 14.663.
podendo causar danos de alto custo para a socieda- É obrigação da própria administração capacitar
de. Em especial, refiro-me à Medida Provisória nll seus servidores e, portanto, é inadmissível que um
1.522, de 1996, já reeditada pela quarta vez. prêmio pela assiduidade do servidor seja transfor-

Alertamos o Governo para o fato de que a ado- mado em licença para capacitação profissional. A
ção de medidas dessa natureza deve ser feita com freqüência a qualquer custo do interesse da adminis-
toda a cautela, a fim de não ferir direitos dos servi- tração faz parte da atividade laboral do servidor. Não
dores. Por isso mesmo, estam()s convencidos da ne- se justifica, portanto, a substituição de uma licença
cessidade de revisar alguns pontos dessa medida com conotação de prêmio, por outra com conotação
provisória. de aperfeiçoamento profissional.

Muitos já têm falado acerca disso, e voltamos a Uma outra emenda que propomos trata das al-
repetir: não é possível administrar um país sem uma terações introduzidas no art. 243, da Lei n12 8.112190,
máquina administrativa sólida, estável e comprome- onde o Poder Executivo autoriza a exoneração dos
tida com os anseios da sociedade. servidores públicos não estáveis. Ora, sem entrar,

no momento, em discussões mais profundas acerca
Mas, o que é a máquina administrativa senão desse mérito, entendemos que tal dispositivo não

um conjunto de servidoresorganizados, numa estru- pode abranger os servidores públicos dos ex-Territá-
tura cientificamente elaborada e ajustada às particu- rios Federais, como Roraima, Amapá, pois esses já
laridades sociopolíticas e econômicas da Nação? se encontram em situação peculiar, definida pela le-
Não podemos desprezar esse conceito! Sem servi- gislação aplicável quando da extinção das Unidades
dor não se administra! Territoriais.

A palavra de ordem é cortar gastos, equilibrar Os servidores públicos territoriais foram locali-
as contas públicas! Isso é razoável. Porém, o que zados em quadros em extinção, ou seja, os cargos
não é razoável, e nunca será, é pensar que se pode serão eliminados à medida que se tomarem vagos,
fazer alguma economia real caçando direitos do ser- não havendo necessidade de uma atitude tão rigoro-
vidor. O resultado negativo pode não ser imediato, sa como a imposta pela medida provisória.
mas é impor~ante que se admoeste: a administração Ademais, com a instituição do Programa de
não conseguiré manter, no serviço público, servido- Desligamento Voluntário (criado pela Medida Provi-
res qualificados sem a concessão dos direitos míni- sória nll 1.527, de 12 de novembro de 1996), a inevi-
mos que lhes proporcionem a devida motivação, Ii- tável redução de pessoal dos quadros da administra-
berdade para o exercício de suas funções profissio- ção pública poderia ter sido alcançada de forma bem
nais e segurança jurídica e financeira. menos traumática para os servidores e bem menos

Com efeito, o que hoje parece economia, ama- desgastante para o Governo, se a adesão de funcio-
nhã pode parecer ser um grande prejuízo. Preocu- nárias tivesse sido maior. Infelizmente isso não
pa-nos a idéia de que os reais economizados hoje, aconteceu por falta de melhores condições ofereci-
em detrimento de direitos dos servidores, poderão das ao servidor público.
ter um custo muito alto se posteriormente hOLNer a Há alguns outros pontos que também devem
necessidade de recrutamento de mão-de-obra aspa- ser revistos na apreciação de tal medida:
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- a gratificação por substituições eventuais de estão aí, não é possível consentirmos que isso per-
servidores investidos em cargos de direção ou che- dure. Digo essas palavras, não com o conhecimento
fia só será paga se o servidor trabalhar mais de trin- jurídico que V. Ex.' tem, mas com a sensatez daque-
ta dias na função (ou seja, pretende-se aumentar as le que vê o sofrimento do trabalhador brasileiro, prin-
atribuições do servidor sem a contraprestação pecu- cipalmente do funcionário público, tão maltratado por
niária devida. Essa é uma questã,o que pode e deve um Governo que veio para acertar. Acho que as in-
ser revista); formações são mal dadas ao Presidente da Repúbli-

- substitui-se ainda o tíquete refeição e alimen- ca, pois S. Ex.- veio com o intuito de melhorar a si-
tação pelo pagamento em pecúnia, razão pela qual tuação do povo brasileiro. Vamos esperar mais al-
alertamos as autoridades do Governo para a neces- gum tempo. Tenho certeza de que V. Ex.lI

, com sua
sidade da manutenção do seu valor real, do valor responsabilidade, poderá levar também essa cons-
real do tíquete alimentação ao longo do tempo, não cientização ao Presidente Fernando Henrique Car-
se permitindo a sua desva.lorização, como aconte- doso. Acreditamos que S. Ex." tem a certeza de que
ceu com o salário-família. precisa acertar. Então, que S. Ex." ouça não esses

A inserção de dispositivo proibindo a acumula- pregoeiros que dizem aquilo que não se passa aqui,
ção da percepção de vencimento de cargo ou em- mas sim um homem digno e de formação como V.
prego público efetivo com provimentos da inativida- Ex." Parabenizo V. Ex." nesta tarde vazia, quando
de, alcançando inclusive situações constituídas, pa- faz valioso pronunciamento, que será registrado nos
rece-nos inconstitucional, pois introduz restrições de Anais desta Casa para ser consultado mais tarde.
direitos para as quais não encontramos amparo na Parabéns, Deputado.
Lei Maior. O SR. LUCIANO CASTRO - Muito obrigado,

Ouço, com prazer, o Deputado Wilson Carn- Deputado Wilson Campos, pela sua contribuição,
que enriquece o nosso ,pronunciamento. Sua vivênposo

O Sr. Wilson Campos _ Deputado Luciano cia nesta Casa, o conhecimento dos projetos que
Castro, é pena qúe nesta segunda-feira a Casa se aqui tramitaram a favor ou contra o servidor público,

sem dúvida nenhuma, enriquece este pronuncia-
encontre quase vazia e apenas três Deputados este- mento.
jam ouvindo o pronunciamento de V. Ex.ª Mas fica
registrado o zelo e a responsabilidade que V. Ex. 11 Sr. Presidente, um último aspecto que parece
tem pelo funcionário público. Por esta Casa tramita - contrariar o ordenamento jurídico reside nas sançó-
não foi aprovado ainda - projeto que trata da refor- es impostas aos aposentados' e pensionistas que
ma administrativa. V. Ex.1I disse muito bem que mui- não se apresentarem pa,ra fins de atualização ca-
ta coisa pode ser feita, mas é preciso que aqueles dastral anual introduzida pela medida em que se
que a ela se dedicam, não a trazendo ainda à vota- prevê que os mesmos 'terão seus proventos suspen-
ção, tenham a responsabilidade de cuidar dessa sos a partir do mês suseqüente, o que configura a
classe, que continua sofrendo muito pelas injustiças. retenção de obrigação de natureza alimentícia, cate-
A importância correspondendo ao vale-refeição den- goria em que se classificam esses proventos.
tro de cinco anos perderá o seu valor, e V. Ex.1I bem Sr. Presidente, Sr.as e Sr.s Deputados, essas
citou o salário-família, cujo valor pago às vezes é de são as observações que considero oportunas no
cinqüenta centavos. Portanto, é preciso que princi- momento. Gostaria ainda de salientar que tenho re-
palmente aqueles que querem fabricar leis não nos cebido por parte do Ministério dá Administração uma
enviem medidas provisórias feitas atabalhoadamen- abertura nas discussões desses problemas. A Dr.ª
te - ou como vulgarmente dizemos: nas coxas. É Cláudia Maria Costin, Secretária Executiva do Minis-
preciso acabar com isso. A medida provisória, como tério da Administração, tem sido uma pessoa aberta
sabe V. Ex.- e o nosso Presidente, tem 36 meses da ao entendimento e às discussões. Estamos levando,
validade. Isso não é possível continuar. V. Ex.-, es- discutindo essas propostas; em especial as propos-
tudioso responsável e jurista consagrado, sabe mais tas dos ex-territórios de Roraima e Amapá, a da con-
do que ninguém que teremos de consertar esse erro tratação de servidores que foram feitas com base no
miserável, compactuado conosco mesmo na Consti- Parecer FC-3. O Ministério da Administração tem
tuinte. O pior não é ter errado dentro dessa mazela dado demonstrações de sensibilidade no que se re-
miserável, mas deixar que isso se perpetue. Se for- fere ao servidor público. Agradecemos por isso e va-
mos analisar, dentro do tempo que existe a medida mos continuar lutando em defesa do servidor públi-
provisória, quantas já foram elaboradas e quantas co, a fim de que possa ser tratado com dignidade,
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tenha o seu trabalho valorizado por todos, seja na
Administração Pública Municipal, Estadual ou Fede
ral.

Queremos, por fim, destacar o nosso compro
misso com a sociedade brasileira de sempre discutir
profundamente as questões apontadas, visando à
construção de um modelo da Administração Pública
eficiente e valorizando o servidor público, que é, an
tes de tudo, um cidadão brasileiro digno de todo o
apreço desta Casa.

Durante o discurso do Sr. Luciano Cas
tro, o Sr. Airton Dipp, § 212 do art. 18 do Re
gimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Wilson Cam
pos, 112 Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Vai
se passar ao horário de

VI- COMUNICAÇÕES PARLAMENTAR!:S

Não há oradores Inscritos

VII- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - En
cerro a Sessão, designada para amanhã, terça-feira,
dia 21, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA
(Artigo 155, do Regimento Interno)

Discussão

1
PROJETO DE LEI NQ 1.131-A, DE 1995

(DO SR. FEU ROSA)

Discussão, em turno único, do ProJeto de Lei nQ

1.131, de 1995, que altera a redação de dispositivos da
Lei nQ8.212, de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre
a organização da Seguridade Social, institui Plano de
Custeio e dá outras providências". Pendente de pare·
ceres das Comissões: de seguridade Social e Famnia;
de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça
e de Redação.

Tendo apensados os de nl!s 1.132i95, 1.304195
e 1.364195.

PRIORIDADE

2
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nl! 225, DE 1994

(DA MESA)
Discussão, em turno único, do Projeto de Reso

lução nl! 225, de 1994, que cria o Centro de Informática
e dá o~ras providências.

RELAÇÃO DOS DEPUTADOSiNSCRITOS
PARA O GRANDE EXPEDIENTE

-JANEIRO DE 1997-

Data Dia da semana Hora Nome

21 31·feira 15:00 Jarbas Uma
15:25 Esther Grossi

22 41·feira 15:00 Prisco Viana
15:25 Rogério Silva

23 51·feira 15:00 Haroldo Sabóia
15:25 Fernando Ferro

24 61-feira 10:00 Giovanni Queiroz
10:25 Adhemar de B. Filho
10:50 Eliseu Padilha
11 :15 Neif Jabur
11 :40 Vicente Cascione
12:05 Luiz E. Greenhalgh
12:30 Vanio dos Santos
12:55
13:20

27 21-feira 15:00 Nilson Gibson
15:25 Veda Crusius
15:50 Augusto Carvalho
16:15 Ricardo Gomyde
16:40 Moisés Bennesby
17:05 Nfcias Ribeiro
17:30 Antônio Brasil
17:55 Luiz Alberto
18:20 Luciano Zica

28 3i!·feira 15:00 Roland Lavigne
15:25 Wagner Salustiano

29 41·feira 15:00 Edson Silva
15:25 Alcione Athayde

30 5i!·feira 15:00 José Thomaz Nono
15:25 Maria Valadão

31 61-feira 10:00 Gilvan Freire
10:25 Luiz Mainardi
10:50 Aldo Arantes
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20
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RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS 21 611-feira 10:00 Sérgio Miranda
PARA O GRANDE EXPEDIENTE 10:25 Silvemani Santos

- FEVEREIRO DE 1997- 10:50 Roberto Valadão

Data Dia da Semana Hora Nome 11:15 Jaime Martins
11:40

03 21-feira 15:00 Arlindo Chinaglia 12:05
15:25 Cláudio Chaves 12:30
15:50 Aldo Arantes 12:55
16:15 Arlindo Vargas 13:20
16:40
17:05 24 211-feira 15:00 Expedito Júnior
17:30 15:25 Darci Coelho
17:55 15:50 Felipe Mendes
18:20 16:15 Narcio Rodrigues

04 311-feira 15:00 Valdir Colatto 16:40 TeIma de Souza

15:25 Benedito Domingos 17:05
17:30

05 41-feira 15:00 Cidinha Campos 17:55
15:25 Marcelo Barbieri 18:20 Pinheiro Landim

06 51-feira 15:00 Regina Uno
15:25 Luiz Durão

17 21·feira 15:00 Airton Dipp 25 31-feira 15:00 Marçal Filho
15:25 15:25 Nelson Otoch
15:50

26 41-feira 15:00 Gonzaga Patriota16:15
16:40 15:25 César Bandeira

17:05 27 51·feira 15:00 Antonio C. Pannunzio
17:30 15:25 Nestor Duarte
17:55 28 61-feira 10:00 Walter Pinheiro
18:20 10:25

18 3D-feira 15:00 José Machado 10:50

15:25 Fernando Ribas Carli 11:15
11:40

19 41-feira 15:00 Julio Redecker 12:05

15:25 Domingos Leonelli 12:30
12:55

20 51-feira 15:00 Antonio Balhmann 13:20

15:25 Paulo Bornhausen

-ORDEM DO DIA DAS COMISSOES

I - COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 407·A/96 • PRECATÓRIOS

AVISO N° 1/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 9.1.97
Pr3zo: 10 Sessões
Decurso: 7a Sessão

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 407-A, de 1996 - do Sr. Luciano Castro -



02016 Terça-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 1997

que "altera a redação do artigo 100 da
Constituição Federal".
Relator: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT.

COMISSÃO ESPECIAL
PETRÓLEO

PAUTA N° 2/97
(AUDIÊNCIA PÚBLICA)

Horário: 14h30min
Local: Plenário 5, Anexo"

1·- PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 407-A, de 1996 - do Sr. Luciano Castro 
que "altera a redação do artigo 100 da
Constituição Federal".
Relator: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT.

CONVIDADO:
Dr. José Mário Amaral Virué, Secretário-Geral
da Confederação Democrática dos
Trabalhadores no Serviço Público Federal 
CONDSEF.

PAUTA N° 1/97

Horário: 14h30min
Local: Plenário 11, Anexo II

Apresentação do Parecer do Relator,
Deputado Eliseu Resende
1 - PROJETO DE LEI N° 1.210, de 1995, que

"altera a redação da Lei 2.004, de 1953, que
"dispõe sobre a Política Nacional do Petróleo e
define as atribuição do Conselho Nacional do
Petróleo, institui a sociedade por ações
Petróleo· Brasileiro Sociedade Anônima e dá
outras providências" (Apensados: PLs
1.319/95, 1.386/95, 1.678/96, 1.449196,
2.142/96,2.178/96 e 2.260/96).
RELATOR: Deputado ELlSEU RESENDE.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 338-A/96 - REGIME

CONSTITUCIONAL DOS MILITARES
PAUTA N° 3/97

COMISSÃO ESPECIAL
PLANOS ESEGUROS DE SAÚDE

PAUTA N° 1/97
(AUDIÊNCIA PÚBLICA)

- Dr. Júlio Bierrenbach, Integrante das
Comissões Especiais da Fe":eração Nacional
das Empresas de Seguros Privados e de
Capitalização - FENASEG.

PROJETO DE Lei nO 4.425, de 1994, que
"proibe a exclusão de cobertura de áespesas
com tratamento de determinadas doenças em
contratos que asseguram atendimento
médico-hospitalar pelas empresas privadas de
seguro saúde ou assemelhadas" e demais
propostas em tramítação nesta casa que
versam sobre "Planos e Seguros de Saúde"
(PL 4425/94, (PL 929/91, 4417/94, 4572/94,
944/95, 1390/95) PL 975195, p._ 1289/95 (PL
4214/93, 237195, 852/95), PL' 1405/96, PL
1930/96 E PL 1975/96.
Relator: Deputado PINHEIRO LANDIM.
CONVIDADO:

H;..,ario: 15 horas
Local: Plenário 13, Anexo 11

PAUTA N° 2/97

COMISSÃO ESPECIAL
CÓDIGO DE TRÂNSITO

Horário: 14 horas
Local: Plenário 7, Anexo 11

Elaboração do roteiro dos trabalhos.
1 - Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de

lei n° 3.710-C, de 1993, que "institui o Código
de Trânsito Brasileiro"
RELATOR: Deputado ARY KARA.

Horário: 14h30min
Local: Plenário 12, Anexo 11

Apresentação do Parecer do Relator.
1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 1

N° 338-A, de 1996 - do Poder Executivo - que
"dispõe sobre o regime constitucional dos
militares".
Relator.: Deputado WERNER WANDERER.
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11- COMISSÕES MISTAS:

COMISSÃO MISTA DE PIANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO

QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Horário: 10 horas
local: Plenário 02, Anexo 11.

A - Apreciação dos Destaques,
apresentados ao:

1 - Relatório Final ao PROJETO DE LEI N o

008/96-CN, que "Estima a Receita·e fixa a
Despesa da União para o exercício financeiro
de 1997".
Relator-Geral: Seno CARLOS BEZERRA
Voto: Favorável, nos termos propostos no
Substitutivo.

NOTA:
AS EMENDAS SÓ SERÃO ACEITAS EM FORMULÁ
RIO PRÓPRIO DISPONíVEL NAS SECRETARIAS DAS
COMISSÓES.
HORÁRIO: DE 09:00 ÁS 12:00 E 14:00 ÁS 18:00

Para obter informações sobre a tramitação de
proposições nas Comissões, ligue para os
seguintes ramais:

CEDlfSINOPSE ----------.---------------------- 6846 a 6850
DECOM/Coordenação de Comissões Permanentes ----------6892

Serviço de Comissões Especiais e Externas --------7052
Serviço de CPls -----------------------------------7065

DEPARTAMENTO DE COMISSÕES
Edição: Núcleo de Apoio à Informática

Ramais.: 6877/6878

(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 7 minutos.)



MESA

(Biênio 1995/96)

Presidente:
Luís EDUARDO - PFLlBA

12 Vice-Presidente:
RONALDO PERIM - PMDBJMG

22 Vice-Presidente:
BETO MANSUR - PPB/SP

12 secretário:
WILSON CAMPOS - PSDBIPE

2l! secretário:
LEOPOLDO BESSONE - PTBJMG

32 secretário:
BENEDITO DOMINGOS - PPBIDF
42 secretá.'lo:
JOÃO HENRIQUE - PMDB/PI

Suplentes de secretário:
12 ROBSON TUMA - PSUSP

2!! VANESSA FELlPPE - PSDBlRJ

32 LUIZ PIAUHYLlNO - PSDBIPE

42 WILSON BRAGA - PDTIPB

PARTIDOS, BLOCOS ERESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR
(PMDBJPSDJPSLJPSC)

Líder:MICHEL TEMER Welson Gasparini
Sílvio Torres

Marconi Perillo
Roberto Santos

Sebastião Madeira
Luiz Piauhylino

Salvador 21mbaldi
AntOnio Feijão

Arnaldo Madeira

Giovanni Queiroz
Carlos Cardinal

Vicente André Gomes

Marcelo Déda
Miguel Rosseto
Paulo Bernardo

Paulo Rocha
Pedro Wilson

Waldomiro Roravante

Vice-Líderes:
Sílvio Abreu (1 2 Vice)
Eurípides Miranda
Serafim Venzon
Severiano Alves

Vice-Líderes:
Nilmário Miranda (1 2 Vice)
Chico Vigilante
Maria Conceição Tavares
Humberto Costa
Jaques Wagner
Luciano Zica

PDT
Líder: MATHEUS SCHMIDT

PT
Líder: SANDRA STARLlNG

PSDB
Líder: JOSÉ ANíBAL

Vlce-Líder:
Alexandre Cardoso

PTB
Líder: VICENTE CASCIONE

PSB
Líder: FERNANDO LYRA

Vice-Líderes:
Ubiratan Aguiar (1 2 Vice)
Carlos Mosconi
Adroaldo Streck
Luiz Fernando
Luciano castro
Rommel Feijó
José Thomaz NonO
AntOnio Aureliano
Ceci Cunha
Zulaiê Cobra

Maria Elvira
Marisa Serrano

Pedro Novais
Pinheiro Landim

Roberto Valadão
Rubens Cosac

Simara Ellery
Tetê Bezerra
Valdir Colatto

José Santana de Vasconcellos
Jair Soares

José Múcio Monteiro
Maluly Netto

Marilu Guimarães
Ney Lopes

Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

Paes Landim
Paulo Bornhausen

Paulo Cordeiro
Paulo Lima

Rubem Medina
Vilmar Rocha

Werner Wanderer

Vlce-Líderes:
Pedrinho Abrão (12 Vice)
José Carlos Aleluia
Abelardo Lupion
Albérico Cordeiro
Álvaro Gaudêncio Neto
AntOnio dos Santos
Aracely de Paula
Benedito de Ura
César Bandeira
Efraim Morais
EliseuMoura
Elton Rohnelt
Euler Ribeiro
Heráclito Fortes
Hilárlo Coimbra
Hugo Rodrigues da Cunha

Vice-Líderes:
Geddel Vieira Uma (12 Vice)
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
Edinho Araújo
EdinhoBez
Eliseu Padilha
Fernando Diniz
Henrique Eduardo Alves
José Luiz Clerot
Jurandyr Paixão

Bloco (PFL)
Líder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

Bloco (PPBIPL)
Líder: OOELMO LEÃO

AntOnio Carlos Pannunzio
Pauderney Avelino

Vlce-Líderes:
Gerson Peres (1 2 Vice)
Arnaldo Faria de Sá
BasRio Villani
Edson Queiroz
Silvernani Santos
Ibrahim Abi-Ackel
Laprovlta Vieira
Wigberto Tartuce
Roberto Balestra
Valdomlro Meger
Augusto Nardes
Eraldo Trindade

Hugo Biehl
Jofran Frejat

Severino Cavalcanti
Ricardo Izar

Valdenor Guedes
Wagner~ustiano

A1cione Athayde
Luiz Buaiz

Eujácio Simões
Valdernar Costa Neto

Darci Coelho

pedoB
Líder: SÉRGIO MIRANDA

Vlce-Líderes:
Aldo Rebelo
Aldo Arantes

PARÁGRAFO 42, ART. 92 - RI
PPS
PMN
PV

LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: BENITO GAMA

Vlce-Líderes:
Elton Rohnelt (1 2 Vice)
Sandro Mabel
Rodrigues Palma

Inácio Arruda



Aldo Arantes

Airton Dipp
Giovanni Queiroz

1 vaga

PPS

PDT

PCdoB

Gervásio Oliveira (PSB)

Carlos cardinal
Luiz Durão
1 vaga

Suplentes

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

Presidente: Felix Mendonça (PTB)
12 Vice-Presidente: Odnio Balbinotti (PTB)
22 Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB).
32 Vice-Presidente: Tetê Bezerra (PMDB)

Titulares

Bloco (PFLlPTB) Augusto Carvalho Sérgio Arouca

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

Abelardo Luplon
Adauto Pereira
Carlos Melles
Felix Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha
Jaime Fernandes
José Borba
José Rocha
Júlio César
Nelson Marquezelli
Roberto Pessoa
Ronivon santiago

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

Bosco França (PMN) Aloysio Nunes Ferreira
Carlos Apolinário AntOnio Brasil
Edinho Araújo Henrique Eduardo Alves
Geddel Vieira Lima MarçaJ Filho
Hélio Rosas Marquinho Chedid
João Almeida Nan Souza
Pedro lrujo zaire Rezende
Roberto Valadão 3 vagas
Wagner Rossi
1 vaga

1 vaga

1 vaga

Ayres da Cunha
César Bandeira
Heráclito Fortes

José Rocha
Leur Lomanto

Luciano Pizzatto
MaurIcio Najar
Mauro Fecury

Medonça Filho
Odilio Balbinotti

Philemon Rodrigues
Rodrigues Palma

Vilmar Rocha

PSB

PMN

PSDB

Bloco (PFLlPTB)

Affonso camargo
Antonio Joaquim Araújo
Arolde de Oliveira
José Jorge
José Lourenço (PPB)
José Mendonça Bezerra
Luiz Moreira
Maluly Netto
Murilo Domingos
Ney Lopes
Paulo BornJ,ausen
Paulo Cordeiro
Paulo Heslander

1 vaga

1 vaga

Secretário: Moizés Lobo da Cunha
Local: Plenário 114-BI. das Lid. quarta e quinta 9h
Telefones: 318-697816979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Ney Lopes (PFL)
12 Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
22 Vice-Presidente: Carlos Apolinário (PMDB)
32 Vice-Presidente: Wagner salustiano (PPB)

Titulares Suplentes

Amon Bezerra
Carlos Mosconi

João Leão
5 vagas

Darclsio Perondi
Dilso Sperafico
Oscar Goldoni

Pedro lrujo
6 vagas

Enivaldo Ribeiro
Eujácio Simões

Fetter Júnior
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
José Janene
Osvaldo Reis

Valdomiro Meger
1 vaga

Albérico Cordeiro
Antonio Ueno

Benedito de Ura
Célia Mendes

Chico da Princesa
Jonival Lucas

José Múcio Monteiro
Lael Varella

Maria Valadão
Osvaldo Coelho

saulo Queiroz
1 vaga

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Anivaldo Vale
Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Nelson Meurer
Roberto Balestra
Silvernani santos
1 vaga

Adelson saJvador
Armando Costa
Marçal Filho
Odacir Klein
Roberto Paulino
Silas Brasileiro
Tetê Bezerra
Valdir Colatto
2 vagas

Adelron Ribeiro
Antonio Aureliano
Ezldio Pinheiro
Marinha Raupp
Odnio Balbinotti (PTB)
Olávio Rocha
Oswaldo Soler
1 vaga

Adão Pretto
Alcides Modesto
Geraldo Pastana
Waldomiro Fioravante
,1 vaga

PT

Fernando Ferro
João Coser

José Pimentel
Padre Roque
Paulo Rocha

Carfos Alberto
Domingos Leonelli
José de Abreu
Koyu lha

"Luiz Piauhylino
Roberto Rocha

Adroaldo Streck
AntOnio carlos Pannunzio

Arthur Virgilio
Itamar Serpa

Márcia Marinho
Marconi Perillo



Roberto Santos
Salvador 21mbaldi
Vic Pires Franco (PFL)

Bloco (PPBIPL)

Corauci Sobrinho (PFL)
Edson Queiroz
Flávio Derzi
José Janene
Laprovita Vieira
Paudemey Avelino
Roberto Campos
Wagner Salustiano
Welinton Fagundes

PT

Jaques Wagner
Jorge Wilson (PPB)
Pinheiro Landim (PMDB)
Ricardo Izar (PPB)
Sandra Starling

Nelson Marchezan
Nicias Ribeiro

1 vaga

Cunha Bueno
Gerson Peres

Renato Johnsson
Salatiel Carvalho
Silvemani Santos

VadãoGomes
Valdenor Guedes
Wigberto Tartuce

1 vaga

Esther Grossi
Ivan Valente

José Genolno
Tilden Santiago

1 vaga

Ivandro Cunha Lima
João Natal
João Thomé Mestrinho
José Luiz Clerot
Nestor Duarte
Robson Tuma
Udson Bandeira

Bloco (PPBIPL)

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta
Alzira Ewerton (PSDB)
Darci Coelho
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
José Rezende
Prisco Viana
1 vaga

PSDB

Femando Diniz
Pedro Novais

Roberto Valadão
Rubens Cosac

3 vagas

Álvaro Valle
Augusto Farias

Bonifácio de Andrada
Jair Bolsonaro

Jorge Wilson
José Egydio

LuIs Barbosa
Talvane Albuquerque

Welinton Fagundes
1 vaga

Haroldo Sabóia
Nilmário Miranda

Paulo Delgado
2 vagas

Ademir Lucas
Celso Russomanno

Franco Montoro
Roberto Rocha

Salvador Zimbaldi
Vanessa Felippe

2 vagas

Almino Affonso
Danilo de Castro
Edson Silva
Marconi Perillo
Nicias Ribeiro
Vicente Arruda
Welson Gasparini
Zulaiê Cobra

PDT

José Genolno
Luiz Mainardi
Marcelo Deda
Milton Mendes
MlnonTemer

PT
João Colaço

Jandira Feghali

Femando Lopes
Serafim Venzon

1 vaga

PSB

PDT

PCdoB

Inácio Arruda

Eurlpedes Miranda
Wolney Queiroz
1 vaga

Sérgio Guerra

Secretária: Maria Ivone do Esplrito Santo
Local: Plenário Sala 14-A quarta-feira - 10h
Telefones: 318-6908 a 6910

COMISSÃO DE CONSnTUlçÃO
E JUSnçA E DE REDAÇAO

Presidente: Aloyso Nunes Ferreira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Vicente Cascione (PTB)
22 Vice-Presidente: Nestor Duarte (PMDB)
32 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)

Titulares Suplentes

BlOco (PFLlPTB)

Presidente: Gilney Viana (PT)
12 Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)
22 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
32 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)

Titulares Suplentes

PSB

Alexandre Cardoso Nilson Gibson

Secretário: Sérgio sampaio Contreiras de Almeida
Local: Plenário, sala 1 terça-feira, quarla-feira e quinta-feira -1Oh 
Telefones: 318-6922 a 6925

COMiSSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

AntOnio dos ,Santos
Benedito de Ura
Ciro Nogueira
Jairo Cameiro
Nelson Trad
'Paes Landim
Raul Belém
Rodrigues Palma
Roland Lavigne
Vicente Cascione
Vilmar Rocha
2 vagas

Arlindo Vargas
Átila Lins

Cláudio Cajado
Eliseu Moura

Jair Soares
JairoAzi

Júlio César
Magno Bacelar

Maluly Netto
Moisés Upnik

Philemon Rodrigues
Raimundo Santos

Ricardo Barros

Coriolano Sales
Ênio Bacci
Silvio Abreu

PCdoB

Aldo Arantes

Matheus Schmidt
Severiano Alves
Wolney Queiroz

Jandira Feghali

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC) Bloco (PFLlPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Ciro Nogueira

José Carlos Vieira

Aroldo Cedraz
Laura Cameiro
Lindberg Farias (PedoB)

Albérico Filho
Barbosa Neto

Djalma de Almeida César

'Aloysio Nunes Ferreira
AryKara
Gilvan Freire



1 vaga

Sérgio Carneiro

Adão Pretto
Luciano Zica

Celso Russomanno
Firmo de Castro

Nelson Otoch
1 vaga

Anivaido Vale
Augusto Nardes

Roberto Jefferson (PTB)
2 vagas

PT

PDT

PSB

PSDB

PCdoB

Bloco (PPBlPL)

Márcia Cibilis Viana

AntOnio Feijão
Elias Murad
JoséAnibal
Rommel Feijó

Ricardo Izar

José Genorno
Paulo Delgado

Francisco Rodrigues
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes
2 vaga

José Coimbra
Osmir Lima

sameyFilho

Aécio Neves
Narcio Rodrigues

salomão Cruz
Zulaiê Cobra

Alceste Almeida
Alcione Athayde

Inácio Arruda (PCdoB)
Pedro Wilson (PT)

Valdemar Costa Neto

Bloco (PMDBlPSDlPSLlPSC)

Euler Ribeiro (PFL)
Freire Júnior
Marcos Lima
Valdir Colatto

1 vaga

Bloco (PPBlPL)

PSDB

Celso Russomanno
Dalila Figueiredo
Pimentel Gomes
Vanessa Felippe

Expedtto Júnior
Socorro Gomes (PCdoB)
Tilden santiago (PT)
Valdenor Guedes
Wlgberto Tartuce

Luciano Pizzatto
Maria Valadão
1 vaga

Albérico Filho
Chlcão Brigido
Emerson Olavo Pires
Remi Trinta
1 vaga

Aldo Rebelo
PT

GilneyViana
Ivan Valente

PDT

Sérgio Cameiro

PSB

José Machado
1 vaga

Serafim Venzon

Haroldo Lima

Secretário: Tércio Mendonça Vilar.
Local: Plenário sala 19 quarta-feira - 9h
Telefones: 318-6998 a 7001

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo li, Plenário 13 sala 3 quarta-feira - 10h
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Elias Murad (PSDB)
12 Vice-Presidente: AntOnio Feijão (PSDB)
22 Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Davi Alves Silva
Eraldo Trindade

Prisco Viana
Ricardo Izar
Sérgio Naya

Suplentes

ceci Cunha
L90nidas Cristlno

Mário Negromonte

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Carlos Airton
Felipe Mendes
Francisco Rodrigues
João Mendes
1 vaga

Airton Dipp (PDT)
Albérico Cordeiro
César Bandeira
Eliseu Moura
Murilo Pinheiro
Rogério Silva

Aracely de Paula
João Maia

José Mendonça Bezerra
Paulo Lima
Raul Belém

Roberto Pessoa

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)
Edison Andrino Armando Abllio
Henrique Eduardo Alves carlos Nelson
Nan Souza lvandro Cunha Lima
Simara Ellery José A1demi
Wilson Clgnachi Marisa Serrano

AntOnio carlos Pannunzjo
B.Sá
João Leão

Bloco (PFLlPTB)

Presidente: Fernando Zuppo (PDT)
12 Vice-Presidente: Airton Dipp (PDT)
211 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
311 Vice-Presidente: Carlos Airton (PPB)

Titulares

Abelardo Lupion
carlos Magno

Júlio César
Maluly Netto

Maria Valadão
Paulo Heslander

Gervásio Oliveira

EUon Rohnett
José Priante

Marquinho Chedid
Pinheiro Landim

1 vaga

Fernando Ferro (PT)

PV

Raquel Capiberibe

Átila Uns
Luciano Pizzatto
Moisés Lipnik
Rogério Silva
VilmarRocha
Werner Wanderer

Fernando Gabeira

AryKara
João Thomé Mestrlnho
José Pinotti
Marcelo Barbleri
Noel de Oliveira



Raimundo Matos 1 vaga PCdoB

Anibal Gomes
Jurandyr Paixão
Marcelo Teixeira
Max Rosenmann
Nair Xavier Lobo

Sandro Mabel

Ari Magalhães
Fetter Júnior

Herculano Anghinetti
Hugo Biehl

Laprovita Vieira
1 vaga

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira

Carlos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

Jaime Martins
José Coimbra

Waldomiro Fioravante (PT)
1 vaga

Bloco (PPBIPL)

José Múcio Monteiro
Lima Netto
Luiz Braga
Magno Bacelar
Paulo Bauer
qoberto Fontes
Rubem Medina
SameyFilho

Cunha Lima
Enivaldo Ribeiro
Francisco Horta
João Pizzolatti
João Ribeiro
Renato Johnsson

Antonio do Valle
OUso Sperafico
Elton Rohnelt
José Priante
Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel

Bloco (PMD~SDIPSUPSC)

Socorro Gomes Agnelo Queiroz

Secretária: Terezinha de Lisieux Franco Miranda
Local: Sala 8 - Anexo 11
Telefone: 318-8285

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: José Prlante (PMDB)
12 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)
22 Vice-Presidente: Luiz carlos Hauly (PSDB)
32 Vice-Presidente: Paulo Bauer (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PF~B)

1 vaga

1 vaga

Gilvan Freire
4 vagas .

Suplentes

Alcides Modesto
José Augusto

Antonio Geraldo
Célia Mendes
Costa Ferreira

João Maia
Luiz Braga

Vicente cascione

PT

PDT

PCdoB

Femando ZUppo

João Paulo
Nedson Micheleti

Bloco (PP~L)

1 vaga

B~(PMD~SD~SUPSC)

Bloco (PFUPTB)

José Carlos Coutinho
Laura Cameiro
Marllu Guimarães
Paulo Bomhausen
VRmarRocha
1 vaga

De Velasco
Elcione Barbalho
Roberto Valadão
Silas Brasileiro
1 vaga

SlPart.

1 vaga 1 vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha .
Local: Plenário 14 terça-feira, quarta-feira e qúinta-felra - 10h
Telefone: 318-7071

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Presidente: Hélio Bicudo (PT)
1º Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
22 Vice-Presidente: Fernando Lopes (PDT)

Titulares

Anivaldo Vale
4 vagas

PSDB

Francisco Silva
4 vagas

Antonio Balhmann
Luiz carlos Hauly
Luiz Fernando
Salomão Cruz
Vittorlo MedioU

PSDB

Antonio Feijão
João Faustino

Koyu lha
Nelson Otoch
Veda Crusius

PSB

Ricardo Heráclio Gonzaga Patriota

secretária: Anamelia Ribeiro Correia de Araujo
Local: Plenário 112 - 81. das Lid. quarta-feira - 10h
Telefones: 318-7024 a 7026

F1avioAms Dalila Figueiredo
Nilmárlo Miranda (PT) Fernando Gabeira (PV)
Sebastião Madeira 2 vagas
Tuga Angerami

PT

Helio Bicudo Marta Suplicy
Pedro Wilson 1 vaga

PDT

Femando Lopes Eurfpedes Miranda

PSB

1 vaga Femando Lyra

João Fassarella
José Machado
Severino cavalcanti (PPB)

1 vaga

1 vaga

PT

\,.uiz Mainardi
Maria da Conceição Tavares

Vânia dos santos

PDT

Fernando Zuppo

PedoB

Pauderney Avellno (PPB)



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Moacyr Andrade (PPB)
12 Vice-Presidente: Álvaro Valle (PL)
22 Vice-Presidente: Mauricio Requião (PMDB)
32 Vice-Presidente: Marilu Guimarães (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Lima Netto
Mauro Lopes
Rogério Silva

Wilson Cunha
2 vagas

EdinhoBez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Homero Oguido
Jurandyr Paixão
Max Rosenmann
Pedro Novais

Mussa Demes
Osório Adriano
Roberto Brant (PSDB)
saulo Queiroz
Sérgio Naya (PPB)
Silvio Torres (PSDB)

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Antônio do Valle
Odacir Klein
Paulo Ritzel

Pinheiro Landin
4 vagas

Jairo Carneiro
José Jorge

Udia Quinan (PMDB)
Paes Landim

Ronivon sanliago
Vic Pires Franco

Costa Ferreira
Marilu Guimarães
Osvaldo Biolchi
Osvaldo Coelho
Paulo Uma
1 vaga

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Djalrna de Almeida César Emerson Olavo Pires
Maria Elvira José Luiz Clerot
Marisa Serrano Rita Camata
Marquinho Chedid Zé Gomes da Rocha
Mauricio Requião 1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PPBIPL)

Ari Magalhães
Basílio Villani
Delfim Netto
Eujácio Simões
Fetter Júnior
Osmar Leitão
Vadão Gomes

Anivaldo Vale
Flávio Derzi

Francisco Horta
João Pizzolatli

Laprovita Vieira
Nelson Meurer

Valdomiro Meger

Álvaro Valle
Dolores Nunes
Eurico Miranda
Mário de Oliveira
Moacyr Andrade

Alexandre santos
RávioArns
Narcio Rodrigues
Ubiratan Aguiar

Esther Grossi
Padre Roque
Pedro Wilson

Severiano Alves

PSDB

PT

PDT

Cleonâncio Fonseca
Expedito Júnior

José Unhares
Luiz Buaiz

1 vaga

Luciano Castro
Osmânio Pereira

Roberto Santos
Silvio Torres

João Fassarella
Maria Laura

Teima de Souza

Luiz Durão

PSDB

Fernando Torres
Firmo de Castro
Nelson Marchezan
Paulo Mourão
Veda Crusius
1 vaga

PT

Maria da Conceição Tavares
Paulo Bernardo
Vânia dos santos
1 vaga

PDT

Fernando Lopes
Fernando Ribas Carli

PCdoB

Alexandre Santos
Amaldo Madeira

Luiz Carlos Hauly
Vicente Arruda

2 vagas

Luiz Gushiken
Marcelo Déda
Milton Temer

Nedson Micheleli

Coriolano sales
Enio Bacci

PSB

Ricardo Gomyde (PCdoB) Socorro Gomes (PC do B)

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Local: quarta-feira - 10h
Telefones: 318·6900/69051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Demm Netto (PPB)
12 Vice-Presidente:Fetter Júnior (PPB)
22 VICe-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
32 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Sérgio Guerra

Sérgio Miranda

Antonio dos santos
Antonio Geraldo

Suplentes

Aldo Rebelo

Bloco (PFLlPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Belinho Rosado

PSB

João Colaço

Secretária: Maria Unda Magalhães
Local: Plenário 4 quartas-feiras - 10h
Telefones: 318-696016989/6955

COMISSÃO DE RSCAUZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Jaime Martins (PFL)
12 Vice-Presidente: Werner Wanderer (PFL)
22 Vice-Presidente: Arnon Bezerra (PSDB)
32 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)

Titulares
Adauto Pereira

Efraim Morais
João Mellão Neto

José Lourenço (PPB)

Augusto Viveiros
BenltoGama
José Carlos Vieira
Manoel Castro



Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Alberto Silva
Edinho Bez

Elton Rohnelt
Simara Ellery

1 vaga

Efraim Morais Abelardo Lupion
Eliseu Resende Hilário Coimbra
José Santana de Vasconcelos Murilo Pinheiro
Moisés Lipnik Nelson Marquezelli
Osmir Lima Paulo Bornhausen
Sérgio Barcellos Werner Wanderer

Bloco (PMDBIPSDIPSl/PSC)

Haroldo Lima (PCdoB)
Marcos Lima
Oscar Goldoni
2 vagas

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Rornel Anizio (PPB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Osmir Lima (PFL)

Titulares

Carlos Apolinário
Hélio Rosas

7 vagas

carlos Magno
José Carlos Aleluia

Lima Netto
Mussa Dames

Ney Lopes
Osórlo Adriano

Paulo HeslarKler
Ursicino Ouiroz

1 vaga

Anfbal Gomes
Confúcio Moura
Fernando Diniz
Freire Júnior
Marcelo Barbieri
Mário Martlns
Michel Temer
PedroYves
Zé Gomes da Rocha

Heráclito Fortes
Jaime Martlns
João Mag:alhães
José Carlos Coutinho
Maurfcio Najar
Werner Wanderer
4 vagas

Bloco (PPBIPL)

Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
José Egydio
Márcio Reinaldo Moreira
Osvaldo Reis
Pedro Canedo
Pedro Correa
Valdemar Costa Neto

PSDB

Amaldo Madeira
Arnon Bezerra
Arthur Virgnio
Candinho Matos
Jayme Santana
João Faustino
1 vaga

PT

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Nilmário Miranda
1 vaga

Antônio Jorge
Cunha Lima

Eujácio Simões
Francisco Horta

Herculano Anghinetti
3 vagas

Adelson Ribeiro
Alexandre Santos

Cipriano Correia
Danilo de Castro

Edson Silva
Luiz Fernando
Paulo Mourão

Augusto Carvalho (PPS)
Chico Vigilante

Miguel Rossatto
Paulo Bernardo

Bloco (PPBIPL)

Fausto Martello Alceste Almeida
Jorge Tadeu Mudalen Edson Queiroz
Romel Anizio Roberto Campos
Salatiel Carvalho 2 vagas
1 vaga

PSDB

Adroaldo Streck Paulo Feijó
Antônio Feijão Salomão Cruz
José Chaves (PMDB) Vittorio Meddioli
1 vaga 2 vaga

PT

Fernando Ferro Haroldo Sabóia
Luciano Zica José Borba (PTB)
1 vaga Milton Mendes

PDT

José Maurfcio Airton Dipp

PSB

1 vaga 1 vaga

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Plenário, Sala 15-B quarta-feira-10h
Telefones: 318-694416946

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

Presidente: Átila Lins (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Herculano Anghinettl (PPB)
32 Vice-Pr:esldente: Renan Kurtz (PDn

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

PDT

Giovani Queiroz
1 vaga

PCdoB

Sérgio Miranda

PSB

1 vaga

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Local: Plenário 9, Sala 961 quarta-feira - 10h
Telefones: 318-688816887
Fax: 318-2176

Cidinha Campos
José Maurfcio

1 vaga

1 vaga

Antônio Ueno
Aracely de Paula
Átila Uns
Hilário CoImbra

Aroldo Cedraz
Benito Gama

José Lourenço (PPB)
Paulo Gouvêa



Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Genésio Bernardino Edison Andrino
Nair Xavier Lobo Moreira Franco
Paes de Andrade Robson Tuma
Ushitaro Kamia (PPB) 2 vagas
1 vaga

Leur Lomanto
1 vaga

Roberto Fontes
1 vaga

Elcione Barbalho
Euler Ribeiro (PFL)
José A1demir
José Pinotti
UdiaOuinan
RitaC8mata
saraiva Felipe

Chicão Brrgldo
Eliseu Padilha

Genésio Bernardino
Olavo Calheiros

Pedro Yves
2 vagas

PSDB

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
José Teles
Mário Cavallazzl
Robério Araujo

Bloco (PPBIPL)

Adylson Motta
Cunha Uma
Jofran Frejat

Severino cavalcanti
Wagner salustiano

PSDB

Carlos Mosconi
Cipriano Correia
Eduardo Mascarenhas
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osmãnio Pereira
Rommel Feij6
Sebastião Madeira

B.Sá
Elias Murad

Ezrdio Pinheiro
Feu Rosa

RávioArns
Jovair Arantes

Marinha Raupp
Sérgio Arouca (PPS)

Aécio Neves
Feu Rosa
Franco Montoro
José Thomaz Nonõ

Luiz Gushiken
Paulo Delgado

Jayme santana
Luiz Piaulyino

Pimentel Gomes
Welson Gasparini

PT

Fernando Gabeira (PV)
Marta Suplicy

PDT

Alcione Athayde
Amaldo Faria de Sá
Augusto Farias
Jofran Frejat
José Unhares
Luiz Buaiz
Nilton Baiano
Talvane Albuquerque

Bloco (PPBIPL)

DoIores Nunes
José Egydio

Marcio Reinaldo Moreira
Pedro Canedo
Pedro Corrêa

Robério Araujo
2 vagas

Bloco (PMDBlPSDIPSLJPSC)

1 vaga

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Jair Meneguelli

Paulo Paim

Fernando Ribas carii
Wilson Braga

PT

PDT

PCdoB

Jandira Feghali

Cidinha Campos
Serafim Venzon

Humberto Costa
José Augusto
Marta Suplicy
Tuga Angerarni (PSDB)

João Mellão Neto
José Carlos Aleluia
José Coimbra
Mendonça Filho

PSB

Agnelo Queiroz (PCdoB) Raquel capiberibe

Secretária: Miriam Maria Bragança santos
Local: quarta-feira - 10h - Plenário sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHq, ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PUBUCO

Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Jair MenegueUi (PT)
32 Vice-Presidente: José Coimbra (PTB)

TIh..ares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

. carios Alberto (PSDB)
Luiz Moreira

Manoel castro
Osvaldo Biolchi

Adelson salvador
Armando Costa

Carlos cardinal
1 vaga

Armando Abmo
Darcrsio Perondi

Miro Teixeira
Renan Kurtz

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSOB)
Célia Mendes
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz
1 vaga

PSB

Gonzaga Patriota Pedro Valadares

Secretário: Manoel Araujo Fernandes
Local: Plenário, Sala 3 terça, quarta e quinta-feira - 10h
Telefones: 318-8266 - 318-6992 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíUA

Presidente: Eduardo Mascarenhas (PSDB)
12 Vice-Presidente: Osmânio Pereira (PSDB)
22 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
32 Vice-Presidente: José Aldemir (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Adhemar de Barros Filho (PPB)
Antonio Joaquim Araujo

Augusto Viveiros
Costa Ferreira

Dumo Pisaneschi
Laura Carneiro

Marilu Guimarães
RoIand Lavigne

Zila Bezerra
2 vagas



Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

José Pimentel (PT) Agnelo Queiroz (PCdoB)
Noel de Oliveira Alberto Goldman
Olavo Calheiros Paulo Ritzel
Sandro Mabel 2 vagas
zaire Rezende

1 vaga

Anlbal Gomes
Edinho Araújo

João Thomé Mestrinho
Mário Martins
Nestor Duarte

Noel de Oliveira
Roberto Paulino

2 vagas

Ricardo Barros

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Alberto ~Idrnan

Alberto Silva
Barbosa Neto
Carios Nelson
De Velasco
Eliseu Padilha
Moreira Franco
Rubens Cosac
1 vaga

Paulo Bauer
Roberto Jefferson

Sérgio Barcellos

Bloco (PPBIPL)

Raimundo Santos
Wilson Cunha
Zila Bezerra

PCdoB

1 vaga Aldo Rebelo

Secretária: Talita Veda de Almeida
Local: Plenário Sala 11 - terça-feira, quarta-feira e quinta-feira -1Oh
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente:
12 Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Mauro Lopes (PFL)
32 Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Chico Vigilante (PT)
Jair Bolsonaro
Maria Laura (PT)
Miguel Rossatto (PT)
Valdomiro Meger

Ildemar Kussler
Luciano Castro
Nelson Otoch
1 vaga

Jair Meneguelli
Paulo Paim
Paulo Rocha

Wilson Braga

Fernando Lyra

Sérgio Arouca

Chico da Princesa
Cláudio Cajado
Dunio Pisaneschi
Jairo Azi
João Maia
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Paulo Gouvêa
Philemon Rodrigues

Ary Magalhães
Arnaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães

Darci Coelho
1 vaga

PSDB

Almil.o Affonso
Antonio Balhmann
Domingos Leonelli

Olávio R.:>cha

PT

Carlos Santana
Jaques Wagner I

Luciano Zica

PDT

Renan Kurtz

PSB

1 vaga

PPS

1 vaga

Betlnho Rosado
Corauci Sobrinho

Eliseu Resende
Fernando Gonçalves

Iberê Ferreira
Jaime Fernandes

José Carios Coutinho
José Santana de Vasconcellos

Luiz Braga
Rubem Medina

Bloco (PPBlPL)

Alceste Almeida Basilio Villani
AntOnio Jorge Eurico Miranda
Benedito Guimarães Fausto Martello
Davi Alves Silva Felipe Mendes
Francisco Silva João Mendes
Luís Barbosa Jorge Wilson
Marcelo Teixeira (PMDB) Nilton Baiano
1 vaga Osmar Leitão

PSDB

Ademir Lucas Candinho Mattos
LeOnidas Cristlno Fernando Torres
Mário Negromonte José Chaves (PMDB)
Paulo Feij6 Oswaldo Soler
Pedro Henry Raimundo Matos
Simão Sessim 2 vagas
1 vaga

PT

Carios Santana GilneyViana
João Coser Hélio Bicudo
Teima de Souza João Paulo
1 vaga 1 vaga

PDT

Antonio Geraldo (PFL) Matheus SChmidt
Vicente André Gomes 1 vaga

PCdoB

AntOnio Brasil (PMDB) Undberg Farias

PSB

Pedro Valadares Alexandre Cardoso

Secretário: Ruy Ornar Prudência da Silva
Local: Plenário Sala 11 - quarta-feira - 10h
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PEe-1, D,ª 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO PARAGRAFO QUINTO DO ART. 14 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (REELEiÇÃO)

Proposição: PEC·1195 Autor: Mendonça Filho

Presidente: Odacir Klein (PMDB)
12 Vice-Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
22 Vice-Presidente: Jofran Frejat (PPB)
32 Vice-Presidente: Alexandre Santos (PSDB)
Relator: Vic Pires Franco (PFL)



Titulares Suplentes Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB) Bloco (PFLJPTB)

Armando Costa
Moreira Franco

1 vaga

Rávio Derzi
Jarbas Uma

1 vaga

Suplentes

Corauci Sobrinho
João Magalhães
Roberto Pessoa

2 vagas

Antônio Balhmann
Welson Gasparini

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

Nelson Marquezelli
1 vaga

PT

Hélio Bicudo Marcelo Déda
Milton Temer sandrc; Starling

PDT

Coriolano sales Enio Bacci

Bloco (PLlPSDIPSC)

Eujácio Simões Expedito Júnior

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Alexandre Cardoso

Bloco (PFLlPTB)

PSDB

PPB

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

Antônio Carlos Pannunzio
Arthur Virgílio

PMDB

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067

Átila Uns
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
saulo Queiroz

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

9, DE 1995, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO
ÚNICO AO ART. 180 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(INCENTIVO AO TURISMO)

Proposição: PEe-9I95 Autor: Ricardo Herácllo
e outros

Presidente: sandro Mabel (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Aldemir (PMDB)
22 Vice-Presidente: Nelson otoch (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator. Ricardo Barros (PFL)

Titulares

Ciro Nogueira
Cláudio cajado
Hilário Coimbra
Ricardo Barros

Célia Mendes
Jairo Azj

Leur Lomanto
Moisés Upnik

Paulo Uma
Raul Belém

1 vaga

Bloco (PMDBJPSDIPSUPSC)

Armando Abílio
EdinhoBez

José Priante
Paulo Ritzel

Pedro Novais
1 vaga

Álvaro Gaudêncio Neto
Corauci Sobrinho
Félix Mendonça
José Mucio Monteiro
Mendonça Filho
Philemon Rodrigues
Vic Pires Franco

Carlos Nelson
Henrique Eduardo Alves
João Natal
José Aldemir
Maria Elvira
Odacir Klein

Bloco (PPBIPL)

Jofran Frejat Adhemar de Barros Filho
OdelmoLeão Bonifácio de Andrada
Prisco Viana Eraldo Trindade
Ricardo Izar Eurico Miranda
Romel Anízio Jorge Wilson
Valdemar Costa Neto Pedro Canedo

PSDB

Adroaldo Streck Edson Silva
Alexandre santos Mário Negromonte
Marconí Perillo OIavio Rocha
Roberto Brant Pedro Henry
Silvio Torres Welson Gasparini

PT

João Paulo Humberto Costa
José Genoíno Marcelo Dada
Miguel Rossetto Padre Roque

PDT

MathéUs SChmidt Silvio Abreu

PSB

Fernando Lyra Sérgio Guerra

PCdoB

Aldo Rebelo Aldo Arantes

Secretária: Brunilde Liviero C. de Moraes
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nl! 2-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVl' REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DACONSTlTUIÇAO FEDERAL"
(EMISSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Proposição: PEe-2J95

Presidente: saulo Queiroz (PFL)
12 Vice-Presidente: Jairo carneiro (PFL)
32 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator. Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)



PMDB Francisco Silva 1 vaga

José Aldemir
Nair Xavier Lobo
Sandro Mabel

PPB

Albérico Filho
Hennes Parcianello

Marcelo Teixeira Cunha Lima (PPB)
Roberto Brant

PSDB

PT

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

Eurico Miranda
Felipe Mendes
1 vaga

Paulo Bauer (PFL)
Roberto Balestra

1 vaga

João Paulo
1 vaga

Carlos Santana
1 vaga

PSDB PDT

Alexandre Santos
Nelson Otoch

Ceci Cunha
1 vaga

Airton Dipp

Bloco (PUPSDIPSC)

Ênio Bacci

PT Francisco Horta Eujácio Simões

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Ushitaro Kamia (PPB)

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CON~TlTUIÇÃO N2 17195, QUE

"ALTERA PARAGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CON~mUlçÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MINIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEe-17195 Autor: Antonio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Suplentes

Corauci Sobrinho
Eliseu Resende

Fátima Pelaes (PSDB)
1 vaga

Henrique Eduardo Alves
2 vagas

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
Saulo Queiroz
Wilson Cunha

João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Nilson Gibson

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 22 DE 1995, EUMINANDO O SEGUNDO

TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS

Proposição: PEe-22195 Autor: José Janene

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)

Titulares

José Maurício

João Coser
Milton Mendes

Eujácio Simões

PDT

Bloco (PUPSDIPSC)

Pedro Canedo

Fernando Ferro
José Pimentel

1 vaga

Bloco (PPBIPL)
Carlos Melles
Hilário Coimbra
Osmir Lima
Paulo Gouvêa

AntOnio Brasil
Olavo Calheiros
1 vaga

PMDB

PPB

Aroldo Cedraz
José Coimbra

José Mendonça Bezerra
Roberto Fontes

Carlos Apolinário
Genésio Bernardino

1 vaga

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel

Koyu lha
Nelson Marchezan
Paulo Feij6
1 vaga

PSDB

Alzira Ewerton
Carlos Airton
José Egydio

Adroaldo Streck
Finno de Castro

1 vaga

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

Carlos Airton
Pedro Valadares (PSB) Fernando Ferro

PT

Ivan Valente



Bloco (PFLJPTB)

2 vagas

Suplentes

AávloAms
Paulo Mourão

Ubiratan Aguiar

Coriolano 5aIes

PT

PSB

PDT

PSDB

Benedito Guimarães
Osvaldo Reis

1 vaga

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PFLJPTB)

José santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Lima
Rodrigues Palma

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Confúcio Moura
2 vagas

Matheus SChmidt

João Fassarella
João Paulo

Aécio Neves
Nelson Marchezan
Rommel Feijó

FeHpe Mendes
Gerson Peres
Luiz Buaiz

João Almeida
Marcelo Teixeira
Wagner Rossi

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA,À CONSTlTUIÇ~O
NR 43-A, DE 1995, QUE DA NOVA REDAÇAO
AO ART. 14 DA CONSmUlçÃO FEDERAL

(AUSTAMENTO ELEITORAL»
Proposição: PEe-43195 Autor: Rita Camata e outros

Presidente: Marcelo Teixeira (:"'MDB)
12 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
22 Vice-Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
32 Vice-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fontes (PFL)

Titulares

Duílio Pisaneschi
Raul Belém

I
Roberto Fontes
Wilson Cunha

1 vaga

Suplentes

Coriolano sales

Davi Alves Silva
Ushitaro Kamia

1 vaga

PDT

Costa Ferreira
Lael Varella

Luciano Pizzatto
Philemon Rodrigues

Bloco (PMDEWSDlPSLJPSC)

Jorge Wilson (PPB)
Remi Trinta

i vaga

Bloco (PPBlPL)

Affonso Camargo
Chico da Princesa
Paulo Bornhausen
1 vaga

Alberto Silva
Mário Martins
1 vaga

Nilton Baiano
2 vagas

sandra Starling

PSB

1 vaga Gervásio Oliveira

secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Esp.- Anexo 11, sala 169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTUIÇ~O
NR 40, DE 1995, QUE "ALTERA A REDAÇAO

DO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR LIMITE DE IDADE DOS IDOSOS

PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERViÇOS DE DIVERSÃO PÚBUCA"

Proposição: PEe-40195 Autor: Marqulnho Chedld

Presidente: Mário Martins (PMDB)
12 Vice-Presidente: Alberto Silva (PMDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Leônidas Cristino (PSDB)
Relator:

Titulares

Matheus SChmidt

1 vagaPSDB

AntOnio Carlos Pannunzio
Leônidas Cristino
Mário Negrornonte

PT

Carlos santana
João Coser

PDT

seraflm Venzon

Arnaldo Madeira
José Chaves (PMDB)

Vittorio Medioli

Alcides Modesto
João Paulo

Vicente André Gomes

Gonzaga Patriota

secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11 - sala 169-B
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTlTUIÇÃQ.NR 46,

DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA POUCIAL"

Presidente: Augusto VIVeiros (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rezende (PPB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
Relator: Hélio Rosas (PMDB)

PSB

Raquel Capiberibe 1 vaga

secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11- sala 169-B
Te~foneS:318-6874f7052

Proposição: PEc-46J91 Autor: Hélio Bicudo



Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger
Welson Gasparini (PSDB)

22 Vice-Presidente: José de Abreu (PSDB)
32 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Ura (PFL)

Titulares

PMDB

Bloco (PFLJPTB)

Antônio Joaquim Araújo
Aracely de Paula
Benedito de Ura
1 vaga

João Paulo
1 vaga

3 vagas

Coriolano sales

Suplentes

Júlio César
Mendonça Rlho
Roberto Fontes

1 vaga

celso Russomanno
1 vaga

Candlnho Mattos (PSDB)
Darclslo Perondl

1 vaga

PT

PDT

PPB

PSDB

João Fassarella
Sandra Starting

Matheus Schmidt

José de Abreu
Vicente Arruda

Alzira Ewerton (PSDB)
Benedito Guimarães
Gerson Peres

Emerson Olavo Pires
João Almeida
Ordno Gom:.alves

Alcione Athayde
Jarbas Lima

Rogério Silva
2 vagas

PT

PSDB

Herculano Anghinetli (PPB)
Mário Negromonte

Nélson Otoch
Sebastião Madeira

Aloysio Nunes Ferreira
Pinheiro Landim

4 vagas

PPB

PMDB

Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Davi Alves Silva (PPB)
Efraim Morais

José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
2 vagas

Titulares

Euler Ribeiro (PFL)
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
2 vagas

Abelardo Luplon
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Rezende (PPB)
Lael Varella
Mauro Lopes
1 vaga

PDT

Eurfpedes Miranda Magno Bacelar (PFL)
Wilson Braga Silvio Abreu

Bloco (PUPSDIPSC)

Eujácio Simões

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda
1 vaga

Marta Suplicy
Milton Mendes

1 vaga

Bloco (PLJPSD/PSC)

Expedido Júnior (PPB)

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-706317555

PCdoB

Ricardo Gomyde Lindberg Farias

Secretária: Ângela Mancuso
Local: serviço de Comissões Especiais: Anexo 11 - sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO~ 57,
DE 1995, Q~E "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTI
GO 14, PARAGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO,

E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO)

Proposlçio: PEe-S7195 Autor: Emerson Olavo

Presidente: João Almeida (PMDB)
12 Vice-PreSidente: Orcino Gonçalves (PMDB)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUSTíVEIS LíQUIDOS
E GASOSOS, DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO, E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PEc-81195 Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José carlos Coutinho (PFL)
12 Vice-Presidente: João Maia (PFL)
22 Vice-Presidente: Mario Negromonte (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

De Velasco

Gonzaga Patriota

Bloco (PSBlPMN)

José Egydio

Adelson salvador

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Duílio Pisaneschi

I
Eliseu Resende
João Maia

Betfnho Rosado
José Carlos Aleluia

Lima Netto
Murtlo Pinheiro

Wemer Wanderer



Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

Alberto Silva
Aníbal Gomes
Antônio Brasil
Carlos Nelson
Marcelo Teixeira
Roberto Paulino

PMDB

PPB

2 vagas

Henrique Eduardo Alves
Pedro lrujo

4 vagas

Titulares

Bloco (PFLlPTB)
Carlos Alberto (PSDB)
EliseuMoura
Hilário Coimbra
Osmir Lima

PMDB
Elclone Barbalho
Olávio Rocha (PSDB)
1 vaga

Suplentes

Jaime Fernandes
Mauro Fecury

Roberto Pessoa
1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
2 vagas

BasílioVlllani
Salatiel Carvalho
3 vagas

João Pizzolatti
João Ribeiro

Roberto campos
2 vagas

PPB

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos (PFL)

Edson Queiroz
Gerson Peres

1 vaga

Antônio Feijão
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
Paulo Feijó
1 vaga

PSDB

Antônio Aureliano
Cunha Lima (PPB)

Marconi Perillo
1 vaga

PSDB

Antônio Feijão
Arthur Virgílio

PT

Paulo Rocha
1 vaga

Aécio Neves
1 vaga

Adão Pretto
Alcides Modesto

PT PDT

PedoB

Haroldo Lina Socorro Gomes

Secretária: Angela Mancuso
local: Servo Com. EspecIais Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO NIl84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSIÇÇ>ES
CONSTITUCIONAIS TRANSITaRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEc-B4J91 Autor: Nlelas Ribeiro

Presidente: Carlos Alberto
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Anlvaldo Vale (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relatora: Elcione Barbalho

1 vaga

Wilson Braga

NanSouza
Roberto Paulino

1 vaga

Hilário Coimbra
Magno Bacelar

Raimundo Santos
Zila Bezerra

Bloco (PFLlPTB)

Bloco(PMDBlPSDIPSLIPS~

Adelson Salvador
Bosco França (PMN)
Gilvan Freire

Cláudio cajado
Heráclito Fortes
José Múcio Monteiro
1 vaga

Bloco (PSBIPMN)

Adelson Salvador (PMDB)

Bloco (PLlPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) Ronivon Santiago (PFL)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317555

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDt'- À CONSTITUiÇÃO Nll
89-A, DE.1995, QUE "DA NOVA REDAÇAQ AO

INCISO IV DO ~RT. 29 DA CONSTlTUIÇAO
FEDERAL" (NUMERO DE VEREADORES)

Proposição: PEC-89195 Autor: Nlela. Ribeiro

Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
12 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: Heráclito Fortes (PFL)

Titulares Suplentes

Wolney Queiroz

Ricardo Heráclio

João Coser
Luciano Zica

Teima de Souza

Eujácio Simões

Airton Dipp
Fernando Lopes

PL

PSB

PDT

Pedro Va!r.dares

Francisco Horta

José Mauricio
1 vaga

Carlos Santana
F'emando Ferro
Luiz Mainardi



Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPB)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Esp. -Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7065/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 96,

DE 1992, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIARIO"

Bloco (PPBIPL)

Cunha Lima Benedito Guimarães
Francisco Horta Felipe Mendes
Francisco Silva 1 vaga

PSDB

Nicias Ribeiro Fátima Pelaes
Roberto Santos OIávio Rocha
Zulaiê Cobra Salomão Cruz

PT

Luiz Mainardi Milton Mendes
1 vaga 1 vaga

PDT

1 vaga Luiz Durão

PSB

Alexandre Cardoso 1 vaga

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais-Anexo 11, sala 169-B
Telefones: 318-7067/7066

COMISSÃO ESPÉCIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMEND" À CONSTITUIÇ~O,

NS:128, DE 1995, QUE liDA NOVA REDAÇAO A
AUNEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA

CO~STlTtJiÇÃOFEDERAL11 ,

(ACUMULAÇAO DE CARGOS - ODONTOLOGO)
Proposição: PEC-128195 Autor: Nlclas Ribeiro

PreSidente: Luiz Moreira (PFL)
12 Vice-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
22 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
32 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Relator. Paulo Ritzel (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Confúcio Moura
Ivandro Cunha Lima

1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Antônio Ueno
Mauro Fecury

Philemon Rodrigues
Ronivon Santiago

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

AnibaI Gornes
De Velasco
Paulo Ritzel

Fernando Gonçalves
Jair Soares
Luiz Moreira
Roland Lavigne

PSDB

Almino Affonso Danilo de Castro
Vicente Arruda Eduardo Mascarenhas
Zulaiê Cobra Paulo Feij6
1 vaga 1 vaga

PT

José Genoíno Luiz Mainardi
Marcelo Deda Nedson Micheleti
Milton Mendes Pedro Wilson

PDT

Ênio Bacci Coriolano Sales
Silvio Abreu Matheus Schmidt

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Bloco (PLlPSDIPSC)

De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBIPMN)

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Autor: Hélio Bicudo
e outros

Antônio dos Santos
Átila Uns

Benedito de Lira
João Iensen (PPB)

Leur Lomanto
Paes Landirn

Philemon Rodrigues

Djalma de Almeida César
Hélio Rosas

Luiz Fernando (PSDB)
Marcos Lima

Mário Martins
Nair Xavier Lobo

PMDB

Ary Kara
Gilvan Freire
José Luiz Clerot
José Thomaz Nono (PSDB)
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Proposição: PEC'-96192

Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Maurício Najar
Vicente Cascione
2 vagas

Augusto Farias
Edson Queiroz
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
Prisco Viana

PPB

Alzira Ewerton (PSDB)
Renato Johnsson

Ricardo Izar
Roberto Balestra

1 vaga

Aylson Motta
Alceste Almeida
Jofran Frejat

CedCunha

PSDB

José Egydio
Nilton Baiano

Robério Araújo

Antônio Feijão



Edinho Araújo
João Natal

Jorge Wilson (PPB)
José Priante

Nicias Ribeiro (PSOB)
Wagner Rossi

Ezidio Pinheiro
João Leão

Saulo Queiroz (PFL)
1 vaga

Aroldo Cedraz
Jaime Femandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz (PSOB)
Ursiclno Queiroz

1 vaga

PPB

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque
Welson Gasparini (PSOB)

PSDB

PMDB

Oanilo de Castro
Robério Araújo (PPB)
Vicente Arruda
1 vaga

Costa Ferreira (PFL)
Oolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Adauto Pereira
AntOnio Geraldo
Jairo Azi
Severino Cavalcanti (PPB)
Vicente Cascione
Wilson Cunha
1 vaga

Bloco (PSBIPMN)

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: servo Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-7062617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N5I155t.DE 1993, Ql!E "ALTERA A
REDAÇAO DO PARAGRAFO 151 DO

ARTIGO 53 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEe-155193 Autora: Cidinha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMOB)
22 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSOB)
32 Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Aloysio Nunes Ferreira

I
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Luiz Fernando (PSOB)
1 vaga

Amon Bezerra
OIávio Rocha

Carlos Cardinal

Eduardo Jorge
Humberto Costa

João Maia (PFL)
Sebastião Madeira

Átila Uns
Hilário Coimbra

João Ribeiro (PPB)
Murilo Pinheiro

Benedito Guimarães
Rogério Silva (PFL)

1 vaga

Luiz Fernando (PSOB)
OIávio Rocha WSOB)

1 vaga

PT

PDT

PPB

PSDB

PMDB

Cartos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes

Robério Araújo (PPB)
Tuga Angerami

AntOnio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

Renan Kurtz

Arlindo Chinaglia
Waldomiro FIOravante

Jovair Arantes
Nicias Ribeiro

PSB

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais- Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N5I 133"DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARAGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSJlTUIÇÃO FEDERAL'~
(DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDIGENAS)

Proposição: PEe-133J92 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil (PMOB)
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Salomão Cruz (PSOB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Aleaste Almeida (PPB)
salomão Cruz (PSOB)
Vic Pires Franco
1 vaga

PT
PT

GilneyViana
1 vaga

Ivan Valente
Marta Suplicy

Hélio Bicudo
Marcelo Oeda
1 vaga

Femando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

PDT PDT

Magno Bacelar (PFL)
Renan Kurtz

1 vaga

Elton Rohnelt

Giovanni Queiroz

Bloco (PIJPSDIPSC)

Expedito Júnior (PPB)

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Bloco (PIJPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) Oe Velasco



Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
1Q Vice-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
Relator: Darcísio Perondi (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

1 vaga

Pedro Canedo

Valdomiro Meger
2 vagas

Antônio Geraldo
João Mellão Neto

Rubem Medina
1 vaga

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

José Teles
2 vagas

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: SeIV. Com. Especiais, Anexo 11, Saia 169-B
Telefones: 318-7067/7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CO~SnTUlçÃO
N2 169-A, DE 1995, QUE JlDISPOE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS"

Proposiçio: PE~16W95 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzjo (PSDB)
Relator: João Maia (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PSBIPMN)

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Darcísio Perondi Oreino Gonçalves
José Luiz C/erot Paulo Ritzel
Nestor Duarte Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PPBIPL)

PDT

Luiz Buaiz

Serafim Venzon
Vicente André Gomes

Bloco (PLJPSDIPSC)

Alexandre Cardoso

I Célia Mendes
COsta Ferreira
João Maia
1 vaga

Aníbal Gomes
Elcione Barbalho

Rita Camata
3 vagas

Duílio Pisaneschi
Fátima Pelaes (PSDB)

Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

1 vaga

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

PMDB

COMISSÃO ESPECIAL

DESllNADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSllTUIÇÃO
NlZ 169, DE 1993, QUE H ALTERA O INCISO IV

DO ARllGO 167 E O ARllGO 198 DA
CONSmUlçÃO FEDERAL, E PREVÊ

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS A NíVEL DA
UNIÃQ, ESTADOS E MU.NICíPIOSPA~A MANU
TENÇAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, COM
O FINANCIAMENTO DAS REDES PÚBUCAS FI-

lANTRÓPICAS E CONVENIADAS"

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Fernando Gonçalves
Jair Soares
Jairo Ali
Roberto Jefferson
Urslcino Queiroz

Propos~io:PE~16W93

Annando Abílio
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
José Pinotti
Saraiva Felipe
1 vaga

Bloco (PSBJPMN)

Adelson salvador (PMDB)

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Uma

Secretária: Ângela Mancuso
Local: SeIV. Com. Especiais-Anexo 11, sala 169-B
Telefones: 318-706317066

1 vaga

PPB PSDB

PSB

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: SelV. Com. Especiais-Anexo 11, Saia 169-B
Telefone: 318-7063/7055

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

Carlos Mosconi
Ceci Cunha
JovaIr Arantes
Osmânlo Pereira

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

PSDB

PT

Alcione Athayde
Fausto Martello

Talvane Albuquerque
2 vagas

B.Sá
Pimentel Gomes

Roberto Araújo (PPB)
Sebastião Madeira

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy

1 vaga

AntOnio Carlos Pannunzio
2 vagas

Luiz Mainardi
Paulo Bemardo

José Maurício

PT

PDT

Arlhur Virgnio
Celso Russomanno

1 vaga

Jo"sé Machado
Tilden Santiago

Matheus SChmidt



PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Arantes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. -Anexo li, Salas 169-B
Telefone: 318·687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSmU!çÃo Ni 175,

DE 1995, QUE "ALTERA O CAPITULO DO
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Bloco (PFLlPTB)

Benito Gama Betínho Rosado
Eliseu Resende Júlio César
Félix Mendonça Luiz Braga
Mussa Demes Osmir Lima
Paulo Cordeiro Osório Adriano
Paulo Uma Osvaldo Biolchi
Rubem Medina 1 vaga

PMDB

Alberto Goldman AntOnio Brasil
José Luiz Clerot EdinhoBez
José Priante Hélio Rosas
Jurandyr Paixão Lídia Quinan
2 vagas Marcelo Teixeira

Rubens Cosac

PPB

Enivaldo Ribeiro Felipe Mendes
João Pizzotatti Fetter Júnior
Laprovita Vieira Flávio Derzi
Paudemey Avelino VadãoGomes
Renato Johnsson 1 vaga

PSDB

Anno de Castro Femando Torres
Luciano Castro SiMoTorres
Luiz carlos Hauly Veda Cruslus
Roberto Brant 1 vaga

PT

Maria da ConceiÇão Tavares José Machado
Vânia dos Santos Paulo Bemardo
1 vaga 1 vaga

PDT

Airton Dipp Fernando Lopes
Matheus Schmidt Fernando Zuppo

Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco Horta Eujácio Simões

Bloco (PSBIPMN)

Sérgio Guerra 1 vaga

Proposição: PEe-0175195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares Suplentes

1 vaga

Nilson Gibson

Suplentes

Fernando Zuppo
Silvio Abreu

Ivan Valente
Waldomiro Fioravante

1 vaga

Carlos Nelson
Eliseu Padilha

Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim

Sandro Mabel
1 vaga

Alexandre Santos
Eduardo Mascarenhas

João Leão
Marconi Perillo

Jaime Femandes
José Carlos Vieira

José Mendonça Bezerra
Mauro Fecury
Mauro Lopes

Rodrigues Palma
1 vaga

Alzira Ewerton (PSDB)
Luciano Castro (PSDB)

Márcio Reinaldo Moreira
Mário Cavallazzl

Prisco Viana

PT

PPB

PDT

PSDB

PMDB

Bloco (PSBIPMN)

Bloco (PUPSDIPSC)

Flávio Derzi
Gerson Peres
Jair Bolsonaro
Roberto Campos
VadãoGomes

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Geddel Vieira Uma
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco
1 vaga

Almino Affonso
Leônidas Cristino
Roberto Brant
1 vaga

Euripedes Miranda
Matheus SChimidt

Eujácio Simões

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2 173 DE 1995, QUE
MODIfiCA O CAPíTULO DA ADMINISTR~ÇÃO

PUBLICA, ACRESCENTA NORMAS AS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO

Proposição: PEC-173J95 Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

Titulares

Alexandre Cardoso

Bloco (PFLJPTB)

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Vicente Cascione
1 vaga

Marcelo Dada
Maria Laura
Teima de Souza



1 vaga Raquel capiberibe

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: servo Com. Especiais, Anexo li, Salas 169-B
Telefones: 318-7061/7062

Proposição: PEC·188J94 Autor: zaire Rezende

Presidente: Ary Kara (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator:

Secretária: Mar1ene Nassif
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NS! 188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 6S! E 7S! AO ARTIGO 8S! DO

ATO DAS DIS~OSIÇÕESCONSTITUCIONAIS
TRANSITORIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QU~NTOÀS PUNiÇÕES AP~ICADAS,
ATRAVES DE ATOS DE EXCEÇAO,

A SERVIDORES MIUTARES"

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Osmir Lima Jonival Lucas
Paes Landim José Mendonça Bezerra
Paulo Heslander Ricardo Barras
1 vaga 1 vaga

PMDB

Ary Kara Rita Camata
Elcione Barbalho 2 vagas
Roberto Valadão

PPB

Augusto Nardes Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Arnaldo Faria de Sá
1 vaga Renato Johnsson

PSDB

Tuga Angerami Feu Rosa
1 vaga Roberto Brant

PT

GilneyVíana Inácio Arruda (PCdoB)
José Pimentel Pedro Wilson

PDT

Eurfpedes Miranda Silvio Abreu

Bloco (PUPSDIPSC)

Eujácio Simões Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBIPMN)

Mário Martins
2 vagas

Suplentes

Ciro Nogueira
Hilário Coimbra

Hugo Rodrigues da Cunha
Werner Wanderer

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PPBIPL)

José Linhares 3 vagas
OdelmoLeão
Silvernani Santos

PSDB

B.Sá Ademir Lucas
Fernando Torres rrdemar Kussler
Luciano Castro Itamar Serpa

PT

João Coser João Fassarella
Paulo Delgado João Paulo

PDT

Femando Ribas Car1i Edson Ezequiel

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Euler Ribeiro (PFL)
Olavo Calheiros
1 vaga

PSB

Gonzaga Patriota Ubaldino Júnior

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Servo Com. Especiais- Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-6874/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
NS! 338-A, DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE O

REGIME CONSmUCIONAL DOS MILITARES"
(REGIME DOS MILITARES)

Proposição: PEc-338J96 Autor: Poder executivo
Presidente~Silas Brasileiro (PMDB)
12 Vice-Presidente: Hélio Rosas (PMDB)
22 Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
32 Vice-Presidente: Antônio Feijoão (PSDB)
Relator: Werner Wanderer (PFL)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIrl PARECER
A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO NS! 201, DE 1995,
QUE "ALTERA O PARÁGRAFO 7S! DO

ARTIGO 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(INELEGIBIUDADE DE PARENTES)

Proposição: PEC·201195 Autor: Euler Ribeiro

Presidente: Nelson Marquezelli (PTB)
12 Vice-Presidente: Régis de Oliveira (PFL)
22 Vice-Presidente: Silvernani Santos (PPB)
32 Vice-Presidente: Luciano Castro (PSDB)
Relator: Olavo Calheiros (PMDB)

Titulares

IAolôolo dos santos
, Nelson Marquezelli

Régis de Oliveira
VilmarRocha

Sérgio Miranda

PCdoB

Haroldo Lima



Titulares Suplentes Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB) Bloco (PFLlPTB)

Abelardo Lupion Jaime Fernandes José Coimbra Claudio cajado

Maria Valadão José Borba Mauricio Najar Costa Ferreira

Osório Adriano Luiz Braga Osvaldo Biolchi Laura Carneiro

Paes Landim Paulo Bauer Paes Landim Osvaldo Coelho

VICente Cascione Roberto Pessoa Paulo Bornhausen Paulo Cordeiro

Werner Wanderer Sérgio Barcellos Paulo Uma Ronivon Santiago

1 vaga 1 vaga Ricardo Barros 1 vaga

Luiz Buaiz
5 vagas

PSDB

Bloco (PPB~L)

Alvaro Valle
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
José Liohares
Roberto Campos
Valdomiro Meger

B~(PMDBlPSD~SUPSC)

Emerson Olavo Pires Eliseu Padilha
José Luiz Clerot Marquinho Chedid
Maria Elvira 4 vagas
Marisa Serrano
Zé Gomes da Rocha

De Velasco
Fernando Diniz

Marquinho Chedid
Sandro Mabel

2 vagas

Cunha Lima
Hugo Biehl

Jorge Tadeu Mudaien
José Rezende
Pedro Corrêa

1 vaga

PSDB

Bloco (PPB~L)

B~(PMD~SD~SUPSC)

AntOnio do Valle
AryKara
Hélio Rosas
Orcino Gonçalves
Silas Brasileiro
Simara Ellery

Francisco Rodrigues
Jair Bolsonaro
Jorge Wilson
José Lourenço
Valdenor Guedes
1 vaga

AntOnio Feijão
Celso Russomanno
Luciano Castro
Nicias Ribeiro
Rommel Feijó

Elias Murad
LeOnidas Cristino

Nelson Marchezan
Vicente Arruda

1 vaga

Feu Rosa
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Roberto santos
Ubiratan Aguiar

Alexandre santos
FlávioAms

Osmanio Pereira
Vicente Arruda

Welson Gasparini

PT PT

Chico Vigilente
Luiz Eduardo Greenhalgli
Marcelo Deda

Jaques Wagner
João Coser

José Genoíno

Ivan Valente
José Machado
Pedro Wilson

Esther Grossl
Miguel Rossetto

1 vaga

PDT PDT
Silvio Abreu

PSB

Gonzaga Patriota

PCdoB

Matheus SChmidt

Nilson Gibson

Severino Alves

Gervasio Oliveira

PSB

Sérgio Carneiro

1 vaga

Presidente: Marisa Serrano (PMDB)
12 Vice-Presidente: Emerson Olavo Pires (PMDB)
22 VICe-Presidente: José Linhares (PPB)
32 Vice-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
Relator: Paulo 80rnhausen (PFL)

Secretária: Maria Auxlliadora
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, 8aIa 169-8
Telefone: 318-7056n052

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PEC NlI 37o-A,

DE 1996, QUE "MODIRCA O ARTIGO 207
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"

AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES

Haroldo Lima

Proposição: PEe-370196

Aldo Rebelo

Autor: PODER EXECUTIVO

PCDOB

Lindberg Farias Ricardo Gomydde

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, sala 169-8
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC NlI
407196, QUE ALTERA A REIlAÇÃO DO ARllGO

100 DA CONSTlTU~ÇAOFEDERAL
(PRECATORIOS)

Proposição: PEC-407196 Autor: Luciano castro

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
32 Vice-Presidente: Flávio Derzi (PPB)
32 Vice-Presidente: ZUlaiê Cobra (PSDB)
Relator: José Luiz C/erot (PMDB)



Titulares

Bloco (PFLJPTB)

Suplentes Felipe Mendes
Sérgio Naya

Marconi Perillo (PSDB)
Moacyr Andrade

Bosco França

Suplentes

1 vaga

Alcides Modesto
José Pimentel

Elton Rohnelt

Antônio Aureliano
Mário Negromonte

PT

PDT

3 vagas

PPB

Cleonâncio Fonseca
2 vagas

PSDB

PMDB

Bloco (PFLJPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César

Bloco (PSBIPMN)

Bloco (PL.JPSDIPSC)

Albérico Filho
Eliseu Padilha
Sandro Mabel

Benito Gama
Carlos Alberto (PSDB)
Manoel Castro
1 vaga

1 vaga

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: selV. Com. Esp. - AneJa> 11, Sala1~
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANAUSAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO

Eujácio Simõàs

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

Presidente: Miro Teixeira (PDT)
1º Vice-Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
2º Vice-Presidente: Miguel Rossatto (PT)
3º Vice-Presidente: Célia Mendes (PFL)
Relator. Carlos Alberto (PSDB»

Titulares

Luiz Durão

Ivan Valente
1 vaga

Suplentes

Jair Soares

Luciano Pizzatto Arnon Bezerra
Nelson Marquezelli João Leão

Paulo Bauer

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Eliseu Padilha Fernando Diniz
José Luiz Clerot Pinheiro Landim
Max Rosenmann Roberto Valadão

Bloco (PPBIPL)

Flávio Derzi Basílio VilJani
João Ribeiro Francisco Rodrigues
Nelson Meurer Roberto Campos

PSDB

Luciano Castro Danilo de Castro
Luiz Piauhylino José Thomaz Nonõ
Zulaiê Cobra Vicente Arruda

PT

Marcelo Dada Chico Vigilante
Milton Mendes 1 vaga

PDT

Fernando Ribas Carli Silvio Abreu

Ablardo Lupion
Carlos Melles
José Rocha
Paulo Cordeiro

PSB

João Colaço Gervasio Oliveira

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais- Anexo li, saIa 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

RECURSOS HíDRICOS E APRESENTAR PRO
POSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,

NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXECUÇÃO DOS MESMOS

Presidente: José Rocha (PFL)
1º Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
2º Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Nicias Ribeiro (PSDB)

Titulares

Bloco (PFLJPTB)

José Rocha
Júlio César
Roberto Pessoa
1 vaga

PMDB

Nicias Ribeiro (PSDB)
2 vagas

PPB

Enivaldo Ribeiro

PSDB

Betinho Rosado José Aníbal AntOnio Balt>."ann

Cláudio Cajado 1 vaga Roberto grant

Luiz Braga PT

1 vaga Maria da Conceição Tavares Carlos Santana
Miguel Rossatto Jair Meneguelli

Marcelo Teixeira PDT
Pinheiro Landim

Miro Teixeira Fernando Zuppo1 vaga
Bloco (PL.JPSDIPSC)

José Unhares Ronivon santiago (PFL) Pedro Canedo



Bloco (PSBIPMN)

Bloco (PMDBIPSDIPSL/PSC)

Lindberg Farias (PedoB) Fernando Gabeira (PV)
Maria Elvira Lídia Quinan
1 vaga 1 vaga

Alberto Silva
Elton Rohnelt
Simara Elfery

3 vagas

Carlos Magno
EliseuMoura

Mauricio Najar
Nelson Marquezelli

Ricardo Barros
Sérgio Barcellos

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

N2 1.210195, QUE "ALTERA A RED~ÇÃO DA
LEI N2 2.004, DE 3-10-53, QUE "DISPOE SOBRE
A pOLíllCA NACIONAL DO PETRÓLEO E DEFI
NE AS ATRIBU~ÇÕES DO CONSELHO NACIO
NAL DO PETROLEO, INSTITUI A SOCIEDADE
POR AÇÕES PE1RÓLEO BR~SllEIROSOCIE-

DADE ANONIMA, E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS, DE MODO A REGULAMEN

TAR A EMENDA CONSllTUCIONAL 9,
DE 1995" E A SEUS APENSADOS"

Proposição: PL-1.210J95 Autor: Luciano Zica

Presidente: Alberto Goldman (PMDB)
1º Vice-Presidente: Oscar Goldoni (PMDB)
2º Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
32 Vice-Presidente: Leônidas Cristino (PSDB)
Relator. Eliseu Resende (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Betinho Rosado
Eliseu Resende

I Lima Netto
Paulo Bauer
Paulo Cordeiro
Rubem Medina
Vicente Caseione

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Alberto Goldman
Barbosa Neto
EdinhoBez
Eliseu Padilha
Oscar Go/doni
1 vaga

1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti

Wagner Salustiano

Bloco (PPBIPL)

Alzira Ewerton (PSDB)
Jorge Wilson
Severino Cavalcanti

Iberê Ferreira
Laura Carneiro
Marilu Guimarães
Roberto Jefferson

Proposição: PL-1.151195 Autora: Marta Suplicy

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
1º Vice-Presidente: Lindberg Farias (PCdoB)
2º Vice-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
3º Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Fernando Gonçalves
Heráclito Fortes
Magno Bacelar

Ursicino Queiroz

Gonzaga Patriota

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li. Sala 169-B
Telefones: 318-7555/7063

COMISSÃO ESPECIAL

DESllNADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE lEI
N2 1.151, DE 1995, QUE "DISCIPUNA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

PSDB

Celso Russomanno
Salvador Zimbaldi
Tuga Angerami

PT

Osmânio Pereira
Philemon Rodrigues

1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Eujácio Simões
João Mendes
Jorge Tadeu Mudalen
Roberto Campos
Romel Anizio

Bloco (PPBIPL)

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá

Basilio Villani
Cunha Bueno

José Egydio
1 vaga

Jair MenegueH
Nilmário Miranda

PDT

Sérgio Carneiro

José Genoino
Marta Suplicy

Vicente André Gomes

Adroaldo streck
A1mino Affonso
Eduardo Mascarenhas
Leônidas Cristina
Roberto Santos

PSDB

AntOnio Feijão
Luciano Castro

Paulo Feij6
Silvio Torres

1 vaga

PSB
PT

Fernando Lyra Raquel Capiberibe
Jaques Wagner
Luciano Zica
Miguel Rossetto

Fernando Ferro
Marcelo Dada

1 vaga
Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li. Sala 169-B
Telefones: 318-68741706617067 Matheus Schmidt

PDT

Serafim Venzon



PSB PDT

Sérgio Guerra Gonzaga Patriota Renan Kurtz Fernando Zuppo

PCdoB PSB

Haroldo Lima Jandira Feghali Gonzaga Patriota Nilson Gibson

Bloco (PMDBJPSDIPSLlPSC)

Proposição: PL-4.425194 Autor: Senado Federal

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Ta/vane Albuquerque (PPB)
22 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Fernando Gonçalves
Jair Soares

João Magalhães
Laura Carneiro

Luciano Pizzatto
Osvaldo Biolchi

Rogério Silva
. 1 vaga

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Rebelo

Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

NSI 4.425/94, DO SENADO FEDERAL, QUE
"PRoíBE A EXCLUSÃO DE COBERTURA
DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE

DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO

MÉDICo-HOSPITALAR PELAS EMPRESAS
PRIVADAS DE SEGURO SAÚDE OU

ASSEMELHADÀS" E DEMAIS
PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO NESTA

CASA QUE VERSAM SOBRE
"PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE"

Ayres da Cunha
Euler Ribeiro
Iberê Ferreira
José Coimbra
José Múcio Monteiro
Lima Netto

. Roberto Jefferson

Suplentes

Albérico Cordeiro
AntOnio dos Santos

Arolde de Oliveira
João Cartos Bacelar

Luiz Braga
Maria Valadão
Osório Adriano

Cleonâncio Fonseca
José Rezende
Pedro Canedo

3 vagas

Carlos Nelson
João Thomé Mestrinho

Rubens Cosac
3 vagas

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PFLlPTB)

Jarbas Uma
João Ribeiro
Roberto Balestra
Salatiel Carvalho
Welinton Fagundes
Wigberto Tartuce

Aldir Cabral
Chico da Princesa
Mauro Lopes
Paulo Bauer
Paulo Gouvêa
Ricardo Barros
Zila Bezerra

Adelson salvador
Ary Kara
Barbosa Neto
Marcelo Teixeira
Mário Martins
Max Rosenmann

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706117062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO

DE LEI NSl 3.710J93 QUE "INSTITUI
O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO".

Proposição: PL-3.710193 Autor: P9der Executivo

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
12 Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Pedro Henry (PSDB)
Relator: Ary Kara (PMDB)

Titulares

AntOnio Feijão
Jovair Arantes
LElÔnidas Cristino
Mário Negromonte
Pedro Henry

PSDB

Ademir Lucas
Celso Russomanno

João Leão
Paulo Feijó

Simão Sessim

Darcísio Perondi
Eliseu Padilha
Genésio Bernardino
José Pinotti
Pinheiro Landim
Saraiva Felipe

José Aldemir
José Luiz Clerot
Marcelo Teixeira

3 vagas

PT Bloco (PPBIPL)

Artindo Chinaglia
GilneyViana
Paulo Bernardo

Cartos santana
Nilmário Miranda

Pedro Wilson

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
José Egydio

BasilioVillani
Jofran Frejat

Luiz Buaiz



Proposição: PL nll 4.376193 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen \?PB)
2º Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PTB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretário: SiMo Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais-Anexo 11, 8aIa 169-B
Telefones: 318-7061/7062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI NIl 4.376193, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALÊNCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRES~SQUE

EXERCEM ATIVIDADE; ECONOMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

severino Cavalcanti PSOB
2 vagas

Danilo de Castro Herculano Anghinetti (PPB)
Jovair Arantes Nelson Otoch

PT
Márcia Marinho

Milton Mendes Miguel Rossetto
Osrnânio Pereira
Pimentel Gomes

Sandra Starling Waldomiro Fioravante

Rommel Feijó POT

Vanessa Felippe Eurípedes Miranda Fernando Lopes

Bloco (PUPSOIPSC)

Humberto Costa De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)

2 vagas PCdoB

Aldo Arantes Aldo Rebelo

Secretária: Rejane S. Marques
Local: servo de COm. Esp. - Anexo 11, sala 169-B
Telefones: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PARA DAR PARECER AO
PROJETO DE LEI N2 4);91, DE 1994,

E SEUS APENSADOS, QUE DISPÕEM SOBRE
A POLíTICA NACIONAL DE DROGAS E DÃO

OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Proposição: PL nll 4.5911'94 Autor: senado Federal

Presidente:
12 Vice-Presidente: Elias Murad (PSDB)
22 Vice-Presidente: Remi Trinta (PMDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Ursicino Queiroz (PFL)

Tltuhwes Suplenms

Bloco (PFLlPTB)

Carlos Airton
Carlos Camurça

Felipe Mendes
Rogério Silva (PFL)

Valdomiro Meger

Antônio Geraldo
Arolde de Oliveira

Benedito de Lira
Betinho Rosado
Eliseu Resende

João Iensen (PPB)
Philemom Rodrigues

Luiz Fernando (PSDB)
Nicias Ribeiro (PSDB)

4 vagas

PPB

PMOB

Laura Carneiro (PFL)
Maria Valadão (PFL)
Valdenor Guedes
Wagner salustiano
1 vaga

Chicáo Brigido
Edinho Araújo
Euler Ribeiro (PFL)
Remi Trinta
Wagner Rossi
1 vaga

Fernando Gonçalves
Jaime Martins
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Cordeiro
Ursicino Queiroz
1 vaga

JoãoColaço

Fernando Ribas Carli

Fernando Diniz
Gilvan Freire

Oscar Goldoni

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa

PSB

POT

PMDB

Sérgio Guerra

Augusto Viveiros
José Múcio Monteiro
Osvaldo Blolchi
Raul Belém

Dilso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
José Luiz Clerot

PT

Carlos Mosconi
Ceci Cunha
Eduardo Mascarenhas
Jovair Arantes
Zulaiê CObra

PSOB

José Unhares
Pedro Correa
Talvane Albuquerque

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
1 vaga

VICente André Gomes

PPB PSOB

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
Valclomiro Meger

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta

Raimundo santos (PFL)

Elias Murad
sebastião Madeira
Tuga Angerami

B.Sá
Eduardo Mascarenhas

Jovalr Arantes



Vanessa Felippe

PT

Eduardo Jorge
Esther GroSSi
Marta Suplicy

PDT

Eurípedes Miranda
1 vaga

Bloco (PLlPSDIPSC)

Roland Lavigne (PFL)

Bloco (PSDIPMN)

1 vaga PSDB
Feu Rosa Aécio Neves
Jayme santana Cipriano Correia

Arlindo Chinaglia Roberto Santos Paulo Feij6
GilneyViana Silvio Torres 2 vagas

Humberto Costa PT

João Paulo José Genoino
2 vagas Paulo Delgado Padre Roque

Sandra Starfing Waldomiro Fioravante

PDT
José Egydio

Coriolano Sales Enio Bacci
Matheus Schmidt Eurípedes Miranda

pr'3sitif3fltA· ~nnt:ln~SI Filho (PFL)
12 Vice-PresiOOnte: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Jayme santana (PSOB)
32 Vice-Presidente: Alzira Ewerton (PSOB)
Relator: João Almeida (PMOB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

1 vaga

Haroldo Lima

Augusto VIVeiros
Efraim Morais
José Coimbra

Lima Netto
Moisés Lipnik

Osório Adriano
Roberto Pessoa

PMDB

PCdoB

Bloco (PSBIPMN)

Aldo Arantes

Bloco (PLlPSDIPSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

Félix Mendonça
Manoel Castro
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
Vilmar Rocha
1 vaga

Secretária: 8runilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: servo Com. Especiais-Anexo 11, 8aIa 169-8
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
lEi, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSmUlçÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mota (PM08)
12 Vice-Presidente: Edinho Bez (PM08)
22 Vice-Presidente: Marconi Perillo (PSOB)
32 Vice-Presidente: Vilmar Rocha (PFL)
Relator: saulo Queiroz (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

I Fernando Lyra

1 vaga

Iberê Ferreira
Paes Landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

VilmarRocha

Barbosa Neto
Chicão Brígido
Marisa Serrano

Maurício Requião
Tetê Bezerra

1 vaga

Raquel Capiberibe

PCdoB

Lindberg Farias

Secretário: Mário Orausio Coutinho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones:318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
pOLíTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUAUZAÇ_ÃO DO CÓDIGO E~EITo
RAL E MODIFlCAÇO~S NA LEGISLAÇAO
ELEITORAL-PARTlDARIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS A!-TERAÇÕES NA
CONSTlTUIÇAO FEDERAL

Femando Gabeira (PV)

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada (PPB)
Corauci Sobrinho
José santana de Vasconcellos
Mendonça Filio
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

PMDB
João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro (PSOB)
Olavo calheiros
Roberto Valadão
1 vaga

PPB

Alzira Ewerton
Jarbas Uma
José Janene
Prisco Viana
Romel Anízio

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Linhares

Ricardo Izar
1 vaga

EdinhoBez
Eliseu Padilha
Gonzaga Mota
Jurandyr Paixão
Silas Brasileiro
1 vaga

AntOnio do Valle
Marcos Lima
Paulo Ritzel

3 vagas



salomão Cruz (PSDB)
sarney Filho (PFL)

Sebastião Madeira (PSDB)
Silas Brasileiro (PMDB)

Suplentes

Suplentes

Autor: Presidência

Belém (PFL)
Socorro Gomes (PCdoB)

Tuga Angerami (PSDB)

.José P!iante (PMDB)
LIJiZ Femando (PSDB)

Paudemey Avelino (PPB)
salomão Cruz (PSDB)

Luiz Fernando (PSDB)
Osmir Uma (PFL)

Pauderney Avelino (PPB)
Socorro Gomes (PCdoB)

Proposição:
Coordenador. Antônio Feijão (PSDB)

Titulares

Coordenador. Gilney Viana (PT)

AntOnio Brasil (PMDB)
Fernando Gabeira (PV)
Gervásio Oliveira (PSB)
Gilney Viana (PT)
Luciano Pizzatto (PFL)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, sala 169-B
Telefones: 318-706Gn067

AntOnio Brasil (PMDB)
Jair Bolsonaro (PPB)
João Fassarella (PT)
Miro Teixeira (PDT)

Secretária: Mário Drausio Coutinho
II Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-8

Telefone: 318·7066n067

COMISSÃO EXTERNA
I

PARA, NO PERíODO DE 17-12-96 A 17-1-97,
PROMOVER LEVANTAMENTO DO PROCESSO

PRODUTIVO BÁSICO DA ZONA
FRANCA DE MANAUS

I
Alzira Ewerton (PSDB)
Aníbal Gomes (PMDB)

I Antônio Feijão (PSDB)
Cunha Lima (PPB)
Elton Rohnelt (PFL)

COMISSÃO EXTERNA

SEM ÔNUS PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
PARA EXAMINAR, POR 25 SESSÕES,

A PARTIR DE 14-1-97, OS TERMOS E AS
CONDiÇÕES GERAIS DO PROCESSO DE

DESESTATlZAÇÃO DA COMPANHIA VALE DO
RIO DOCE - CVRD, INCLUSIVE OS DADOS E

DOCUMENTOS DISPONíVEIS NA CENTRAL DE
INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA,

DESIGNADA OFICIALMENTE
"SALA DE INFORMAÇÕES"

Proposição: Autor: Presidência

Coordenador. Miro Teixeira (PDT)

Titulares

I Secretária: Edla Calheiros Bispo
Serviço de Comissões Especiais - Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-706m061

COMISSÃO EXTERNA

PARA AVERIGUAR, NO PERíODO
DE 17-10-96 A 30-6-97, A AQUISiÇÃO DE

MADEIREIRAS, SERRARIAS E EXTENSAS
PORÇÕES DE TERRAS BRASILEIRAS

POR GRUPOS ASIÁTICOS

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL
Coordenador. Deputado Carlos Alberto (PSDB)
Albérico Cordeiro (PTB) Cunha BuenO (PPB)
Aroldo Cedraz (PFL) Fernando Ferro (PT)
carlos Alberto (PSDB) Sirnara Ellery (PMDB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo I, Sala 169-B
Telefones: 318-7061n062

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS RELATJVOS À DI;MARCAÇ~O DAS

TERRAS INDIGENAS E AS QUESTOES
DECORRENTES DESTE PROCESSO

Coordenador. Sarney Filho (PFL)

Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Aírton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
LOcaI: Serv. Com. Especiais- Anexo 11, sala 169-B
Telefones: 318-7061n052

PPB

Anivaldo Vale Cunha Bueno
Basílio Villani Herculano Anghinetti
José Janene Laprovita Vieira
Valdomiro Meger Márcio Reinaldo Moreira
1 vaga Roberto Campos

PSDB

Armo de Castro AntOnio Feijão
Luiz carlos Hauly Fernando Torres
Marconi Perillo 2 vagas
Veda Crusius

PT

José Pimentel Maria Conceição Tavares
Nedson Micheleti Paulo Bernardo
Vânia dos Santos 1 vaga

PDT

Coriolano Sales Márcia Cibilis Viana
Fernando Lopes 1 vaga

Bloco (PUPSDn'SC)

Francisco Horta Eujácio Simões

Bloco (PSBIPMN)

Sérgio Guerra Ricardo Heráclio

PCdoB

Ségio Miranda 1 vaga



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PREÇO DE ASSINATURA

SEMESTRAL

Assinatura s/ o porte R$3 1,00

Porte do Correio R$ 96,60

Assinatura dporte

Valor do número avulso

R$ 127,(J] (cada)

R$ 0,30

Os pedidos devem seracompanhados de cheque pagável em Brasília, Nota de Empenho ou Ordem dePagamento
pela Caixa Econômica Federal- Agência 1386 - PAB-CEGRAF, conta corrente n° ~OOOI-2 elou pelo Banco do Brasil
- Agência 0452-9 - CENTRAL, conta corrente nO 55560204/4, a favor do

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três PoderP.S - Brasília - DF
CEP: 70160-900

Maiores informações pelos Telefones (06i) 311-3738 e 311-3728 na Supervisão de Assinaturas e Distribuição de
Publicações - Coordenação de Atendimento ao Usuário.



EDIÇÃO DE HOJE: 240 PÁGINAS


